
RÜBAB 

Derginin ilk edebi müdürü Feyzullah Sa
cid, Türk Ocağı'nın kurucularından olup 
Milli Edebiyat hareketi doğrultusunda bir 
sanat anlayışına sahiptir. Onun yerine ge
len Şehabeddin Süleyman ise Fecr-i Ati'
nin kurucularından olduğu için bu devre
de Fecr-i Atı mensuplarının çoğu derginin 
yazı kadrosunda yer almıştır. Dergide bir 
taraftan Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğ
lu) Genç Kalemler'in yürüttüğü yeni li
san hareketine karşı hücumlarına yer ve
rilirken diğer taraftan İlyas Macid'in "Ye
ni Lisanla Mektup Yazmak Sanatı" başlıklı 
yazıları yayımlanmıştır (nr. 38-39) . Yeni ve 
milli bir edebiyat kurma iddiasındaki Na
yller (Nesi-i Ati. Yeni Nesil) Fecr-i Atı'ye kar
şı mücadeleyi Rübab'da başlatmıştır. Ye
ni edebi gruplaşmalar içinde yer almayan 
Ahmed Reşid (Rey), Tevfik Fikret, Cenab 
Şahabeddin gibi Edebiyat-ı Cedldeciler'le 
her yeni dönemde üstat olarak anılan Re
caizade Mahmud Ekrem ve Abdülhak Ha
mid de dergiyi yazılarıyla desteklemişler
dir. 102. sayı ölümü dolayısıyla Recaizade 
özel sayısı olarak çıkarılmıştır. 

Rübô.b, farklı siyasi görüş mensupları
na sayfalarını açtığı için dönemin tam bir 
aydın mahfıli olmuştur. Yazarları arasında 

Şehabeddin Süleyman, Abdullah Cevdet 
gibi Osmanlı Demokrat Fırkası'na; Hüse
yin Slret (Özsever). Refik Halit (Karay), Rı
za Tevfik (Bölükbaşı) gibi Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası'na; Memduh Süleyman, Lem'i Ni
had gibi Osmanlı Sosyalist Fırkası'na; Celal 
Sahir (Erozan). Hamdullah Suphi (Tanrıöver) 
gibi İttihat ve Terakki Fırkası'na mensup 
veya yakın kimseler bulunmaktadır. Aris
tokrat sanat anlayışı ile popüler sanat an
layışının kapışması anlamındaki, Şehabed

din Süleyman (nr. 51, 54. 62) ve Mevhibe 
Ziya (nr. 54, 56) imzalarıyla başlayan Hü
seyin Rahmi'nin Cadı romanı etrafındaki 
uzun kalem mücadelesi de (nr. 61, 62. 82. 
83) Rübô.b'da yapılmış ve derginin 84. sa
yısında on yedi edibin bu konu etrafındaki 
görüşlerine yer verilmiştir. Dergideki tar
tışmalardan biri de Kılıçzade Hakkı'nın ka
lemiyle İştihô.d'da (İctihad) başlayan (nr. 
3/92) tesettür meselesi etrafındadır (nr. 
ı 06- ı ı ı ) . Balkan savaşlarıyla ilgili edebi 
metinlerin yer aldığı derginin 41 . sayısı Hi
lal-i Ahmer menfaatine yayımlanmıştır. Rı

za Tevfik'in sanat sistemleri ve estetikle 
ilgili çeşitli meselelere değinen yazılarının 
da devrin önemli yazılarından kabul edil
mesi gerekir. Dergi resimli oluşuyla , ço
cuklara ve kadınlara yönelik yayınlara ilgi 
göstermesiyle, bir moda halini alan men
sur şiir türüne geniş yer vermesiyle de 
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devrinin basın yayın , kültür ve edebiyat 
hayatına bir ayna olmuştur. Rübô.b'da gö
rülen diğer imzalardan bazıları şunlardır: 
Mehmed Hadi, Ayın Nadir (Ali Ekrem Bola
yır). Abdülhak Hayri, Alaeddin Paşazade 
Samih Fethi (M. Turhan Tan), Bekir Fahri 
(idiz). Fazı! Ahmet (Aykaç), Faik Ali (Ozan
soy), Hakkı Tahsin, Hakkı Tarık (Us), Halit 
Fahri (Ozansoy), Hasan Sa'idülmevlevl, He
medanlzade Ali Naci (Karacan). Hüseyin Su
ad (Yalçın). İhsan Raif, Selahattin Enis (Ata
beyoğlu). Emin Bülend (Serdaroğlu), Süley
man Sırrı , Tahsin Nahit, Yaşar Nezihe (Bü
külmez). 
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RÜ'BE b. ACCAC 
(<;:~f.:,.ı~§)) 

Ebü'l-Cahhaf (Ebu Abdilla.h) Rü'be 
b. Abdiilah el-Accac b. Rü'be 
b. Lebid et-Temimi es-Sa'di 

(ö. 145/ 762) 

Arap recez şiirinin 
Len büyük temsilcisi kabul edilen şair._j 

65 (685) yılında doğdu. Rü'be adındaki 
üç şairden (Am idi. s. ı 2 ı ) biri olup Tem'im 
kabilesinde ilim ve edebiyatta ün yapmış 
bir aileye mensuptur. Amcası Abbas b. 
Rü'be şiir ve ah bar rivayetiyle nesep ilmin
de, babası Accac recez şiirinde Temlm'in 
önde gelen simalarındandır. Baba ve oğul 
Accacan diye anılır. Annesinin ölümü üze
rine babasının evlendiği Akreb adındaki 
üvey annesinden çok sayıda kardeşi oldu. 
Gençliğinde babasının develerini atiatan 
Rü'be'nin üvey annesiyle ve buna bağlı ola
rak babasıyla olan bozuk ilişkileri şiirlerine 
yansımıştır. Bunun sebebi, babasına ait 
develerin üvey annesi tarafından kendi ço
cukları arasında bölüştürülmüş olmasıdır 

(Ganim Cevad Rıza, s. 3 ı -33 ). Hayatının 
büyük bir kısmını çölde geçiren Rü'be'nin 
küçük yaşta şiir yeteneği ortaya çıkınca 
babası onu Halife Vel'id b. Abdülmelik'in 
yanına götürdü. 97 (716) yılında Halife Sü
leyman b. Abdülmelik'in, Cerlr b. Atıyye ve 
Ferazdak'ın da iştirak ettiği hac yolculuğu
na katıldı. Muhtemelen bu olay onun bir 
övgü şairi olarak kariyerlnin başlangıcı ol
muştur. Daha sonra doğu bölgelerine, Ho
rasan, Kirman ve Sind'e bir methiye şairi 
veya bir asker, hatta bir tacir olarak seya-

hatler yaptı. Hayatının sonraki dönemle
rinde Basra'ya yerleşen Rü'be, Irak valile
rinin hizmetine girdi, onları urcuzeleriyle 
övdü. Başta Emev'i halifelerinden Hişam 
b. Abdülmelik, Vel'id b. Yez'id ve Mervan 
b. Muhammed olmak üzere kumandan, 
vali, kadı gibi pek çok Emev'i devlet adamı
na methiyeler yazdı. Onun özellikle Mes
leme b. Abdülmelik'i öven şiirlerinde Ezd 
kabilesine ve bütün Güney Arapları'na kar
şı aşırı bir taassup içine girdiği görülmek
tedir. Saltanatın Abbasller'in eline geçme
si üzerine Rü'be öldürüleceği korkusuna 
kapılınca Ebu Müslim-i Horasan'i onun bu 
korkularını gidermeye çalıştı (Ebü'l-Ferec 
el-isfahanl , XX, 362) İlk Abbas! halifesi 
Ebü'l-Abbas es-Seffah da ona iyi davran
dı, Rü'be halifeyi 400 beyte varan bir urcu
zesiyle övdü. Daha sonra da Abbas! halife
lerine ve Mnedanın ileri gelenlerine methi
yeler yazdı. Bu sırada Basra'da oturmakta 
olan Rü'be, Hz. Hasan'ın tarunu İbrahim 
b. Abdullah'ın Halife Mansur'a karşı ayak
lanması esnasında ayaklanmanın olumsuz
luklarından kurtulmak amacıyla çöle gitti 
ve çok geçmeden orada vefat etti. 

Rü'be'nin uzun şiirlerinin neredeyse ta
mamı recez-meştur formundadır. Klasik 
methiyede görülen nes'ib-rahll-medlh bi
çimindeki üçlü yapı Rü'be'nin övgülerinde 
de büyük ölçüde korunmuştur. Rü'be, ay
nı zamanda çölde dili bozulmamış bedevi
ler arasında yetişmesi sebebiyle dil ala
nında da bir otoriteydi. ll. (VIII.) yüzyılın 
başlarından itibaren Basra'da yeni kurul
maya başlanan dilciler grubu için lengüis
tik alanda çok önemli bir kaynak rolü oy
namıştır. Zira dilciler tarafından derlenme
ye çalışılan nadir ve gar'ib kelimeler açısın
dan çok zengin bir birikime sahipti. Fa- . 
kat sıkça ve itinayla kullandığı bu tür keli
meler yüzünden şiirleri kavranamıyor, an
cak Ebu Amr b. Ala, Yunus b. Hablb ve 
Halef el-Ahmer, Ebu Ubeyde et-Teym'i gi
bi seçkin dilciler tarafından anlaşılabiliyor
du. Rü'be, dilcilerin daha çok ilgisini çek
mek amacıyla sadece gar'ib kelimeler kul
lanmakla yetinmiyor, harf ve hareke deği
şikliği yapmak. masdarlarda, çoğul slgala
rında ve fıil çekimlerinde farklı kullanım
larda bulunmak suretiyle şiirlerinin ania
şılmasını büsbütün güçleştiriyordu. Onun 
şiirlerinde her türden kural dışı kullanımı 
görmek mümkündür. Bu sebeple Rü'be'
nin şiirleri tam bir dil metni, hatta dil mu-
. arnması haline dönüşmüştür. Bunların bir 
. kısmi babasının etkisiyle lafz'i sanatlara. 
öze!Jiı(ıe iştikak cinasına. düşkünlüğü ve 
şiir zarureti gibi arnillerden kaynaklanmış
tır. Şevki Dayfır'ı deyişiyle onun şiirleri muh-
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tevadan ziyade dil açısından okunup çözül
mesi ve anlaşılması gereken öğretici me
tinler durumundadır (el-'Aşrü'l-İslami, s. 
404) Basralı alim Halll b. Ahmed'in Rü'be'
nin cenazesinden dönüşünde söylediği, 
"Bugün şiiri, dili ve fesahati gömdük" sö
zü (Ebü'I-Ferec el-isfahanl, XX, 370) onun 
şiirlerinin dil ve fesahat açısından değeriy
le ilgili önemli bir değerlendirmedir. Aynı 
zamanda hadis ravilerinden kabul edilen 
Rü'be'nin şiirlerinde islamı ruh güçlü olup 
Kur'an'da yer alan bazı konular açık veya 
işaret yoluyla şiirlerine yansımıştır. Bazı 
şiirlerinde ise kişinin irade hürriyetine sa
hip bulunmadığı tezini savunan Cebriyye 
görüşünü savunmuştur. Bu konuda şair 
Zürrumme ile tartışmaları vardır. 

Rü'be'nin şiirleri çeşitli dilci ve edipler 
tarafından toplanmıştır. Bunlar arasında 
çağdaşları Ebu Amr b. Ala, Ebu Amr eş
Şeybanl ve Ebu Abdullah İbnü'I-A'rabl, son
rakilerden de Sükkerl sayılabilir. Divanına 
Muhammed b. Hablb, Ebu Ali ei-Hirmazl 
ve Ahmed b. Muhammed el-Meydan! şerh 
yazmıştır (yazma nüshaları için bk. Sezgin, 
Il, 368-369) Divanın ilk neşrini uzunca bir 
giriş, Almanca tercümesi, Rü'be'ye nisbet 
edilen bazı kıta ve beyitler ve zengin bir in
deksle birlikte W. Ahlwardt gerçekleştir
miştir ( Samm/ungen alter arabischer Dieh
ter lll: Der Diwan des Reğezdichters Rüba 
ben El'ağğtlğ, Berlin 1903) Bu neşirde hep
si recez vezninde 127 kaside kafiyelerine 
göre alfabetik sıralanmıştır. Rıdvan Mu
hammed Hüseyin en-Neccar bu neşre otuz 
mısra recez eklemiştir ("el-Müstedrek 'ala 
devavlrıi. şu'ara'i'l-'Arabi'l-matbfı'a", MMMA, 
XXXIIKüveyt 1987]. s. 250-254) RudolfGe
yer, recez şiirlerine ayırdığı Altarabische 
Diiamben adlı eserinin (Leipzig 1908) 

üçüncü cüzünü Rü'be divanına tahsis et
miş, üç divanda yer almayan on iki şiirini 
açıklamalarıyla birlikte eserine ilave etmiş
tir. Ayrıca Abdülazlz b. Yahya ei-Celüdl 
(AI]baru Rü'be), Hammad b. İshak el-Mev
sıll, Muhammed Tevfik ei-Bekrl (Eracizü'l
'Arab, Kahire 1313), Havle Takıyyüddin ei
Hilall (Dirase Lugaviyye fi eracizi Rü'be, 
HI. Bağdat 1982) ve Ömer Ebü'I-Ayneyn 
( el-Luga fi eracizi Rü' be, İskenderiye 141 O/ 

1989) tarafından monografıler yazılmıştır. 
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Iii RAHMi ER 

RÜCKERT, Friedrich 
(1 7 88-1866) 

Alman şairi, 
filolog ve şarkiyatçı. 

_j 

Bavyera'nın Schweinfurt şehrinde doğ
du. Würzburg ve Heidelberg üniversitele
rinde hukuk ve felsefe okudu. 1811 yılın
da Jena Üniversitesi'nde filoloji doktorası 
yaptı, aynı üniversitede Grek ve Doğu mito
lojisi dersleri verdi. 1817'de İtalya'ya gitti 
ve bir yıl Roma'da kaldı. 1818'de Viyana'da 
Joseph von Hammer-Purgstall'dan Arap
ça, Farsça ve Türkçe dersleri aldı. Ertesi 
yıl Almanya'ya döndü. Hayatını kazanmak 
için bir yandan çeviriler yaparken bir yan
dan da kendi kendine yeni diller öğren
meye devam etti. 1826'da Erlangen Üni
versitesi'nin Doğu dilleri profesörlüğüne 
tayin edildi, 1841 yılında Berlin Üniversite
si'ne geçti. 1848'de hocalıktan ayrılarak ha
yatını şiire ve ilmi çalışmalara adadı. Co
burg yakınlarındaki NeuseB'te öldü. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında klasik Alman 
şairlerinden sayılan Rückert zamanımızda 
tipik bir romantik ve Biedermeier şairi 
olarak tanınır. N apoiyon'un Almanya'yı iş
galine karşı yazdığı ve Freimund (h ür ağız) 
Reimar müstear takma adıyla Deutsche 
Gedichte başlıklı derlernede yayımladığı 

(Heidelberg ı 8 ı 4) "Geharnischte Sonette" 
(zırhlı soneler) adlı şiirinde çok sert bir 
milliyetçi tavır sergilemiştir. Bugün onun 
bu tavrı eleştirilirken iki çocuğunun ölü
mü üzerine kaleme aldığı ve Gustav Mah
ler'in bestelediği "Çocuk Ağıtları" adlı şiir
leri (Kindertotenlieder, Frankfurt-Main 1872) 

hala büyük bir beğeniyle dinlenmektedir. 

Rückert'in bildiği diller arasında tesbit 
edilebildiği kadarıyla başlıca modern Batı 
dillerinden başka Rusça ve diğer Slav dil
leri, Grekçe, Latince, Sanskritçe, Türkçe, 
Arapça, Farsça, İbranice, Süryanlce, Erme
nice, Kürtçe, Peştuca, Hindustanl. Prakrit-
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çe, Palice, Malayca, Tamilce, Kıptlce ve Fin
ce gibi hemen her aileden diller bulunu
yordu. Üstün bir dil öğrenme yeteneğine 
sahip olan Rückert'in, bilmediği bir dil için 
kendisine başvurulduğunda altı hafta süre 
istediği ve bu sürenin sonunda söz konu
su dili ondan edebi çeviriler yapacak, hatta 
şiir yazacak kadar öğrendiği söylenmek
tedir. 

Eserleri. Rückert'in şarkiyat alanını ilgi
lendiren en önemli çalışmaları çeşitli Do
ğu dillerinden yaptığı çevirilerdir. Bunlar
dan özellikle Farsça'da ulaşabildiği bütün 
edebi eserlerle ilgilenmiş, şiirlerin bazıları
nı vezinlerini esas alarak Almanca'da ye
niden yazarken bazılarını da vezinlerini ko
ruyarak çok titiz bir şekilde Almanca'ya 
tercüme etmiştir. Onun Mevlana Celaled
ôın-i Rumi'nin Divan-ı Kebir'inden yaptı
ğı yeniden şiirleştirmeler orijinallerinin ru
hunu mükemmel bir şekilde yansıtır. Oest
liche Rosen adlı eserinde (Leipzig ı822) 
Mevlana'nın kırk dört gazeliyle bu formu 
Alman edebiyatma sokmuştur. Rückert'in 
Fars edebiyatından yaptığı diğer tercüme
leri n başlıcaları şunlardır: Rostem und 
Suhrab (Erlangen 1838), Saadi's Bostan 
(Leipzig 1882). Firdosi's Königsbuch
Schahname (Berlin 1890-ı895). Saadi's 
Diwan (Berlin 1893), Saadi's politische 
Gedichte (Berlin ı 894). Ghaselen des 
Hafis (München 1926). Rückert'in ölü
münden sonra yayımlanan Grammatik, 
Poetik und Rhetorik der Perser de (Got
ha 1874) hala değerini koruyan Fars edebi
yatma giriş kitabı niteliğinde bir eserdir. 
Onun Arapça'daki en önemli çalışması ise 
Kur'an- ı Kerim'in şiirsel bulduğu bölüm
lerinden yaptığı manzum çevirilerdir (Der 
Koran, im Auszug, Frankfurt-Main 1888). 
Kur'an o zamana kadar birkaç defa Al
manca'ya tercüme edilmişse de önceki çe
virilerde Hıristiyanlığı savunma ve İslam'ı 
eleştirme kaygıları ağır bastığından yalnız 

Rückert'in siyasi ve dini kaygılar taşıma
yan tercümesi onun sözel zenginliğini gös
terebilmiştir. Rückert'in klasik Arapça me-
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