
RÜCKERT, Friedrich 

tinlerden yaptığı diğer tercümeler arasın
da Hariri'nin el-Ma]famfıt'ı ile Ebu Tem
mam'ın derlediği el-I;famase'den alın
mış uzun parçalar bulunmaktadır (Die Ver
wandlung des Abu Seid von Serug ader 
die Makamen des Hariri, 1-11, Tübingen 
1826-1827; Hamasa ader die altesten ara
bischen Volkslieder, gesammelt von Abü 
Tammam, Stuttgart 1845). Onun Sanskrit
çe ve diğer Doğu edebiyatlarından gerçek
leştirdiği tercümeler de Farsça ve Arap
ça'dan yaptıklarına göre daha az tanın
ınakla birlikte onlar kadar önemli ve ha
cimlidir. Bunların başlıcaları ağır bir felsefi 
efsane manzumesi olan Mahabharata, 
büyük bir aşkı anlatan ve yine efsanevl 
bir şiir olan Gitagovinda ve Hinduizm'in 
en eski yazılı belgesini oluşturan Veda'nın 
dördüncü bölümü Atharva-Veda' dır. 
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Sebepsiz zenginleşme durumlarında 

ve başkası için yapılan 

bazı ödeme veya harcamalarda 
ortaya çıkan talep hakkı anlamında 

fıkıh terimi. 

ı 
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Sözl~kte "dönmek, vazgeçmek" anla
mındaki rücu' kelimesi fıkıh literatüründe 
ağırlıklı olarak, sebepsiz zenginleşme teş
kil eden durumlarda ortaya çıkan talep 
hakkı ile bazı hukuki ilişkilerde başkası 
için yapılan ödeme veya harcamayı ilgili
den isterneyi ifade eder. Bundan başka 
rücu kavramı -müctehidin ictihadından 
yahut müftünün fetvasından, şahidin şa
hitliğinden, ikrarda bulunanın ikrarından, 
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icapta bulunanın karşı taraf kabul beya
nında bulunmadan önce icabından, hibe, 
vakıf veya vasiyette bulunanın bu tasar
ruflardan vazgeçmesi örneklerinde oldu
ğu gibi- bir görüş ya da karardan dönmeyi 
belirtmek üzere yaygın biçimde kullanılır. 
Ric"i boşarnada iddet süresi içinde söz ve
ya fiille -yeni bir akde gerek olmaksızın
evliliği devam ettirme iradesini açıklamaya 
da ric'at ve rücu denir (bk. TALAK). 

İkili ilişkiler çerçevesinde rücu teriminin 
kullanılışma şu durumlar örnek gösterile
bilir: lfa olarak sunulan edimin borca uy
gun çıkmaması üzerine alacaklının aldığını 
iade edip borca uygun bir edim talep et
mesi, iki taraflı borç ilişkilerinde alacağı 
kısmi veya küll'i lfa imkansızlığına maruz 
kalan tarafın -önceden lfa ettiği ve artık 
diğer taraf bakımından sebepsiz zengin
leşme teşkil eden- edimini geri istemesi, 
satın aldığı mal zapta (istihkak) uğrayan 
alıcının ödediği semenin iadesini satıcıdan 
istemesi, lfa edilen edimin ayıplı olduğu
nun iade imkanı kalmadığı sırada anlaşıl

ması üzerine alacaklının ayıp bedelini borç
ludan talep etmesi. 

Genellikle üçlü ilişki çerçevesinde orta
ya çıkan rücu hakkı ise "başkası için yapı
lan ödeme veya harcamayı ondan talep 
edebilme" anlamında kullanılmaktadır. Rü
cuun bu şekli vekalet, kefalet, havale, şir
ket, taksim, bey' , rehin, lukata gibi pek 
çok hukuki ilişkide gündeme gelir. Veka
let gereği harcama yapan vekilin müvek
kile, borcu lfa eden kefilin asıl borçluya, 
ortaklaşa alım yapanlardan birinin hisse
sini aşan ödeme durumlarında diğer alı
cılara, zorunlu harcama yapan müşterek 
mülkiyet malikinin diğer malikiere karşı el
de ettiği talep hakkı da rücu terimiyle ifa
de edilir. Borç ilişkileri çerçevesindeki kul
lanımları dikkate alındığında rücu , açıkça 
veya zımnen mezun sayılan hallerde te
berru kastı olmaksızın başkası için yapılan 
bir iş veya ödemeden dolayı asıl borçluya 
dönebilme imkanı olarak belirginlik kazan
maktadır. Buna göre rücu, bağışlama ama
cı olmadan başkasına ait borcun ödenme
si veya ona ait işin görülmesi durumunda 
yapılan ödeme veya harcamanın ondan 
talep edilmesini ifade eder. Burada iyi ni
yetin korunması ile istismara karşı tedbir 
arasında ince bir denge kurulmak isten
miştir. 

Rücu teriminin bu iki grupta toplanabi
lecek klasik literatürdeki kullanımları se
bepsiz zenginleşme teorisi için anahtar 
kavram niteliğindedir (bu kapsamda rücu 
imkanı veren değişik durumlar için bk. 
HAKSIZ İKTİSAP). Öte yandan yetkisiz ola-

rak başkası için ödeme veya harcama ya
pan kişinin ilgiliye rücu imkanının bulunup 
bulunmadığı fakihler arasında tartışılmış
tır (bk. FUZÜLi). Borçludan izin almadan 
onun adına lfada bulunan üçüncü şahsa rü
cu hakkı tanınıp tanınmayacağı da doktrin
de ayrı bir tartışma konusudur (bk. iFA). 

Rücu hakkı bulunan durumlarda kural 
olarak rücuun konusu iadesi istenebilen 
edim, başkası için yapılan harcama veya 
lfa edilen borçtur. Bu hakkın sahibinin ala
cağını üçüncü kişiye bağışlamış veya bir 
bedel karşılığı temlik etmiş olması duru
mu değiştirmez. Fakat rücu sürecinde ko
nu tarafların anlaşmasıyla yeniden belirle
nebilir. Kefilin selem borcunu lfa etmesi 
asile verilen bir karz niteliğinde olduğun
dan ona rücu ederken onunla lfa yerine 
edim anlaşması yapabilir. Karz ise zaten 
lfa yerine edim anlaşmasına elverişlidir 
(Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl, V, 45-
46; Kas ani, v. 214 ı. 
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RÜKANE b . ABDÜYEZin 
( "".i. ~ W'! ;u ıs-) ) 

Rükane b. Abdiyezid b. Haşim 
el-Kureşi el-Muttalibi 

(ö. 42/662 [?]) 

Sa habi. 
_j 

Soyu Abdümenaf'ta Resul-i Ekrem ile 
birleşir. Babası ve annesi Acle bint Aclan 
el-Leysiyye de sahfıbldir. Kureyş'in en güç
lü pehlivanı olan ve İslamiyet'in ilk yılların
da Hz. Peygamber'le tuttuğu güreşlerle 
tanınan Rükane'nin bu güreşlerde yenil
diği takdirde İslamiyet'i kabul edeceğine, 
fakat her seferinde yenildiği halde müs
lüman olmayı kabul etmediğine dair riva
yetlere kaynaklarda yer verilmiştir. Rüka
ne'nin Mekke'nin fethinde müslüman ol
duğu, ardından Medine'ye yerleştiği, Re
sul-i Ekrem'in ona Hayber gelirlerinden SO 
vesk verdiği belirtilmektedir. Rükane'nin 



hayatıyla ilgili bilinen bir olay da eşi Sü
heyme bint Uveymir'i bir defada üç talak
la boşamasıdır. Daha sonra yaptığına piş
man olmuş, Resul-i Ekrem'e gelerek du
rumu arzetmiş, ResGl-i Ekrem'in kaç ta
lakla boşamaya niyet ettiğini sorması üze
rine bir talak.ı kastettiğini söylemiş, Re
sCıl-i Ekrem de o takdirde iki talakla evli
liğini sürdürebileceğini belirtmiştir. Onun 
ikinci talak hakkını Hz. ömer döneminde, 
üçüncüsünü de Hz. Osman zamanında kul
lanarak Süheyme'yi boşadığı nakledilmek
tedir (Müsned, ı, 265; EbG DavGd, "Talal5", 
ı 3, 14; Tirmizi, "Talal5", 2) Hz. Osman dev
rinde vefat ettiğine dair rivayetler bulun
makla beraber 41 (661) veya 42'de (662) 

Medine'de öldüğü kaydedilen Rükane'nin 
oğlu Yezld, kardeşi Uceyr ve Ca'fer de sa
habldir. Rükane ResGl-i Ekrem'den az sa
yıda hadis rivayet etmiş, oğulları Yezld ve 
Muhammed, tarunu Ali b. Yezld, kardeşi 
Uceyr'in oğlu Nati' de kendisinden rivayet
te bulunmuştur. 
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RÜKNİYYE 
( :ı;;.r }f ) 

Aliiüddevle-i Simnani'ye 
(ö. 736/1336) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. ALAÜDDEVLE-i SiMNANI). 

RÜKNÜDDEVLE 
( 4J~..>Jf,;h) 

Ebu All Rüknü'd-devle el-Hasen 
b. Ebi Şüca.' Büveyh 

b. Fenna Hüsrev ed-Deylemi 
(ö. 366/976) 

Rey ve Cibal Büveyhi emiri 
(943-976). 

_j 

Büveyhl hanedanının kurulmasından ön
ce Rüknüddevle, ağabeyi imadüddevle 
Ebü'l-Hasan Ali ve kardeşi Muizzüddevle 
Ebü'l-Hüseyin Ahmed ile birlikte Deylem
li liderlerden Makan b. Kaki'nin, ardından 
Merdavlc b. Ziyar'ın emrinde kumandan 
olarak görev aldı. Ebü'l-Hasan Ali hane-

dan kurulduktan sonra Merdavlc'e karşı 
verilen mücadele sırasında yenilerekonu 
metbu tanıyınca kardeşi Ebu Ali Hasan'ı 
Ziyarl sarayına rehin göndermek zorunda 
kaldı (322/934 ı Ebu Ali Hasan, ertesi yıl 
Merdavlc'in bir suikast neticesi öldürülme
si üzerine İsfahan'dan kaçıp ağabeyinin ya
nına geldi ve ondan sağladığı orduyla geri 
dönerek şehri Merdavlc'in halefi Veşmglr'in 
elinden aldı. Dört yıl sonra Veşmglr'in Rey'
den gönderdiği bir ordu tarafından İsfa
han'dan uzaklaştırılan Ebu Ali Hasan ön
ce V asıt' ı ele geçirmeye çalıştı. Fakat Beri
diler'le karşı karşıya geldiğinde Abbas! Ha
lifesi Razi-Billah ve Emlrülümera Beckem'in 
de harekete geçtiğini duyunca geri çekil
meye mecbur oldu; fakat hemen ardından 
İsfahan'ı yeniden almayı başardı (328/940). 

O sırada Samanller de Rey ve Cibal'i zap
tederek Ziyarl Emlri Veşmglr'i bölgeden 
uzaklaştırdılar. Ancak Samani Emlri Nasr 
b. Ahmed'in ölümü sebebiyle ordu geri çe
kilince Veşmglr geri geldi. Bu karışıklıkları 
fırsat bilen Ebu Ali Hasan, Ziyarl toprak
larına saldırıp Rey'i ele geçirdi ve bütün 
Cibal vilayetlerini hakimiyeti altına aldı; 
böylece Büveyhller'in Rey ve Cibal kolu ku
rulmuş oldu (33 1/943) 

Ebü'l-Hüseyin Ahmed 19 Aralık 945'te 
davet edildiği Bağdat'a girdiğinde kendisi
ne emlrülümeralık makamını ve Muizzüd
devle lakabını veren Abbas! Halifesi Müs
tekfi-Billah onunla birlikte ağabeyleri Ebü'l
Hasan Ali'ye imadüddevle, Ebu Ali Hasan'a 
da Rüknüddevle lakaplarını verdi. O tarih
ten sonra Rüknüddevle diye bilinen Ebu 
Ali Hasan, Rey ve Cibal Büveyhl emlri sıfa
tıyla hüküm sürdü. Ağabeyi İmadüddevle'
nin ölümünden (338/949) itibaren Büveyhl 
hanedanının en büyük hükümdan ve di
ğer Büveyhl emirlerinin metbuu, kardeşi 
Muizzüddevle'nin ölümünün (356/967) ar
dından aynı zamanda Abbas! hilafetinin 
emlrü'l-ümerası olarak kabul edildi. 

Rüknüddevle hükümdarlığı süresince Sa
manller, Ziyarller, Müsafırller ve Cibal böl
gesinin batısında yaşayan müstakil Kürt 
aşiretleriyle mücadele etti; ülkesi iki defa 
Samanller tarafından ele geçirilerek ver
giye bağlandı (333/944-45, 339/950) Haya
tının son yıllarında hanedan içi sorunlarla 
uğraşmak zorunda kaldı. Özellikle büyük 
oğlu Fars Büveyhl Emlri Adudüddevle'nin 
lrak'ı ve hilafet merkezi Bağdat'ı hakimi
yeti altına almak için amcazadesi İzzüddev
le Bahtiyar'a karşı başlattığı saldırgan po
litikayı engellemeye büyük çaba harcadı. 
Hanedanın başına Adudüddevle'nin geç
mesini vasiyet eden Rüknüddevle oğulla
rından Fahrüddevle'ye Hemedan, Dlnever, 

RÜKNÜDDEVLE 

Rey ve diğer Cibal vilayetlerini, Müeyyidüd
devle'ye valisi bulunduğu İsfahan'ı verdi. 
Irak'ın Muizzüddevle'nin soyundan gelen
lerce yönetilmesini uygun gördü. Rüknüd
devle 366 yılı Muharreminde (Eylül 976) 

vefat etti. 

Rey ve Cibal'de fiilen bağımsız bir yöne
tim uygulamakla beraber ağabeyi İma
düddevle'yi hanedanın başı olarak tanıyan 
ve sikkelerinde onun adını da bastıran Rük
nüddevle cesur bir asker ve en zor şartlar 
altında dahi mücadeleden yılmayan bir 
idareciydi. Kaynaklarda sözünde duran, 
bağışlayıcı, yüksek ruhlu, fütüwet sahibi, 
akrabalık hukukuna riayet eden cömert 
bir kişi olarak tanıtılır. Rüknüddevle de ba
zı Deylemli ve Büveyhl emirleri gibi Sasanl 
Devleti'ne ilgi duyar ve hükümdarlarına 
özenirdi. 351 (962) yılında Rey'de (Muham
mediye) bastırdığı bir gümüş madalyon 
onu bir Sasanl imparatoru gibi resmet
mekte ve Pehlevlce yazılmış, "Şehinşahın 
şanı artsın" ibaresini taşımaktadır (Miles, 
s. 155-166). Rüknüddevle'nin sarayında ilim 
meclisleri düzenlenmekte ve değişik mez
heplere sahip alimler tartışma yapabilmek
teydi. Kendisinin de bağlı olduğu Şla-ima
miyye'den (İsnaaşeriyye) Şeyh Sadlık bu 
tartışmaları el-Meclisü'l-le?:i cerô. lehli 
beyne yedey Rükni'd-devle adlı bir ki
tapta toplamıştır (A'yanü'ş-Şta, X, 25) 

Başşehir Rey onun ve ünlü veziri Ebü'l
Fazl İbnü'l-Amld'in çabalarıyla İslam kül
tür ve uygarlığının önemli merkezlerinden 
biri haline gelmişti. Rüknüddevle'nin ül
kesinin bayındırlığı ve halkının yararı için 
büyük harcama gerektiren projeler gerçek
leştirdiği de belirtilir. Şlraz'da kendi adını 
taşıyan yer altı su kanalının (kanat-ı Rük
nabad) inşası ile Düceyl ırmağı üzerindeki 
Hurrezad Köprüsü'nün (Kantaratü Hurre 
Zad) 150.000 dinar harcanarak yenilenme
si işi ona nisbet edilmektedir (le Strange, 
S. 280, 286) 
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