
da yaptıkları tahribat sebebiyle Oğuzlar' ı 

halifeye şikayet etti; halife de Tuğrul Bey'
den bu tahribatı engellemesini istedi. 454'
te ( ı 062) Azerbaycan'a dönen Tuğrul Bey, 
Rewadller'i itaat altına aldı . Malazgirt Sa
vaşı'ndan ( 463/107 ı ) sonra EbO Nasr Mem
lan'ın Tebriz hakimiyetine son verildiği kay
dedilmekte, Rewadller'in bu tarihten son
raki durumları hakkında bilgi bulunma
maktadır. VehsOdan'ın tarunu Ahmedll b. 
İbrahim ( ö 5 ı 0/ 111 6) bir süre Selçuklu 
Sultanı Muhammed Tapar'ın Meraga emir
liğini yapmış. öldürülmesinin ardından gu
lamıarı onun adıyla anılan bir hanedan kur
muştur (bk. AHMEDIULER) Rivayete göre 
EyyOöıler de Rewadl aşiretine mensuptur. 
Zambaur. Rewadller'i Müsafirller'in bir ko
lu olarak kabul eder (Manuel, s. ı 80) 
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~ C ENGiz T OMAR 

REVZEN-i MENKÜŞ 
( .)rfk.o ..:ı),) ) 

Daha çok cami ve kilise lerde 
renkli camlardan oluşturulmuş 

sabit pencere, vitray 

(bk. CAM). 

RE'Y 
( -s i_,ıı) 

_j 

ı 

Görüş , düşünce, kıyas, nasla 
düzenlenınemiş şer'i-ameli bir meselede 

ortaya konan kanaat anlamlarında 

L bir terim. _j 

Sözlükte "gözle görmek" yanında "akıl 
gözüyle görmek. kalp gözüyle görmek; bil
mek, anlamak; düşünmek. zannetmek" gi
bi manaları bulunan. ayrıca "görülen şey, 

düşünülen şey, şahsi kanaat, eğilim" gibi 
milnalara gelen re 'y kelimesi, dinllite
ratürde geniş ve dar kapsamlı kullanım
ları olan bir terimdir ( aş.bk . ) . Aynı kökten 
türeyen rü 'yet "gözle görmek". rü'ya ise 
"uykuda görmek" demektir. Kur'an-ı Ke
rlm'de re'y kelimesinin geçtiği iki ayetten 
başka (Al-i İmran 3/ 13; HOd ı 1/27) 326 
yerde aynı kökten gelen kelimeler yer alır. 
Bunların bazısında yıldız, güneş. ateş vb. 
maddi bir cismin gözle görülmesinden, 
bazısında rabbinin burhanını görmek (YO
suf ı 2/24). rabbinin büyük ayetlerini gör
mek (en-Necm 5 3/ ı 8 ) gibi kalp 1 akıl gö
züyle görmekten söz edilmektedir (M . F. 
Abdülbaki , el-Mu'cem, "re>y" md.). Hadis
lerde re'y kelimesi çokça geçtiği gibi tü
revlerine de oldukça sık rastlanmaktadır 
(Wensinck, el-f\1u'cem, "re'y" md .). Bazı 
hadislerde re'y terim anlamına yakın bir 
içerikte kullanılmıştır ( aş.bk. ) . 

Geniş anlamıyla re'y için daha çok kalp 1 
akıl gözüyle görme anlamı doğrultusun
da olmak üzere "sonuç itibariyle isabetli 
olanı çıkarsama" (İbn FOrek, s. 148). "so
nuçtaki durumu çıkarsama" (Ebü'I-Vefa 
İ b n Akil , I, 205 ) gibi tanımlar verilmiştir 

( başka tanımlar için bk. EbO Ya' la ei-Fer
ra, 1, 184-185; Bad , s. 64-65; Ke!vezanl , 1, 
64; Ebü 'I-Vefa İ bn Akil, ı . 205) Bunlar re'
yin bir akıl yürütme mekanizması olarak 
algılandığını göstermektedir. Ebü'l-Bekif
nın yer verdiği "istenilen sonuca ulaştır
ması umulan öncüller üzerinde düşünme" 
şeklindeki tanım (el-Külliyyat, s. 355) yu
karıdakilerin daha teknik hale getirilmiş 
biçimidir. Aynı müellifin zikrettiği "kişinin 
zıt iki şeyden birinin doğruluğunu kuwet
le muhtemel bulması" tanımı ise (a.g.e., 
a.y.) re'yin mahiyeti yanında epistemolojik 
değerine de işaret etmektedir. 

Fıkıh ve fıkıh usulündeki dar anlamıyla 
re'y özellikle vahiy 1 nas mukabilinde, fa
kat ona muhalefet anlamı içermeyen şah
si kanaati ifade eder. Hz. Peygamber'in , 
"Ben vahiy inmemiş hususlarda aranızda 
re'yimle hüküm veriyorum" sözü (Ebu Da
vOd, "AkZıye", 7) re'yin bumanadaki kul
lanımının ilk örneklerinden birini oluşturur. 

Diğer bir örnek, Bedir Gazvesi'nde orduga
hın kurulacağı yeri Allah'ın emriyle mi yok
sa re'y ile mi belirlediğini soran sahB.blye 
onun "re'y ile" şeklindeki cevabıdır ( İbn Hi
şam , lll. 167-1 68) ResOl-i Ekrem'in, hük
münü Kur'an ve Sünnet'te bulamadığı me
selelerde neye göre hüküm vereceği şek
lindeki sorusuna, "Re'yimle ietihad ederim" 
diye karşılık veren Muaz b. Cebel'in bu ce
vabı hakkında takdirkar bir ifade kullan
masıyla (E bO DavQd, "AkZıye". ı ı ; Ti rmi-

RE'Y 

zl, "AJ::ıkam", 3) ortaya çıkan "ictihadü'r
re'y" tabiri. re'yin ve özellikle ictihadın te
rim anlamına kavuşma sürecinde önemli 
bir aşamayı temsil eder. Bu kavramlaşma 
esasen re'yin genel kabul gören yönüne 
de işaret etmektedir. Nitekim re'y ictiha
dının daha sistematik hale getirilmesiyle 
birlikte ictihad kelimesi re'y anlamını da 
içerecek biçimde tek başına kullanılmaya 
başlanmıştır. İlk dönem literatüründe gö
rülen "ictihadü'r-re'y, ictihad bi'r-re'y", ba
zan da "re'y ve ictihad" şeklindeki kullanım

lar bu geçiş döneminin izlerini taşır. Re'yin 
sağduyuyu temsil edip adil, ihtiyatlı , ya
rarlı . pratik olanın araştırılması mahiyetin
de olduğunu gösteren tanımlar, re'y ta
raftarlarını re'y karşıtlarınca nefsEmt arzu 
ve eğilimlerine uymakla suçtanmaktan kur
taramamıştır. İbn Hazm'ın "insanın bur
hana 1 kanıta dayalı olmaksızın doğru san
dığı şey" biçimindeki re'y tanımında oldu
ğu gibi (el-İ/:ıkam, 1, 45) re'y karşıtiarına 
ait tarifierin de daha çok kendi temel ka
bullerinin etkisi altında yapılmış olduğu 
görülmektedir. İbn Hazm 'ın eserleri hariç 
Sünniliteratüründe kıyas ve re'y ayrı kav
ramlar olarak birbirine atfedildiği gibi kı
yas kelimesi re'yi açıklamak için de kulla
nılmaktadır. Buna karşılık İbn Hazm re'y, 
kıyas ve ictihad terimlerini birbirinden ay
rı değerlendirmekte titizlik gösterir. Ona 
göre kıyas nassa. re'y ise burhana 1 kanı
ta dayanmadığı için hiçbir şekilde şer'! hü
küm kaynağı olamaz; ictihad ise bulun
ması umulan yerlerde gerçeği arama yo
lunda bütün gayretini harcama faaliyeti
dir (a.g. e., I, 44, 45 ). 

Re'yin sahabe döneminde bir vakıa ola
rak varlığın ı kabul hususunda hemen bü
tün ekaller arasında tam bir mutabakat 
vardır; çünkü sahabenin re'ye başvurdu

ğu çeşitli uygulama örnekleriyle ve birçok 
sahabiden nakledilen. "Ben bunu re'yim
le söylüyorum" gibi ifadelerle sabit görün
mektedir (mesela bk. Müsned, N, 279; Da
rimi, "Fera'iz", 26). Hatta İmamü'l-Hare
meyn el-Cüveynl sahB.benin. tabiinin ve 
daha sonra gelenlerin re'y ile amel üzerin
de icma ettiklerini. onların fetva ve kaza! 
kararlarının onda dokuzunun ayet ve ha
dislerin açık anlamlarıyla ilgisinin bulun
mayıp sadece re'ye dayandığını söyler (el
Burhan, 11 . 768-771) . Tartışma, sahabenin 
re'ye başvurmuş olmasında değil bu vakı
adan hareketle kıyas ve ictihada intikal et
menin mümkün olup olamayacağı nokta
sında ortaya çıkmaktadır. Kıyasa metodo
lojilerinde yer veren ekaller sahabenin re'ye 
başvurmuş olması vakıasını kendileri için 
bir dayanak haline getirirken re'ye hiçbir 
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boyutuyla metodolojilerinde yer vermeyen 
Şia ve Zahiri ekalleriyle bir kısım Mu'tezi
le sahabenin re'ye başvurmasını farklı şe
kilde yorumlamıştır. Şla ve bir kısım Mu'
tezile başta olmak üzere re'y karşıtı ekol 
ve şahısların, re'yin ilk defa sahabe döne
minde ortaya çıktığını özellikle vurgulama
ları bir yönüyle Hz. Peygamber'in re'ye baş
vurmadığını ima amacı taşır. Sünni usul
cülerin ve Mu'tezile'nin büyük çoğunluğu 
ResOl-i Ekrem'in re'ye başvurduğunu ka
bul ederken Şia , Zahiriler ve bir kısım Mu'
tezile bunu kabul etmez. İbn Hazm, ResO
lullah'ın din konusunda sadece Allah'tan 
geleni söylediğini vurgulamakla birlikte 
dünya işlerinde re'ye başvurduğunu kabul 

· eder (ayrıca bk. İCTİHAD). İbn Hazm'ın, 
re'yi ilk ihdas edenlerin Küfe'de EbQ Hani
fe, Basra'da Osman el-Bettl ve Medine'
de Reblatürre'y olduğu şeklindeki iddiası 
re'yin sistematik biçimde fetva ve yargı
da kullanılmasıyla ilgili olduğu için daha 
önceki dönemlerde re'yin varlığını kabul 
etmesiyle çelişmez. 

Re'yin sahabe devrinde ortaya çıkıp yay
gın bir kullanım alanına sahip olduğu ge
nellikle kabul edilse de ekallerin sahabe
nin bu tutumu hakkındaki yaklaşımları 
farklılık gösterir. Kıyas taraftarları kıyası 
re'y üzerinden meşrulaştırmaya ve temel
lendirmeye çalışırken kıyas karşıtları bu
nun geçersizliğini gösterme çabası için
dedir. Birçok usul kitabında kıyas bahsi
nin giriş kısmında bu tartışmalara yer ve
rilmesi re'y ile kıyas arasındaki bu ilişki se
bebiyledir. Kıyas karşıtlarından Nazzam'ın 
dahil olduğu bir grup Mu'tezile kelamcı
sı re'ye başvurdukları için sahabeyi ağır 
şekilde eleştirirken re'y ve kıyas karşıtı 
olanların büyük çoğunluğu sahabenin bu 
uygulamasını onların dindeki konumları
nı sarsınayacak biçimde yorumlama yo
luna gitmiştir. Eleştirisinin sahabeyi kötü
leme (ta'n) boyutuna varması Nazzam'ın 
inancının sorgulanmasına ve ağır biçimde 
itharn edilmesine yol açmıştır. Başta Ka
di Abdülcebbar olmak üzere konuya iliş
kin tartışmaları derli toplu aktaran Mu'
tezile kelamcılarının verdiği bilgiler dikka
te alındığında sahabe re'yinin mahiyetiyle 
ilgili yorumlar şöyle özetlenebilir: Sulh ve 
tavassut, akıl yolunu izleme, nassın ka
palı delaletini ortaya çıkarma, mezhep ve 
itikad, kıyas ve ictihad. 

Sulh ve tavassut yorumu sahabe re'yi
nin "bağlayıcı hüküm verme" anlamında 
olmayıp ihtilafa düşenleri barıştırma, uz
laştırma niteliğinde olduğunu belirtmek
tedir. İlk dönem fıkıh usulü eserlerinde 
yer alan bu görüş Mu'tezile'den Ca'fer b. 
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Mübeşşir'e nisbet edilir. Sahabenin re'ye 
başvurduğunu kabul etmekle birlikte bu
nun bağlayıcı hüküm verme amacı olmak
sızın daha adil ve ihtiyatlı olana hükmet
me mahiyetinde olduğunu söyleyen re'y 
karşıtlığıyla ünlü İbn Hazm'ın yaklaşımını 
da (Mülai]./].aşu ibtali'l-~ıyas, s. 4) bu çer
çevede görmek mümkündür. Sulh görü
şü Sünni müellifleri yanında Kadi Abdül
cebbar, Ebü'l-Hüseyin el-Basri gibi kıyas 
taraftarı Mu'tezile usulcüleri tarafından 
eleştirilir (Cessas, IV. 68-69; Kadi Abdül
cebbar, XVII, 298; Serahsl, el-Uşül, II, 134). 
Sahabe re'yinin bağlayıcı bir hüküm değil 
arabuluculuk ve uzlaştırma niteliğinde ol
duğunu öne sürenleri eleştiren Şemsüle
imme es-Serahsl, aksine sahabe re'yinin 
çoğunun fetva ve bağlayıcı hüküm niteli
ği taşıdığını öne sürer. Kadi Abdülcebbar 
sahabe re'yinin akıl yolunu izleme mahiye
tinde olduğu görüşünü de eleştirirken sa
habe arasında tartışılan konuların çoğu
nun aklın hüküm vermesine açık nitelikte 
olmadığını ve karşılaştıkları yeni meselele
rin hükümlerini belirlemeye çalışırken sa- · 
habenin nakil yolundan gidenlerin usulünü 
izlediğini belirtmiştir (el-Mugnf, XVII. 299). 

Birçok sahabiden nakledilen, "Ben re'
yimle hüküm veririm" veya, "Re'yimle ic
tihad ederim" sözüyle nassın kapalı dela
letini ortaya çıkarmanın kastedildiği öne 
sürülmüştür. Bu iddia re'yi kıyas ve icti
had olarak yorumlayanlarca çeşitli şekil
lerde eleştirilmiştir. Nassın gerek açık ge
rekse kapalı anlamıyla istidlalin asla re'y 
diye adlandırılamayacağını savunanların 
temel gerekçesi, -Muaz b. Cebel hadisin
den de anlaşılacağı üzere- ictihadü'r-re'y 
tabirinin ayet veya hadis nassıyla düzen
lenmiş bir hükmün aranıp bulunması için 
değil kıyas gibi galib-i zanna götüren yol
larla çıkarılacak hükümler için kullanılma
sıdır. Geniş anlamıyla re'y kelimesinin, mev
cut olan bir şeyin araştırılması değil ister 
din isterse dünya işleriyle ilgili olsun ga
lib-i zanna götüren yollarla meselelere çö
züm aranması hakkında kullanılması da 
bu eleştiriyi destekleyen bir kanıt olarak 
zikredilir (Ebü'l-Hüseyin el-Basri, el-Mu'
temed, Il, 2 I 9, 222-223; a.mlf. , Şer/:ıu'l
'Umed, I, 337, 341-342) . 

Sahabe re'yinin "mezhep ve itikad" an
lamında olduğunu ileri sürenlerce bunun
la ne kastedildiği hakkında farklı açıkla
malar yapılmıştır. Bir izaha göre bu, belli 
bir re'y 1 görüş sahibinin kendi görüşünün 
hak olduğuna kesin gözüyle bakması ve 
diğer görüşlere karşı çıkması demektir. 
Diğer bir açıklama ise, "Falan kişi kaderci 
görüşe sahiptir" (fülanün yera el-cebr) gibi 

ifadelerden hareketle bunun zan değil ke
sin bilgiyle ulaşılmış akaid alanıyla ilgili ka
naatleri belirtmek için kullanılmış olabile
ceği yönünded.ir. Ebü'l-Hüseyin el-Basri, 
re'yin itikadl veya zannl içeriğe sahip ola
bileceğini ve buna nas ya da akıl yürütme 
yoluyla ulaşılabileceğini belirtir. Basri'ye 
göre akıl yürütme yoluyla ulaşılan itika
dın ve zannl delil (emare) yoluyla ulaşılmış 
zannın re'y olarak isimlendirilmesinde tar
tışma yoktur; çünkü "fülanün yera el-cebr" 
gibi kullanımlar çok yaygındır. Ancak Bas
ri. nas yoluyla oluşan itikadl ve zannl gö
rüşler için re'y tabirinin kullanılmasını ih
tiyatla karşılar (el-Mu'temed, Il, 220). Şii 
usulcü Şerif el-Murtaza, re'yin gerek zan
nl gerekse kat'l delile dayanan görüşler 
için kullanılabileceği noktasında Kadi Ab
dülcebbar ve Basri ile aynı kanaattedir. 
Bununla birlikte re'yin zannl delillerden zi
yade kesin deliliere dayanan kanaatler için 
kullanıldığını ifade ederek sahabe re'yinin 
de bu anlamda olabileceğini, dolayısıyla 
onların re'ye başvurmuş olmasından ha
reketle kıyasın hüccet oluşunun kanıtlana
mayacağını söyler ( e?-ıerfa, II, ı 97, 267-
281). Kadi Abdülcebbar, sahabe re'yinin 
bir mezhep ve itikad olduğunun tevatü
ren sabit bulunduğunu belirtirken bunun 
ictihada (zan ve emare) tabi bir kanaat ni
teliği taşıdığını, onların bu tür kanaate da
yanarak hüküm ve fetva verdiklerini, do
layısıyla sahabe re'yini başka türlü yorum
lamanın mümkün olmadığını savunur (el
Mugnf, XVII, 298) . Kadi Abdülcebbar'ın el
'U med adlı eserine Basri tarafından ya
pılan şerhte ise sahabe re'yinin mezhep 
ve itikad değil "galib-i zanna dayalı kıyas 
ve ictihad" anlamında olduğu kaydedilir 
(el-Mu'temed, Il, 2I6; ŞerJ:ıu'l-'Umed, 1. 
345-346). Mezhep ve itikad tabirinin hem 
zannl hem kat'l deliliere dayanan görüş
ler için kullanılmaya elverişli olduğu yö
nündeki açıklamaya dayanılarak Mu'tezi
le usuleülerinden nakledilen iki yaklaşım 
arasında öz ve sonuç itibariyle bir çelişki 
olmadığı söylenebilir. 

Sahabe re'yinin "kıyas ve ictihad" anla
mına geldiği, Sünni mezheplerin tamamı 
ve Mu'tezile'nin Basra ekolü başta olmak 
üzere kıyası benimseyen bütün ekaller ta
rafından kabul edilir. Sahabe re'yinin kıyas 
içerikli olduğuna katılmakla birlikte re'y 
ile fetva verme ve amel etmenin sahabe
nin özel konumları sebebiyle onlara mah
sus bir müsaade sayan bir görüş de var
dır. Re'yin kıyas ve ictihad diye kabul edil
mesi bazı sahabilerden genel olarak re'y, 
özel olarak kıyas aleyhinde nakledilen riva
yetlerin te'vilini kolaylaştırmaktadır. Re'y 



karşıtları bu rivayetlerin bir kısmından ha
reketle re'yi bid'at ve re'ycileri bid'at ehli 
diye tanımlamaya çalışsalar bile ( İ bn Ab
dülber en-Nemerl, Il , ı 042, ı 052) bu tür 
yorum ve değerlendirmelerin şaz kaldığı
nı söylemek mümkündür. Çünkü fiilen kı
yas ve ictihada başvurduğu sabit olan sa
habenin re'y karşıtı sözleriyle fiilen kullan
dıkları kıyas ve ictihadı kastetmiş olmaları 
düşünülemeyeceğine göre bunlarla re'yin 
bazı kullanım tarzlarını hedef aldıklarını 
kabul etmek ve re'y karşıtı sözlerini bu ha
kikatle çelişmeyecek biçimde yorumlamak 
gerekir. Sahabeden nakledilen re'y 1 kıyas 
karşıtı rivayetlerin ne anlama geldiği ko
nusunda çeşitli yorumlar yapılmıştır. Meş

hur bir yoruma göre kötülenen re'y ile ye
rinde yapılmayan kıyas ve ictihad kaste
dilmektedir. Nassın mevcudiyetine rağmen 
ictihad, re'y ve ictihada açık olmayan ko
nularda ictihad ve doğrudan nasla düzen
lenmiş bir konuda nassa aykırı bir sonu
ca götüren kıyas bu kabildendir. Eleştiri
len örneklere bakıldığında bununla daha 
çok sünneti işlevsiz bırakma sonucuna gö
türen re'yin kastedildiği görülür. Diğer bir 
yoruma göre ise kötülenen, "asıldaki ilie
tin fer'de sabit olmadığı kıyas" anlamın
daki re'ydir (Ebü' l-Hüseyin el-Basri, Şer

tıu 'l-'Umed, I, 353-3 54) . Sened açısından 
yapılan eleştiriler bir yana Hz. Peygam
ber'e isnad edilen re'y 1 kıyas karşıtı riva
yetler de hemen hemen aynı doğrultuda 
yorumlanır (İbn Abdülber en-Nemerl , ll. 
ı 039. ı 05 2). Belirtilen ihtimalierin yanın 

da kıyasın art niyetli kişilerce kötüye kul
lanılabileceği ya da kıyasla ulaşılan sonu
cun şahsi görüş olmaktan ziyade bağlayıcı 
bir nas gibi telakki edilebileceği endişesini 
dile getirmenin amaçlandığı da söylene
bilir. Re'ye başvuran sahabilerin ve müc
tehid imamların , "Bu benim görüşümdür" 

diyerek re'yi kendilerine nisbet etme ko
nusunda titizlik göstermeleri bu sonuncu 
endişeyi bertaraf etmeye yönelik olmalı
dır. İbn Kayyim el-Cevziyye hile-i şer'iyye
yi de kötülenen re'y kapsamına dahil eder. 
Bu yaklaşım tarzının sonucunda re'y "övü
len, kabul gören sahih re'y", "kötülenen 1 
yerilen , reddedilen batı! re'y" şeklinde iki
ye ayrılır. Deliller hiyerarşisine uyularak ayet 
ve hadisler vasıtasıyla bir hüküm buluna
madığında başvurulan re'y sahih re'y ola
rak kabul edilip nassa muhalif re'y ve nas
ları araştırmadan veya anlamları üzerin
de yeterince düşünmeden dinde zan ve 
tahminle konuşmak batı! re'y kapsamın
da görülür. Allah 'ı isim ve sıfatlarından so
yutlama (ta 'til) gibi itikadl konularla ilgili 
re'y de batı! re'yin bir üçüncü türü olarak 
gösterilir. 

Re'y ile Arnelin Hükmü. Fıkıh sistemle
rinde kıyasa yer vermeyen Şla ve Zahiri
ler'le Mu'tezile'den bazı kelamcılar çeşitli 
gerekçelerle re'ye başvurmanın caiz olma
dığını savunurken dört mezhebin içinde 
bulunduğu çoğunluk re'y ile amel konu
sunda sahabe, tabiln ve sonraki nesillerin 
icmaı bulunduğunu , bu icma karşısında 
bazı sahabilerden ahad yolla nakledilen 
re'y karşıtı sözlerin bir değerinin kalma
yacağını, re'yin de kıyas ve ictihaddan ba
ğımsız düşünülemeyeceğini belirtir. İma
mü'l-Haremeyn el-Cüveynl'nin fıkhın on
da dokuzunun re'y olduğu ve Pezdevl'nin 
fıkhın re'y olarak da isimlendirildiği yö
nündeki tesbitleri re'yin terim anlamıyla 
kullanımının daha çok fıkıh alanıyla ilgili 
olduğunu gösterir. Bu nokta dikkate alın
dığında re'yin nassın lafzl anlamını ifade 
etmek için kullanılmadığı rahatça söyle
nebilir. Nassın zahiri anlamının dil yönün
den neye tekabül ettiğinin belirlenmesin
de re'ye başvurma mümkün olmakla be
raber bu durumda da sonuçta yine re'y 
ile değil nas ile amel edilmiş olmaktadır. 

Mesela annenin payının üçte bir olduğunu 
bildiren ayet (en-N isa 4/1 ı ) koca ve ana
babanın mirasçı olduğu durumla ilgili ola
rak yorumlanırken annenin payının tere
keni n üçte biri mi yoksa koca hissesini al
dıktan sonra kalanın üçte biri mi olduğu
nu belirlemek için re'ye başvurulması böy
ledir (Serahsl . el-Uşül, ll , I 2 I ). 

Re'yin nasların lafzl anlamıyla değil bu 
anlamın uygulama alanının genişletilme
siyle ilgili olduğu tesbiti bir yönüyle ehl-i 
hadis-ehi-i re'y ayrışmasını da açıklar. Fık
hın re'y aracılığı ile nasların lafzl manala
rını aşma boyutu içermesi kaba bir tas
nifle lafzl anlam yanlılarının ehl-i hadis, 
lafzl anlamı re'y yoluyla açıp genişletme
ye çalışanların ehl-i re'y olarak isimlendi
rilmesine yol açmıştır. Anlam genişletme 
işleminde katılık ve sıkılık dereceleri tas
nif yönünden nisbi bir karışıklığa sebep 
olmuş , bir kişi veya ekolün bazı yazarlar 
tarafından ehl-i hadis kapsamında göste
rilirken bazıları tarafından ehl-i re'y kap
samında gösterildiği olmuştur. Bu tasnif 
dikkate alındığında ehl-i re'yin, şer'! hü
kümlerin tesbitinde kıyasa başvuranların 
tamamını içine alan bir tabir olması ge
rekir. Ancak kıyasın genel kabule mazhar 
olması sebebiyle bu hususun ehl-i re'yden 
sayılmak için çoğunlukla yeterli görülme
diği , özellikle istihsan ve istislaha başvu
ranların ehl-i re'ye dahil edilmeye çalışıl
dığı görülmektedir ( ayrıca bk. EHL-i RE'Y). 

Yakın anlamda kullanılan ashab-ı re'y ta
birinin ehl-i re'yin eş anlamiısı olduğu söy-
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lenebilirse de literatürde yer alan bazı ifa
deler ashab-ı re 'y tabirinin yalnızca EbG 
Hanife ve arkadaşları için kullanılmış ola
bileceği ihtimalini gündeme getirmekte
dir. Mesela Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl, EbG Ha
nife ve ona tabi olan alimierin ashab-ı re'y 
diye isimlendirildiğini söyleyerek bunu on
ların kalp 1 akıl ile görme yani marifet işin
de ihtisas sahibi olmalarına bağlar (Kitfibün 

fihi , s. 4; bu değe rlendirm eye paralel bir 
tesb it için bk. Goldziher, s. ı O) Fahred
din er-Razl'nin daha açık bir şekilde as
hab-ı hadis tabirinin münhasıran Şafıl'nin, 
ashab-ı re'y tabirinin ise EbG Hanife'nin 
tabilerine ait olduğu yönündeki vurgusu 
bu tesbiti destekler mahiyettedir (Mena
l):ıb, s. 392). Pezdevl ve Fahreddin er-Ra
zl'nin bu ifadelerinden yola çıkarak ashab-ı 
re'y tabirinin ehl-i re'yden daha özel bir 
kullanım alanına sahip olduğu ve ehl-i re'y 
tabirinden daha sonra ortaya çıktığı söy
lenebilir. Ancak iki tabirin eş anlamlı ola
rak kullanıldığını gösteren birçok örnek 
bulunmaktadır. Pezdevl'nin, ashab-ı re'y 
İsimlendirmesini yergi şeklinde algılayan
lar olduğunu belirttikten sonra gerçekte 
onların kalpleri 1 akılları ile görmeye çalı
şan kimseler olmaları yönüyle bu güzel is
mi hak ettiklerini söylemesi, bu deyimin 
hiç değilse belli bir dönemde küçümseme 
hatta dışlama amacıyla kullanıldığını gös
ter ir. Nitekim Fahreddin er-Razi de Pez
devl'ye cevap verircesine ashab-ı hadis la
kabının fazilet ve üstünlüklerini sayıp dök
mektedir (a.g.e., s. 392-409). 

Re'y epistemolojik olarak ilim (yakin) de
ğil galip zan mertebesindedir. Re'y me
kanizmalarından biri olan kıyasın ortaya 
çıkardığı sonuç haber-i vahidin ulaştırdığı 
bilgi gibi zan kategorisinde yer alır. Re'yi 
kötüleyen rivayetlerin çoğunda kötülenen 
re'yin Kur'an ve Sünnet'ten elde edilen bil
ginin karşıtı olarak kullanılmasına , onun 
dindeki konumunu belirleme yanında bir 
yönüyle bilgi değerine de işaret etmekte
dir. Özetle, re'y çoğu zaman epistemolo
j ik kategorilerden birine ulaştıran süreci 
veya bu sürecin sonunda ulaşılan kanaati 
ifade ederken bazan da kesin bilginin (i lim) 
karşıtı anlamında bir epistemolojik kate
goriyi belirtmek üzere kullanılır. 
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REY 
( IŞ}f) 

İran ' da bir Ortaçağ şehri_ 
_j 

Tahran'ın 7-8 km. güney-güneydoğu
sunda Elburz dağlarının kuzeyindeki ova
ya doğru uzanan küçük bir çıkıntı üzerin
de kurulmuştur. Orta Asya'yı Anadolu'ya 
bağlayan tarihi İpek yolu üstünde bulun
ması, ayrıca kuzeydeki Mazenderan böl
gesinden gelen birçok yolun burada bir
leştikten sonra ülkenin başka taraflarına 
yönelmesi şehrin önemini ortaya koyar. Adı 
Avesta'da ve eski Pers kitabelerinde Rag
ha-Raga şeklinde kaydedilen şehir Persler 
devrinde Media (Cibal) eyaletinin en önemli 
yerleşim yerlerinden biriydi. Rey, son Sa
sani hükümdan ll l. Yezdicerd'in Nihavend 
savaşında (21/642) yenilgiye uğramasından 
iki ay sonra Urve b. Zeyd et-Ta! kumanda
sındaki İslam orduları tarafından barış yo
luyla ele geçir ildi. Halkın bir süre sonra an-
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!aşmayı bozması üzerine şehir Karaza b. 
Ka'b tarafından yeniden ele geçirildi (23/ 

644). Fethin ardından şehirde ortaya çıkan 
isyanı Küfe Valisi Sa'd b. Ebü Vakkas bas
tırmış (25/646), Arap hakimiyeti diğer bir
çok İran şehrinde olduğu gibi Rey'de de 
yavaş yavaş yerleşmiştir. 

Abbas! Halifesi Mehdi-Billah veliahtlığı 
döneminde Horasan valiliği yaptığı sırada 
(758-768) Rey'de ikamet etti. Bu dönem
de şehir Muhammediyye adıyla yeniden in
şa edildi ve sikkelerde bu adla anıldı. Şeh
rin etrafı bir hendekle çevrildi, yeni hü
kümet binaları ve büyük bir cami yapıldı. 
Mehdi-Billah'ın oğlu Harünürreşld Rey'de 
doğdu . Rey, Abbas! hilafetinin lll. (IX.) 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren iyice za
yıflamasından sonra mahalli hükümdarlık
ların rekabet alanı haline geldi. Bu dönem
de Taberistan'a hakim olan Zeydller'in ön
ce Tahirller, daha sonra Abbasller'le giriş
tikleri çatışmaların ortasında kaldı. Halife 
Mu'tazıd-Billah , Rey'i kontrol altında tut
mak amacıyla valiliğine oğlu Müktefi-Bil
lah'ı tayin etti (2811894). Şehir 289'da (902) 

Samanller'den İsmail b. Ahmed'in ve 304'
te (916) Sacoğulları'nın hakimiyetine girdi. 
Bunu Deylemliler ile tekrar Samanller'in kı
sa süren hakimiyetleri takip etti. Ardın

dan Büveyhller yaklaşık bir asır boyunca 
Rey'de hakimiyetlerini sürdürdüler. 

Ticari faaliyetlerin yoğunlaşması sonu
cu Rey IV. (X.) yüzyılda büyük bir gelişme 
gösterdi. Şehrin bu dönemde güneybatı
da Bağdat istikametine açılan Batakarh, 
kuzeybatıda Kazvin'e açılan Ballsan, kuzey
doğuda Taberistan'a açılan Kühek, doğuda 
Horasan'a açılan Hişam ve güneyde Kum'a 
açılan Sin olmak üzere beş büyük kapısı 
vardı . Makdisl'ye göre 1 fersah (6 km.), İs
tahrl'ye göre ise 1 ,S fersah eninde ve bo-

Rey'de 
darbedilen 
bir dirhem 
(Yapı ve Kredi 

Bankası 

Sikke 

Koleksiyonu, 
nr. 10.666) 

XII. yüzyıl sonları veya XIII. yüzyıl başla rı nda Rey'de imal edil
miş seramiktabak (Metropolitan Museum of Art, nr. 16.89) 

yunda bir alana yayılmıştı. Ayru yüzyıla ait 
bir başka coğrafya kitabında Rey'in doğu 
İslam şehirleri arasında Bağdat'tan son
ra geldiği kaydedilmektedir ( Cogra(fya, vr. 
28o•-b ı. Rey Darphanesi'ndeki yoğun sikke 
basım faaliyetleri de şehrin ulaştığı ekono
mik gücü göstermektedir. 

Rey diğer İslam şehirleri gibi iç kale, asıl 
şehir ve dış mahalleler olmak üzere üç kı

sımdan oluşuyordu . Halkın önemli bir kıs
mı IV. (X.) yüzyılda dış mahallelere taşın
mıştı. Şehrin önemli pazarları da burada 
kuruluyordu. Bu pazarların en büyüğü ya
kından geçen bir akarsudan dolayı Rüde 
adıyla anılan, içerisinde kervansarayların 
da bulunduğu umumi pazardı. Tekstil ve 
seramikte önemli bir yeri olan şehirde üre
tilen ticari mallar arasında ipekli dokuma 
ile cilalı porselen tabaklar dikkat çekmek
teydi. İpek Bağdat ve Azerbaycan'a gön
deriliyordu. Pamuk, nar ve üzüm Rey ve 
çevresinde yetiştirilen önemli ürünlerdir. 
Bu dönemde Rey halkının büyük bir kısmı 
Hanefi ve Şafii mezhebine mensuptu; şeh
rin ulucamisinde bir gün Hanefi, bir gün 
Şafii imam namaz kıldırıyordu (Makdis!, s. 
391) 

Gazneli Mahmud, Büveyhller'in iyice güç 
kaybettiği bir dönemde Rey üzerine yü
rüdü ve ciddi bir direnişte karşılaşmadan 
şehri ele geçirdi (420/ 1029) Rey hakimi 
Mecdüddevle oğlu Ebü Dülef ile birlikte 
hapsedilmek üzere Hindistan'a gönderil
di. Şehir Gazneli hakimiyeti sırasında bir 
süre Şehzade Mesud tarafından yönetildL 
42S (1034) yıflnda Türkmenler şehri ele 
geçirerek yağmatadılar (Muhammed b. Hü-


