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ne bilimsel danışman sıfatıyla tayin edildi. 
Burada Macar Doğ~ araştırmalarının te
melini oluşturan Doğu Seksiyonu'nu kur
ınakla Türklük bilimi adına anlamlı bir mis
yon üstlendi. 196Z'de emekli olan Rason
yi, Ankara Üniversitesi'nin daveti üzerine 
Hungaroloji Kürsüsü 'ndeki profesörlük 
görevine döndü ve bu görevi sekiz yıl da
ha sürdürdü. Türk Tarih Kurumu ve Türk 
Dil Kurumu şeref üyeliğine seçildi, Cum
huriyet'in SO. yıl dönümünde devlet nişa
nı aldı. Aynı yıl Macar Bilimler Akademisi 
kendisine dil bilimi doktoru unvanını ver
di. 4 Mayıs 1984'te Budapeşte'de öldü. 

Rasonyi, Ortaçağ Macar tarihinin birçok 
probleminin çözülmesinde önemli bir iş
levi olan Türk özel adlarının incelenmesi 
alanında kişi adlarını ad verme gelenek
lerine göre totemistik adlar, amaçlı adlar, 
t esadüfi adlar, teofor adlar, "hypochoris
tica"lar, kişilere bağlı olarak verilen adlar 
ve unvan adları şeklinde yedi grupta sınıf
landırmış, Türk özel adlarını köken bilimi, 
anlam bilimi ve ses bilimi açısından ince
lediği gibi yapım ekieri ve bunlardaki mor
folojik özellikler üzerinde durmuştur. İnce
lemeleri Türkçe'nin kelime hazinesi bakı
mından değerli sonuçlar vermiştir. Arkaik 
dönemde kullanılan çok sayıda kelimeyi de 
göstermiştir. Bu çalışmalarının Türk ono
mastiğinin kurulmasında çok değerli payı 
vardır. Türk onomastiği araştırmalarında 
Zoltan Gombocz'un Arpad hanedam dö
nemi Türkçe kişi adiarına ilişkin çalışma
sından ilham alarak Kıpçaklar'ın ve onlarla 
akraba olan, kitleler halinde Ortaçağ'da 
Macaristan'a yerleşen Kumanlar'ın adia
rına ayrıca eğilmiştir. Bunları sınıflandırıp 

yorumlamakla denilebilir ki selefi olan Mar
tinus Theodarus Houtsma ve Jean Sauva
geot'yu geçmiştir. Macaristan Kumanları'

na ait topladığı malzemeden önemli so
nuçlar elde etmiş . Memlükler'le olan ilgi
lerine dikkat çekmiş ve Anadolu'daki bazı 
adlarla bağları olabileceği hususunu orta-
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ya koymuştur. Aynı malzerneye dayanarak ı 

Rumen prensliklerinin kurulmasında ve yö
netilmesinde Kuman unsurlarını göster
miştir ( TKA, lll-VI [ I 966- I 969 [, türyer ). Bir 
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(ö. 894/1489) 
Türk özel adları dergisinin yayımlanması 
için gayretleri olmuş ve Türk bilim adam
larının buna dair malzerneye ulaşılabilme-
si için oldukça geniş bir bibliyografya ya- L 
yımlamıştır (TDe., ı [1 9641. s. 71-!0ı ) . Ono-

Milliki fakihi. 
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masticon Turcicum adını verdiği, yakla
şık 80.000 fişten oluşan Türkçe adlar ka
talogunun üzerinde ölümünden sonra bi
lim adamlarının çalıştığı bilinmektedir (Bas
ki, t ür.yer.). Ayrıca birçok dergide Türko
loji'nin çeşitli alanlarında 1 OO'ü aşkın ma
kalesi yayımlanmıştır (yayın l arının li stes i 
için bk. TK, IX/105 [1 971[. s. 765-769). 

Eserleri. 1. Macar A rkeolojisinde H un
lar, Avarlar, Macarlar {İstanbul I 938). 

Ural-Altay ailesinin üç mensubunun atlı 
kültürü ve bunların ortak özellikler inden 
bahseder. Z. Dünya Tarihinde Türklük 
(Ankara ı 942). İlk olarak daha küçük ha
cimde Magyar Szemle dergisi için Kırım

lı fikir adamı Seydahmet Kırımer'in teşvi
kiyle hazırlanmıştı. Türk kavimleri tarihi
nin özeti olan bu kitap Türkiye'de ilk de
fa yetkili bir uzman tarafından yazılmış 
olması sebebiyle büyük ilgi uyandırmıştır. 
3. Macarlar ve Türkler ( Budapeşte 1944). 

İki ulus arasındaki tarihi ve kült ürel ilişki
lerin başlangıçtan 1940'lara kadar bir çer
çevesini çizmiştir. 4. Török nyelv tan (Bu
da pe st ı 960). Pratik Türkçe gramer kita
bıdır. 5. Tarihte Türklük (Ankara ı 971 ). 

Düny a Tarihinde Türklük adlı eserinin 
genişletilmiş şeklidir. 6. Hidak a Dunan 
(Budapest ı98 1 ). Tuna havzasında yaşa
yan Bulgar, Rumen ve Macarlar'ın geçmi
şinde H un, Ogur, Avar ve Peçenek gibi Türk 
kavimlerinin oynadığı rolü, karşılaştırmalı 
dil biliminden faydalanarak ve bu ülkeler
deki kişi ve yer adlarının etimolojisini yapa
rak ortaya koymuştur (tre. Hicran Akın , Tu
na Köprüleri, Ankara I 984). 7. Türk Dev
letinin Batıdaki Varisieri ve İlk Müslü
man Türkler (Ankara 1983). 
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Iii E RDAL ÇOBAN 

Cezayir'de hüküm süren Abdülvadl ha
nedanının başşehri Tilimsan'da doğdu. Dör
düncü kuşaktan dedesi Tilimsan'daki bü
yük camiyi süsleyen meşhur bir marangoz 
ve nakkaş olduğundan "Rassa"' veya "İb
nü'r-Rassa"' lakabıyla bilinir. Rassa' ailesi 
Tunus'un halen bilinen soylu ailelerinden 
olup günümüze kadar birçok şahsiyet ye
tiştirmiştir. İlk tahsilini Tilimsan'da yapan 
Rassa· burada 830 (1426-27) yılına kadar kı
raatve resm-i mushafa dair ilk bilgileri aldı 
ve 831 'de ( 1427-28) ailesiyle birlikte Tunus'a 
gitti. Kur'an'ı ezberledikten sonra Şatıbl'
nin lfırz ü 'l-emanive 'A]file adlı manzu
meleriyle Maliki fıkhından İbn Ebu Zeyd'in 
er-Risale'sini ezberledi, bu eserleri Ebü'l
Kasım el-Burzüll'den okudu. Daha sonra 
Tunus'un önemli medreselerinden Şem
maiyye'de bu hocasının hadis derslerini ta
kip ederek kendisinden icazet aldı. Arap 
dili ve edebiyatı, akaid, hadis, tefsir, fıkıh 
ve fıkıh usulü, mantık, feraiz ve matema
tik gibi ilimleri Ebu Abdullah Muhammed 
b. Ebu Bekir, Ebu Abdullah Muhammed 
er-Remll, Ebü'l-Abbas es-Selami, Ebü'l
Kasım el-Gırnatl, Ebu Yusuf Ya'küb el
Masmudl ve Ebu Hafs ömer el-Kılşanl'
nin de aralarında bulunduğu birçok alim
den tahsil etti. 836-840 ( 1432-1436) yılla
rı arasında Remll'den özel dersler aldı . bu 
arada kızıyla evlendi. Öğrencileri arasında 
Ebü'l-Abbas Zerruk el-Pasi, Ebü'n-Nur b. 
Ahmed es-Susl, Abdurrahman b. Muham
med el-Merlnl bulunmaktadır. 865 (1461) 
yılında Hafsl hükümdan tarafından ordu 
kadılığı (kazaü'l-mahalle) görevine tayin 
edildi. 87S'te ( 1471) kadılenkiha (aile hu
kukuyla ilgi li davalara bakan kadılık) gö
revine getirildi. 886 (1482) yılında kadıl
eemaa oldu. Bunun yanında Zeytune Ca
mii'nde imam-hatiplik, ayrıca müftülük ve 
ders verme görevlerini yürüttü. Bir süre 
sonra kadılık görevinden istifa etti. Vefa
tında evinin bitişiğinde kendisinin yaptır
mış olduğu camiye defnedildi. Mezarı ha
len bu camide bulunmaktadır. 

Eserleri. 1. el-Hidayetü'l-kdfiyetü 'ş 

şafiye li-beyani J:ıa]fa'ilfi'l-İmam İbn 
'Arafe el-valiye (Şerf:ıu Hudadi İbn 'A ra
fe). Rassa' bu eserinde İbn Arafe'nin fı
kıhla ilgili el-Mu{ıtaşar adlı eserinden te-



rimierin tanımını çıkarıp genişçe şerhet
miş. bu tanırnlara yöneltilebilecek eleşti
rileri etraflıca incelemiştir. Rassa'ın fıkıh 
konularına vukufunu ve kavram incelikle
rine nüfuzunu ortaya koyan eser Maliki 
fakihleri arasında kabul görmüş. fıkıh te
rimleri ve kavramları konusunda temel 
kaynak sayılmıştır. Eser defalarca basıl
mıştır (nşr. Ahmed b. Me' m un el-Haseni, 
Fas I 3 I 7; nşr. Muhammed es-Salih en
Neyfer, Tunus 1350; Rabat 1412/1992; nşr. 

Muhammed el-Hadi Ebü'l-Ecfan- Tahir ei
Ma'muri, Beyrut 1413/1993). Sonuncu bas
kıya naşirler müellif ve eseri hakkında ge
niş bir inceleme eklemişlerdir (bk. bibl.) 
z. Fihrist. Hocalarının ve onlardan rivayet 
ettiği eserlerin adlarını kaydettiği ve 886 
Reblülewelinde (Mayıs 1481) yazdığı bu 
eserinde Rassa'. Tilimsan ve Tunus'taki il
ml hayatından, hocalarının faaliyetlerin
den, kendisinin ve babasının onlarla iliş
kisinden, Tunus'un o dönemdeki kültürel 
yapısından söz eder (nşr. Muhammed el
Annabi, Tunus 1967). 3. Te~kiretü'l-mu

J:ıibbin ti esmr'i'i seyyidi'l-mürselin (nşr. 
Muhammed Rıdvan Daye, Ebuzabi 1423/ 

2002) 4. TuJ:ıfetü'l-aJJ.yar fi fatli'ş-şald
ti 'ale'n-nebiyyi'l-muJJ.tdr (Tunus, Darü'l
kütübi'l-vataniyye, nr 12,201 7) 5. el-Cem' 
ve't-ta]frib fi tertibi ayi Mugni'l-lebib. 
Eserde, İbn Hişam'ın gramerle ilgili Mug
ni'l-lebib'inde örnek olarak verilen ayet
ler süre sırasına göre tertip edilip açıkla
masıyapılmıştır (Tunus, Ahmediyye Ktp., 
m 4 I 15) 6. Şeri:ıu Vaşiyyeti'ş-ŞeyJJ.i'~ 

'.Ç.arif (Tunus, Darü'l-kütübi'l-vataniyye, m 
15456). 7. ŞerJ:ıu Cümel el-Ijuneci (Tu
nus, Darü'l-kütübi'l-vataniyye, Hasan Hüs
ni Abdülvehhab, m 18 ı 94). Rassa'ın diğer 

bazı eserleri şunlardır: et-Teshil ve't-ta]f
rib ve't-taşJ:ıiJ:ı li -rivayeti'l-Cami'i'ş-şa
I:ıil:ı (İbn Hacer'in Fet/:ı.u 'i-barT adlı eseri
nin bir tür özeti), Tefsir (muhtemelen ta
mamlanmamıştır). AJ:ıkamü lev, İ'rabü 
kelimeti'ş-şehade, Şarfü Ebi Hüreyre, 
Esma'ü'l-ecnas ve aJ:ıkamüha (13.500 

salavatı içerir) . Rassa'ın birçok fetvası Ma
Jik] fakihlerinin fetvalarını derleyen Venşe
risl'nin el-Mi'yarü'l-mu'rib'i gibi eserler
de yer almaktadır. 
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Iii MUHAMMED EL-HADİ EBü'L-ECFAN 

RAST 
( ..:,.....,!.) ) 

Türk mı1sikisinde 
bir perde ve makamın adı. 

_j 

Rast Perdesi. Türk mOsikisi ses sistemi 
içinde ana seslerden biridir. Bugün kulla
nılmakta olan Batı notasındaki adı sol olup 
portenin alttan ikinci çizgisi üzerinde yer 
alır. Arel -Ezgi nazariyatma göre orta se
kizlinin 15. perdesidir. Bu perde. portenin 
birinci aralığındaki fa (acem-aşiran) perde
sine çift diyez veya portenin ikinci aralığın
daki la (dügah) perdesine çift bemol koy
makla da elde edilebilir. 

e 

Rast 
perdesi 

>< .. 
Rast 

perdesi 
Rast 

perdesi 

Rast perdesinin eski devirlerdeki adı "ye
gah"tır (birinci yer). O dönemde bu ismin 
verilmesinin sebebi pek çok makamın bu 
perdede karar veriyor olması ve rast ma
kam ve dizisinin ana makam ve ana dizi 
olarak kabul edilmesidir (nitekim Rauf Yek
ta Bey' in nazar iyatında da acemi i rast dizisi ana 
dizidir) . Sonraları yegah adı onun bir tam 
dörtlü pest tarafında yer alan. portenin 
altındaki "re" sesine verilmiştir. Rast per
desinin bir sekizli tizine gerdaniye, bir se
kizli pestine kaba rast adı verilir. Kevseri, 
Kantemiroğlu ve Nayi Osman Dede'nin 
harf notalarında "/, ebced notasında "t." 
ve Safıyyüddin'in sisteminde "i" ile göste
rilen rast perdesi Hamparsum notasında 
.y::-. .. ile ifade edilmiştir. 

Rast Makamı. Türk mOsikisinin en eski 
ve en yaygın makamlarının başında gelir. 

RAST 

Klasik devirde rast ana makam ve dizisi de 
ana dizi olarak kabul edilmiş. Seydl'nin el
Matla'ında rast makamı için "ümmü'l
makamat" denilmiştir. )0]_ yüzyıldan itiba
ren nazariyat kitaplarında makam anlatı
rnma rast makamı ile başlandığı, ayrıca bir
çok güfte mecmuasının ilk faslının rast 
makamına ayrıldığı görülmektedir. Eski 
dönemlerde birbirine yakın makamların 
uşşak kolu, hicazkolu gibi gruplandırılma
sında rast da bir grup makamın "rast ko
lu" şeklinde adı olmuştur. Gerek sanat mG
sikisi gerekse halk mOsikisinin büyük kü
çük her çeşit formunda yaygın biçimde 
kullanılmış olan rast makamının durağı 
rast (sol) perdesidir. seyri de mutlak şekil
de çıkıcıdır. Dizisi rast perdesi üzerinde, 
yani yerindeki bir rast beşlisine güçlü ne
va perdesi üzerinde bir rast dörtlüsünün 
eklenmesiyle oluşmuştur. 

Yerinde 
rast besiisi 

Nevada 
rast dörtlüsü 

Yerinde rast makamı dizisi 

Ancak özellikle inici nağmelerde iniş ca
zibesiyle eviç (bakiye diyezli fa) perdesi ye
rine acem perdesinin kullanılmasıyla neva 
perdesi üzerinde bulunan rast dörtlüsü
nün yerini büselik dörtlüsü alır ve dizi bu 
suretle yerinde, yani rast beşlisine neva 
perdesinde büselik dörtlüsünün eklenme
siyle acemli rast dizisi adlı yeni bir dizi mey
dana gelir ki bu dizi rast eserlerin seyri es
nasında sıkça kullanılır. 

Acemli rast makamı dizisi 

Yerinde 
rast besiisi 

Rast makamının güçlüsü neva (re) per

desidir. Yarım karar bu perdede genellik

le rast, bazan da büselik çeşnisiyle yapılır. 

Makam asma kararlar bakımından da zen

gindir. Yerindeki rast beşlisinin durak per

desinin bir tanini üzerinde dügah perde

sinde uşşak dörtlüsü yer alır. Bu yakınlık 

dolayısıyla seyir esnasında bu perdede uş

şak çeşnili asma kararlar yapılır. Dizinin 

üçüncü sesi olan segah perdesinde de se

gahlı veya ferahnaklı asma kararlar karak

teristiktir ve sıkça karşılaşılır. 
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