
RUM MEHMED PAŞA KÜLLiYESi 

nun Üsküdar'ın en eski hamarnı olduğu 
düşünülmektedir. Klasik Türk hamam mi
marisinin örneklerinden bu çifte hamam 
1303 (1886) yılında onarım görmüştür. 
Yapının ahşap camekan bölümünün sağın
daki basamaklardan üst kattaki soyunma 
odalarına ulaşılmaktaydı. llıklık bölümleri 
dikdörtgen planlı olan harnarnda sıcaklık
lar dört eyvanlı ve dört köşesi halvet hüc
reli olarak planlanmıştı. Sıcaklıkta orta bi
rim büyük kubbe, eyvanlar yarım kubbe, 
halvetler ise küçük kubbelerle örtülü idi. 
Rum Mehmed Paşa Camii'nin yakınında 
yer aldığı bilinen imaret de günümüze ulaş
mamıştır. Rum Mehmed Paşa burası için 
Unkapanı'nda bir hamam, evler ve dük
kanlar, Manisa'da yaptırdığı bir bedesten
le Fatih Sultan Mehmed'in kendisine hedi
ye ettiği Dimetoka'nın Ada nahiyesindeki 
Toyca-Oruzlu köyünü vakfetmiştir. 
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M TuGBA ERZİNCAN 

RÜM SÜRESİ 
( ('.9}1 ~),... ) 

L Kur'an-ı Kerim 'in otuzuncu siiresi. _j 

İlk ayetlerinde Bizanslılar'dan (Rum) bah
sedildiği için bu adla anılmıştır. Mekke dö
neminin sonlarında nazil olan sürenin 17. 
ayetinin Medine'de indiği ileri sürülmüşse 
de bu rivayet isabetli görülmemiştir (M. 
Tahir İbn Aşı1r. XXI. 5-6). Altmış ayet olup 
fasılaları "..:ı , 1" , _)' harfleridir. ROm sOre
sinde müminlere cesaret veren bir giriş

ten sonra Allah'ın varlığı , birliği, ilmi ve 
kudretiyle ahirete imandan SÖZ edilmek
tedir. Sürenin ilk ayetlerinde (I -7). daha 
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önce başlayıp Mekke döneminde devam 
eden İranlılar ile Bizansidar arasındaki sa
vaşa değinilmektedir. Müslümanlar, kitap 
ehli olan Bizanslılar'ın puta tapan iranlılar'a 
galip gelmesini isterken Mekke müşrikleri 
bunun aksini arzu ediyordu. Ancak savaş 
Bizanslılar'ın aleyhine neticetenmiş ve Arap
lar'a yakın bazı topraklar iranlılar'ın eline 
geçmişti. Müşrikler bu durumu müslü
manların aleyhine kullanmak istemiş, bu
nun üzerine nazil olan sürenin ilk ayetle
rinde birkaç yıl içinde Bizanslılar'ın iranlı
lar'a galip geleceği, o zaman müminlerin 
sevineceği ve bütün bunların Allah'ın yar
dımıyla olacağı haber verilmiştir. Kaynak
lar bu zaferin İslamiyet'in Medine döne
minde gerçekleştiğini yazmaktadır (Tirmi
z!, "Tefsrr" , 30; Taber!, XXI. 20-27; İbn Ke
s!r, V, 341-345). HurGf-ı mukattaaile baş
layan sürelerin ilk ayetlerinde vahiy ve nü
büwetin ispatı konu edildiği halde Rum 
sOresinin de içinde yer aldığı üç sürede 
(diğerleri Meryem ve Ankebı1t) başka ko
nular hakkında açıklamalar yapmaktadır. 

Sürenin birinci bölümünde ahirete inan
manın dini hayat açısından önemi üzerin
de durulur. Aslında yaratılıştan sahip kı
lındığı akıl sayesinde Allah'ın her yerde var 
olan kanunlarını müşahede edebilen kim
se tabiatın ve insan türünün boşuna ya
ratılmadığını anlar. Birçok ayette belirtil
diği gibi gökler ve yer insan için, insan da 
Allah 'a kul olmak için yaratıldığına göre 
( ez-Zariyat 51/56) ölümden sonra ikinci 
hayatın varlığı zaruri hale gelir. Dünya ha
yatında iman edip yararlı işler yapanlar 
ahirette rableriyle karşılaşacakları cennet
te bulunacaklar, Allah'ın ayetlerini ve ahi
ret hayatını inkar edenler ise kötü aklbe
te maruz kalacaklardır ve taptıkları putlar 
kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır 
(ayet: 8-16 ı 

İkinci bölümde, gece ve gündüz vakit
lerinde Allah' ı anmanın gereği vurgulanıp 

kainatta bütün övgülerin O'na has oldu
ğu ifade edildikten sonra tabiatın yaratı
lışı ve işleyişinden çeşitli örnekler verilir. 
Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, yaratı

cılığın temel ilkelerini oluşturan ilim, kud
ret ve iradesinin yetkinliğine deliller geti
rilir. Bu arada insan türünün devamı için 
gerekli olan evlilik müessesesinin temel 
ilkelerinin maddi ve ruhi tatmin, sevgi ve 
merhamet olduğu ifade edilir (ayet: 2 I). 
insan hayatı için elverişli olan güneş sis
teminin düzeninin O'nun emrinde olduğu 
bildirilir ve dilediği zaman bu· düzenin bo
zulup ikinci hayatın başlayacağı beyan edi
lir (ayet: 25-27). Ardından tevhid inancı 
bir temsille açıktandıktan sonra Hz. Pey-

gamber'e hitap edilerek ondan müşrikle
re iltifat etmemesi ve Allah'ın insan türü
nün fıtratına yerleştirdiği dosdoğru dinin 
(Han!f) gereklerini yerine getirmesi iste
nir. Şirkin insan onurunu kırıp şahsiyeti 
zedelediği belirtilir, karşılıksız yardımda bu
lunmaya teşvik edilir, yine tabiatın işleyi
şinden örnekler verilip tevhid inancı pekiş

tirilir. Tekrar ResGlullah'a hitap edilerek 
onun, yetenekleri tıpkı bir ölüdeki gibi ma
nevi aleme kapalı olanlara ve sağırlara hi
dayet yolunu gösteremeyeceği ifade edi
lir, bunların yerine Allah'ın ayetlerine iç
tenlikle inanıp O'na teslim olanlara önem 
vermesi istenir (ayet: 17-53) . 

Sürenin bundan sonraki kısmında tek
rar ahiret hayatına 9eçilir; insanın dün
yaya gelişinden itibaren geçirdiği merha
lelere işaret edilerek kıyamet söz konusu 
edilir. O gün günahkarların ve özellikle za
limlerin kabul edilecek hiçbir mazeretleri
nin olmayacağı, hiçbir temennilerinin kar
şılık bulmayacağı belirtilir (ayet: 54-57). 

Sürenin son üç ayetinde aklını gerçekiere 
yönelten, gönlünü de onlara açık tutan 
kimselere Kur'an'da her çeşit misalin ge
tirildiği , ancak küfre ve inkara sapanların 
bunlardan etkilenmeyeceği anlatılır. Re
sOl-i Ekrem'e hitap edilerek hakkın galip 
geleceği konusundaki ilah! vaadin bir gün 
mutlaka gerçekleşeceği belirtilir. Bunun 
için sabretmesi ve işin iç yüzüne vakıf ola
mayanların kendisini hafife almasından et
kilenmemesi istenir. 

İslamiyet'in doğuşundan on yıl kadar 
sonra nazil olduğu anlaşılan ROm sOre
sinde Mekki sürelerde en çok vurgulanan 
Allah'ın birliğine ve ahirete iman konula-

ROm süresinin ilk ayetleri 



rı işlenmiş . bu arada imandan sonra ya
ratana yönelik en büyük görev olarak na
maz. yaratılmışlara yönelik en büyük gö
rev olarak mali yardım üzerinde d urulmuş. 
başarmak için de sabır ve samirniyet tav
siye edilmiştir. 

Bazı tefsir kaynaklarında Übey b. Ka'b 
yoluyla Hz. Peygamber'e nisbet edilen. 
"Rum süresini okuyan kimseye yer ve gök 
arasında Allah'ı tesbih eden meleklerin sa
yısının on katı mükafat verilir. o gün ve ge
cede kaybettiği sevapiarı kazanmış olur" 
mealindeki rivayetin (mesela bk. Zemah
şerl, IV, 590; Beyzavl, III. 353) mevzü oldu
ğu kabul edilmiştir (Zemahşerl, I, 346; Mu
hammed et-Trablusl. II. 719). Rum süresi 
hakkında yapılan çalışmalar arasında Ab
dülmün'im Abdüşşefı' Seyyid Hasan'ın Ne
mdg;ic mine'l-J.ıaçldreti'l-Kur'dniyye ii 
sCıreti'r-RCım (Kahire ı 985) ve Abdülha
mid Zeynüddin Rıza Hüce'nin ed-Da've 
ila'lliihtisCıreti'r-RCım (doktora tezi, I4ıO/ 
ı 990, el-Camiatü ' l-İ s lamiyye IMedine)) ad
lı eserleri zikredilebilir. 
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RÜME KUYUSU 
( 4..,_, rı ) 

Medine'de 
Hz. Osman tarafından satın alınarak 

vakıf haline getirilen kuyu. 
_j 

Medine'nin güneybatısında yer alan Akik 
vadisinin aşağı kısmında sel sularının top
landığı yerde şehrin en eski kuyularından 
biridir. İlk defa kimin tarafından kazıldığı 
bilinmeyen kuyu bir ara kapanmış . İslami
yet'in doğuşu sırasında Müzeyneliler'den 
biri tarafından yeniden açılmıştır. Adını. 
bu kuyudan insanlara su dağıtan RGme 
adlı bir kadından veya daha sonra mülkiye
tini ele geçiren RGme el-Gıfari adlı şahıs
tan ya da Akik'in bu bölgesinin aynı isim
le anılmasından aldığı rivayet edilmekte
dir (Belazürl, II , 200) 

Hicretten sonra müslümanlar Medine'
de içme suyu sıkıntısı çekmeye başladı. 
Şehrin içme suyu kaynaklarının başında 
gelen Rüme Kuyusu'nun sahibi olan ve 
bazı rivayetlerde yahudi olduğu bildirilen 
kişi kuyunun suyunu satıyordu. Resülullah 
ona ücret almaktan vazgeçmesini teklif 
edince geçim için başka bir gelirinin bu
lunmadığını belirterek bunu kabul etme
di. Bunun üzerine ResGl-i Ekrem, kuyuyu 
satın alıp müslümanların istifadesine su
nacak şahsa bu hizmetine karşılık olarak 
cennetin verileceğini , bütün günahlarının 
bağışlanacağını. kendisine cennette bu ku
yudan daha güzel bir su kaynağının veri
leceğini bildirdi (Buharı. "Müsa]5at", ı, 74; 

Tirmizi. "MenaJ5ıb", 57; İbn Sa'd, ı . 392 ). 
Hz. Osman. RGme Kuyusu'nu satın almak 
istedi. Sahibi tamamını satmaya yanaş
mayınca yarı hissesini alarak kuyuyu nö
betleşe kullanmak üzere onunla anlaşma 

Rüme Kuyusu 

RÜME KUYUSU 

ROme Kuyusu 

yaptı. Daha sonra ortağı kendi hissesini de 
satmak isteyince tamamını aldı ve müslü
manların kullanımına sundu. Kaynaklar
da Hz. Osman'ın RQme Kuyusu'na 20.000, 
30.000, 35.000 veya 40.000 dirhem öde
diği rivayet edilir. Bu rivayetlerden aynı za
manda Hz. Osman'ın kuyunun tabanını ge
nişleterek suyunu arttırdığı anlaşılmakta
dır. Hz. Peygamber, Bi 'rü Osman adıyla 
da meşhur olan Rüme suyundan Hendek 
Gazvesi'nde içerek suyun tadını övmüştür 
(a.g.e., ı. 390 , 392). Hz. Osman'ın İslam'da 
ilk vakıf örneklerinden biri olan bu davra
nışı Resül-i Ekrem tarafından övüldüğü 
gibi Medineliler'in hafızasında da derin iz
ler bırakmıştır. Hz. Osman. evini kuşatan 
isyancıları vazgeçirebilmek için onlara RO
me Kuyusu'nu satın alması ve Tebük or
dusunu donatması gibi cennetle müjde
lenmesine vesile olan iyiliklerini de hatır
latmıştı. 

Ömer b. Abdülaziz gibi Medine valileri 
tarafından Rüme Kuyusu'na özel önem 
verilmiş ve taşla örülerek muhkem hale 
getirilmiştir. Ancak Abbasiler döneminde 
Medine'nin nüfusunun azaldığı yıllarda şe
hir merkezinden oldukça uzakta bulunan 
RGme Kuyusu'nun suyuna ihtiyaç duyul
madığı da olmuştur. Bununla birlikte ku
yu Medine'nin en kaliteli suyu olma özel
liğini hiçbir zaman kaybetmemiş ve Me
dine'ye gelenler tarafından ziyaret edil
miştir (İbn Cübeyr, s. 1 51; İbn BattGta, ı, 

ı44) . Daha sonra kullanılamaz hale gelen 
kuyuyu 7SO'de (ı 349) Mekke Kadısı Şeha
beddin Ahmed b. Muhammedet-Taberi 
ıslah etmiş ve suyunu arttırmak için ta
banını tekrar genişletmiştir. Medine'ye üç 
defa giden Ayyaşi (ö 1090/ ı679) . şehre 

uzaklığından dolayı RGme Kuyusu'nu ancak 
bir defa ziyaret edebildiğini kaydeder (er

Rif:ıletü 'l-'Ayyaşiyye, ı. 268) 1040 (1630-
31 ) yılında yeniden tamir edilen kuyunun 
çevresi ağaçlandırılmış ve yanına küçük bir 
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