
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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irieri tarafından kolayca benimsenmesini 
sağlamıştır. M. Fuad Köprülü'nün Türk şa
irlerinin XII. yüzyıldan itibaren rubal vez
nini kullandıklarını belirtınesi bununla ala
kah olduğu gibi İran'da ruba'inin ortaya çı
kışında İslamiyet öncesi Türk şiirinin etkisi 
büyüktür. Divan edebiyatı şairlerinin çoğu 
bu nazım şeklini bir milli şiir gibi kabul et
tiğinden her biri birkaç rubal yazmıştır. Hi
keml ve felsefi düşüncelerin yer aldığı ru
baileriyle Mevlana Celaleddin-i Rumi bu 
nazım biçiminin Anadolu'da fikir öncüsü 
olmuş . Divan-ı Kebir'de yer alan ruMl
Ieri pek çok Türk şairini etkilemiştir. 

Türk edebiyatında rubai XVI. yüzyılda 
olgun örneklerini vermeye başlamış ve yay
gınlaşmıştır. Bu dönemde Kara Fazli'nin 
rubaileri sevilerek okunmuştur. FuzQli ( 81 
rubai) ve Ruhi-i Bağdadi (28 rubai) XVI. 
yüzyılda rubai yazan diğer şairler arasında 
önemli bir yere sahiptir. XVII. yüzyıl Türk 
edebiyatında rubainin altın çağı kabul edi
lebilir. Ziya Paşa'nın, "Haletl eve-i rubaide 
uçar anka gibi" mısraında işaret ettiği gi
bi bu dönemde Azmizade Haleti 1000 ka
dar rubaisiyle Türk edebiyatının en çok ve 
en güzel rubailerini yazan şairi olmuştur. 
Daha sonraki dönemlerde tesbit edilebi
len örneklerine göre Cevri (37), Nabi (218), 
Sabit (24), Sezai-yi Gülşeni (49). Erzurum
lu İbrahim Hakkı (82) ve Esrar Dede (145) 

gibi rubai yazmaya önem veren şairler ye
tişmiştir. Şeyh Galib'in divanındaki altmış 
üç rubaisi onun tasawufi düşüncelerini 
etkili biçimde dile getirdiği şiirleridir. Asa
fi mahlasını kullanan Asaf Mahmud Cela
leddin Paşa 171 rubalsiyle daha sonraki 
dönemde rubai yazan şairler arasında yer 
almıştır. Rubal dört mısradan fazla olma
dığı halde Şeyhülislam Yahya rubai vez
niyle bir gazel yazarak yenilik yapmak is
temiş, ancak bu uygulama yaygınlık ka
zanmamıştır. 

Rubai, modern Türk edebiyatı şairleri 
tarafından da kullanılmış. Cumhuriyet dö
neminde rubai yazan önemli şairler ortaya 
çıkmıştır. Bunların başında Yahya Kemal 
Beyatlı gelir. Muhittin Raif Yengin, Cemal 
Yeşil, Arif Nihat Asya, Rıfkı Me!QI Meriç, 
Bekir Sıtkı Erdoğan, Fuat Bayramoğlu, 
Bedri Gürsoy, Talat Sait Halman ve Yıl
maz Karakoyuolu gibi isimler bu dönem
de rubai yazan diğer şairler arasında yer 
alır. Muhtevalarından dolayı rubai adı ta
şımalarına rağmen vezin yönünden kla
sik rubillye benzemeyen dörtlükler yazan 
şairler arasında Nazım Hikmet, Azmi Gü
Ieç, Cengiz Alpay, Ümit Yaşar Oğuzcan, 
Recep Bulut, Feyyaz Sağlam ve Yusuf Ahıs
kalı gibi isimler sayılabilir. 
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Rubainin kafiye düzeni a a x a şeklin
dedir; ancak sonraları kafiyelenişi x a x a 
şeklinde olan veya bütün mısraları birbi
riyle kafiyeli rubailer de ortaya çıkmıştır. 
RuMinin tuyuğdan ve diğer dört mısra
Iık şiirlerden farkı, sadece hezec bahrinin 
bu nazım şeklinde kullanılan yirmi dört 
özel kalıbıyla yazılmış olmasıdır. Bunlar
dan "mefQiü" ile başlayan on iki kalıba "ah
reb", "mef'ulün" ile başlayan on iki kalıba 
da "ahrem" denir. Türk şairleri daha çok ah
reb kalıplarını tercih etmiş, ahremin yal
nız ilk iki kalıbıyla rubai yazmıştır. Türkçe 
rubailerde kullanılan sekiz kalıp şunlardır: 
Ahreb. 1. Mef'ulü 1 mefailü 1 mefallün 1 fa' . 
2. MefQiü 1 mefilllü 1 mefailü 1 feul. 3. Mef
'ulü 1 mefailün 1 mefailün 1 fa'. 4. MefQiü 1 
mefailün 1 mefallün 1 feul. s. Mef'ulü 1 me
failün 1 mef'ulün 1 fa' . 6. Mef'ulü 1 mefai
Iün 1 mef'Qiü 1 feul. Ahrem. 1. Mef'ulün 1 
failün 1 mefailün 1 fa'. z. MefQlün 1 failün 1 
mefailü 1 feul. 

Klasik Türk edebiyatı nazım şekillerinin 
hepsinde bir şiirin bütünüyle aynı vezin
de yazılması zorunlu olduğu halde bir ru
baide tek vezin yanında iki, üç, hatta dört 
farklı kalıp kullanıldığı görülmektedir. Ru
bai şairi olarak tanınan Azmizade Haleti, 
"Esrarını dil zaman zaman söyler imiş 1 
Hengame-i gamda dastan söyler imiş 1 Aşk 
ehli olup da mihnet-i hicrana 1 Ben sabr 
ederim diyen yalan söyler imiş" rubaisinin 
1 • 2 ve 4. mısralarında "mef'Qiü 1 mefai
lün 1 mefallün 1 feul, 3. mısraında "mef'O
Iü 1 mefailün 1 mefallün 1 fa'" veznini kul
lanmıştır. Yenişehirli Avni Bey'in, "Mecnun 
ki 'la ilahe illa' der idi 1 Teklif-i şuur eylese
Ier 'la' der idi 1 Ol mertebe meşgül idi Ley
la ile kim /'Mevla' diyecek mahalde 'Leyla' 
der idi" rubaisinde 1 ve 4. mısraların ölçü
sü "mef'ulü 1 mefailün 1 mefailün 1 feQI". 2 
ve 3. mısraların ölçüsü "mefQiü 1 mefailü 1 
mefailü 1 feul"dür. Rubalde farklı vezinler 
kullanılmasının amacı şairlerin çok önem 
verdikleri ses ahenginin daha etkili biçim
de sağlanmasıdır. Aynı etkiyi kafiye düze
niyle elde etmek isteyen şairler de olmuş
tur. Rubai'nin 3. mısraının serbest olması 
bu açıdan önemlidir. Şeyh Galib'in, "Fem 
narnma bir sırr-ı hüveydadır bu 1 Ruh na
mına bir nar-ı tecelladır bu 1 Leb narnma 
bir mu'ciz-i lsa'dır bu 1 Dil narnma bir 
mahşer-i gavgadır bu" rubaisi gibi dört 
mısraı birbiriyle kafiyeli olan rubailerde 
üçüncü mısrada kafıye değişikliği olmadı
ğından dördüncü mısrada söylenmek iste
nen asıl düşünce güçlü bir etki bırakmaz. 
İki beyitten oluşan kıtalarla nazım ve tu
yuğlarda olduğu gibi rubailerde de genel-

likle mahlas söylenmez. Ancak Haleti ve 
Erzurum! u İbrahim Hakkı gibi şairlerin ba
zı rubailerinde mahlaslarına yer verdikleri 
bilinmektedir. 

Rubailer çok zengin bir mana ve muhte
va örgüsüne sahiptir. Aşk. hatıra, yalnız
lık, talihten şikayet, hiciv gibi ferdi; Allah, 
tasawuf, rintlik, ölüm gibi dini ve meta
fizik; adalet, zulüm, barış gibi toplumsal 
yahut siyasi, milli, tarihi, felsefi, ahlaki vb. 
pek çok konu rubaide dile getirilebilir. Bu
nunla birlikte rubal oldukça zor söylenen 
bir şiir biçimidir. Çünkü ele alınan konu
nun kısa, özlü ve çarpıcı biçimde ifadesi 
gerekir. Bu sebeple pek çok divan şairi ru
bai yazmazken rubai şairi olarak anılanlar 
da bununla övünmüştür. Fehim-i Kadim'in, 
"Naçar ki mest-i aşk-ı Hayyam oldum 1 Bu 
çarsu-yi cihanda bed-nam oldum 1 Aşk ile 
edip rubaiye meyl Pehim 1 Hayyam-sıfat 
şöhret-i eyyam oldum" rubaisi bu anlayışa 
örnek gösterilebilir. Rubaide 1 ve 2. ınıs

ralar mani nazım şeklinde olduğu gibi söy
lenmek istenen düşüncenin hazırlayıcısı 
sayılır. Esas düşünce 3 ve özellikle 4. ınıs
rada dile getirilir. 
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Iii] NURETTiN ALBAYRAK 

RUBAİYYAT 
( .;;,t;;.:4}1) 

Bir hadisi kaydeden müelliften 
Hz. Peygamber'e varıncaya kadar 

senedinde dört ravi bulunan 
hadisler için kullanılan 

terim 
(bk. İSNAD). 
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