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Sözlük'te "eğilmek" anlamına gelen rükii' kelimesi, fıkıh terimi olarak namazda
kıraatin tamamlanmasından sonra baş ve
sırt düz bir yüzey oluşturacak ve eller dizIere ulaşacak biçimde öne doğru eğilme
yi ifade eder. Allah'ın yüceliği karşısında
kulun acizliğini ve tevazuunu belirten bu
eğilme namazın rükünlerinden ve farzlarındandır. RükQ kelimesi Kur'an'da geçmemekle birlikte aynı kökten türeyen kelimelerin mecaz olarak "boyun eğmek" manasında (el-Maide 5/55; el-Mürselat 77/48)
ve terim anlamıyla (mesela bk. el-Bakara
2/43, 125; el-Hac 22/77) kullanıldığı görülmektedir. İbadetlerin yerine getirilmesiyle ilgili ayrıntılar Hz. Peygamber'in uygulamasıyla belirlenmiş olduğundan namazda rüküun şekli ResQl-i Ekrem'in sözlü ve
fiili sünnetine dayanır. Konuya ilişkin rivayetlerin fıkıh alimleri tarafından değerlen
dirilmesi ve yorumlanması sonucunda rükQ ile ilgili bazı meselelerde farklı görüşler
ortaya konmuştur.
Hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerden rükQ sırasında baş ve sırtın düz bir
yüzey oluşturacak şekilde eğilmesi, normal mesafede açılmış el parmaklarıyla diz
kapaklarının kavranması , bald ır ve uyluk
kemiklerinin dik durması, kadınların dizlerini biraz bükmesi, erkeklerin dirsekierini kollarla böğür arasında hafif boşluk
meydana gelecek biçimde kıvırması ve bu
durumunvücuttabir sükUnet hissedilinceye kadar devam etmesi gerektiği anlaşıl
maktadır (BuhM. "E;:;an", 120-127; Müslim. "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 6ı 7). Fakihlerin çoğunluğu, vücutta sükunet hissedilineeye kadar rüku halinde kalmanın farz olduğu görüşündedir. Hanefi
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mezhebinde hakim kanaate göre ise ayette mutlak olarak rüku yapılması emredilmiş olup bunun yerine gelmiş sayılması
için rükü denilebilecek şekilde eğilrnek yeterlidir; konuya ilişkin hadis mütevatir olmadığından rükuda bir süre (en az bir defa "sübhanellahi'l-azlm" diyecek kadar) durulması 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 yakın 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 yeterlidir.
Kıyamdan rükQ haline geçerken "Ailahüekber" denilmesi alimierin çoğunluğu
na göre sünnettir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde bu esnada namaza başlangıç
tekbirinde olduğu gibi elleri kaldırmak da
sünnet kabul edilmiştir. RükQ sırasında
Allah'ı noksan sıfatiardan tenzih eden cümlecikleri söylemenin (tesbih) dinen tasvip
edildiği, Kur'an okumanın ise rnekruh olduğu hususunda fakihler fikir birliği içindedir. Hanefi mezhebinde en az üç defa
"sübhane rabbiye'l-azlm" denilmesi sünnettir. Tesbihin şekli, sayısı ve hükmü konusunda farklı görüşler bulunduğu gibi
başka duaların okunmasının uygun olup
olmadığı hakkında da mezhepler farklı
yaklaşırnlara sahiptir.

Cemaatle

kılınan

namazlarda rükudan
imam "semiallahü limen hamideh" 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
doğrulurken

kaldırılır.

Rüku halini andıracak derecede kambur olan kimsenin namaz kılarken rükQu
yerine getirmiş olması için normal haline
göre biraz daha eğilmesi gerekir. Hastalığı sebebiyle oturarak veya yatarak namaz
kılan kimse belini veya başını bir miktar
eğmek suretiyle rükuu yerine getirmiş
olur. Ayakta durabildiği halde özrü sebebiyle rüku yapamayan kimse Hanefıler'in
dışındaki üç mezhebe göre ayakta ima ile
rükü yapar. Hanefi mezhebine göre bu durumdaki kimseden kıyam şartı düştüğü
için oturarak ima ile kılması daha faziletlidir.
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 rükua yakın bir durumda alırsa imama uymuş sayılmaz ve namaza devam ederse
geçerli olmaz. İmamdan önce rüku yapan
veya imam rükua gitmeden önce rüküdan
başını kaldıran kimse bu rükuu imarula birlikte tekrar etmezse namazı fasid olur.
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Bir ibadeti,
hukuki fiil veya işlemi oluşturan
ana unsur anlamında
fıkıh terimi.
Sözlükte

_j

"köşe,

ana sütun, bir bütünün
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 yerde "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 türevleri sözlük anlam larında sık sık, bazan
da Kabe'nin köşeleri ni 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, namaz, zekat, oruç ve hac kastedilir.
ayrılmaz parçası;

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

RÜKÜN
leşmesi

rükün ve şartların varlığına bağlı
için bunlar çok defa bir arada ve
birbirine yakın anlamlarda kullanılır. Rükün ve şart olarak nitelenen gerekierin yerine gelmemesi halinde ibadet veya hukuki işlemin geçersiz sayılması sebebiyle
cumhur rüknü şartı da kapsayan geniş bir
kavram şeklinde kullanırken Hanefıler'e ve
onlara katılan başka mezheplere mensup
bazı alimiere göre rükün ibadet ve hukuki işlemin yapısından 1 mahiyetinden bir
parça oluşturma özelliğiyle şarttan ayrı
lır. Mesela namazda kıraat rükün, abdest
ise şarttır. Diğer bir fark, ikisi birlikte söz
konusu olduğunda şartın rükünden önce
ve 1 veya onunla eş zamanlı olarak bulunmasının zorunlu oluşudur. Mesela nikah
akdinde şahitterin tarafların beyanından
önce ve beyan sırasında hazır bulunması
gerekir.
olduğu

Rükünle farz arasında da yakın bir iliş
ki mevcut o ld uğundan fıkıh kitaplarında
rüknü belirtmek için bazan farz teriminin kullanıldığı görülmektedir. Ancak şar
tı da kapsayan farz rükünden daha genel
bir kavramdır. Hanetiler'de dinin yapılma
sını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği kati
delile dayandığında farz, kati olmayan delile dayandığında vacip diye adiandınidığın
dan onlara göre rükün sadece farzlar için
kullanılabilirken böyle bir ayırım yapmayıp
farz ve vacibi eş anlamlı sayan cumhura
göre her ikisi için kullanılabilir.
Fakihler, rüknü ibadetterin ve hukuki iş
lemlerin temel gereklerini ifade eden bir
terim olarak kullanma hususunda ortak
bir tavra sahip olmakla birlikte her bir ibadette veya hukuki işlernde rüknün ne olduğu konusunda farklı görüşlere sahiptir.
Ancak görüş ayrılıklarının metodolajik yaklaşım farklılıklarıyla yakından ilişkili bulunduğu görülür. Rükün ve şartların, başka
bir deyişle farzların naslarla belirlenmiş
(tevkifi) olduğu genellikle kabul edilmekle
beraber Hanefiler nasların sağladığı bilgi
derecesi bakımından bir ayırım yaparak
rüknün ayet ve mütevatir hadis gibi kesin bilgi ifade eden deliliere dayalı olarak
belirlenebileceği, hatta bunların dışındaki
kaynaklarda yer alan ifadelerden hareketle rüknü tesbit etmenin nassa ilave yapma anlamına geleceği, dolayısıyla haber-i
vahid ve kıyasa dayalı çıkarımların bir şe
yin rükün sayılması için yeterli olamayacağı kanaatindedir. Bu sebeple Hanefi fakihleri, mesela namazda Fatiha süresinin
okunmasını veya tavafın abdestli iken yapılmasını rükün olarak değerlendirmez. Diğer fakihler ise haber-i vahid gibi kesin bilgi ifade etmeyen deliliere dayanarak da

rüknün belirlenebileceğini kabul ettiğin
den bunların rükün olduğunu, dolayısıyla
terkedilmesi durumunda ibadetin geçersiz sayılacağı görüşünü benimsemişlerdir.
ibadet ve hukuki işlemlerin geçerlilirüknün şartlarta birlikte var olması
esastır. Şartlar olmadan rüknün bulunması o ibadet veya hukuki işlemin hüküm ifade etmesi için yeterli sayılmaz. ibadetlerde
rükünler ve bunların yanı sıra sıhhat şart
ları o ibadetin farzlarını oluşturur. Bunlardan birinin eksik olması i badeti batıli fasid kılar. Mesela namazın rükünlerini yerine getirdiği halde abdestsiz olan kişinin
namazı geçerli değildir. Hukuki işlemler
de de bu tür bir eksiklik cumhura göre genellikle aynı sonucu doğurur. Hanefıler'e
göre ise hukuki işlem lerde rüknün veya
rüknü etkileyecek önemde bir şartın eksikliği işlemi batı! kıtarken bu derecede olmayan bir şartın eksikliği işlemi fasid kı
lar. Batıla hiçbir hukuki sonuç bağlanamaz
ve böyle bir işlemin ıslahı mümkün değil
dir. Faside yürürlüğe konduğunda bazı hukuki sonuçlar bağlandığı gibi fesad sebebinin ortadan kaldırılmasıyla işlem geçerli
hale getirilebilir. Rüknü bulunmayan işlem
ler yok hükmünde olup butlan ile malüldür. Rükündeki eksiklik sebebiyle batı! olan
hukuki işlem belli bir sürenin geçmesiyle
veya butlan sebebinin ortadan kalkmasıy
la geçerli hale gelmez. Mesela temyiz kudretinden yoksun bir kimsenin yaptığı hukuki işlemden sonra temyiz kudretine sahip hale gelmesi o işlemi geçerli kılmaz.
ğinde

Rüknü asli ve zait olmak üzere iki kısım
da değerlendiren Hanefiler'e göre asli rükün "her mükellefin yerine getirmekle yükümlü olduğu, özürsüz terkederneyeceği
unsur" demektir. Diğer bir ifadeyle asli r ükün, "yokl uğunda bütünün ve hükmün tamamen ortadan kalktığı ana unsur" anlamındadır. Zait rükün ise yine arnelin vazgeçilmez gereklerinden olmakla birlikte
bazı durumlarda düşebiten ya da yokluğunda bütünün ve hükmün yok olmayacağı unsuru ifade eder. Mesela ayakta durabildi ğ i halde farz namazı oturarak kılan
kimsenin namazı asli rükün olan kıyamı
terkettiği için geçerli olmazken zait rükün olarak değerlendirilen kıraat yükümlülüğü imama uyan kişi bakımından sakıt
sayılır ve onun bunu terketmesi namazda bir eksiklik meydana getirmez. ibadet
konularında asli rüknün kasten ihlali durumunda ihlalin az veya çok oluşu ibade.tin geçersiz sayılmasında aynı etkiye sahiptir. Mesela namazda rüküun bir veya
birden çok rek'atta yapılmaması ve oruçta imsakın az veya çok miktarda bir şey

yiyerek kasten bozulması bu ibadetterin
geçersizliğine sebep olur.
Muamelat alanında da asli ve zait rü kün ayırırnma giden Hanefıler'e göre asli
rüknün bulunmaması hukuki işlemin oluş
masını engelleyip yapılan eylemi haksız fiile
dönüştürebilecek bir etkiye sahipken zait
rüknün olmaması hukuki işleme bu ölçüde etki etmez. Mesela satım akdinde asli
rükün olan kabulün bulunmaması bu işle
min gasba dönüşmesine sebep olur; ancak icap ve kabulden sonra müşterinin malın kendisine fahiş bir fiyatta satıldığını iddia etmesi üzerine satıcının bu iddiayı kabul edip bedelde indirime gitmesi akdin
geçerliliğine engel teşkil etmez.
Şafii

fakihleri namazda rüknü uzun ve
olmak üzere ikiye ayırıp rüküdan sonra ayakta bir süre beklemeyi ve iki secde
arasında bir miktar oturmayı kısa rükün,
diğerlerini ise uzun rükün saymışlardır.
Bazı Şafii fakihlerine göre kısa olan rüknü
bu rükünde Resul-i Ekrem'in okuduğu rivayet edilen duaların süresini aşacak şe
kilde kasten uzatmak namazın bozulmasına sebep olur; zira kısa rükünlerin teş
riindeki asıl amaç kendilerinin icra edilmesi değil diğer rükünlerin arasını açmasıdır;
bu durum ise rüknün şeklini değiştirmek
te ve rükünlerin peş peşe icrasını engellemektedir.
kısa
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