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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-
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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-



seyin el-Beyhaki, s. 705-709; ibnü'l-Eslr, IX, 
294-295). Rey, Gazneli hakimiyeti sırasında 
bazı karışıklıklara sahne oldu; felsefe ve 
astrolojiye dair kitaplar yakıldı, Karmatller 
ve Mu'tezile mensupları takibata uğradı. 

Dandanakan Savaşı'ndan kısa bir süre 
sonra Rey ibrahim Yinal kumandasındaki 
Selçuklu kuwetleri tarafından zaptedildi 
( 434/ l 042) Ardından Rey'e gelen Tuğrul 
Bey şehri Selçuklu Devleti'nin merkezi yap
tı ve büyük bir imar faaliyeti başlattı . Bü
veyhl sarayını tamir ettirip buraya yerleş
ti. Tuğrul Bey 8 Ramazan 4SS'te (4 Eylül 
ı 063) Rey yakınlarındaki yazlık sarayında 
vefat etti. Çağrı Bey'in oğlu Süleyman Bey, 
Tuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca 16 Rama
zan 4SS'te ( ı 2 Ey 1 ü 1 ı 06 3) Rey' e gelerek 
Selçuklu tahtına oturdu. Ancak şehir kısa 
bir süre sonra Selçuklu hanedanından 
Kutalmış'ın tehdidine maruz kaldı ise de 
Alparslan tarafından bertaraf edildi. Al
parslan 30 Muharrem 456 (23 Ocak 1 064) 
tarihinde Rey'e gelip Selçuklu tahtına otur
du (ibnü'l-Eslr, X, 48-49) Şehir Sultan Me
likşah devrinin başlarına kadar Selçuklu 
Devleti'ne başkentlik yaptı , daha sonra is
fahan başşehir oldu. Melikşah'ın vefatının 

ardından ortaya çıkan taht kavgaları sıra
sında Şehzade Berkyaruk isfahan'da sul
tan ilan edildi. Ancak Terken Hatun ve kar
deşi Mahmud'un şehre yaklaşmaları üze
rine Rey'e götürüldü, burada şehrin reisi 
Ebu Müslim ve Emir Erkuş gibi kuman
danlar tarafından sultan ilan edildi ( 485/ 

1092). Şehir taht mücadeleleri sırasında 
birçok defa el değiştirdi. 

Rey, VI. (XII. ) yüzyılın başlarında Elburz 
dağlarında üstlenen ismaill faaliyetlerin
den etkilendi. Aynı yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren diğer birçok Selçuklu şehri 
gibi şiddetli mezhep kavgalarına sahne ol
du. Bu dönemde Şafii, Hanefi ve Şiiler ara
sında çıkan anlaşmazlıklar şehre büyük 
zarar verdi. S82'de ( 1186) Şiller'le Sünni
ler arasında meydana gelen çatışmalar
da çok sayıda insan hayatını kaybetti ve 
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şehir harabeye döndü. VII. (XI II. ) yüzyılın 
başlarında Hey'den geçen Yakut el-Hame
vi mezhep kavgalarının ağır bilançosunu 
vermektedir (Mu'cemü '1-büldan, ll/I , s. 
893-894). VI. (XII. ) yüzyılın ikinci yarısında 
Rey Darphanesi'ndeki sikke basımı faali
yetlerinin durma noktasına gelmesi de 
(Zambaur, s. 129) Yaküt el-Hamevl'nin şe
hirde hayatın çöküşüyle ilgili gözlemlerini 
doğrular niteliktedir. 

Son Irak Selçuklu hükümdan ll. Tuğ
rul'un S90'da ( 1194) Rey yakınlarında Ha
rizmşah Alaeddin Tekiş tarafından yenil
giye uğratılarak katledilmesinin ardından 
şehir Harizmşahlar'ın hakimiyetine girdi. 
VI. (XII. ) yüzyılın sonlarında iyice çöküşe 
geçen Rey 617 (1220) ve 621'de (1224) 

Moğollar tarafından tahrip edilerek halkı 
öldürüldü. Katliamlardan kurtulabilenler 
şehrin güneydoğusundaki Veramin'e göç 
ettiler. Gazan Han zamanında ( 1295-1 304) 

Rey yakınlarındaki Taberek Kalesi tamir 
edildi, ancak şehri yeniden canlandırmak 
mümkün olmadı . ilhanlı Devleti 'nin yı
kılmasının ardından Rey ve çevresi Toga 
Timur'un hakimiyetine girdi. Bölge 786 
(1384) yılında Timur'un egemenliğine geç
ti. Timurlu Hükümdan Şahruh 8SO'de 
( 144 7) Rey yakınlarında vefat etti. Şehir 
bu dönemde tamamen harabe durumun
daydı. Safeviler devrinden itibaren iran'
da Şla'nın güç kazanmasıyla birlikte dini
mezhebi öneme sahip olan Şah Abdüla
zlm ve Blöı Şehrbanu türbelerinin civarın
da yeni bir yerleşim yeri kuruldu. Burası, 
Tahran'ın Kaçarlar devrinde başşehir olup 
genişlemesinin ardından şehrin dış mahal
lelerinden biri haline geldi ve 1990' 1ı yılla

rın sonlarında inşa edilen Tahran metrosu 
ile başşehre bağlandı. Selçuklu Sultanı 
Tuğrul Bey'in türbesi olduğuna inanılan 
Burc-i Tuğrul Beg ile ( Günbed-i TUğrul Beg) 
Şah Abdülazlm ve Blbl Şehrbanu türbele
ri, ayrıca Taberek Kalesi'nin harabeleri eski 
Rey şehrinden günümüze ulaşan en önem
li abidelerdir. Rey şehrine nisbetle Razi 
n is besiyle anılan birçok alim yetişmişti r. 

Ebu Bekir er-Razi, Ahmed b. Muhammed 
er-Razi, Ebü'l-Fazl er-Razi, Fahreddin er
Razi, Muhammed b. Ebu Bekir er-Razi. 
Kutbüddin er-Razi bunlar arasında sayıla
bilir. Hassan es-Sabbah da Reyli olup bazı 
kaynaklarda Razi nisbesiyle anılır. 
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REVHANE hint ŞEM'ÜN 
( .:,ı~~~~, ı 

Reyhane bint Şem 'Qn b. Zeyd 
{ö. 10/ 632) 

Hz. Peygamber'in hanımı. 

_j 

ı 
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Aslen Beni Nadir kabilesine mensup olup 
bazı kaynaklarda ismi Heyhane bint Zeyd 
diye geçer. Babası Ebu Heyhane Şem'un 

b. Zeyd el-Ezdl çeşitli hadis kitaplarında ri
vayetleri bulunan sahabllerdendir. Bir kı
sım eserlerde Hz. Peygamber'in iki cari
yesinden biri olarak kaydedilen Reyhane, 
Beni Kurayzalı Hakem (Abdülhakem) adın-
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