
tırmacılara göre Cami'u't-tevari{ı'in bir 
bölümünden ibaret olan eser Moğol, Türk, 
Arap ve İbrani hükümdarlarının şeceresini 
ihtiva etmektedir (TSMK, lll. Ahmed, nr. 
2937) 3. Tavzif:ıdt-ı Reşidi. Dini ve fel
sefi konularda on dokuz risaleyi içermek
tedir (Süleymaniye Ktp. Kılıç Ali Paşa, nr 
835) 4. Kitdbü's-Sultaniyye (Risaletü's
sultaniyye, Feva'id-i Sultaniyye, el-Meba
f:ıişü's-sultaniyye) . Müellifin Olcaytu ile di
ni ve fikri sahadaki görüşmelerinden oluş
maktadır (Nuruosmaniye Ktp., nr. 341 5). 
S. Leta'ifü '1-J:ıa]fii'i]f. Çeşitli konularda on 
dört risaleden ibarettir (nşr. Gulam Rıza 
Tahir, I-ll, Tahran ı 353-1357 hş./1 974- ı 978) 
6. Beyanü'l-J:ıalsii'i]f. Sultan Olcaytu ile il
gili yirmi meselenin izahını ihtiva etmek
tedir (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr 
834) 7. Es'ile ve ecvibe. Reşldüddin'in 
değişik sorulara verdiği cevapları içermek
tedir (nşr. R. Şa'banl, ı-ı ı. islamabad 13711 
ı 993) 8. Aşar u İJ:ıya' . Ziraat ürünleri ve 
zirai teknikler, ölçüler, takvimler. jeoloji . 
imar faaliyetleri, gemicilik vb. hakkındadır 
(nşr. MenQçihr-i Sütude -lrec Efşar, Tah
ran ı 368 hş ./1989). 9. Tansu]sname-i İl
{ıani der Füniln-i 'Ulilm-i ljıta'i. Kitap, 
Wang-shu-ho adlı Çinli bir alime ait ese
rin Farsça tercümesiyle bu tercümeye Re
şldüddin tarafından yazılan girişten oluşur 

(nşr. Mücteba Mlnovl, Tahran I 350 hş./ 

1972) Reşldüddin'in girişini Abdülbaki Göl
pınarlı Türkçe'ye tercüme etmiştir (İstan
bul I 939) 1 O. Mükatebdt-ı Reşidi (Mün
şe'at-ı Reşidi, Sevanif:ıu'l-efkar-ı Reşidi) 

Reşldüddin'in oğulları ve dostları ile yazış
malarından ibarettir (nşr Muhammed Şefi', 
Lahare ı 947; nşr Muhammed Taki Daniş
pejQh, Tahran 1358 hş./1979). 11. Valfina
me-yi Rab'-ı Reşidi (nşr. Mücteba Ml
novl - Trec Efşar, Tahran 1350/1 972) 12. 
Fa'ide-yi Ziyaret (nşr. İrec Efşar, Mecel
le-y i !ran-zemin, XXlll [Tahran 1357/1978], 
s. 73-93). 13. Miftaf:ıu't-tefasir. Kur'an tef
sirine giriş mahiyetinde olup hayır ve şer, 
kader, tenasuh vb. konularda yazılmış se
kiz risaleden ibarettir (Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 304/l ). Reşldüddin'in 
Kitab-ı Siyaset ü Tedbir-i Mülk-i ljı
ta'iyan ile Şuverü'l-e]fiilim adlı eserleri 
günümüze ulaşmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedan1. Va~fnameyi 
Rab'-ı Reşfdf (nşr. Mücteba Mlnovl- Trec Efşa r ), 
Tahran 1350/1972, s. 40, 135-137, 165, 167, 
ı 73, 178-179; Va~fname-yi Se Dlh der Kaşan 
(nşr. Trec Efşar. Ferheng-i Tran-zemin içinde), IV, 
Tahran 1335 hş., s. 122-138; Nasırüddin Münş1-
yi Kirmani. Nesa'imü'l-esl;ıar [nşr. Celaleddin 
Hüseynl Urmevl), Tahran 1359 hş., s . 112-117; 
Vassaf. Tarf/J (nşr. M. isfahanl). Tahran 1338 hş., 

s. 345-347, 374, 384, 409, 537; Hafız- ı Ebru, 
;;eyf-i Cami'u't-tevarftı [nşr. Hanbaba Beyani) , 
Tahran 1317/1938, s. 79-80, 98; Seyfeddin Ha
cı b. Nizarn Akili. Aşarü'l-vüzera' [nşr. Celaled
din Hüseynl Urmevl) , Tahran 1337 hş., s. 284-
322; Handmir, Destürü'l-vüzera' [nşr. Sald-i Ne
f1s1), Tahran 1317 hş., s. 312-321; Fuad Abdül
mu'ti es-Sayyad, Mü'erri!Ju'l-MogO.l el-kebfr Re
şldüddfn Fatlullah el-Hemedanf, Kahire 1386/ 
1967; MecmO.'a-i ljıtabehii-yi Taf:ı~i~i der Bii
re-i Reşfdüddfn Fazlullah-ı Hemedanf [nşr. 

Seyyid Hüseyin Nasr v. dğr.), Tahran 1350 hş.; C. 
A. Storey. Edebiyyfıt-ı Farsf [tre. Yahya AryanpGr 
v.dğr.), Tahran 1362/1983, ll , 453-473; B. Spuler, 
Die Mongolen in Iran, Leiden 1985, ll , 206-207; R. 
Amitai-Preiss. "New Materia1 from the Mamluk 
Sources for the Biography of Rashid al-Din", 
The Court o[the !1-khans 1290-1340: The Bara
kat Trust Conference on lslamic Art and His
tory [ed. ). Raby-T Fitzherbert), Oxford 1996, s. 
23-37; Haşim Recebzade, ljace Reşfdüddfn Fat
lullah, Tahran 1377 /1998; A. H. Mortan, "The 
Letters of Rashid al-Din: Ilkhanid Fact or Timu
rid Fiction", The Mangol Empire and its Legacy 
[ed. R. Amitai-Preiss - D. O Morgan). Leiden
Boston 2000, s. 155-199; Osman Gazi Özkuzu
güdenli. Gazlin Han ve Reformları [doktora te" 
zi. 2000). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; 
A. Mosteart - F. W. Cleaves, "Trois documents 
Mongols des Archives Secretes Vaticanes", 
HJAS, XV/3-4 i I 952) , s. 419-506; Mehdi Beya
nİ, "Resa'il-i Farsi-yi tıace Reşidüddin Fa:i:lul
lah", Mecelle-yiMihr, Vlll/9, Tahran 1331/1952, 
s. 549-552; K. Jahn, "Cihan Tarihçisi Olarak Re
şidüddin", iTED, lll/3-4 [1966), s. 227-236; free 
Efşar, "Ev)5af-ı Reşldl der-Yezd", Ferheng-i İran
zemfn, XVII, Tahran 1349 hş . , s. 149-248; CAJ, 
XIV/1-3, Reşidüddin özel sayısı (ı318-1968), (ed. 
). A. Boyle- K. )ah n). Wiesbaden 1970; Nazir Ah
mad, "Rashıdud-dln Faç!lullah, A Great Muslim 
Histarian and Scientist of the Early 14ın Century", 
Studies in History of Medicine and Science, X-Xl, 
New Delhi 1986-87, s. 149-164; Zeki Velidi To
gan, "Raşid-üd-din Tabib", iA, IX, 705-712; D. 
O. Morgan, "Ra~Id al-Din Tablb" , EJ2 [İng.). Yili, 
443-444. ı:;g;:ı 

uı!lbJ OsMAN GAzi ÖzGüDENLi 
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REŞIDÜDDIN-i MEYBÜDI 

( IS~ ..:,.ı..NI ~J) 

Ebü'I-Fazl Reşidüddin Ahmed 
b. Ebi Said Meybüdi Yezdi 
(ö . 520/1126'dan sonra) 

Keşfü'l-esrar ve cuddetü'l-ebrar 
adlı Farsça ı<:ur'an tefsiriyle tanınan 

Iranlı alim 

L 
(bk. KEŞFÜ'l-ESRJ\R). 

_j 

ı ı 

REŞIDÜDDİN es-SÜRİ 

L 
(bk. İBNÜ's-SÜRI). 

_j 

ı ı 

REŞIDÜDDİN VATVAT 

L 
(bk. VATVAT, Reşidüddin). 

_j 

L 

RETEN b. NASR 

RETEN b. NASR 

( ya.i .:Y. dJ ) 
Ebü ' r-Rıza Reten 

b. Nasr (Abdillah, Sahuk, Meyden) 
b. Kirbal el-Betrendi el-Merendi ei-Hindi 

(ö. 632/1234) 

Sahabi olduğunu iddia eden 
meşhur yalancı. 

_j 

Hindistan'ın Pencap eyaletinin doğusun
da bulunan ve günümüzde Bhatinda adıy
la bilinen Betrende şehrinde doğdu. Re
ten el-Hindl ve Baba Reten olarak da bili
nir. Uzun bir ömür sürdüğünü göstermek 
için "muammer", hacı olduğunu belirtmek 
üzere de "hacci" diye anılmıştır. Resul-i Ek
rem ile ilki gençlik yıllarında, ikincisi pey
gamberlikten sonra olmak üzere iki defa 
görüştüğünü ve onun kendisine ömrünün 
uzun olması için dua ettiğini ileri sürmüş
tür. Önceleri putperest olduğunu, ardın
dan Hıristiyanlığa geçtiğini, Hindistan'da 
iken ayın ikiye yarılması mucizesini (inşi
kaku'l-kamer) gördükten sonra Mekke'ye 
gidip Müslümanlığı kabul ettiğini söyle
miş, Hz. Peygamber'le Hendek Gazvesi'
ne katıldığını, Hz. Ali'nin Fatıma ile evlen
me merasiminde hazır bulunduğunu iddia 
etmiştir (Tacü'l-'arQs, "rtn" md.; Safedl, 
XIV, 99-102; İbn Hacer, el-İşabe, ll , 530-532) 
Sözlerini nakledenler arasında 709 ( 1309-
1 O) yılına kadar yaşadıkları bilinen Mah
mud ve Abdullah adlı iki oğlu, ayrıca MO
sa b. Mücella b. Bündar ed-Düneyslrl, Ha
san b. Muhammed ei-Hüseynl ei-Horasa
nl, Kemal eş-Şirazl, Ebü'I-Fazl Osman b. 
Ebu Bekir b. Sa'd el-İrblll, DavCıd b. Es'ad 
b. Hamid el-Gaffal el-MinharGri gibi isim
ler yer almaktadır (İbn Hacer, el-İşabe, Il, 
524-530). Rivayete göre Reten hayatının 
son döneminde "kavkal" (Hint hurması) de
nilen bir ağaçta yaşamış, bedeni son de
rece küçülmüş. sivri dişleri, sert ve beyaz 
sakalı, gözlerinin üzerine düşmüş kaşlarıy

la görenleri hayrete düşürmüş (Safedl, XN, 
99-102). bazı kimseler onu ziyaret ettire
rek menfaat sağlamıştır. Bir kısım deliller
den hareketle onun 632'de (ı 234) Setren
de şehrinde öldüğü kabul edilmektedir (Pa
ri har, XLII [2001 ı. s. 109). Bu tarih 596 
(1200), 608 (1211), 612 (1215), 700 (1300) 
ve 709 ( 1309) olarak da gösterilmiştir ( Ef2 
[İng.[, Vlll, 458) Reten'in mezarı halen Ha
cıreten adıyla anılan bir köyde olup avlu 
içinde küçük camisi, türbe ve hücresiyle 
eskiden olduğu gibi günümüzde de ziya
ret yeridir. Her yıl 7-1 O Zilhicce tarihleri 
arasında ölüm yıl dönümü münasebetiyle 
Hacci Urs Festivali düzenlenmekte ve tür-
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RETEN b. NASR 

besi civarında kutlamalar yapılmaktadır. 

1947'den sonra bölgedeki müslümanların 
Pakistan'a göç etmesi sebebiyle bugün zi
yaretçilerinin çoğunluğunu özellikle evlen
meyen yoksul Hint fakirleri Sadhular teş
kil etmektedir. Aynı zamanda bir seyyah 
olduğu kaydedilen Reten'in Mekke ve Me
dine'de kerametler gösterdiği ileri sürül
müştür. 

Reten b. Nasr yaşadığı dönemden itiba
ren müslümanlar arasında yoğun biçimde 
tartışılmış ve sahabi olduğu iddiasıyla ilgi
li farklı görüşler ileri sürülmüştür. İbn . Ha
cer'in belirttiğine göre onun sahabilik id
diasını destekleyenler arasında , Hz. Pey
gamber'in emanet ettiğini söylediği bir 
tarağı Reten'in kendisine verdiğini ileri sü
ren Şeyh Radıyyüddin Ali Lala ei-Gaznevl 
(ö. 64 2/1244), bu tarakla birlikte Resul-i 
Ekrem' e ait bir hırkaya sahip olduğunu id
dia eden Alaüddevle-i Simnanl (ö . 736/ 

1336), keramet ehli ve sufimeşrep bir kişi 
olan Abdülgaffar b. Nuh el-KOs! (ö. 708/ 

1309), Yemenli tarihçi ve kadı Muhammed 
b. Yusuf ei-Cenedl, Safedi, Muhammed b. 
İbrahim ei-Cezerl ve Muhammed Parsa 
gibi tarihçi ve zahidler bulunmaktadır. 
Bunların bir kısmı Reten'in yaşadığı ve 
uzun ömürlü olduğu konusunda tereddüt 
etmemiş ve sahablliği hususundaki riva
yetleri bir değerlendirmeye tabi tutma
dan nakletmekle yetinmiştir. Öte yandan 
bazı Şi'iler de Reten'i sahabi kabul etmiş, 

rivayetleri büyük ölçüde Ehl-i beyt'in met
hine dair olduğu için Sünniler'in onu saha
bl saymadığını ve zamanındaki alimierin 
kendisini kıskandığını iddia etmiştir (EJ2 
[İn g. ). VIII , 458) . Batılı araştırmacılardan 

Horovitz, Reten'in VI. (XII.) yüzyılın sonla
rı ile VII. (XIII.) yüzyılın başlarında yaşadığı 

sonucuna varmış , onun İslam'ın muam
merun telakkisinden faydalanarak müs
lüman sempatizanlarının gönlünü kazan
mak istediğini belirtmiş ve Hindular'ı yo
giliğine, müslümanları sahabiliğine inan
dırmaya çalışan bir kişi olabileceğini söy
lemiştir. Hadis alimleri ise Reten'in muam
mer olduğunu kabul etmekle birlikte sa
habllik iddiasına şiddetle karşı çıkmıştır. 
Birzall onun rivayetlerini reddetmiş, Bur
haneddin İbn Cemaa, F'irüzabadl, İbn Ha
cer ei-Askalanl ve Muhammed M urtaza 
ez-Zebldl de Reten'in sahabilik iddiasını 
reddedenler arasında yer almıştır. Keşru 
veşeni Reten adıyla bir kitap yazdığı kay
dedilen Zehebl, Reten'in Hint bölgesinde 
ortaya çıkan, hakkında konuşulmaya bile 
değmez bir mecnun, bir yalancı, insan su
retinde bir şeytan olduğunu , hatta hiç ya
şamamış, uydurma hadisiere kaynaklık et-
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mesi için uydurulmuş bir kişi olabileceğini 
ifade etmiştir (el-Mugnf, 1, 230; Tarfl;u 'l-İs

lam, s. 85). Reten'in yalancı olduğunu gös
teren en önemli delil, birçok rivayetinin 
bulunduğu iddia edilmesine ve Hindistan'ın 

N. (X.) yüzyılda fethedilmesine rağmen VII. 
(XIII. ) yüzyıldan önce yaşayan hiçbir mü
ellifin eserinde ondan söz edilmemesidir. 
Bir tek rivayeti bulunan kimseler in bile 
incelendiği rica! kitaplarında böyle olağan 
üstü nitelikleri bulunduğu söylenen bir ki
şinin hayatına yer verilmemiş olması müm
kün değildir (Tacü 'l-'arüs, "rtn" md.). Öte 
yandan muhaddisler, "Bugün yaşayanlar
dan hiçbiri yüzyıl sonra hayatta olmayacak" 
hadisinden hareketle de (Buhar!. "9:lim", 
41 . "Meva]5It", 40; Müslim, "Feza,ilü 'ş-şa

J:ıabe" , 2 17-220 ) Reten'in yalancılığını or
taya koymuştur. 

Eserleri. 1. el-EJ:ı ô.dişü 'r-Reteniyye . 

İbn Hacer el-Askalanl, Reten'in 340 hadis 
uydurduğunu söylemiş , bunlardan on ye
disine eserlerinde yer vermiştir. 340 ha
d.isten 130 kadarını ihtiva eden el-EJ:ıô.di

şü'r-Reteniyye başlıklı bir cüz Berlin Kü
tüphanesi'nde (nr. 1387 , vr. 2 14-22 1) , bir 
başka nüsha da İ skenderiye Kütüphane
si'nde (FünGn. nr. 3.98) kayıtlıdır. Zehebl 
de bu hadislerin tamamının Reten tara
fından uydurulduğunu belirtmiştir. 2. Ka
ribetü'I-'ahd. Musa b. Mücella'ya daya
nan rivayetlerden kırk kadarı Taceddin Mu
hammed b. Ahmed ei-Horasanl tarafın
dan bu adla derlenmiş olup nüshaları Ber
lin ( nr. ı 388) ve Leiden ( nr ı 77 ı ) kütüpha
nelerinde bulunmaktadır. 3. el-Erba'O.
ne'r-Reteniyye (Reteniyyat) . Bir nüshası 
Berlin Kütüphanesi 'nde (nr. 1468 ) kayıtlı

dır (Brockelmann , GAL [Ar. ). VI, 253; GAL 
Suppl. , 1, 625-626) . 4 . el-Erba'O.ne'l-mün
tel]abô. t min M üntel]abô.ti'r-Reteniyyô.t. 
el-Evô.'ilü's-Sünbüliyye ve Bugyetü eh
li 'l-eşer fimen ittefe]fa IehO. ve li-ebihi 
şoJ:ıbetü seyyidi'l-beşer adlı eserlerle bir
likte Mısır'da basılmıştır ( ı 326. 1347 ; Ali 
el-Kar! , neşredenin notu , s. 180 ). Reten'e 
nisbet edilen risalelerin muhtevası zühde 
ve güzel ahlaka dair olup önemli bir kıs
mında Şla ve Ehl-i beyt övülmektedir. 
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li] NEVZAT AŞlK 

REVMIZ 

(bk. RAFizitER). 

REV AK 
( J f~)) 

Bina duvarına bitişik, üstü örtülü, 
önü açık, galeri şeklindeki 

mimari mekan. 

_ı 

_ı 

Genellikle bir binanın avlusunda ya da 
dış cephelerinde yer alan revak (Ar. rivak) 
çatısı sütunlarla desteklenmiş , yarı kapalı , 

uzunlamasına bir mekan halindedir. üstü 
düz dam, tonoz ya da kubbelerle örtülü 
olabilen revakta desteği sağlayan dizi ha
lindeki sütunlar kemerlerle birbirine bağ
lanır. Böylece cephe tasarımında görsel ba
kımdan hareketli bir akış sağlanmakta, 
ışık-gölge oyunlarıyla çok daha etkili bir 
cephe elde edilmektedir. Ancak revak uy
gulamasının ası l sebebi güneşten korun
muş gölgelik bir hacim elde edebilmektir. 
Mimari cephelerdeki sütun destekli örtü 
uygulaması örtücü özellik göz önüne alın

maksızın "colonnade" olarak adiandınidığı 
gibi destekierin birbirine kemerlerle bağ

lanmış olması dolayısıyla "arcade" dendiği 
de olur. Bu tanımlamalar, sadece destek 
sırası ya da kemer düzenini esas aldığın
dan tam anlamıyla revakla örtüşmez. Re
vak destek, örtü ve bunların bağlandığı 
duvarı topluca içeren bir mekanın adıdır. 

Mimarlık tarihinde revak uygulamasının 
sıcak iklimlerde ortaya çıkarak yayıldığı 
açıktır. Böyle bir mekan yağmur ve rüz
gardan çok güneşten korunma açısından 
daha işlevseldir. Tarihin en eski çağların

dan bu yana işlev biçimini belirlerken re
vakın en yalın örnekleri sıcak bölgelerin 
konut mimarisinde karşımıza çıkar. Arke-


