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Şiirlerin ve yazıların sorumluluğu şair ve
yazarlarına aittir. Tanıtım ve tahlil amacıyla
kullanılacak küçük bölümler dışında dergi
iktibas edilmemelidir. Her hakkı mahfuzdur.

Attar’ın kuşları gibidir insanoğlu. Simurg’u bulmaktır rüyası. Vadiler geçmek, dağlar aşmak, sonunda Simurg’a ulaşmak… Her kuş, bahtına yazılmış bir kaderle uçar.
İnsan bir yolcu, hayat da bir yolculuk değil midir? Ruhlar âleminden dünyaya, çocukluktan gençliğe, gençlikten yaşlılığa, yaşlılıktan toprağa, topraktan diriliş meydanına, diriliş meydanından sonsuzluğa… Hep yolculuk…
Yola çıkmak alfabeyi ezberlemektir; yolda olmak insanı, hayatı ve kâinatı
okumak. Hedefe varmak nedir öyleyse? Bir kitabı hatmetmek. Öyleyse yolda olmak büyülü bir süreç.
Buyurun, güzel Türkçemizden yolla ilgili bir dizi deyim: Yola düşmek, yola
koyulmak, yola revan olmak, yola dizilmek, yola gitmek, yollara dökülmek,
yol almak, yol aramak, yol bulmak, yol tepmek, yol görünmek, yol göstermek, yol iz bilmek, yolları tutmak, yolu açık olmak, yolu açmak, yoluna baş
koymak, yoluna can vermek…
Demek ki işin sırrı yolda olmak. Tasavvuf ehli insanların bir bildiği var ki,
ruhsal arınmanın ve kâmil insan olmanın yolunun “salik” olmaktan (yola
girmekten, yolda olmaktan) geçtiğini söylüyorlar.
Yolda olmak çabadır, hedefe varmaksa lütuf.
Öyleyse üçüncü menzilde yolumuz açık olsun!
Yalnız yurt içinde değil, Almanya, Amerika, Fransa, Çin, Rusya, Kıbrıs gibi
ülkelerde de sesimiz yankılanmışsa bundan ancak mutluluk duyarız; takipçilerimize teşekkürlerimizi ve gönülden selamlarımızı göndeririz.
Bugünkü son sözü “rubainin son ustası” ilan ettiği yayın danışmanımızın
“Son Dize”sini sevinçle karşılayan ve aynı uyak düzeninde yazdığı (ilk defa
burada yayımlanan) rubaiyi 29 Aralık 2001 Cumartesi günü saat 13.50’de
kendisine telefonda okuyan Bekir Sıtkı Erdoğan (1926-2014) ustamız söylesin:
Ey dost, hayalinle bugün diz dizeyim,

Sen cevheri dök, ben yine bir bir dizeyim.
Sensin o şiir, o şîve baştan başa sen,
Ben nazmına layıksam eğer son dizeyim.
Ustamızın mekânı cennet olsun.
Hayırlı ramazanlar ve bayramlar dileğiyle ve dördüncü sayıda buluşmak
ümidiyle…
Bismillah.
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13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Rubai
Tacettin Şimşek

17. yüzyıl, Türk edebiyatında “rubainin
altın çağı” kabul edilir. Nedim’in “Hâletî
evc-i rubâîde uçar Anka gibi” dizesiyle
alkışladığı Azmizâde Hâletî 745 rubaisiyle
en önemli imzadır.

İlk örnekleri 13. yüzyılda görülse de Türk edebi-

14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın ilk çeyre-

yatında rubai, ağırlıklı olarak 14. yüzyıldan sonra

ğinde yaşayan ve 2. Murad’a şehzadeliği dönemin-

yazılmaya başlar (Dilçin, 1997, s.208). Kadı Burha-

de Farsça öğreten ve aruz dersleri veren Ahmed-i

neddin’den (öl.1398) Müvellidzâde Ömer İhya’ya

Dai, İlm-i Aruz adlı eserinde rubai kalıplarını rubai

(öl.1909) dek 171 şairin söylediği toplam Türkçe

nazım şeklinde yazdığı örneklerle anlatır:

rubai sayısı 6917’dir (Çalka, 2015, s.59).

Çün bahr-i hezec müsemmen ü ahrebdir

20. yüzyıl ve Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan altı

Ol bahr-i rubaî kamudan ağrebdir

binden fazla rubai de eklendiğinde Türk edebiya-

Mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlün fa’

tında rubai toplamının 13.000’in üzerinde olduğu

Hattın Hızır u lebin ana meşrebdir

görülür. (Bu satırların yazarının dört bine yakın
rubaisi bu rakamın dışındadır.)
14. yüzyılın ünlü devlet adamı ve şairi Kadı Burhaneddin 20 rubaisiyle önemli bir imzadır (Alparslan, 1977, s.32).
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Ey hal ü hatun fatiha-i levh-i ezel
Hüsnün sıfatı câmia-i medh ü gazel
Bir fer’i dahi [bahr-i] rubâînün olur
Mef’ûlü mefaîlü mefâîlü fe’ûl (Sevgi, 2007, s.4)

15. yüzyılda Çağatay edebiyatının büyük ismi Ali
Şîr Nevayî 139, Şîbanî Han 16, Hüseyin Baykara 4
örnekle rubai nazım şeklinde dikkat çekici eserler
verirler. Aynı yüzyılda Anadolu sahasında Necatî
2 rubai söyler (Tarlan, 1997, s.129-133). Avnî (Fatih) ve Amrî 1’er, Hamdullah Hamdi 2, Şeyhoğlu
Mustafa 3, Ahmedî 9, İbrahim Beg 10 rubainin sahibidir. Azeri sahasında eser veren Kişverî de 35
rubaisiyle Ali Şîr Nevayî’den sonra dönemin en
çok rubai yazan şairidir (Çalka, 2015, s.74).
Türk edebiyatında rubai, 16. yüzyılda olgun örneklerini vermeye başlar ve yaygınlık kazanır (Albayrak, 2008, s.178). Bu yüzyılda Osmanlı coğrafyasında yetişen Seyyid Nigârî 114, Fuzulî 75, Nâtıkî
70, Bağdatlı Ruhî 29 rubaisiyle önde gelen temsilcilerdir.
Aynı dönemde Kara Fazlî, 1000 dolayında olduğu
iddia edilen ancak kaynaklarda rastlanamayan
tasavvufî rubaileriyle en çok rubai yazan şairler
arasında anılır. Yine aynı yüzyılda Osmanlı sahasında Caferî Baba, Münirî, Dânişî Mustafa, Lâmiî,
Hüsnü Çelebi gibi isimler yanında Çağatay sahasının Ubeydullah Han, Babür Şah, Kâmran Mirza
ve Bayram Han gibi hükümdar şairler de rubaiye
ilgi duymuşlardır. Çağatay Türkçesiyle Anadolu
Türkçesini bir arada kullanan Cemîlî 82 rubaisiyle
Nev’î, Arşî bu yüzyılın rubai yazan diğer şairleridir.16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Şeyhülislam Yahya ise divanında
4 rubaiye yer vermiş (Kaya, 2013, s.246), gazelde
rubai veznini kullanan ilk şair olmuştur (Cengiz,
1983, s.490).
Latifî, tezkiresinde Sabirî, Sabayî, Gazalî, Yârî, Sagarî, La’li, Kitabî, Sehi Beg, Mevlana Abdurrahman

Süleymanname (1558) Kaynak: Osmanlı Resim Sanatı

önemli bir imzadır. Sehabî, Hüdayî, Sanî, Kelâmî,
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Çelebi, Izarî Çelebi, Ali Seydi Çelebi ve Sadi Çele-

Hasan Sezayî 49, Sakıp Dede ve Âsaf 48’er, Halil

bi gibi şairlerin rubai yazdığını kaydeder (Canım,

Nuri 47, Subhizâde Feyzî 45, Cevrî ve Vesîm 40’ar,

2018).

İbrahim Hanîf ve Sâlik 33’er, Said Giray 30, Agâh

17. yüzyıl, Türk edebiyatında “rubainin altın çağı”

25, Sabit 24, Neylî ve Vâli-i Âmidî 20’şer, Nevres-i

kabul edilir. Nedim’in “Hâletî evc-i rubâîde uçar

Kadîm ve Salim Mirzazâde 18’er, Sami 15, Nedim,

Anka gibi” [Hâletî rubai göklerinde Anka kuşu gibi

Şeyhülislam Es’ad, Lebîb-i Âmidî, Çeşmizâde Re-

uçar.] dizesiyle alkışladığı Azmizâde Hâletî 745

şid, Sâfî Mustafa Efendi ve Rahmî Mustafa 11’er

rubaisiyle en önemli imzadır. Aynı yüzyılda ya-

rubaisiyle usta kalemler olarak listede yer alırlar.

şamış isimlerden Fasîh Dede’nin 160 (100’ü Far-

Rubai nazım şeklini çokça kullanması, Nâbî’nin

sça, 60’ı Türkçe), Riyazî’nin 184, Nehcî’nin 142,

Türk şiirinde hikemî (bilgece) tarzın en önemli

Mesihî-i Tebrizî’nin 133, Güftî’nin 117, Nazik 106,

temsilcisi olmasıyla yakından ilgilidir.

Behcetî’nin 101, Topkapılı Feyzî’nin 91, Nazikî’nin

Kaynaklarda Osmanzâde Tâib, Sabrî, Sebzî, Şefiî,

80, Şeyh Memmed Nazmî’nin 75, Vahyî’nin 70,

Şehrî, Mantıkî, Vecdî, Fıtnat, Arif Hikmet, Nakşî

Nesîb Dede’nin 68, Sabir Mehmed’in 61, Fehîm-i

Mustafa Dede, Nûrî, Refî-i Âmidî, Mehmed Pertev

Kadîm’in 56, Tıybî’nin 51, Bursalı Tâlib’in 45, Sa’dî

Naşid, Neyyir Abdülhalim Dede, Şeyhülislam Yah-

Çelebi’nin 40, İzzetî’nin 36, Âzim’in 33, Hikmetî

ya Tevfik, Hayri, Nüzhet, Hâkim, Ârif Süleyman,

ve Ganizâde Nâdirî’nin 32’şer, Agâh’ın 26, Bosnalı

Koca Ragıp Paşa, Râtib Ahmed Paşa, Beliğ Meh-

Sabit’in 24, Fevzi ve Vecihî’nin 22’şer, Şeyhülislam

med Emin, Hâtif, Ahmed Müsellem, Şakir, Münif

Bahayî’nin 21, Neşâtî’nin 12, Nâilî’nin 8, Nef’î’nin

Ankakî, Sahib Dede, Recep Enis Dede gibi şairlerin

5 rubaisi vardır. (Nef’î’nin Ali Nihat Tarlan tarafın-

de rubai örneklerine rastlanır.

dan hazırlanarak yayımlanan Farsça Divanı’ndaki

19. yüzyılın öncü isimlerinden Yenişehirli Avni,

rubai sayısı ise 171’dir. Burada Türkçe yazılan ru-

gazelleriyle olduğu gibi 22 rubaisiyle de güçlü bir

bailer dikkate alınmıştır.)

şairdir. Bu yüzyılda Musa Kâzım Paşa 30, Keçecizâ-

Şiirlerinde Fârisî mahlasını kullanan Sultan II. Os-

de İzzet Molla 28, Osman Nevres 24, Nâfî 16, Şâ-

man (Genç Osman) Divan’ında 1 rubai örneğine

nizâde Ataullah 12, Çuhadarzâde Mehmed Şâkir

yer vermiştir. Bülendî Çelebi’nin de rubaileri var-

10, Senîh-i Mevlevî 7, Şeref Hanım 4 rubaiyle bu

dır.

nazım şekline gönül vermişler; Eşref Paşa kendini

18. yüzyılda Edîb 627, Nahifî 563, Yahya Nazîm

ikinci Hayyam ilan etmiştir.

360, Nâbî 241 örnekle en çok rubai yazan şairler

Manastırlı Faik, Ömer İhya, Trabzonlu Emin Hilmî,

olarak edebiyat tarihine geçerler. Esrar Dede 148,

Leyla Hanım, Enredunlu Halîm, Nûri, İsazâde Sâdî

Seyyid Vehbi 107, İbrahim Hakkı 83, Şeyh Galip 64,

gibi şairler de rubai söylemişlerdir.

Yahya Kemal şunları söyler:
“Halbuki Âkif rubâî veznine ayağını
basmıştır. ‘Korkma sönmez bu şafaklarda
yüzen al sancak’ mısraında ‘korkma’
kelimesini kaldır, geriye rubâî vezni kalır.”

Rubainin uzun yolculuğu Tanzimat’tan sonra da

Muallim Cûdî 9 rubaiye imza atarken; İsmail Safa,

sürer. Şiirlerinde Âsaf mahlasını kullanan Mah-

Muallim Naci’nin etkisiyle 5 rubai kaleme alır.

mud Celâleddin Paşa’nın kalem tecrübeleri, rubai-

Mektep, Maarif ve Malûmat dergilerinin sayfala-

nin gündemde kalmasını sağlar.

rında Vedad, M.Asaf, Kâzımî gibi şairlerin rubaile-

Âsaf, yenileşme dönemi Türk şiirinin başlangıç yıl-

rine rastlanır (Andı, 1997, s.212).

larında, birçoğu merkezî yönetime ve bürokrasiye

Rıza Tevfik Bölükbaşı, Serab-ı Ömrüm’de 6 ruba-

eleştiri niteliğindeki 163 rubaisiyle bu nazım şekli-

iye yer vermiştir. Fuad Köprülü’nün ilk şiir dene-

ne en çok ilgi duyan şairdir.

meleri arasında 10 rubai vardır.

Vâizzâde Muhammed Hamid, Divançe’sinde Ru-

Yahya Saim de Türkçe Kıt’alar ve Rubailer başlığı

baiyat başlığı altında 32 manzumeye yer verir (Kır-

altında, hece ölçüsüyle 12 dörtlük yayımlamıştır.

zıoğlu, 1987, s.59-64).

Namık Kemal, Ekrem, Fikret, Cenap ve Âkif’in ru-

Kars’ta iken Vaizzâde’nin öğrencisi olan Namık Ke-

bai veznini bilmediğini, hele Âkif’in “Baytar oldum

mal de 4 rubaisiyle bu nazım şekline ilgi gösterir.

katırın yaşını, şair oldum rubai veznini öğreneme-

Dönemin rubaiye iltifat eden bir başka ismi Mual-

dim.” dediğini kaydeden Yahya Kemal daha sonra

lim Naci’dir. Naci’nin 2’si Şerâre’de, 8’i Sümbüle’de,

şunları söyler:

3’ü Yadigâr-ı Naci’de olmak üzere dinî, tasavvufî,

“Halbuki Âkif rubâî veznine ayağını basmıştır.

ahlaki temalı toplam 13 rubaisi vardır (Hayber ve

‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’

Özbay, 1997, s.170).

mısraında ‘korkma’ kelimesini kaldır, geriye rubâî
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vezni kalır.” (Uysal, 1972, s.137-138).

Âkif’in son eserleri içinde rubai vezninde yazılmış

Daha da önemlisi Âkif, Vahdet şiirinin “Nisyân’a çı-

şiirleri de vardır:

kan yolda mı kaldın gümrâh? / Lâ-havle ve lâ-kuv-

Arkamda serilmiş yere bir mâzî var,

vete illâ billâh” (Ersoy, 2001, s.490) dizelerini rubai

Karşımdaki müstakbelim ondan da harâb.

vezninde söylemiştir. (İkinci dize, Kehf suresinin

Hâl ortada, bir çöl ki, sudan vazgeçtim,

“Güç ve kuvvet yalnız Allah’ındır.” mealindeki 39.

Yok ye’simi aldatmaya bir damla serâb. (Ersoy,

ayetinden iktibastır ve daha önce Yenişehirli Avni,

2001, s.582).

Fevzi, Senîh-i Mevlevî gibi şairler tarafından ruba-

Yâ Rab şu muazzam ramazan hürmetine,

ide kullanılmıştır.)

Kaldır aradan vahdete hâil ne ise;

Öte yandan Âkif’in “Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feû-

Yâ Rab, şu asırlarca süren tefrikadan

lün” kalıbıyla yazdığı kimi dizelerden son hece çı-

Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se. (Ersoy, 2003,

karıldığında da rubai veznine varılır:

s.538)

“Sen sâhip olursan bu vatan batmayacak[tır].”
“Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacak[tır];”
“Sessiz yaşadım kim beni nerden bilecek[tir].”

Kaynaklar

“Davransana… Eller de senin baş da senin[dir].”

Alparslan, A. (1977). Kadı Burhaneddin divanından seçmeler. Ankara: Kültür

“Annemse, oturmuş, paşalıklar kuruyor[du]…”

Andı, M. F. (1997). Servet-i Fünûn’a kadar yeni Türk şiirinde şekil değişmeleri.

“Ölmüş dediğin rûhu alevlendiriver [de],”

İstanbul: Kitabevi.

“Beş yüz sene bekler mi? Nasıl bekleyecek[sin]?”

Canım, R. (2018). Latîfî-Tezkiretü’ş-şu’ara ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, Ankara: Kültür

“Derya gibi kan sîne-i hilkatte tüter [de],”

ve Turizm Bakanlığı Yayımları.

“Dünya da onun, din de onun, şan da onun[dur].”

Cengiz, H. E. (1983). Divan şiiri antolojisi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Çalka, M. S. (2015). Divan şiirinde rubâî. İstanbul: Kriter Yayınları.

“Şark’ın ezelî fecri yakındır, doğacak[tır].”

Dilçin, C. (1997). Örneklerle Türk şiir bilgisi. (4.Baskı). Ankara: TDK Yayınları.

Yahya Kemal’in rubai veznini bilmeyenler arasın-

Ersoy, M. Â. (2001). Safahat. (haz. C. Kurnaz, M. Tatcı, Akarsu, A. Hayber, E. S.

da ismini saydığı Namık Kemal, bilmediği bu ve-

Toplu). İstanbul: MEB Yayınları.

zinle dört rubai kaleme almıştır. Bunlardan biri:

Ersoy, M. Â. (2003). Safahat. (haz. M. E. Düzdağ). (29.Baskı). İstanbul: İnkılap
Yayınları.

Âlemde ki mevcûd değildim akdem

Göçgün, Ö. (1999). Namık Kemal’in şairliği ve bütün şiirleri. Ankara: Atatürk

Me’vâ-yı dil ü canım idi mülk-i adem

Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Hiç eylemem Allah bilir hüzn ü esef

Hayber, A., H. Özbay (1997). Muallim Naci’nin şiirleri. İstanbul: MEB Yayınları.

İster yine bir demde yok olsun âlem (Göçgün, 1999,

Kaya, B. A. (2013). Yahya Efendi, Zekeriyyazâde. TDV İslam ansiklopedisi. c.43,
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

s.371).

Kırzıoğlu, B. (1987). Müderris, Şeyh Vâizzâde Muhammed Hâmid ve divançesi.

(Çok önceleri ben bu dünyada yoktum. Gönlümün

Ankara: San Matbaası.

ve canımın sığındığı yer yokluk ülkesiydi. İsterse

Sevgi, A. (2007). Ahmed-i Dâî’nin bilinmeyen bir eseri: İlm-i Aruz. Selçuk Üniver-

dünya yine bir anda yok oluversin, Allah bilir ki,
hiç üzülmem ve esef etmem.)
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Bakanlığı Yayınları.

sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı: 18
Tarlan, A. N. (1997). Necati Beg divanı. İstanbul: MEB Yayınları.
Uysal, S. S. (1972). İşte gerçek Yahya Kemal-Yahya Kemal’le sohbetler, İstanbul.
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TALÂT SAİT HALMAN
(1931-2014)

Şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat, siyasetçi.
İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonlu bir aileye mensuptur.
Atatürk’ün İhtiyat Filosu Komutanı Tümamiral Sait Halman’ın oğludur.
Robert Kolej, New York Columbia Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Orta Doğu Edebiyatları Bölümü mezunudur.
Türkçeye William Faulkner’in eserlerini, Shakespeare’in sonelerini; İngilizceye ise Dağlarca, Orhan Veli gibi şairlerin
şiirlerini kazandırmış bir edebiyat adamıdır.
Bunlar yanında, Halman 1971’de Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kültür Bakanlığı’nı kuran ve ilk Kültür Bakanı olarak yöneten kişidir.
İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmış, on ikisi şiir kitabı
olmak üzere elli kadar kitabı bulunur.
ESERLERİ (Şiir):
Ümit Harmanı (Toplu şiirler), Sessiz Soru, Uzak Ağıt, Canevi,
Birler, Can Kulağı, İkiler, Dört Gök Dört Gönül, Tuyuğlar,
A Last Lullaby, Shadows of Love / Les ombres de l’amour.

SEVDALI GÖÇEBE
Her girdiğimiz vahaya yağmur yağıyor.
Hasbahçelerin talihi var: Nur yağıyor…
Biz, kurduğumuz çadırda cennet buluruz:
Sevdalarımızdan göğe billur yağıyor.
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AZMİ GÜLEÇ
(1924-1979)

Şair, Kemaliyeli (Erzincan) bir ailedendir. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. Ankara’da Tarım
ve Köy İşleri Bakanlığında çalışmıştır.
Şiirleri Orkun, Aras, Gurbet, Ocak, Toprak, Türk Yurdu,
Türk Edebiyat, Hisar dergilerinde yayımlanmıştır. Millî
duyguları, vatanseverliği dile getiren şiirleriyle tanınmıştır. Felsefî içerikli rubaileri de vardır.
ESERLERİ (Şiir):
Fetih Yıldızı (1958), Kapısız Sokaklar (1963), Zamanların
Ötesi (1967), Ağustos Güneşi (1967), Azmi’den Rubailer
(1970).

Beyhude değil, aşk ile feryad ederiz
Virane gönül şehrini âbad ederiz.
Yâranla bütün demlerimiz bayram olur
Can şevke gelir tenleri azad ederiz.
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BEDRİ GÜRSOY
(1916-1991)

Şair, akademisyen, siyasetçi.
Diyarbakır Çermik’te doğdu. Afyon Lisesi’ni bitirdi. 1937 yılında Siyasal Bilgiler Okulu Maliye Bölümü’nden mezun
oldu.
1942 yılında Siyasal Bilgiler Okulu’na asistan olarak girdi.
1945 yılında doçent, 1950 yılında ise profesör oldu. 1950 –
1952 yılları arasında ABD University Of Southern California’da misafir profesör olarak görev yaptı. 1954 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı oldu. Fransızca ve İngilizce
biliyordu.
Rubailerini topladığı tek kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları arasında çıkmıştır.

Cananla dolaşsak yine aşk ülkesini
Birlikte unutsak feleğin öfkesini
Aşkın o sihirli havası sarsa bizi
Duysak doyucak tatlı baharın sesini.
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FİLİZ BEDÜK
(doğ. 1962)

Şair ve yazar.
Malatya’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara ve Isparta’da
yaptı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, Sosyal Politika bölümünde tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında girdiği
VakıfBank’tan 2000 yılında emekli oldu.
1997’de serbest vezinli ilk şiir kitabı, “Sinâmeki” yayımlandı. İlk şiirleri TDK Türk Dili Dergisinde basıldı. 1999’da ikinci
şiir kitabı “Yüreğim Mahşer” serbest ve hece vezinli şiirlerden oluşturulup yayımlandı.
Aruz ve hece vezniyle şarkı sözü denemeleri yaptı. Şiirlerinden bazıları kıymetli sanatkarlarca bestelendi.
MESAM üyesidir. Otuz civarında güftesi TRT repertuarında
yer almıştır.

“Âşık dediğin gönlü kadarmış” dediler.
“Zulmette gören gözleri varmış” dediler.
“Aşk ehline dünyaları versen boşuna,
Mecnun yine Leyla’yı ararmış” dediler.

cccc

Edebiyat hakkında yazdığı yazılar ve şiirleri, çeşitli yazarlar
tarafından konu edildi. Şiirleriyle Feyzi Halıcı, Ahmet Özdemir, Müjgan Cumbur gibi isimlerin yazdığı çeşitli ansiklopedi ve antolojilerde yer aldı. Öyküleri muhtelif dergilerde
yayımlandı.
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Çocuk ve Rubai
Sevgili Arkadaşlar,

ser, nar” heceleri ise kapalı hecedir.

Bugün heceden söz edelim biraz.

Bir de uzun ünlü konusu var tabii. Hemen söyleyelim: Türkçede uzun ünlü
yoktur. Arapçadan, Farsçadan dilimize
geçmiş kelimelerde karşımıza çıkar.

Biliyorsunuz, Türkçede bir ünlü ile en
az bir ünsüzün birleşmesinden heceler
oluşur. Bir ünlü tek başına hece oluşturabilir ama sekiz ünlüden (a, e, ı, i, u,
ü) biri olmadan alfabemizdeki yirmi bir
ünsüz (b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p,
r, s, ş, t, v, y, z) bir araya gelse bir hece
kuramaz.
Türkçede kaç türlü hece vardır peki?
Hatırlayalım.
1 ünlü (a-)
1 ünlü 1 ünsüz (at-)
1 ünsüz 1 ünlü (ya-sa)
1 ünsüz 1 ünlü 1 ünsüz (bay-rak)
1 ünsüz 1 ünlü 2 ünsüz (Türk-)
1 ünlü 2 ünsüz (ark-)
Ünlü ile biten hecelere açık hece, ünsüzle biten hecelere kapalı hece denir.
“Bir gün bu yeşil dallara üç serçe konar” dizesindeki “bu, ye, la-ra, çe, ko”
heceleri açık hece; “bir, gün, şil, dal, üç,
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“Şair” ve “dünya” kelimelerine bakalım.
Bu iki kelimedeki “a” ünlüleri “şaair” ve
“dünyaa” biçiminde uzun okunur.
Diyelim ki yukarıdaki dizeyi şöyle kurduk:
“Bazen de rüyalarımda bir fare gezer”
Buradaki “bazen”, “rüya” ve “fare” kelimelerini “baazen”, “rüyaa”, “faare”
biçiminde uzun okuyoruz. İşte böyle
uzun okuduğumuz ünlülerden oluşan
heceleri de kapalı hece sayıyoruz.
Bir kural daha: Aruz ölçüsüyle yazılmış
şiirlerde her dizenin son hecesi açık da
olsa kapalı hece kabul edilir.
İyi okumalar dileğiyle karşı sayfaya sizin için bir ramazan rubaisi iliştirelim
şimdi.
Sevgiyle ve sağlıkla kalın.

Tacettin Şimşek

Söyler misiniz bu evde
		 farkım ne benim
Bir usta oyuncuyum
		 bugün sahne benim
Artık büyüdüm bak
		 sekiz oldum bu sene
Bilmem
		 niye hâlâ orucum tekne benim
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Ömer Hayyam’ın bir rubaisi ve bu rubainin Rüştü Şardağ
tarafından yapılan çevirisi şöyle:

BİR RUBAİ
Ber çehre-ye gol nesîm-e novrûz hoşest.
Der sehn-e çemen rûy-e delefrûz hoşest.
Ezdî ke gozeşt her çe gûyî hoş nîst;
Hoşbaş v’ez dî megû ke emrûz hoşest.
					(Ömer Hayyam)

BİR ÇEVİRİ
Gül goncaya nevruzdaki rüzgâr yaraşır
Kırlarda da boy bosça güzel yâr yaraşır
Anlatma sakın geçmişi, hiç hoş değil o;
Sen şimdiye bak, gönle bu anlar yaraşır.
					(Rüştü Şardağ)*

*

(Rüştü Şardağ, Bütün Yönleriyle Hayyam Rubaileri, 7. Basım, Özgür Yayınları, İstanbul 1999, s.157)
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Bir önceki sayımızda yaptığımız rubai tamamlama çağrısına
yalnızca Tacettin Şimşek ve Ahmet Ziya Kahraman’dan
cevap geldi. Tamamlanan rubailer ise şöyle:

Tacettin Şimşek

Ahmet Ziya Kahraman

Varlık Vehmi
Dünya nicedir geniş
		
yürek dar mı gülüm
Omzundaki yük deniz mi
		
dağlar mı gülüm
Bilmem ki
		
vehimden mi ibaret yaşamak
Dün yoksa yarın yoksa
		
bugün var mı gülüm
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Varlık Vehmi
Hasbahçe yeşermez acı bozkır mı gülüm
Gerçek bu, ne sandın, kuru bir sır mı gülüm

Aşktandır

Bilmem ki vehimden mi ibaret yaşamak

Aşkın yüce burcunda
		
gönül gelse dile
Ön söz çiledir çok kere
		
son söz de çile
Bir “çille” ki
		
doldurmaya kırk yıl yetmez
Azdır buna
		
yirmi kartalın ömrü bile

Dün yoksa yarın yoksa bugün var mı gülüm

Aşktandır
Aşkın yüce burcunda gönül gelse dile
Ön söz çiledir çok kere son söz de çile
Olsun, çile aşktır, çile candır sevene
Kırk gün diye başlayıp ömür sürse bile

Bu sayının tamamlanacak rubaileri Yıldız Yağmuru ve Sır Değil başlıklarını taşıyor. Vezin ve kafiye düzenine uyarak, konu
bütünlüğünü gözeterek bu rubaileri tamamlamaya çalışınız.
Tamamlamış olduğunuz rubaileri bize rubaidergisi@gmail.com
adresinden gönderebilirsiniz.

Yıldız Yağmuru
…….....................................................................................................….

En tutkulusuydu belki en coşkulusu
…….....................................................................................................….

Yıldız dökülür bahtıma gökler dolusu

Sır Değil
Aşk olmalı âlemdeki en zorlu geçit
…….....................................................................................................….

Dağlar biliyor Ferhat’ın efsanesini
……....................................................................................................…..
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Yağmur Suyu İftarlık
Bir gölgedir
		aslında
		bütün varlığımız
Sevgiyle kurulmuş
		sabır uygarlığımız
Gel sevgili dostum
		
çıkalım dağ başına
Yağmur suyu olsun bugün iftarlığımız

Kuşlarla Bölüşmek
Gördük yine
balkonda bir erzak yığını
Onlarca kuşun balkona toplandığını
Hoş gör
ne olur
annesi
kürdan kızımız
Kuşlarla bölüşmüş yine iftarlığını
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Fitre Söz
Şair denilen söz kuşu
			ilhamla uçar
Varlık denizinden
			
iki üç damla içer
Her gün ramazanmış diyerek
			fitre gibi
Sözcük dağıtır
			
her günü bayramla geçer

Birlikte İftar
Bilmezdim uzak yakın
		gönül yordamını
Birlikte geçirmek
		Ramazan Bayramı’nı
Kırk üç sene
		
ayrı kalmayanlar bilmez
Anneyle babayla iftarın
		anlamını
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Endişe
Sen her yöre, her sahnedesin ben köşeyim
Git tutma elimden salıver ben düşeyim
Yıllarca açılsın ve kapansın perde
Bitsin bu oyun ben diri bir endişeyim

Şüphe
Sensiz değiliz belki de sensiz gibiyiz
Gergefli değil belki desensiz gibiyiz
Esrarını yıllarca damıttık gecenin
Öldük ve gömüldük de kefensiz gibiyiz
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Pişmanlık
Herdem seni gözler gibi bir başka sefer
Her yolcu belirsiz kara bir aşka gider
Sonlanmadan ömrün yola düş, yolda düşün
Bir kez ‘acaba’ bin kere ‘ah keşke’ eder!

Müştekîler
Yollar karışırken bize yollar görünür
Aydınlığı devrin sizi kollar görünür
Heyhat! Şu şikâyet edenin hâline bak
Bizden yakınanlar bizi sollar görünür
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Rubai ve Felsefi
Dünya Algısı
Cafer Gariper

Giriş
Fars edebiyatında ortaya çıktıktan sonra Arap ve Türk
edebiyatına geçen rubai, dört mısradan oluşan küçük nazım şeklidir. Özel aruz kalıplarıyla yazılan rubailerde genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dize kafiyeli olur, üçüncü dize ise serbest bırakılır. Rubaide şairin felsefî, derin ve
ince bir düşünceyi lirizmden uzaklaşmadan şiirleştirmesi
beklenir. Rubainin usta şairi Ömer Hayyam’dan başlayarak Ahmet Gazali, Mevlâna, Azmizâde Haleti gibi şairler,
başarılı örnekler ortaya koymuşlar, duygu-düşünce uyumunu sağlayan bir söylem geliştirme yoluna gitmişlerdir.
Rubainin 11.-13. yüzyıllardaki parlak döneminin üzerinden uzun zaman geçtikten sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında Hayyam rubailerinin Batı dillerine çevrilmesiyle
yeniden gündeme gelen rubai, 20. yüzyılda bazı öne çıkan
sanatkârların kaleminde temsil edilme imkânına kavuşmuştur. Başta Yahya Kemal olmak üzere Nâzım Hikmet,
Arif Nihat Asya gibi şairler, bu yolda dikkate değer ürünler ortaya koymuşlardır.
Bir tarafıyla Doğu’nun hikmetinin dile getirildiği rubai,
aşk, sevgili ve şarap yanında Tanrı, evren, hayat, varlık,
yokluk, boşluk, hiçlik, ömrün geçiciliği gibi temel varoluş-
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sal insani ve felsefi problemleri sorgulayan, bu sorgulamayı yaparken de akıl-gönül dengesini kurmaya çalışan
edebî bir söylem geliştirir. Rubai şairi, bu felsefi dünya algısını yahut bir düşünceyi dört dize içirişinde ifade etmeye çalışır. Kimi zaman geliştirdiği dünya algısı ve şiirsel
söylem dinî inancın, genel kabullerin, toplum normlarının
dışına düşse de insan üzerinde derin etki yaratma gücüne
sahiptir. Ona bu gücü veren felsefi düşünce veya aykırı bir
dünya algısının dile getirilmesinin yanında, çapraşık ve
güç bir felsefi düşüncenin dört dize içerisinde ustalıkla bir
edebî söyleme kavuşturulmasıdır. Rubai şairi, “büyük bir
ustalık göstererek uzun uzun anlatılabilecek, derin anlamlı, hikmetli, düşündürücü, ders ve öğüt verici, felsefî,
hikemî ve ahlâkî düşünceleri dört mısra içine sığdırmaya
çalışır.” (Çetin 2004: 11). (…)
Rubai ve Felsefi Dünya Algısı
Rubailerde dikkat çekici bir felsefi dünya algısından söz
etmek mümkündür. Rubaiyi konumlandırmak gerekirse düşünce şiiri içinde konumlandırmak doğru olacaktır.
Bugüne kadar rubainin düşünceyle, felsefi dünya algısıyla
olan bağına çeşitli şairler ve araştırmacılar dikkat çek-

miştir. Bunlardan biri olan Yahya Kemal, bir rubaisinde,
“Hikmet sayılır bunca rubâîmiz var
Sokrat’ca Felâtun’ca rubâîmiz var
Hikmetten fazla şi’ri andırır bir de
Üstâd Şekip Tunç’a rubâîmiz var” (Beyatlı 1963: 31)
derken felsefe ile rubai arasında açık bağ kurar.
Ömer Hayyam ve Rubaileri adıyla bir kitap hazırlayan Asaf
Halet Çelebi de rubai ile felsefe arasında olan bağ üzerinde durur. O, “Fars edebiyatında aşk şiirleri için gazel şekli
kullanılır. Rubai ise ya felsefeye dair bir düşünceyi yahut
da herhangi üstü örtülü bir manayı anlatmakta kullanıldığından bazan sevgiyle ilgili bulunsa bile bu ifadenin sembol olduğunu unutmamalıdır.” (Çelebi 2003: 11) yargısında
bulunurken rubai ile felsefe arasındaki bağı açıkça ifade
eder. Yine Asaf Halet Çelebi’nin ifadesiyle “Hayyam rubaileri hakkında Fransızca uzun ve değerli bir etüd yazmış
olan Danimarkalı doktor A. Christenson, umumiyetle rubailerden bahsederken: ‘Rubailer İranlıların fikir hayatını
belirten manzum ansiklopedilerdir.” (Çelebi 2003: 10) der.
Kimi zaman rubailerde yaygın ve basit bir düşünceyle karşılaşılabileceği gibi kimi kez de rubailer, derin yapısında felsefi
bir düşünceyi barındırır. Bu düşünce herhangi bir filozoftan
alınmış düşünce olmaktan ziyade insanın varoluş problemini dile getiren mahiyette bir anlam dünyasına sahiptir. Bazen rubailer, her ne kadar yer yer aşk temi etrafında lirik bir
duyguya bağlı görünüşler sergileyen yapıda varlık kazansa
da daha çok bir düşünce etrafında şekillenir, bir düşünceyi
dile getirir. Aşk temini işleyen rubailerde de aşk duygusu ve
sevgili üzerine çoğu kez ontik düşünüşün belirginlik kazandığı görülür. Fakat bu düşünce, lirizmden mahrum değildir.
Rubainin iç düzeni düşüncenin işleyişini gösterecek bir
kompozisyona sahiptir. Nitekim kimi araştırmacılar, rubainin iç düzenlenişi üzerine dikkat çekerler. Hüseyin Azad’ın
da ifade ettiği üzere rubainin iç yapısının işleyişi şöyledir:
Rubaide ilk iki dize düşünceyi ortaya koyar. Kafiyesiz
söylenen üçüncü dize bir tür salıntıdır, konudan uzaklaş-

madır. Son dizeyi hazırlar. Son dize söylenecek düşünceyi açıkça bir yargıya bağlar (Çelebi 2003: 10). Usta rubai
şairi, duygu ya da düşüncenin bir yargıya bağlandığı son
dizeyi zekice ve ince bir söyleyişin içinden geçirerek okuyucu üzerinde derin etki yaratmasını sağlayacak söyleme
kavuşturmasını bilendir. Rubai, gücünü ifade edilen duygu veya düşüncenin söyleniş biçimindeki espriden/incelikten alır. “Rubâ’înin bir başka özelliği de güzel ve ahenkli söylenmesidir.” (İpekten 1994: 66).
Doğu medeniyeti hikemi söyleme yatkın yapı gösterir. Bu
bağlamda Doğu edebiyat geleneğinin hikemi tarafının uç
verdiği yapılardan birinin rubai olduğu söylenebilir. Doğu
ve Antik Yunan’a kadar Batı geleneği, felsefi düşünceyi
yüzyıllardır metaforik bir dil ve söylem içerisinden ifade
edegelmiştir. Bu duruma Mevlana’dan Şeyh Sadi’ye kadar çok sayıda şairin kalem ürünlerinde rastlanır. Mevlana’dan Asaf Halet Çelebi’nin aktardığı şu rubai,
“Ne ben benim, ne sen sensin, ne sen bensin; hem ben benim, hem sen sensin, hem sen benim.” (Çelebi 2002: 35)
Özne-nesne arasındaki diyalektiği ve buna bağlı olarak
öznenin varoluşunu yansıtan bir söylemi, vahdet-i vücut düşüncesini/felsefesini içerir. Onun rubailerinde aşk,
ölüm, ayrılık, sevgili gibi birçok tema etrafında felsefi bir
dünya algısı kurduğu görülür.
Rubainin öncü ve usta şairi Ömer Hayyam’ın altta yer alan
rubaisi ise hedonist felsefeyle ve dünya algısıyla bağdaşır:
“Hayyâm oldunsa mest sen zevkine bak
Bir tâze güzelle neşvelen zevkine bak
Mâdâm ki yokluktur işin âkıbeti
Yoksun farzet de var iken zevkine bak” (Beyatlı 1963: 20)
İnsanı tutan, yasaklayan değer ve anlamların yok/hiç
olduğunu dile getiren bu söylem, zevki hayat felsefesine dönüştüren bir argüman geliştirir. Bunu yaparken de
düşüncenin işleyişine bağlı olarak yokluk/ölüm fikrinden
hareketle varlığı ve zevki yüceltir.
Yine Hayyam’a bağlanan şu rubaide agnostik bir felsefi
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anlayışla karşılaşılır:
“Cennet ne cehennem ne gören yok a gönül
Bir avdet edüp haber veren yok a gönül
Ümmîd ile korkumuz o şeylerden ki
Bir nâm u nişâne gösteren yok a gönül! (Beyatlı 1963: 31)
Şair, felsefede yer tutan, ilk çağ düşünürlerinden itibaren
birçok filozofu meşgul eden agnostik anlayışı dört mısra
içerisinde ifade eder. (…)
Klasik Türk edebiyatının dikkat çeken rubai şairi Azmizâde Haleti, aşk ayrılığının tahammül edilemezliğini şu
şekilde ifade eder:
“Esrârını dil zamân zamân söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstân söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâna
Ben sabr ederin diyen yalan söyler imiş” (Yerdelen 1991:
195)
Modern Türk şiirinin öne çıkan rubai şairlerinden biri
Yahya Kemal’dir. Onun gerek Ömer Hayyam’dan Türkçeye aktardığı rubailerde gerekse kendi yazdığı rubailerde
dikkate değer bir felsefi katmanla karşılaşılır. Nitekim
“Devran” başlığını taşıyan rubaisinde sıkıştırılmış felsefi
düşünce diyebileceğimiz bir düşünce katmanı yer alır:
“Bir Kaadir-i Mutlak eylemişken tanzîm
Devran görünür her kula bir türlü sakîm
Her kul verebilseydi merâmınca nizam
Her devrini eylerdi câhim içre câhim” (Beyatlı 1963: 26)
Rubai, devirler (zaman, evren) mutlak güç sahibi biri tarafından düzenlendiği/yaratıldığı hâlde her bir kula yanlış
görünür. Oysa her kul, zamanı (dönemleri, dünyayı, evreni) istediği gibi düzenleyebilseydi, her dönemini cehennem içinde cehennem yapardı, şeklinde bir anlam taşır.
Bu söylemde aşkın varlıkın hayata müdahalesi, insandaki
kötülük, niçin aşkın varlıka ihtiyaç duyulduğu gibi konular felsefi dünya algısıyla birleşir.
Yahya Kemal’in “Vehbi’ye” başlıklı rubaisinde de insanın
yeryüzündeki yazgısını ve onun hayatından eksilen her-
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hangi önemli bir ögeyle yaşama alanının nasıl zedelendiğini görürüz:
“Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Dünyâmızı nâgâh zalâm örtebilir
Bir bitmiyecek ses verirken beste
Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir” (Beyatlı 1963: 36)
Ölüm üzerine söylenmiş, felsefi içerikli bu rubainin ifade
ettiği duyguya yoğrulan düşünce, telin kopması bağlamında insanın kaybettiği bir dostu, yakını dolayımında hayatının ahenginin de kaybolduğu, kaybolacağı şeklindedir.
1945-1946 yıllarında hapishanede rubailer yazan Nâzım
Hikmet, bu rubailerin “materyalist-lirik rubailer” olmasını
ister. Karısı Piraye’ye yazdığı bir mektubunda, “Rubailerimle çok uğraşıyorum. İlk hamlede klasik edayı mümkün
mertebe, bir üslup meselesi olarak, muhafazaya çalışıyorum. Bu birinci merhale bir çeşit temrin olacak, sonra rubaiye şekil bakımından da yeni unsurlar koyacağım. Sana
aşağıda gönderdiğim ilk örneklerden bunu anlayacaksın.
Bunlar materyalist-lirik rubailerdir.” (Nâzım Hikmet 1996:
257) şeklinde felsefi düşünce ve dünya algısıyla yazacağı
rubailer arasında kuracağı ilişkiler ağını açıkça ifade eder.
Nitekim altta yer alan şu rubaide,
“Ölümü, ömrün kısalığını tatlı bir kederle düşünerek
şarap içmek lâle bahçesinde, ayın altında…
Bu tatlı keder doğduk doğalı nasip olmadı bize:
bir kenar mahallede, simsiyah bir evde, zemin katında…”
(Nâzım Hikmet 1997: 219)
diyerek ilk iki dizede toplumun üst katmanının konformist hayat anlayışını, son iki dizede ise alt sınıftan yoksul insanın konforlu insanın ölüm kaygısı karşısındaki
kederli düşüncesine yabancılığı sergilenir. Şair, bu rubai
ile sınıf farkını yansıtır. Onun diğer rubaileri de Piraye’ye
yazdığı mektupta ifade ettiği üzere materyalist dünya görüşü çevresinde varlık kazanır. Nâzım Hikmet’in materyalist dünya anlayışını yansıtmak için yüz rubai yazmaya
kalkışması boşuna değildir. Birçok şair ve araştırmacı gibi

o da rubailerdeki felsefi düşünce yükünün ve dünya algısının farkına varmış olmalıdır. O, rubaiye felsefi dünya
algısının yanında ideolojik tonu da yükler.
Türk edebiyatının öne çıkan rubai şairlerinden olan ve
“[h]er konuyu rubâîye sok”an (Yıldız 1997: 241) Arif Nihat Asya’da da felsefi dünya algısının önemli yer tuttuğu
görülür. Yeni temalarla klasik rubainin çerçevesini genişleten şair, bir düşünceyi, nükteyi yahut ayrıntıda kalan
duyarlılığı rubainin dünyasına taşır. Onun “Can vermek”
başlığını taşıyan kalem ürünü bunlar arasındadır:
Artık o büyük hatâyı tashîh ederim:
Bir parça da Azrâil’i takbîh ederim…
Noksânına versin bunu fanîliğimin:
Can almaya can vermeyi tercih ederim. (Asya 1976: 23)
Görüldüğü üzere ölüm karşısında insanın çaresizliği ve
onu arzu dışı varlık olarak kabullenişi bir düşünce inceliği
içerisinde dile getirilmektedir.
Şiirde geleneğin kurduğu hegemonyaya karşı başkaldırıyı
temsil eden Orhan Veli’nin şiirleri içerisinde bir de rubaiye rastlanır. Bu rubaide şair, yaşama arzusunu, hayata
bağlılığı dile getirir:
“Ömrün o büyük sırrını gör bir bak da
Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta
Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi
Kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta.” (Kanık 1993: 132)
Onun bu rubaisi, hayata kolsuz ve bacaksız tutunmaya
çalışan, yaşamaya uğraşan insanların yaşama çabasının
hayatın tatlı oluşuyla ilişkilendirilmesi, içinde hikemi/
felsefi bir düşünceyi barındırır. Şair, hakîm ya da filozof
tavrıyla bedence eksiklik taşımalarına rağmen yaşama
isteği içindeki insanların bu arzusunu dünyanın tatlı oluşuyla anlamlandırır. Fakat bu anlamlandırma düşüncenin
duyguya doğru evrildiği bir söylem içinde gerçekleştirilir.
Çünkü metne hâkim olan öge hikemi/felsefi bir dünya algısıdır. (…)

Sonuç
Buraya kadar üzerinde durmaya çalıştığımız üzere felsefeyle edebiyat/şiir ayrı ilkeler ve yöntemler üzerine kurulur. Felsefe kavramlaştırıp soyutlarken edebiyat/şiir
imgelere ve metaforlara başvurur, somutlar. Bununla
birlikte genelde felsefeyle edebiyat/şiir, özelde felsefe ile
rubai arasında dikkate değer ilişkiler ağının bulunduğu
gözden kaçmaz. Rubai, çoğu kez, felsefi bir düşüncenin
yahut dünya algısının şiirsel söylemle ifade edilmesi sonucu ortaya çıkar. Rubai, sıkıştırılmış felsefi düşünceleri
barındırması bakımından zengin bir düşünsel açılıma sahiptir. Genelde felsefe-edebiyat arasında ilişkiler ağından
söz edilebileceği gibi, özelde felsefe-şiir ilişkisinin dikkate değer örneklerinin usta rubai şairlerinin ürünleriyle
görünürlük kazandığı söylenebilir. Böyle bir durum felsefi
düşüncelerin yahut dünya algısının edebî esere taşındığı
anlamından çok, insani özün felsefe ve edebiyat tarafından kendi ilkeleri doğrultusunda ifade alanına taşındığı
anlamına gelir.
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Yazarı		

: Ali İhsan Öbek

Yayınevi		

: İnsan Yayınları

Basım Yeri		

: İstanbul

Basım Yılı		

: 1995

Sayfa Sayısı

: 203

Kırk Aynada
Gül Yankısı
Şairi			: Tacettin Şimşek
Yayınevi		

: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Basım Yeri		

: Ankara

Basım Yılı		

: Nisan 2021

Sayfa Sayısı

: 48

Ömer Hayyam
Rubaileri
Yazarı		

: Hüseyin Rifat

Yayınevi		

: İstanbul Maarif Kitaphanesi

Basım Yeri		

: İstanbul

Basım Yılı		

: 1945

Sayfa Sayısı

: 156
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Rubailerinizin değerlendirilmesini ya
da yayımlanmasını isterseniz aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.
Şiirle kalmanız dileğiyle...

rubaidergisi@gmail.com
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