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Çünkü ruba� Türk ş��r geleneğ�n�n en sağlam halkalarından b�r�d�r. 13. yüzyıldan gü-

nümüze her yüzyılda artan/azalan oranlarda b�r �lg�ye mazhar olmuştur.

Çünkü Mevlâna’nın Farsça anahtarıyla açtığı ruba� kapısından sonrak� dönemlerde 

pek çok şa�r Türkçen�n söyley�ş gücüyle ve zeng�nl�ğ�yle geçm�ş, bu sayede Türk edeb�-

yatında on üç b�n dolayında (Tacett�n Ş�mşek’�n onda b�r� yayımlanan 3700 ruba�s�yle 

Ahmet Z�ya Kahraman’ın kaleme aldığı yaklaşık 100 ruba� bu toplama dah�l değ�ld�r.) 

b�r ruba� küll�yatı oluşmuştur.

Çünkü klas�k dönem şa�rler� ruba�y� neredeyse tuyuğ ve şarkı g�b� m�llî b�r nazım şekl� 

olarak görmüşler; tuyuğu ve şarkıyı �hmal etseler b�le ruba�den kopamamışlardır. Ser-

vet�fünun Dönem� har�ç, bütün dönemlerde ruba�, edeb�yatımızın saygın b�r evladı 

olarak varlığını sürdürmüştür.

Türler�n �ç �çe geçt�ğ� postmodern zamanlarda ruba�n�n hâlâ soluk alıp verd�ğ�n� gör-

mek, bu nazım şekl�ne yakından bakma f�kr�n� doğurdu. 

Esk�ler “önce ref�k (yoldaş) sonra tar�k (yol)” dem�şler. B�z, küçük b�r �st�sna yapalım ve 

bu kez “önce tar�k sonra ref�k” dey�p yola çıkalım. Ruba�ye �lg� duyan, ruba�y� merak 

eden, ruba� okuyan, bu nazım şekl�nde kalem oynatan gönül dostlarımıza b�r çağrı 

yapalım; ruba� çevres�nde b�r araya gelel�m ded�k.

Meramımız açık. Öyleyse ruba� soframıza buyurun!

Bugünkü son sözü, Ned�m’�n (1681-1730) “evc-� ruba�de uçar Anka g�b�” (Ruba� burç-

larında Anka kuşu g�b� uçar) ded�ğ�, ruba� nazım şekl�n�n öncü �s�mler�nden üstat Az-

m�zâde Hâletî (1570-1631) söyles�n:

Bir taifeyiz ki rûz u şeb âh deriz

Ah etmeyene nedir bu gümrâh deriz

Burc-ı dile râyet-i ferâgat dikeriz

Zira yürüdükçe Allah Allah deriz.

(B�r topluluğuz k� gündüz gece ah der�z. Ah etmeyene ned�r bu şaşkınlık der�z. Gönül 

kales�ne fedakârlık bayrağını d�ker�z. Z�ra yürüdükçe Allah Allah der�z.)

Yen� sayıda buluşmak üm�d�yle.

B�sm�llah.

Başlarken/
Niçin Rubai?

Yayın Yönetmeni : Ahmet Ziya Kahraman

Yayın Danışmanı : Tacettin Şimşek

Son Okuma : İbrahim Duran

Web Geliştirici : Adil Bayram
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Klas�k ş��r geleneğ�m�zde ruba�, tek bentten oluşan ve kend�ne 

özgü aruz kalıplarıyla “söylenen” nazım şek�ller�ndend�r. (Gelene-

ğ�m�zde ş��r, “yazılan” değ�l, “söylenen” b�r edebî türdür. Bu, onun 

müz�kle olan akrabalığını sezd�r�r.)

Anon�m Türk halk edeb�yatı ürünler�nden mân�ye benzeyen ru-

ba�, İran’da doğmuştur. Ruba�n�n ortaya çıkışında İslam�yet önce-

s� Türk ş��r�n�n etk�s� vardır (Albayrak, 2008, s.178). Ruba�, sözlük 

anlamıyla “dörtlü/dörtlük”, ter�m anlamıyla da “dört dizeden olu-

şan nazım” demekt�r.

İranlılar, ruba� karşılığı olarak dü-beyt [�k� bey�t]; çâr (çehar) mısra 

[dört d�ze] ve terâne ter�mler�n� üretm�şler ancak bu ter�mler yay-

gınlık kazanmamıştır. Ruba� nazım şekl�ne ad olarak düşünülen 

terâne, “yaş, taze, güzel, genç” anlamlarındak� “ter” sözcüğünden 

türet�lm�şt�r ve “nağme, ezgi” g�b� anlamlara da gel�r.

M�st�k, felsef�, tasavvuf� temalar çevres�nde az sözle der�n ve bü-

yük b�r düşüncey� söyleyeb�lme hüner� ruba�de kend�n� göster�r. 

“Zarif bir eda”, “veciz bir fikir” (Levend, 1984, s.630), dünya görü-

şü, evrene bakış tarzı, hayat tecrübes�, ahlak anlayışı, yerg� (h�c�v) 

ve nükte de en özlü �fade b�ç�m�n� “tefekkür manzumesi” (Mermer, 

2002, s.2) n�tel�ğ�ndek� ruba�de bulur. Tar�hî zaman �ç�nde m�llî 

ve tar�hî duyguların da ruba�de �şlend�ğ� görülür.

Ruba�n�n �lk �k� d�zes� hazırlık n�tel�ğ�nded�r. Ana düşünce son �k� 

d�zede yoğunlaşır.

Ruba�lerde söyley�ş güzell�ğ� ve ustalığı büyük önem taşır. Ele alı-

nan tema, nükte ya da �mge; vez�n, kaf�ye, red�f g�b� ş��r�n dış yapı 

unsurları çevres�nde özenle �şlen�r ve nazma dönüştürülür.

Kend�ne özgü kalıplara sah�p oluşu, ruba�y� kıta, nazım ve tuyuğ-

Rubai
Nedir?

dan ayıran temel özell�kt�r.

İran edeb�yatında ruba� nazım şekl� �ç�n 

Hezec bahr�nden 24 aruz kalıbı üret�lm�ş; 

bunlardan Mef’ûlü �le başlayan 12 kalıba 

Ahreb; Mef’ûlün �le başlayan 12 kalıba da 

Ahrem adı ver�lm�şt�r. N�had Sam� Banar-

lı’ya göre bu 24 kalıp aslında tek b�r kalıbın bazı 

aruz oyunlarıyla aldığı küçük ses değ�şmeler�nden 

oluşur (2005, s.192-195). Dolayısıyla ruba�n�n sadece b�r ka-

lıbı vardır (Banarlı, 1985, s.251-261).

Ahreb kalıpları ses, r�t�m ve ahenk bakımından Türk şa�rler�nce 

daha çok sev�lm�ş ve kullanılmıştır. Ahrem kalıplarının Türk şa-

�rler tarafından terc�h ed�lmemes�n�n neden�, bu kalıplarda açık 

heceler�n çok az olmasıdır (Saraç, 2012, s.93). Söz gel�ş� 11 hece-

den oluşan b�r ahrem kalıbında sadece �k� açık hece vardır. Oysa 

Türkçe açık hece bakımından zeng�n b�r d�ld�r.

D�vanların sonunda “Rubaiyat” başlığı altında yer alan ruba�ler, 

mahlassız yazılır. Fehîm-� Kadîm’�n “Nâçâr ki mest-i aşk-ı Hayyâm 

oldum / Bu çârsû-yı cihanda bed-nâm oldum / Aşk ile edip rubâî-

ye meyl Fehîm / Hayyâm-sıfat şöhret-i eyyâm oldum” [Ne çâre k� 

Hayyam’ın aşkıyla kend�mden geçt�m. Bu dünya çarşısında kötü 

anılır oldum. Ey Feh�m, aşkla ruba�ye yönel�nce dönem�mde Hay-

yam g�b� ün kazandım.] d�zeler�nde olduğu g�b� ruba�de mahlas 

kullanan şa�rlere de rastlanır. (Erzurumlu İbrah�m Hakkı, 83 ru-

ba�s�n�n 25’�nde mahlas kullanmıştır. Âr�f N�hat Asya da k�m� ru-

ba�ler�nde �lk adını z�kretm�şt�r.)
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Türkçede En Çok Kullanılan
Rubai Kalıpları*

A
H

R
E

B

1.

— — . . — — . . — — . . —

MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜ ME FÂ Î LÜ FE ÛL

FA’ LÜN FE İ LÂ TÜN FE İ LÂ TÜN FE İ LÜN

YÜZ YİR Mİ SE KİZ BİN YE Dİ YÜZ YİR Mİ SE KİZ

SAM SUN KA RA MAN KAY SE Rİ BAR TIN Gİ RE SUN

2.

— — . . — — . . — — — —

MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜ ME FÂ Î LÜN FA’

FA’ LÜN FE İ LÂ TÜN FE İ LÂ TÜN FA’ LÜN

YÜZ YİR Mİ SE KİZ BİN YE Dİ YÜZ YET MİŞ BEŞ

LÂ HAV LE VE LÂ KUV VE TE İL LÂ BİL LAH

3.

— — . . — . — . — — . . —

MEF’ Û LÜ ME FÂ İ LÜN ME FÂ Î LÜ FE ÛL

FA’ LÜN FE İ LÂ TÜ FÂ İ LÂ TÜN FE İ LÜN

YÜZ YİR Mİ SE KİZ Bİ NAL TI YÜZ YİR Mİ SE KİZ

4.

— — . . — . — . — — — —

MEF’ Û LÜ ME FÂ İ LÜN ME FÂ Î LÜN FA’

FA’ LÜN FE İ LÂ TÜ FÂ İ LÂ TÜN FA’ LÜN

YÜZ YİR Mİ SE KİZ Bİ NAL TI YÜZ YET MİŞ BEŞ

5.

— — — — . — — — . . —

MEF’ Û LÜN FÂ İ LÜN MEF’ Û LÜ FE ÛL

BEŞ YÜZ MİL YON SE KİZ YÜZ YİR Mİ SE KİZ

6.

— — . . — — — — — — —

MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜN MEF’ Û LÜN FA’

BEŞ YÜZ YE Dİ MİL YON BEŞ YÜZ SEK SEN BEŞ

A
H

R
E

M 1.

— — — — . — . — — . . —

MEF’ Û LÜN FÂ İ LÜN ME FÂ Î LÜ FE ÛL

BEŞ YÜZ MİL YON SE KİZ YÜ ZALT MIŞ YE Dİ BİN

2.

— — — — . — . — — — —

MEF’ Û LÜN FÂ İ LÜN ME FÂ Î LÜN FA’

BEŞ YÜZ MİL YON SE KİZ YÜ ZALT MIŞ BEŞ BİN

* (İpekten, 1999, s.76; Dilçin, 1997, s.208)
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Ruba�lerde, d�ğer nazım şek�ller�nde olduğu g�b� tek kalıp kullanma zorunluluğu 

yoktur. İsten�rse ruba�n�n dört d�zes� dört ayrı kalıpla söyleneb�l�r.

Ruba�ler�n uyak (kafiye) düzen� aaxa b�ç�m�nded�r. İk�nc� ve dördüncü d�zeler� 

uyaklı d�ğer d�zeler� serbest (xaxa) ya da dört d�zes� b�rb�r�yle uyaklı (aaaa) ruba� 

örnekler�ne de rastlanır. Bu tür ruba�lere ruba�-� musarra ya da terâne adı ver�l�r. 

(Erzurumlu İbrah�m Hakkı’nın 62 ruba�s� bu türdend�r.) Muall�m Nac�, ruba�de �lk 

beyt�n mısralarının kaf�yes�z olmasında sakınca görmez (Saraç, 1996, s.138).
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Maraş İmam-Hatip Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Türko-
loji Bölümünü bitirdi. İstanbul Müftülüğünde murakıplık 
vazifesinde bulundu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fa-
kültesinde okutman olarak çalıştı. Yayıncılıkla uğraştı. Do-
ğuştan Günümüze İslam Tarihi başlıklı projeyi hayata ge-
çirdi. Mimar Sinan Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak 
görev yaptı. Adım gazetesini ve Dört Mevsim Maraş dergi-
sini çıkardı. Asımın Nesli ve Kahramanmaraş vakıflarının 
kurulmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Rubai şairi olarak tanındı.

KENAN SEYİTHANOĞLU
(1937-2013)
Şair, yayıncı

mmmmmm

KON

Uçtunsa eğer kendine has güllere kon

Kıymam sana sellerden uzak göllere kon

Dostum Adalardan Modalardan bize ne

Her zerresi Leyla doğuran çöllere kon.
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Erzincan’da doğdu. İlköğrenimini memleketinde, ortaöğ-
renimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Darülfünunu 
(Üniversitesi) Edebiyat Fakültesini bitirdi. Giresun’da Millî 
Eğitim Müdürlüğü yaptı. Galatasaray Lisesi edebiyat öğ-
retmeni iken 1963’te emekli oldu. Başta Hisar olmak üzere 
çeşitli edebiyat dergilerinde şiirleri ve yazıları yayımlandı. 
Ayrıca, bazı edebiyatçılarımızın hayatı, sanatı ve eserlerin-
den örnekler içeren monografiler yazdı.

Şiir Kitapları: Çizgiler (1949), Yeni Çocuk Şiirleri (1949), Boş-
lukta Dönen Rubailer (1966),

RIFAT NECDET EVRİMER
(1898-1971)
Eğitimci, şair

ÖN SÖZ

Yazdıklarımın hiçbiri gönlümce değil

Bir sade hayat duygusu kaari bunu bil

Dörtlüklerin altındaki her gizli elem

Bir lav ki yakar kalbimi bilmez bunu dil
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Sivas Şarkışla’da doğdu. Kayseri İmam-Hatip Oku-
lu ve Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Ga-
zetecilik ve öğretmenlik yaptı. 1995’te emekli oldu.
Kayseri Ekspres gazetesinin yayın yönetmenliğini, Haki-
miyet ve Yeni Sabah gazetelerinin sorumlu yazı işleri mü-
dürlüğünü yaptı. Şiir, deneme, eleştiri ve inceleme yazıla-
rını Orkun, Türk Yurdu, Hareket, Hisar, Töre, Erciyes, Türk 
Edebiyatı gibi dergilerde yayımladı.

Türk şirinin geleneğine bağlı bir şair portresi çizdi. Mistik ve 
metafizik duyuş şiirinin ana izlekleri arasında yer aldı. 

Şiir Kitapları: Vuslat Türküsü (1968), Aydınlığın Gözleri 
(1979), Bu Yüreğin Ülkesinde (1981), Sevgi Donanması (1982), 
Deryâdil (1985), Sevdâkâr (1988), Bir Sır Gibi (1991), Aşkistan 
(2005).

BİZ

Biz, bahtı kararmış iki yoldaş gibiyiz,

Biz, gülleri kendinde açan sevgiliyiz,

Yanmak kime kısmetse o sıçrar ateşe;

Biz, yangını gül bahçesi yapmış deliyiz.

MUHSİN İLYAS SUBAŞI
(doğ. 1942)
Şair, yazar

DDDdddddd

Sivas Şarkışla’da doğdu. Kayseri İmam-Hatip Oku-
lu ve Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Ga-
zetecilik ve öğretmenlik yaptı. 1995’te emekli oldu.
Kayseri Ekspres gazetesinin yayın yönetmenliğini, Haki-
miyet ve Yeni Sabah gazetelerinin sorumlu yazı işleri mü-
dürlüğünü yaptı. Şiir, deneme, eleştiri ve inceleme yazıla-
rını Orkun, Türk Yurdu, Hareket, Hisar, Töre, Erciyes, Türk 
Edebiyatı gibi dergilerde yayımladı.

Türk şirinin geleneğine bağlı bir şair portresi çizdi. Mistik ve 
metafizik duyuş şiirinin ana izlekleri arasında yer aldı. 

Şiir Kitapları: Vuslat Türküsü (1968), Aydınlığın Gözleri 
(1979), Bu Yüreğin Ülkesinde (1981), Sevgi Donanması (1982), 
Deryâdil (1985), Sevdâkâr (1988), Bir Sır Gibi (1991), Aşkistan 

Biz, bahtı kararmış iki yoldaş gibiyiz,

Biz, gülleri kendinde açan sevgiliyiz,

Yanmak kime kısmetse o sıçrar ateşe;

Biz, yangını gül bahçesi yapmış deliyiz.

MUHSİN İLYAS SUBAŞI

DDDdddddd
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MEHMET ÇAVUŞOĞLU 
(1935-1987)
Akademisyen, şair

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Sarayköy’de doğdu. İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümünden mezun oldu. Eski Türk Edebiyatı alanında 
profesör oldu. 

Zengin kültür birikimi, şairliği, estetik zevki ve bilimsel yet-
kinliğiyle seçkin bir bilim adamı olarak tanındı. İstanbul’un 
fethini anlatan  Ulubatlı Hasan Destanı  (İstanbul 1959) adlı 
manzum eseri vardır. Halk şiiri yanında divan şiiri tarzında 
da aruzla şiirler yazdı. Rubailer kaleme aldı.

Ney sesleri âlemde soluklar şimdi,

Ervah? Uzak yakın konuklar şimdi.

Devretmede arşı ruhu Mevlâna’nın,

Tennure sema, etek ufuklar şimdi.
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Sevgili Arkadaşlar,
Bugün biraz rubaiden söz edelim mi?
Rubai, edebiyatımızda çok eskiden beri kullanılan bir şiir örneğidir. Dört dizeden 
oluşur.
Görünüş olarak mâniye benzer. Halk arasında söylenen ve bazı türkülerde kullanılan 
manileri hatırlayalım. 
Üçüncü dize serbest; birinci, ikinci ve dördüncü dizelerin sonunda ses benzerliği 
(uyak/kafiye) vardır. Şu örneklerde olduğu gibi:

Uzunsun sırık gibi
Ekşisin koruk gibi
Ne gezersin sokakta
Yolunmuş tavuk gibi

İnce giyerim ince
Pembe yakışır gence 
İnsan bir hoş oluyor
Sevdiğini görünce.

Rubaide de birbiriyle uyaklı dizeler aynıdır. 
Ancak rubainin dizeleri daha uzundur ve kendine özgü bir ritmi vardır.
Rubainin ritmi aşağıdaki gibidir:

Yetmiş yedi seksen yedi doksan yedi yüz
Safranbolu Kartalkaya Beylikdüzü Van
Rüzgârgülü anzer balı harmandalı ne?
Samsun Rize Aydın Bolu Batman Karaman
Orhan Veli Ahmet Paşa Cengiz Karacan
Fatih Zeki Mehmet Suna Zeynep Tunahan
Ben dersleri her gün EBA’dan seyrederim.
Maskeyle mesafeyle temizlikle korun!
Taktak tiki taktak tiki taktak tiki tak
Laylay lala laylay lala laylay lala lay

Okurken kulağımızla ritmi duymaya çalışalım.
İyi okumalar dileğiyle sizin için bir rubai örneği iliştirelim yan sayfaya.
Sevgiyle ve sağlıkla kalın.
                  T. Şimşek

Çocuk veRubai
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Yansın tüm ışıklar
    ve açılsın perde
Bir tekne gezinsin yine
    enginlerde
Ben her sabah akşam
    gece gündüz sorarım
Yıldızlara uçmuş
    doru atlar nerde?

Doru Atlar
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بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ
گر کافر و گرب و بت پرستی بازآ

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ
گر کافر و گرب و بت پرستی بازآ

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ

این درگه ما درگه نومیدی نیست
گر کافر و گرب و بت پرستی بازآ
این درگه ما درگه نومیدی نیست
گر کافر و گرب و بت پرستی بازآ

صد بار اگر توبه شکستی بازآ
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Mevlâna’ya ait olmayan ancak ona mal edilen
rubainin1 üç çevirisi:

Bâz â bâz â her ân çi hestî bâz â
Ger kâfir u gebr u büt-perestî bâz â
În dergeh-i mâ dergeh-i nevmîdî nîst
Sad bâr eger tevbe şikestî bâzâ
     (Mevlâna)1

Kimsen, ne isen, her kim olursan yine gel
Kâfir bile olsan, puta tapsan yine gel
Gel, burda arın, kurtul umutsuzluktan
Kaç yüz keredir tövbeni bozsan yine gel. 
     (Ümit Yaşar Oğuzcan)2

Gel gel yine, her neysen, kimsen yine gel;
Kâfirsen, ateş ve put seversen yine gel;
Girmez ki umutsuzluk dergâhımıza…
Yüz tövbeni bozsan bile gel, sen yine gel.
     (Talât Sait Halman)3

Dön gel yine küssen bile kızsan bile gel
Kâfirsen eğer hak tanımazsan bile gel
Kondurma umutsuzluğu dergâhımıza
Yüz kez yanılıp tövbeni bozsan bile gel
     (Tacettin Şimşek)

I

II

III
1 Mevlâna’ya atfedilen rubai, Orta Asyalı ünlü sûfi Ebû Saîd-i Ebu’l-Hayr’a aittir ve Rubaiyyat-ı Baba Efdal-i Kâşânî adlı eserde 7 numara 
ile Baba Efdal’in rubasi olarak yer alır. (Yakup Şafak, Mevlânâ’ya Atfedilen “Yine Gel…” Rubaisine Dair, Tasavvuf-İlmî ve Akademik 
Araştırma Dergisi, S.24, 2009/2, s.75-80).
2 Şafak, agm., s.75.
3 Ümit Yaşar Oğuzcan, Yüz yıl yanarım yanmayı öğrendimse. 3.Baskı, Özgür Yayın-Dağıtım, İstanbul 1989, s.175.
4 Talât Sait Halman, Can cana-Mevlâna Celâleddin Rumi’den seçme rubailer. (Resimleyen: E. Akyavaş). Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul 1999, s.123.
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Şüphes�z, öğrenmen�n en kolay ve eğ-

lencel� yolu yaparak, tecrübe ederek 

öğrenmed�r. Ş�md�ye kadar ruba�n�n ne 

olduğundan, nasıl b�r edebî tür oldu-

ğundan bahsett�k. Meraklı okurlarca 

ruba� nazım şekl� anlaşılmış olmalıdır. 

B�lg�ler�n�z�n daha kalıcı olması �ç�n, 

tamamlamanız üm�d�yle yan tarafta 

yarım bırakılmış �k� ruba� ver�yoruz.

Vez�n ve kaf�ye düzen�ne uyarak, konu 

bütünlüğünü gözeterek bu ruba�ler� 

tamamlamaya çalışınız.

K�m b�l�r, belk� de edeb�yatımıza yep-

yen� ruba�ler kazandıracak müstakbel 

şa�rlerden b�r� de s�zs�n�z.

Tamamlamış olduğunuz ruba�ler� b�ze 

ruba�derg�s�@gma�l.com adres�nden 

göndereb�l�rs�n�z.

161616
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Parıltı 

…….....................................................................................................…. 

…….....................................................................................................…. 

Bir kış günü dünyaya konuk gelse güneş 

Yıldız tozu serper denizin saçlarına

Göğe Bakmak

Şair gibi içten bakalım gökyüzüne 

Ses merdiveninden çıkalım gökyüzüne

…….....................................................................................................…. 

……....................................................................................................…..
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üç ana renk

Aklın yüzü 
  kuşku kaygı isyan yarası
Kalbin düşü
  kimya ile simya arası
Üç rengi var aslında bütün ömrümüzün
Yaz mavisi
  güz pembesi
  sevda karası

üçüncü yol

Aklın yolu bir
  bir günü bir yıl bir asır
Aşkın yolu bin bir
  dili sır hâli sabır
Teslimiyetin çizdiği bir yol var ki
Aczin yoludur
  hem incedir
  hem kısadır
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�nc� ve sedef

Pişmanlığı tattık
   kara bir sancı gibi
Sonsuz deneyimler yaşadık
   öncü gibi
Bir gün çıkarıldık
   sürülüp cennetten
Düştük sedefin kalbine
   bir inci gibi

güzel aldanış

Aldanmayı sev
  kalbine suç bulma
     yeter
Aklın takılıp ritmine
  geç kalma
     yeter
Âdemleri kandırmaya cennet yetmez
Havvaları kandırmaya bir elma yeter
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Yalnız Adam

Kendiyle savaşmıştı adam, kentiyle

Kıskıvrak ezilmiş nice beklentiyle

Bir gün çekilip gitti karanfillere has

Yağmurları süzdürdüğü tülbentiyle

Gül Bahçes�

Dönsün geri şehrin en ağırbaşlı kızı

Son bulsun ateş mevsimi bitsin bu sızı

İmbatları meltemleri şahit tutarak

Gül bahçesi kılsın kararan gönlümüzü
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Tar�h ve İstanbul

Tarih ne karanlık ve vefasız şeymiş

Dervişleri postsuz beni sensiz koymuş

Her kubbesi âlem olan İstanbul’dan

Bir mezbelelik harcı karıp köşk saymış
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Aşırı sevgi, tutku anlamına gelen bu kavram, 
klasik Türk edebiyatının hem “tasavvufi” hem 
de “din dışı” kolunda çok işlenmiş bir temadır. 
Hayatın sıkıntılar, haksızlıklar, kötülüklerle 
dolu olması insanı sevmeye iter. Çünkü sevgi en 
hoşa gitmeyen bir durumu bile insana sevimli 
gösterebilmektedir. 
Müslüman toplumlarda sevgi, ilahi de olsa be-
şerî de olsa, hep kutsal bir kavram olarak görül-
müş; sevenler de sevilenler de seçkin varlıklar 
olarak kabul edilmişlerdir. Böyle bir toplumda 
yetişen şairler, şiir konusu olarak en çok sevgiyi, 
aşkı işlemişlerdir.
Şairlerin aşk konusunu çok işlemeleri, toplumla-
rın manevi ve kültürel gelişiminde etkili olmuş, 
toplum fertlerinin birbirlerine bağlanmalarında, 
daha ölçülü ve saygılı davranmalarında eğitici 
bir görevi de yerine getirmiştir.
Tasavvufi aşkı işleyen şairler aşkı, ezelde Allah’la 

beraber oldukları, ondan ayrı olmadıkları mutlu 
hayata yeniden kavuşma yolu olarak görmüş, 
bu duygunun yardımıyla masivadan [Allah’ın 
dışında bütün varlıklardan] kurtulma gayretin-
de olmuşlardır. Gerçi bunların hepsi tasavvufu 
gerçekten inanan insanlar olarak işlemişlerdir. 
Ancak yine de insanlar üzerinde birbirine ben-
zer etkiler uyandırmışlardır. Haletî tasavvufu 
gerçekten inanarak işleyen şairlerdendir. Bütün 
rubailerinde bu felsefeyi uygun bir aşkı yaşayan 
âşığı ve sevgilisini anlatmıştır. Aşk, sevgili ve 
âşık onun şiirlerinde iç içedir. Esasen bu üç ko-
nuyu birbirinden ayrı düşünmek zordur. Çünkü 
bunlar birbirlerinin varlıklarının sebebidirler. 
Yani âşığı ve sevgiliyi anlatan rubailer, aynı za-
manda aşkın da nasıl büyülü bir güz kaynağı ol-
duğunu anlatmış olurlar; sevgilinin olağanüstü 
bir güçle hâkimiyet kurabilmesinin ve âşığın da 
gece gündüz demeden, ağlayarak onun peşinden 

Azmizâde Hâletî’nin
Rubailerinde Aşk
Cevat Yerdelen
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ayrılmayışının gerçek nedeninin “aşk” olduğunu 
anlatmış olurlar. 
Haletî’de aşk platoniktir; madde ile ilgili değildir. 
Ona göre aşk insanı ya “Kays” yapar ya da Leyla.
Can-sûz olıcak muhabbet-zât-ı Hudâ
Tûr-ı dili nûr-ı aşk eder nâ-peydâ
Ol feyz iledir ki gam debistânından
Elbette çıkan ya Kays olur ya Leylâ (Yerdelen, 
1991, s.130)
[Allah’ın zatına sevgi, canı yakmaya başlayın-
ca gönlün Tur dağını aşk ışığı görünmez kılar. O 
bolluk sayesinde gam çölünden çıkan elbette ya 
Kays ya da Leyla olur.]
Aşk insana hem ızdırapların en tatlısını veren 
gamdır, derttir, ateştir, beladır, eziyettir, yaradır, 
kederdir, feryattır, inlemedir, sıkıntıdır, cefadır, 
dikendir, kandır, taştır, matemdir, oktur kılıçtır 
hem de mutlulukların en güzeliyle sarhoş eden 
gül bahçesidir, iksirdir, kândır [maden ocağı-
dır], yokluk köyüdür, gezinti yeridir. Âşığa nasıl 
görünürse görünsün onu sevinciyle, umuduyla, 
üzüntüsüyle yaşatan, onun hayatına anlam ve 
renk katan bir kavramdır.
Âşık aşkın kıymetinin bilincindedir, ondan baş-
ka hiçbir şeye değer vermez, her şeyini onun uğ-
runda feda edebilir. 
Bin kerre süruş-ı gayb eylerse nidâ
Bakmaz taraf-ı sipihre erbâb-ı fenâ
Her lütfu Hudâ-yı Lemyezel’den biliriz
Hiç dâde-i dehre olmadık dest-güşâ (Yerdelen, 
1991, s.130)
[Gayp meleği (Azrail) bin kez seslense fanilik 
erbabı gökyüzü tarafına bakmaz. Biz her lütfu 
lemyezel olan (yok olmayan) Allah’tan biliriz. Bu 

nedenle dünyanın ihsanlarına hiç el açmadık.]
Âşığın gerçek mutluluğa ulaşması için “yok ol-
ması”, “fena bulması” gerekir ki, bu da ancak 
aşkla olur. Fakat “yok olmak” kolay değildir. 
Öyle bir dereceye ulaşmak için perişan olmak, 
valih [şaşkın] ve sergeşte [başı dönmüş] olmak, 
sararmak gerekir.
Aşkınla olup vâlih ü sergeşte vü zar
Etmem iki gün gamınla bir yerde karar
Divane-i herze-gerd-i gûristanım
Câh ehli yanımda oldu hep seng-i mezar (Yerde-
len, 1991, s.146)
[Aşkınla şaşırdım, başım döndü, ağlayıp inliyo-
rum. Gamından dolayı bir yerde iki gün üst üste 
kalamıyorum. Mezarlığa boş söz döken bir de-
liyim. Makam sahipleri benim yanımda mezar 
taşı oldular.]
Âşık ancak bu şekilde feyiz [bolluk, bereket] ka-
pılarını açtıran ve herkesin kapısını açmayan 
aşka ve idealindeki mutluluğa kavuşur. Aşık için 
mutluluğun tek anahtarı aşktır.
Girdi elime kilid-i gam-hâne-i aşk
Hâkimde çü hırmen oldu her dâne-i aşk
Ser-nâme-i gamda yazdılar unvanım
Dîvâne-i nev-zuhûr-ı vîrâne-i aşk (Yerdelen, 
1991, s.198)
[Aşk denen gam evinin kilidi elime geçti. Aşkın 
her tohumu benim toprağımda harman oldu. 
Gam mektubunun başına benim unvanımı “aş-
kın viranesinde yeni ortaya çıkmış deli” diye 
yazdılar.]

(Cevat Yerdelen, Azmizâde Hâletî’nin Rubaileri, Basılmamış Doktora 
Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, Erzurum, 
s.43-44)
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Rubailerinizin değerlendirilmesini ya 
da yayımlanmasını isterseniz aşağıda-
ki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Şiirle kalmanız dileğiyle...

bilgi@rubaidergisi.com


