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(bk. EBÜ'I-BEKA er-RUNDİ). 
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Ebü'l-Ferec b. Mes 'Cıd-i RCıni 

(ö. 500/1107'den sonra) 

Gazneliler dönemi İran şairi. 

_j 

_j 

Bülferec diye de bilinir. Nisbesiyle ta
nındığı Rfıne'nin Nlşabur, Horasan veya 
Lahor yakınlarında bulunduğu ileri sürül
mekte, ailesinin Lahor'a yerleştiği ve Rü
nY'nin orada büyüdüğü kabul edilmekte
dir. Gazne sarayında yetişti. Gazneli Sul
tanı İbrahim b. Mes'üd'u öven kasideleri
nin çokluğundan onun bu hükümdar za
manında (ı 059-l 099) şöhret kazandığı an
laşılmaktadır. Ancak daha önce Sultan İb
rahim'in oğlu Hindistan Valisi Seyfüddev
le Mahmud'un Lahor'daki sarayında yük
seldi ve 460 ( 1 068) yılından sonra Gazne 
sarayına geçti. lll. Mesud'u (ı 099-1115) 
öven kasideleri İbrahim'den sonra da sa
rayda kaldığını gösterir. Rün!, dönemin şa
irlerinden öğrencisi Mes'üd-i Sa'd-i Selman 
ile iyi bir dostluk kurdu. Mes'üd'un bir şii
rinde RünY'den sitayişle bahsetmesinin 
onun zindana atılmasına sebep olduğu ile
ri sürülürse de genellikle Mes'üd-i Sa'd'ın 
övdüğü kişinin şair Ebü'l-Ferec Rünl değil 
Lahor Valisi Ebü'l-Ferec olduğu kabul edil
mektedir. RünY'nin bir ara divan işlerinde 
çalıştığı bilinmektedir. Fakat kendisini çe
kemeyenler yüzünden bu işten uzaklaştı
rıldı ve bundan dolayı zaman zaman sıkın
tılı günler yaşadı. Vefat tarihi belli olma
yan RünY'nin lll. Mesud'a kasideler sunma
sına ve SOO (11 07) yılından S08'e ( 1115) 
kadar süren Kannevc fethini bir kasideyle 
antatmasına bakarak bu tarihlerden son
ra öldüğü tahmin edilebilir. 

RünY'nin çoğunlukla kasidelerden olu
şan, ayrıca rubal ve gazellerinin yer aldığı 
divanı günümüze ulaşmıştır. Avfı'nin Lü
bfıbü'l-elbdb'ında ve Şems-i Kays'ın el
Mu'cem'inde divanın nüshalarında yer al
mayan bazı beyitleri de bulunmaktadır. Ka
sidelerinin çoğunu Gazneli Sultanı İbrahim'e 
ve oğlu lll. Mesud'a ithaf eden, diğer oğ
lu Seyfüddevle Mahmud için dokuz kasi
de yazan Rünl şiirde asıl ustalığını bu tür
de göstermiştir; fakat ruballeri de önem
lidir ve ömer Hayyam'ın bunlardan etki
lendiği söylenir. Evhadüddln-i Enverl, Za
hir-i Faryabl, Örfi-i Şlrazl ve Feyzl-i H indi 

onun şiirlerini örnek alan şairler arasında
dır. RünY'nin divanı ilk defa Hindistan'da 
basılmış (Bombay 1320/ 1902), daha son
ra Rus şarkiyatçısı K. ı. Chaykin (Tahran 
1304 hş.) ve Mahmud Mehdevl tarafın
dan (Meşhed, ts.) yayımlanmıştır. 
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RUNYUN, Mustafa 
(1917-1988) 

Son dönem din alimlerinden. 
_j 

Aslen Hadimli olup Konya'da doğdu. Ba
bası Konya'nın tanınmış simalarından Ka
şıkçı Ali Rıza Efendi' dir. İlk öğrenimini bu
rada yaptı. 1934'te babası ile birlikte hac
ca gitti. Ertesi yıl bütün aile Türkiye'den 
ayrılarak Şam'da bir yıl kaldı ve ardından 
Medine'ye yerleşti. Mustafa Runyun bu
rada kardeşi Abdullah ile birlikte, Bozkır
lı Muhammed Bahaeddin Efendi'nin oğlu 
olan Zeynelabidin Efendi'nin sohbetlerine 
devam etti. Babası Ali Rıza' nın ifadesine 
göre Zeynelabidin Efendi bu sohbetlerde 
oğullarına ilim sevgisiyle vatana dönerek 
hizmet etme aşkı aşıladı. Daha sonra Mı
sır'a giden Mustafa Runyun orta ve yük
sek öğrenimini Ezher'de tamamladı ve ha
kimlik ihtisası yaptı. Mustafa Sabri Efen
di, Zahid Kevserl ve Mehmed İhsan Efen
di gibi Türk alimlerinin derslerine ve soh
betlerine katıldı. Burada Ahmet Davudoğ
ıu. Ali Yakup Cenkçiler, Ali Ulvi Kurucu ve 
İsmail Ezherli gibi Mısır'da öğrenim gö
ren bir grubun içinde yer aldı. On iki yıllık 
tahsilinin ardından 1950' de Türkiye'ye dö
nünce Mısır'daki öğrenimi altı yıllık yük
sek tahsil olarak kabul edildi. 195 1 yılında 
askerlik görevini yaptı. 19S2'de Diyanet İş
leri Başkanlığı Müşavere ve Dini Eserler 
İnceleme Kurulu üye yardımcılığına tayin 
edildi, bu görevi 21 Eylül 1987 tarihine ka
dar sürdü. Bu dönemde ayrıca Hacı Bay
ram Camii'nde hatiplik ve Ankara İmam-

Mustafa 
Runvun 

RUNYUN, Mustafa 

Hatip Okulu'nda öğretmenlik yaptı . An
kara Radyosu'ndaki dini sohbetleriyle is
mini duyurdu. Kur'an-ı Kerim tercümesi 
hazırlamak üzere 19S6'da Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nca kurulan ilk heyette yer al
dı. 19S7'deki milletvekili seçimlerinde De
mokrat Parti'den Konya milletvekili oldu. 
27 Mayıs 1960 ihtilali'nin ardından Yassı
ada'da bir süre tutuklu kaldı, ardından 
Kayseri cezaevinde hapis yattı. Cezaevin
den çıktıktan sonra Şişli Camii imam-ha
tipliğine tayin edildi ve uzun süre bu gö
revini sürdürdü. 1970'te İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsü Arapça öğretmenliğine 
getirildi ve 1981'de emekli oluncaya ka
dar bu görevine devam etti. 1970'te İsla
mi İlimler Araştırma Vakfı'nın kurucu üye
leri arasında yer aldı. istanbul'da vefat 
eden Mustafa Runyun, Sahrayıcedid Me
zarlığı 'na defnedildi. 

Eserleri. Fatih Devrinde İlim ve O 

Devirde Yetişen İlimAdamları (Anka
ra 1953, Osman Keskioğlu ile birlikte); An
kara Radyosundan Dini ve Ahlaki Mü
sahabelerim (I -III, Eskişehir-Ankara 1956-
1958); Hacı Bayram Minberinden Hut
belerim (Ankara 1956, 1963 ; İstanbul 
1968) ; Ana-Babaya Hürmet (Ankara 
1957); Kur'an-ı Kerim'den Dini Hika
yeler (İstanbul 1963- 1966, 1967; Konya 
1979) (Seyyid Kutub ve Abdülham!d Cü
de es-Sehh§r'ın eserlerinden yaptığı ter
cümeler olup on sekiz kitapçıktan oluşur: 
Adem ile Havva, Kabil ile Habil, Nuh 'un 
Gemisi, İrem Şehri ve Ad Kavmi, Salih Pey
gamberin Devesi, İbrahim Allah 'ı Anyor, İs
mail 'in Kurtuluşu, Yusuf'un Rüyası, Doğ

ruluk Örneği Yusuf, Medyen Kabilesi ve 
Şuayb Peygamber, Musa 'nın Asası, Musa 
ve İlahi Levhalar, Musa ile Hızır, Davud 
Peygamber, Süleyman ile Belkıs, Merye
moğlu lsa, Ashab-ı Kehf, Allah ' ın Yüce 
Kudreti); Peygamberimizin Müezzini 
Hz. Bildi-i Habeşi (İstanbul 1967) (Ab
dülham!d COde es-Sehhar'ın Bilal Mü'ez
zinü 'r-Resul adlı eserinin tercümesidir) . 

245 



RUNYUN, Mustafa 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülhamld CGde es-Sehhar, Peygamberimi
zin Müezzini Hz. Biliil-i Habeşi (tre. Mustafa Run
yun), İstanbul 1967, s. 125-126; İhsan Işık, Re
simli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçı/ar ve 
Kültür Adamları Ansiklopedisi, Ankara 2006, 
VII, 3048; M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi 
Kurucu: Hatıralar-1, İstanbul 2007, s. 271-296. 

!il SEDAT ŞENSOY 

ı -, 
RUSAI:f, Ma'riif 

L 
(bk. MA'RÜF er-RUSMİ). 

_j 

ı -, 
RUSAFİ, Muhammed b. Galib 

(~Lc)f..,..ı~~~) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Galib 
er-Reffa' er-Rusafl el-Belensl 

(ö. 572/11 77) 

L 
Endülüslü şair. 

_j 

Belensiye'nin (Valencia) küçük bir say
fiye kasabası olan Rusafe'de doğdu. 555 
(1160) yılında yirmi yaşını tamamlamadı

ğına göre (Abdülvahid el-Merraküşl, s. 290) 

536'da ( 1141-42) doğmuş olmalıdır. Küçük 
yaşta ailesi Maleka'ya (Malaga) göç etti. 
Kısa sürelerle oradan ayrılan Rusati bir 
süre Gırnata'da kaldı ve şehrin valisi Mu
hammed b. Abdülmelik b. Sald'e kaside
ler sundu. Burada Muhammed b. Abdur
rahman el-Kütendl ile tanışınca onunla 
karşılıklı şiir söylediler. İlk Muvahhid hü
kümdarı Abdülmü'min el-KOml'nin Endü
lüs'ü zaptetme seferleri sırasında Endü
lüs halifesinin övülmesi için Cebelitarık'ta 
555'te ( 1160) düzenlenen şiir yarışmasına 
Rusati de katıldı ve halifenin huzurunda 
takdir toplayan uzun bir methiye okudu 
(Divan, nr. 34; Abdülvahid el-Merraküşi, 
s. 287-290). Gerek bu şiiri gerekse Muvah
hidler'in diğer ileri gelenleri için söylediği 
methiyeleri dolayısıyla Muvahhidler'in öv
gü şairi diye anıldı. 

Akıl, onur, iffet, hilim ve sabır erdem
leriyle övülen Rusati şiiri bir geçim vasıta
sı olarak görmedi, geçimini baba mesleği 
olan elbise tamirciliği ve terzilikle sağladı. 
Onun Maleka çarşısındaki terzi dükkanı 
Doğu Endülüs'ün şair ve yazarlarının bu
luşma yeriydi. Şair bir dizesinde (Divan, 
nr. 64). küçük yaşta memleketi Rusafe'
den ayrılması ve elbise tamirciliğiyle ge
çimini sağlaması bakımından kendini kü
çük yaşta vatanı Musul'dan ayrılan ve ay
nı mesleği icra eden ünlü şair Seri er-Ref
fa'ya benzetir. Edebiyat eleştirmenleri, 
maddi çıkar gözetmeden Muvahhidler'in 
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gelişini kutlayan ve ileri gelenlerine övgü
ler yazan Rusati ile yine maddi çıkar gö
zetmeden Murabıtlar'ın gelişini kutlayan 
İbn Haface arasında paralellik kurar. Bu 
sebeple M. Rıdvan ed-Daye'nin, Rusati'nin 
övgüleriyle geçimini sağlamak için Endü
lüs ve Mağrib beldelerini, Maleka, Gırnata 
ve Merakeş'i dolaştığına dair kanaati (Fi'l
Edebi'l-Endelüsf, s. 67-81) isabetli görün
memektedir. Methiyelerinin çok az olma
sı bunu teyit etmektedir; ancak kendisi
ne verilen ödülleri de geri çevirmemiştir 
(Divan, neşredenin girişi. s. 16-17). Rusa
ti genç yaşta Maleka'da vefat etti. 

Doğu Endülüs şairlerinin hemen hemen 
tamamı gibi Rusati de Doğu Arap şiirinin 
geleneklerine bağlıydı. Dolayısıyla, zecel 
türü şiirin en büyük temsilcisi Kurtutalı 
İbn Kuzman'ın çağdaşı olmasına rağmen 
müveşşah ve zecel gibi Endülüs'e özgü 
şiir türlerine iltifat etmemiştir. Gerek ka
zanç sağlamak amacıyla şiir söylememiş 
olması gerek klasik kaside formunu ter
cih etmesi gerekse Muvahhidler'i övgüyle 
karşılaması ve özellikle orUinal tasvir şiir
leri sebebiyle İbn Haface şiir ekolüne men
sup sayılır. Makkarl, tasvir şiirlerindeki ye
nilikleri dolayısıyla Rusati için Endülüs'ün 
İbnü'r-ROml'si nitelemesinde bulunmuş
tur (Nefr.ıu'Hfb, III, 486) . Ancak İbnü'r-RO
ml'nin bu alanda ortaya koyduğu yenilik
ler daha çok akli iken Rusatl'ninkiler haya
lldir. Şiirlerinin çoğu tasvir temasında olan 
Rusatl, özellikle beş veya daha az teyitten 
oluşan şiirlerinde (maktüat) çok başarılı 
tasvirler. yeni benzetmeler ve yeni mana
lar ortaya koymuştur. Çiçek tasvirlerine 
dair olan "nevriyyat" türü şiirlerinde İbn 
Derrac'ın etkisi görülür. İşblliye (Sevilla) ır
mağını tasvir ettiği şiirine kendisinden son
ra gelen birçok şairin nazire yazdığı kayde
dilir (Divan, neşredenin girişi, s. 23; Ab
dülvahid el-Merraküşi, s. 291 ). Rusatl, şi
irlerinin önemli bir kısmında küçük yaşta 
ayrıldığı memleketi Rusare ve Belensiye'
ye duyduğu özlemi dile getirmiştir (İbn 
Said el-Mağribi, II, 298-299; Makkari, IV, 9-

10). Bunun dışında methiye, mersiye, ga
zel ve ihvaniyyat temalarında şiirleri bu
lunmaktadır. Edebi nesir alanında da ör
nekler ortaya koyduğu anlaşılan Rusatl'
nin kalem tasviriyle ilgili bir parçasını Lisa
nüddin İbnü'l-Hatib kaydetmektedir (el
İf:ı[ıta, II. 514-515). 

İbnü'l-Ebbar, Rusati'nin ellerde dolaşan 
divanının kaybolduğunu belirtir. İhsan Ab
bas, tarih ve edebiyat kaynaklarını tara
yarak oluşturduğu divanını Divanü'r-Ru
şafi el-Belensi adıyla yayımlamış (Beyrut 
1960). bunun geliştirilmiş ikinci baskısı da 

yapılmıştır (Beyrut-Kahire 1403/1983). Te
resa Garulo, İhsan Abbas'ın oluşturduğu 
divanın İbnü'l-Hatlb'in el-İJ:ıdta'sından (II. 
505-515). İbn Asker el-Gassanl'nin Tari{! u 
MdJel;fa'sından, İbn Büşra'nın (Bişri) 'Ud
detü'l-celis'inden (Cambridge 1992, s. 95-

96) ve kendisinin "ar-Rusatl de Valencia, 
Poemas"ından (ispanyolca neşredenin gi
rişi ve şiirlerin ispanyolca'ya tercümesi, 
Madrid 1980, I 986) tamamlanabileceğini 

ifade etmektedir (EJ21Fr.J, VIII, 652). 
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RUSÇUK 

L 
Bulgaristan'da tarihi bir şehir. 
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Bulgaristan'ın dördüncü büyük şehri olan 
Rusçuk (Bulgarca Ruse 1 Russe) önemli bir 
endüstri ve kültür merkezidir (2001 nüfu
su 180.344). Osmanlı döneminde (1393-

1878) hıristiyan bir Bulgar köyünden elli 
üç camisi, dokuz medresesi ve en az beş 
tekkesiyle müslüman Türk nüfusunun ço
ğunlukta olduğu Kuzey Bulgaristan'ın en 
büyük kozmopolit şehirlerinden birine dö
nüşmüştür. XVIII. yüzyılın sonlarında ve 
XIX. yüzyılda cereyan eden beş Rus-Türk 
savaşı sırasında etrafı taş döşeli toprak is
tihkamla çevrili önemli bir kale-şehir özel
liği kazanmıştır. Bu esnada ve özellikle 1811 
ve 1877-1878 yıllarında defalarca bomba
lanmış ve yıkılmıştır. 1878'den öneeye ait 
çok az sayıda mimari eserin kalmasının 
sebebi budur. 1864-1878 yılları arasında 
Rusçuk, Dobruca'nın tamamını ve Bulga
ristan'ın yarısını içine alan Tuna vilayeti
nin merkeziydi. Osmanlı Devleti'nin ilk de
miryolu Rusçuk ile Karadeniz limanı olan 
Varna arasında yapılmıştı. Osmanlı idare
sinin son dönemlerinde Rumeli'nin en hız
lı gelişen modern bir şehri olmuştur. 


