
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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Iii AHMET GüNER 

RÜKÜ 
(öl'}f) 

Namazın rükünlerinden birL 
_j 

Sözlük'te "eğilmek" anlamına gelen rü
kii' kelimesi, fıkıh terimi olarak namazda 
kıraatin tamamlanmasından sonra baş ve 
sırt düz bir yüzey oluşturacak ve eller diz
Iere ulaşacak biçimde öne doğru eğilme
yi ifade eder. Allah'ın yüceliği karşısında 
kulun acizliğini ve tevazuunu belirten bu 
eğilme namazın rükünlerinden ve farzla
rındandır. RükQ kelimesi Kur'an'da geç
memekle birlikte aynı kökten türeyen keli
melerin mecaz olarak "boyun eğmek" ma
nasında (el-Maide 5/55; el-Mürselat 77/48) 
ve terim anlamıyla (mesela bk. el-Bakara 
2/43, 125; el-Hac 22/77) kullanıldığı görül
mektedir. İbadetlerin yerine getirilmesiy
le ilgili ayrıntılar Hz. Peygamber'in uygu
lamasıyla belirlenmiş olduğundan namaz
da rüküun şekli ResQl-i Ekrem'in sözlü ve 
fiili sünnetine dayanır. Konuya ilişkin riva
yetlerin fıkıh alimleri tarafından değerlen
dirilmesi ve yorumlanması sonucunda rü
kQ ile ilgili bazı meselelerde farklı görüşler 
ortaya konmuştur. 

Hadis kaynaklarında yer alan rivayetler
den rükQ sırasında baş ve sırtın düz bir 
yüzey oluşturacak şekilde eğilmesi, nor
mal mesafede açılmış el parmaklarıyla diz 
kapaklarının kavranması , baldır ve uyluk 
kemiklerinin dik durması, kadınların diz
lerini biraz bükmesi, erkeklerin dirsekie
rini kollarla böğür arasında hafif boşluk 
meydana gelecek biçimde kıvırması ve bu 
durumunvücuttabir sükUnet hissedilince
ye kadar devam etmesi gerektiği anlaşıl
maktadır (BuhM. "E;:;an", 120-127; Müs
lim. "Şalat", 2ı-25, 193-196, 240; Tirmizi, 
"Şalat" , 76-83; Ebu Davüd. "Şalat", ı 16, 
ı 42- ı 48; ibn Ma ce, "İl5ftmetü'ş-şalat", ı 6-
ı 7). Fakihlerin çoğunluğu, vücutta süku
net hissedilineeye kadar rüku halinde kal
manın farz olduğu görüşündedir. Hanefi 
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mezhebinde hakim kanaate göre ise ayet
te mutlak olarak rüku yapılması emredil
miş olup bunun yerine gelmiş sayılması 
için rükü denilebilecek şekilde eğilrnek ye
terlidir; konuya ilişkin hadis mütevatir ol
madığından rükuda bir süre (en az bir de
fa "sübhanellahi'l-azlm" diyecek kadar) durul
ması farz değil vaciptir (ayrıca bk. TA'DIL-i 

ERKAN). Hanefi ve Hanbeli mezheplerine 
göre rüku hareketine yakın bir eğilmeyle 
bu farz yerine gelmiş olur; kıyam haline ya
kın eğilme ise rüku olarak kabul edilmez. 
Maliki mezhebine göre eller diziere yakın 
olacak, Şafii mezhebine göre eller diziere 
ulaşacak şekilde eğilrnek gerekir. Kadınla
rın rüküa yakın bir durumda eğilmesi ye
terlidir. 

Kıyamdan rükQ haline geçerken "Aila
hüekber" denilmesi alimierin çoğunluğu
na göre sünnettir. Şafii ve Hanbeli mez
heplerinde bu esnada namaza başlangıç 
tekbirinde olduğu gibi elleri kaldırmak da 
sünnet kabul edilmiştir. RükQ sırasında 
Allah'ı noksan sıfatiardan tenzih eden cüm
lecikleri söylemenin (tesbih) dinen tasvip 
edildiği, Kur'an okumanın ise rnekruh ol
duğu hususunda fakihler fikir birliği için
dedir. Hanefi mezhebinde en az üç defa 
"sübhane rabbiye'l-azlm" denilmesi sün
nettir. Tesbihin şekli, sayısı ve hükmü ko
nusunda farklı görüşler bulunduğu gibi 
başka duaların okunmasının uygun olup 
olmadığı hakkında da mezhepler farklı 
yaklaşırnlara sahiptir. 

Cemaatle kılınan namazlarda rükudan 
doğrulurken imam "semiallahü limen ha
mideh" dedikten sonra cemaat "rabbena 
leke'l-hamd" der. Tek başına namaz kılan 
kimse ise her iki cümleyi sırasıyla kendisi 
söyler. RükQ tekbirini alırken elierin kaldı
rılmasının sünnet olduğunu kabul eden 
fakihlere göre rükQdan kalkarken de eller 
kaldırılır. 

Rüku halini andıracak derecede kam
bur olan kimsenin namaz kılarken rükQu 
yerine getirmiş olması için normal haline 
göre biraz daha eğilmesi gerekir. Hasta
lığı sebebiyle oturarak veya yatarak namaz 
kılan kimse belini veya başını bir miktar 
eğmek suretiyle rükuu yerine getirmiş 
olur. Ayakta durabildiği halde özrü sebe
biyle rüku yapamayan kimse Hanefıler'in 
dışındaki üç mezhebe göre ayakta ima ile 
rükü yapar. Hanefi mezhebine göre bu du
rumdaki kimseden kıyam şartı düştüğü 
için oturarak ima ile kılması daha fazilet
lidir. 

Cemaatle kılınan namazın herhangi bir 
rek'atında rüku halindeyken imama yeti-

şen kimse ayakta tekbir aldıktan sonra 
hemen rükua giderse o rek'atı cemaatle 
kılmış sayılır. Bu durumdaki kişi tekbiri rü
kua yakın bir durumda alırsa imama uy
muş sayılmaz ve namaza devam ederse 
geçerli olmaz. İmamdan önce rüku yapan 
veya imam rükua gitmeden önce rüküdan 
başını kaldıran kimse bu rükuu imarula bir
likte tekrar etmezse namazı fasid olur. 
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Iii NiHAT DALGIN 

RÜKÜN 
( Jjl ) 

Bir ibadeti, 
hukuki fiil veya işlemi oluşturan 

ana unsur anlamında 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "köşe, ana sütun, bir bütünün 
ayrılmaz parçası; büyük iş; dayanak, güç" 
anlamlarına gelen rükn kelimesi (çoğulu 
erkan). fıkıh usulü terimi olarak bir şeyin 
varlığı kendi varlığına bağlı olan unsuru 
ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de rükün iki yer
de "dayanak ve güç" (veya ordu) (Hüd ll/ 
80; ez-Zariyat 51/39), iki yerde fiil olarak 
"meyletmek" (Hud ı lll ı 3; el-isra ı 7/74) 
manasında geçer. Hadislerde rükün ve tü
revleri sözlük anlamlarında sık sık, bazan 
da Kabe'nin köşelerini adlandırmak üzere 
kullanılır (Wensinck, el-Mu'cem, "rlm" md.). 
Literatürde erkanü'l-İslam ve erkanü'd-din 
şeklindeki yaygın kullanımla İslam dininin 
temel hükümleri, çoğunlukla da İslam'ın 
beş şartı diye bilinen kelime-i şehadet, na
maz, zekat, oruç ve hac kastedilir. 

Cumhur ibadetlerin ve hukuki işlemle
rin temel gereklerini rükün olarak adlan
dmrken Hanefiler ayrıca rüknün o arnelin 
yapısından bir parça teşkil etmesi şartını 
arar. Mesela icap ve kabul akdin rüknü 
olup cumhur akdin başka bazı temel ge
reklerini de rükün diye nitelerken Hane
filer bunlardan "in'ikad şartları" diye söz 
eder. Esasen hükmün şer! açıdan gerçek-


