
ölümden sonra bağışlayana geri dönmesi 
şartı hükümsüz olup mallehine um ra ya
pılan kişiye teslim edildiğinde akid kesin
leşmiş ve mülkiyet karşı tarafa geçmiş 
olur. Zira İslam borçlar hukukundaki yer
leşik kurala göre tek taraflı kazandırıcı iş
lemlerde akdin muktezasma aykırı şart
lar batıl, akid ise sahih kabul edilmektedir. 
Malikller ve onlarla aynı kanaatte olan bir 
kısım alimler. sahabe ve tabiinden nakle
dilen bazı söz ve uygulamalara dayanarak 
öldükten sonra malın geri alınması şartı 
koşulmuşsa buna riayet edilmesi gerek
tiğini belirtmektedir. Maliki mezhebinde 
umra sonucu teslim edilen malın hukuki 
niteliğini vakıf veya ariyet şeklinde belir
leyen iki görüş mevcuttur. Şafiiler ilke ola
rak umrayı caiz görme noktasında çoğun
luğun görüşüne katılmakla birlikte bu iş
lemin mutlak veya şartlı yapılmasına gö
re bazı ayırırnlara giderek mezhep içinde 
farklı görüşler ortaya koymuşlardır. 
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Rukıyye (Rukayye) bint Muhammed 
(ö. 2/624) 

L 
Hz. Peygamber'in kızı. 

_j 

Hicretten yirmi yıl önce Mekke'de doğ
du. Resül-i Ekrem'in Hz. Hatice'den doğan 
çocuklarının üçüncüsüdür. Annesi ve kız 
kardeşleriyle birlikte müslüman oldu. Ru-

kıyye nübüwetten önce EbO Leheb'in oğ
lu Utbe ile, kardeşi Ümmü KülsOm de di
ğer oğlu Uteybe ile nikahlandı. Zehebl bu 
nikahın hicretten ewel olduğunu kayde
der. Henüz düğünleri yapılmadan Leheb 
sOresinin nazil olması üzerine EbO Leheb 
ve karısı ResOiullah'ın kızlarını boşattı; esa
sen bunu ResOluilah ve Rukıyye de iste
mişti (Taberanl, XX!I, 434) Rukıyye daha 
sonra Hz. Osman ile evlendi. Müslüman
ların Mekke'de dinlerini yaşamaları zorta
şınca Resül-i Ekrem. Osman ile kızına Ha
beşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti, 
onlar da nübüwetin S. yılının Receb ayın
da (Nisan 61 5) ilk kafileyle birlikte Habe
şistan'a gittiler. Hz. Peygamber bu hicret
lerine temasla. "Onlar. LOt'tan -ve İbra
him'den- sonra ailesiyle birlikte Allah'a ilk 
hicret edenlerdir" buyurdu (Taberanl. ı. 90; 
Hakim. IV, 51) . Hz. Osman ile Rukıyye, Re
sOl-i Ekrem henüz Mekke'de iken Habe
şistan'dan döndüler ve ardından Medine'
ye hicret ettiler. Rivayete göre Rukıyye ilk 
çocuğunu zayi etti; daha sonra doğan oğ
luna Hz. Peygamber Abdullah adını verdi. 
Habeşistan'da doğduğu da rivayet edilen 
Abdullah, henüz iki yaşındayken yüzünü 
bir horozun gagalaması sonucunda 4. yı
lın Cemaziyelewelinde (Ekim 625) öldü. 

Rukıyye , Hz. Peygamber'in Bedir Gazve
si'ne hazırlandığı günlerde kızamığa ya
kalandı. Hastalığı ağırtaşınca ResOl-i Ek
rem, Hz. Osman'a eşinin yanında kalma
sını söyledi, o da bu yüzden Bedir Gazvesi'
ne katılamadı. Savaşın yapıldığı sırada hic
retin on yedinci (veya on dokuzuncu) ayında 
ramazanın son on günü içinde (Mart 624) 
yirmi iki yaşında Medine'de vefat eden 
Rukıyye'nin cenazesini Ümmü Eymen yı
kadı, cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı. 
Medine'ye Bedir zaferinin müjdesi geldi
ğinde Rukıyye Baki' Mezarlığı'na defnedil
mekteydi. Bu sebeple ResOl-i Ekrem onun 
cenazesinde bulunamadı. ResOiullah'ın Ru
kıyye'nin cenazesine yetlştiğine dair riva
yetlerin (Müsned, ııı . 229, 270; Hakim . IV. 
51) onun cenazesiyle Ümmü KülsOm'ün 
cenazesinin birbirine karıştırılmasından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır (İbn Beşkü

val, I, 150-153) . Rukıyye'nin vefatı dolayı
sıyla ağlayan kadınlara Hz. Ömer engel ol
mak isteyince Hz. Peygamber bağırıp ça
ğırmadan ağlamanın merhametten kay
naklandığını söylemiştir. Hz. Fatıma'nın Ru
kıyye'nin kabri başında ağlaması. Resülul
lah'ın da onun göz yaşlarını silmesi hadi
sesi (Müsned, ı. 335) Bedir Gazvesi'nden 
sonraki kabir ziyareti sırasında meydana 
gelmiş olmalıdır. 

RUKYE 
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Hastalık ve kötülüklerden korunmak 
veya kurtulmak amacıyla 

dua okuyup üfleme anlamında 
bir terim. 

L _j 

Sözlükte "yukarı çıkmak; okuyup üfleye
rek tedavi etmek" manalarındaki rukye 
(raky, rukıyy) kelimesi terim olarak "şifa 
veya korunma amacıyla Kur'an'dan bir bö
lümü, ilahi isim ve sıfatları yahut bir dua
yı okuyup üflemek" anlamında masdar ve 
"üfürük, nazarlık, muska" anlamında isim 
olarak kullanılır (İbn ü' 1-Esir, en-Nihaye, 
"rlw" md.; Lisanü 'l-'Arab, "rl5y" md. ; Ka
mus Tercümesi, "rl5y", •«avz" md.leri) . Bu 
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