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bi ilim arasındakiyeri açıklanmıştır (nşr. Re
ca es-Seyyid el-Cevherl, İskenderiye 1410/ 

ı 990, s. 77-94). Tıdl?ü'l-lfulle üzerine Hı
zam Cemaleddin el-AıGsi yüksek lisans ça
lışması yapmış (1971, Bağdat Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi), eseri Muzaffer b. Mu
hammed ed-Dımaşki el-Münte]fa adıyla 
kısaltmıştır (yazma nüshası için bk. Fihris

tü '1-Kütübl].aneti '1-/jidlviyye, IV, 30 ı-302). 
z. İ]ftitô.fü'l-ezô.hir ve ilti]fatü'l-cevô.hir. 
Lugat ve sarfa dair önemli bilgilerle Kur'an 
ve hadisten, mesel ve atasözlerinden zen
gin örneklerin yer aldığı eser 2753 fiili kap
samaktadır. 760-762 ( 1359-1361) yılları 
arasında kaleme alınan eserin mukaddi
mesinde ilmin fazileti, Arap dilinin ve fiil 
Ierin önemi gibi konulara değinilmiş. ardın
dan eserin ithaf edildiği Artuklular'ın Mar
din kolu hükümdan el-Melikü's-Salih ile 
diğer Artuklu hükümdarlarını öven uzun
ca bir kasideye ("Lamiyye") yer verilmiş
tir (s. 89-98) Kitapta izlediği yöntemi açık
layan Ruayni (s. 99- ı 02) fiilieri sahih, ec
vef. muzaf ve mu'tel kısımlarına, bunla
rın her birini de bablara (kalıplara) göre an
lamı değişen ve değişmeyenler şeklinde 
bölümlere ayırarak incelemiştir. Eser ke
limelerin ilk harfine göre alfabetik olarak 
düzenlenmiştir (bk. bibL). Abdullah Ha
mid en-Nemeri kitap üzerinde yüksek li
sans tezi hazırlamıştır (Me kk e ı 40 ı, üm
mülkura Üniversitesi Arap Dili ve Edebiya
tı Fakültesi). 3. Tuf:ıietü'l-a]frô.n fimô. ]fu
ri'e bi't-te§li§ min J:ıurufi'l-Kur'ô.n (nşr. 
Ali Hüseyin el-Bevvab, Cidde 1407/1987). 
745 (1344-45) yılında el-Bire'de tamam
lanan eser, mütevatir olan ve olmayan kı
raatlete göre bir harfinin harekesi üç tür
lü okunabilen seksen sekiz Kur'an kelime
sine dairdir. Kelimeler üç türlü okunan harf
leri dikkate alınarak alfabetik sıraya göre 
düzenlenmiş, kurradan kimlerin hangi şek
li seçtiği açıklanmış. kıraatierin i'rab ve an
lam açısından yorumu yapılmış. şiir, ha
dis ve nesirden zengin örnekler zikredil
miştir. Kitabın temel kaynağı Ruayni'nin 
hacası Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin el-BaJ:ı
rü'l-muJ:ıit adlı tefsiridir. Eserin bilinen tek 
nüshası, Ruayni'nin kardeşi Muhammed'in 
oğlu Ahmed tarafından istinsah edilen ve 
Ruayni ile İbn Cabir'in eserlerini toplayan 
Paris Bibliotheque Nationale'deki bir mec
mua içinde yer almaktadır (nr. 4452, vr. 
148a-199a). Müstensih eserin amcası Ru
ayni'ye ait olduğunu belirttiği halde İbn 
Cabir el-Hevvari'ye de bu isimde bir ese
rin nisbet edilmesi (krş. DİA, XIX, 385) sa
mimi arkadaşlıklarından kaynaklanmış ol
malıdır. 4. Şerf:ıu Elfiyyeti İbn Mu'ti. 
Arap gramerine dair ed-Dürretü'l-eltiy-
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ye adlı manzumenin şerhidir (yazmaları 
için bk. Brockelmann, GAL, 1, 366). Müel

lif hattıyla yazılmış nüshasının on bir cilt 
olduğu kaydedilen eserin (İbn Hacer, ed
Dürerü'l-kamine, 1, 340) I. cildi Hasan Mu

hammed Abdurrahman Ahmed (ı 4 ı 4/ 

1994, Mekke Ümmülkura Üniversitesi Arap 
Dili ve Edebiyatı Fakültesi), ll ve lll. cilt
leri de aynı fakültede başka öğrenciler ta
rafından doktora tezi olarak hazırlanmış
tır. S. Rei'u'l-J:ıicô.b 'an tenbihi'l-küttô.b. 
İbn Cabir'in I):aşide mimiyye fi'?-?:ô.' ve'Q.
Q.ô.d adlı, bu iki harf sebebiyle sıkça birbi
rine karıştırılan kelime! ere dair 1 02 beyit
lik manzumesinin şerhidir. Kaside ve şer

hinin nüshaları Bibliotheque Nationale'de 
bulunmaktadır (nr. 4452/9, ı ı). 6. Risô.le 
fi's-sire ve mevlidi'n-nebi. Hayreddin ez
Zirikli, Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bir nüs
hasının bulunduğunu kaydetmekte (el
A' lam, ı, 2 7 4), ancak aynı isim de bir risale 
İbn Cabir'e de nisbet edilmektedir (yaz
maları için bk. Brockelmann, GAL Suppl., 
ll, 6). 7. Reddü'ş-şevô.rid ilô. f:ıükmi'l
]favô.'id. Ruayni'nin ilk yazdığı eserlerden 
olup Arap gramerine dairdir. 
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Dört mısralı nazım şekli. 
_ı 

Arapça'da "dörtlü, dört! ük" anlamına ge
len rub~ii kelimesi (çoğulu rubaiyyat) ede
biyatta dört mısradan meydana gelen şi
irlere verilen addır. Farsça'da dii.beyti (iki 
beyitlik şiir) yanında terane ve çihargani 
olarak da isimlendirilir. Şems-i Kays'a gö
re ( el-Mu'cem, s. 90) bestelenmiş rubaile
re terane, bestelenmemiş olanlara dO bey
tl denir. Rubainin kaynağı hakkında çeşit
li görüşler vardır. Bazı şarkiyatçılara göre 
(L. P. Elwell- Sutton ve A. Bausani) ruba
lnin kaynağı Türk edebiyatı olup Orta As
ya' dan İran'a geçmiştir. Fritz Meier de 
(Die Schöne, s. 184) rubalnin Türk şiirinin 
etkisiyle ortaya çıktığını ileri sürmüş, Ba
usani, İran'a Türkistan tarafından geldi
ğini söylemiştir (Storia, s. 533-537). E. G. 
Brovne'a göre ise (LHP, ı, 472) rubai İran 
şiirdehasının en eski ürünlerindendir. M. 
Fuad Köprülü ile Nihad Sami Banarlı, eski 
Türk şiirindeki dörtlüklere çok benzeyen 
rubainin, eski İran edebiyatma ait dörtlük
lerle ve beste ile söylenen bir nazım şekli
nin İslamiyet'ten sonra aruzla söylenme
siyle meydana gelmiş bir İran nazım şekli 
olduğu görüşünü savunmuştur (Resimli 
Türk Edebiyatı Tarihi, ı. ı 99). 

Rubffinin İran edebiyatında ne zaman 
ortaya çıktığı kesin olarak belli değilse de 
kaynağının İslam öncesine dayandığı ve 
halk arasında çok kullanılan bir tür oldu
ğu bilinmektedir. Pehlevi dilinde ve Eski 
Farsça rubai örneklerini bulmak için Arap
ça'ya aktarılan metinler ve Maniheist par
çalar üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış

tır. İran kökenli Arap şairi Ebu Nüvas'ın 
( ö. ı 98/8 ı 3 [?]) divanında özellikle hamriy
yat ve gazel temalarında birçok rubffinin 
yer aldığı görülür. Rubalnin bugünkü an
lamda Fars edebiyatında ortaya çıkışıyla 
ilgili olarak Şems-i Kays şunları yazar: "RO
deki bir bayram günü Gaznin'de bir yer
den geçerken cevizle oynayan çocuklar 
gördü. Cevizlerden birinin çukurun dışına 
doğru yuvarlanması ve ardından geriye 
dönerek çukura düşmesi üzerine bir ço
cuğun söylediği, 'Galtan galtan hemi re
ved tabun-i gev' (yuvarlana yuvarlana çu
kurun dibine kadar gidiyor) sözü ona hoş 
bir vezinde ve güzel bir nazım şeklinde gö
ründü. RGdeki aruz kaidelerine başvura
rak bunda hezec bahrinden çıkmış vezin
lerden birini buldu. Buna aynı veznin aynı 
şeklinden ikinci bir mısra, sonra bir ikinci 
beyit ilave ettiler ve buna dGbeyti adını 



verdiler. Fakat bazı edipler bu şiirin dört 
mısra tuttuğunu düşünerek rubiH adını 
kabul ettiler. Bu türde ilk olarak Rüdeki 
temayüz etti" (el-Mu'cem, s. 88) 

Fars edebiyatının başlangıç asrı kabul 
edilen IV. (X.) yüzyıl şairlerinden Rüdeki'
den başka onunla çağdaş olan veya ona 
yakın bir zamanda yaşayan Ebü Şekür-i 
Belhl ve Dakiki gibi şairleri n ruballeri var 
dır. Ezraki-i Herevi de ( ö . 465/ ı 072) çok 
sayıda rubal yazmıştır. Fars edebiyatının 
olgunlaşma dönemi sayılan V. (XL) yüzyıl
da rubiH de diğer türler gibi gelişip mü
kemmel hale gelmiş, bu asırda yaşayan 
önemli şairlerin hemen hemen hepsi ru
bal söylemiştir. Gazne sarayı şairlerinden 
Perruhl-i Slstanl, Unsürl, Menüçihrl ve 
Azerbaycan'da ilk Farsça şiir söyleyen şair 
olarak kabul edilen Katran-ı Tebrlzl'nin ru
bllileri vardır. Unsürl'nin terane söylemek
le şöhrete kavuştuğu belirtilir. Yine bu yüz
yılda rubaY mutasawıflar tarafından yo
ğun biçimde kullanılmıştır. Tasavvuf heye
canını dört mısralık bir nazım kalıbı için
de ifade etmeye imkan sağladığı için bu 
tür daha başlangıcından itibaren sütllerin 
ilgisini çekmiştir. Tasawufi rubllinin Fars 
edebiyatındaki mucidi olarak Ebü Sald-i 
Ebü'l-Hayr ( ö . 440/ l 049) anılır. Aynı yüz
yılda Abdullah-ı Ensarl de güzel ruballer 
yazmış. yüzyılın ortalarında ölmüş olan Ba
ba Tahir-i Uryan tasawuf tecrübelerini Lu
ristan lehçesiyle karışık Farsça rubllilerin
de açıklamıştır. 

Gazneliler'in ardından Selçuklular'ın or
taya çıktığı VI. (XII.) yüzyılda genellikle ka
side yaygınsa da kaside şairlerinin divan
larında çok sayıda rubalye rastlanır. Bu 
devrin ünlü şairlerinden Emlrü'ş-şuara Mu
izzl rubalyi methiyeye sokmuş , Mes'üd-i 
Sa'd-i Selman hapis hayatını bu türü kul
lanarak anlatmış , Ebü'l-Ferec-i Rün! gü
zel ruballer söylemiştir. İran edebiyatının 
en büyük rubal şairi sayılan Ömer Hayyam 
da bu dönemde yaşamıştır. Rubal, gaze
lin ve tasawufun zirveye çıktığı VII. (XIII.) 
yüzyılda da gelişme göstermiş , Ferldüddin 
Attar rubal türüyle Mu{ıtdmdme adında 
bir eser kaleme almıştır. Mevlana Celaled
din-i Rumi'nin 2000 civarında rubalsi bu
lunmaktadır. Bu asrın diğer önemli bir şa
iri de sadece rubaY söylemiş olan Baba Ef
dalüddln-i Kaşanl'dir. İran edebiyatında 
sebk-i lraki denilen üslübun ortadan kal
kıp yerini sebk-i Hindl üslübuna bıraktığı 
VII I. (XIV) yüzyıldan itibaren rubal gittik
çe önemini kaybetmiş. son döneme gelin
ceye kadar da bir varlık gösterememiştir. 

XX. yüzyıl İran şair lerinden olup çağdaş 

İran şiirinin kurucusu sayılan Nlma Yüşlc 
eski türlerden sadece ruba!ye ilgi göster
miş. onun ardından başka şairler de ru
bal türünde şiirler yazmıştır. 

Farsça ruballerin konusu çok çeşitli ise 
de bunları aşk, tasawuf, felsefe ve hik
met olmak üzere üç başlık altında topla
mak mümkündür. Bu başlıklar içinde met
hiye, sosyal ve siyasal konular, mersiye, hi
civ, tasvir ve müstehcenlik gibi hususlar 
da yer almıştır. Rubalnin mOsikiyle de ya
kın ilgisi vardır. MOsiki-şiir ilişkisi en çok 
rubal ve gazel türlerinde görülür. Rubal 
vezninde bestelenmiş şiiriere terane denir. 
Terane Farsça söylenmişse gazel, Arapça 
söylenmişse kavl adını alır. 

Ruballer ya birinci, ikinci ve dördüncü 
mısraları kafiyeli , üçüncü mısraı serbest 
ya da dört mısraı birbiriyle kafıyeli şekilde 
olur. Her mısraı birbiriyle kafiyeli ruballe
re "rubal-i musarra'" veya "terane" denir. 
Rüdeki'nin şiirlerinde üç mısraı kafıyeli ru
baller çoğunlukta iken V. (XL) yüzyıl şair
lerinin çoğu dört mısraı kafıyeli rublliyi ter
cih etmiştir. VI. (XII.) yüzyılda ise dört mıs
raı kafiyeli ruballerle üç mısraı kafiyeli ru
baller birlikte kullanılmıştır. L. P. Elwell
Sutton'a göre ( CH!r., LV, 656) Fars edebiya
tında yazılan ruMllerin yüzde otuzu dört 
mısraı kafiyeli , yüzde yetmişi üç mısraı ka
fiyelidir. 

Ruballer rubal vezinleri denilen, tama
mıyla bu şiire mahsus vezinlerle söylenir. 
Her ne kadar rubaY için on ikişerden yir
mi dört ayrı vezin gösterilirse de bunlar 
aslında tek bir rubal vezninden türlü aruz 
hareketleriyle elde edilen vezinlerdir. Bun
lardan on ikisine "ahreb", on ikisine de "ah
rem" vezinleri denir. Birinci grubun ilk tef
'ilesi "mefülü", ikincisinin "mefülün" şek
linde olur. 

Ahreb kolu. 1. Ahreb-i makbuz-i mek
füf-i mecbüb (mef'ülü, mefailün, mefa.ilü, 
fa 'l) . z. Ahreb-i makbuz-i mekfüf-i ahtem 
(mef'Olü , mefailün, mefailü , feOl) 3. Ah
reb-i makbuz-i ezel (mef 'O lü , mefailün , 
mefallün, fa ') 4. Ahreb-i makbuz-i ebter 
(mef'Olü, mefailün, mefa1'lün, fa '). S. Ah
reb-i mekfüf-i ahtem (mef'Olü , mefallü, 
mefailü, feOI) . 6. Ahreb-i mekfüf-i mecbüb 
(mef'ülü, mefailü, mefallü, feOI) . 7. Ahreb-i 
mekfüf-i mecbüb (mef'Olü, mefallü, mefa
llün, fa ') 8. Ahreb-i mekfüf-i ebter (mef'O
lü, mefallü, mefailü, fa ') 9. Ahreb-i mec
büb (mef'Olü, mefallün , mef'Olü, fa 'l) 10. 
Ahreb-i ahtem (mef'ülü, mefailün, mef'O
lü, fa 'l). 11. Ahreb-i muhannik-i ezel (mef
'ülü, mefailün, mef'Olün , fa') . 1Z. Ahreb-i 
muhannik-i ebter (mef'Olü, mefailün, mef
'Olün , fa ') 
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Ahrem kolu. Ahreb kolundan türemiş 
olup buna göre daha az kullanılmıştır. 1. 
Ahrem-i ahreb-i mekfüf-i mecbüb (mef'O
lün, mef'Olü, mefallü, fa'l) Z. Ahrem-i ah
reb-i mekfüf-i ahtem (mef'Olün, mef'Olü, 
mefallü, feOl). 3. Ahrem-i ahreb-i ezel 
(mef'Olün, mef'Olü, mefallün, fa '). 4. Ah
rem-i ahreb-i ebter (mef'Olün , mef'Olü, 
mefallün , fa'). s. Ahrem-i muhannik-i ah
reb-i ahtem (mef'Olün, mef'Olün, mef'Ol, 
feOI) . 6. Ahrem-i muhannik-i ahreb-i mec
büb (mef'Olün , mef'ülün, mef'ülü, fa '!). 7. 
Ahrem-i muhannik-i ezel (mef'Olün, mef
'Olün, mef'Olün, fa'). 8. Ahrem-i muhan
nik-i ebter (mef'Olün, mef'Olün, mef'Olün, 
fa'). 9. Ahrem-i eşter-i mekfüf-i ahtem 
(mef'Olün, failün, mefailün, fa'l) 10. Ah
rem-i eşter-i mekfüf-i mecbüb (mef'Olün, 
failün, mefallün , fa') 11. Ahrem-i eşter-i 
ezel (mef'Olün, failün, mefallün, fa'). 1Z. 
Ahrem-i eşter-i ebter (mef'Olün, failün, 
mefallün, fa') 
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Iii MüRSEL ÖZTÜRK 

D TÜRK EDEBİYATI. Rubal nazım şek
li Türk edebiyatma İran edebiyatından 
geçmiştir. Eski Türk şiirinde nazım biri
minin dörtlük olması ruba!nin Türk şa-
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