
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 

Rey'de 
bu lunmuş, 

XIII. yüzyıla ait 
lüster 
tekniğinde 

yapı lan 

kurbağa 

şeklindeki 

seramik testi 
(Museum für 

lslamische 
Kunst, 
nr. ı , 5364) 

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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REYBILİK 

(bk. ŞÜPHECİLİK). 

REVHANE hint ŞEM'ÜN 
( .:,ı~~~~, ı 

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

Hz. Peygamber'in hanımı. 

_j 

ı 

_j 

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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da bir kişiyle evliydi. Bu sebeple bazı kay
naklarda (İbn Abdülber, N, 310; ibnü'l-Eslr, 
VII , 120) onun Beni Kurayza'ya mensup 
bulunduğu belirtilmiş , Beni Nadir'den ol
duğu görüşü zayıf sayılmıştır. 5. yılın son
larında (627 başları) Hendek Gazvesi'nin ar
dından ResGl-i Ekrem'le yaptıkları antlaş
mayı bozan Beni Kurayza muhasara edil
miş, savaşabilecek yaşta olan erkekleri öl
dürülmüş, kadın ve çocuklarına esir mua
melesi yapılmış, malları müslümanlar ara
sında paylaştırılmıştı. Bu olayda kocası 

öldürülen Heyhane de esirler arasında 
bulunuyordu. Heyhane'yi Hz. Peygamber 
"safi" (ganimette Hz. Peygamber' in payı ) 

olarak seçti ve ümmü'l-Münzir Selma bint 
Kays'ın evine götürülmesini emretti. Hey
hane orada bir ay kadar kaldıktan sonra 
(İbn Sa'd, VIII , 131) ResGlullah onunla gö
rüşmeye gitti. Heyhane'nin utancından gö
rünmek istememesi üzerine Hz. Peygam
ber onu çağırdı ve müslüman olduğu tak
dirde kendisiyle evleneceğini söyledi. Hey
hane bu teklifi kabul edince ResGl-i Ek
rem onu azat etti ve diğer eşierine verdiği 
gibi ona da 12 ukıyye gümüş vererek 5. 
yılın Zilhiccesinde (Mayıs 627) kendisiyle 
evlendi. Hz. Peygamber'in ona mehir ola
rak hürriyetini bağışladığı da zikredilmiş
tir. Heyhane'nin bir süre sonra ResGlul
lah ' ı diğer hanımlarından aşırı şekilde kıs

kandığı, bunun üzerine ResGl-i Ekrem'in 
onu ric'l talakla boşadığı , ancak Heyha
ne'nin bu duruma çok üzülmesi üzerine 
onu tekrar nikahına aldığı kaydedilmekte
dir. Zayıf olduğu belirtilen bir başka riva
yete göre ise Heyhane cariye olarak kal
mış ve islamiyet'i benimsememiştir ( İ bn 
Hacer, IV, 309). Reyhane, 10. (632) yılda 
ResGl-i Ekrem Veda haccından döndükten 
bir müddet sonra Medine'de vefat etti ve 
Baki' Mezarlığı'na defnedildi. 
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REYRANE hint ZEYD 

(bk. REVHANE bint ŞEM'ÜN). 

--, 

_j 

L 

REYHANETÜ'l-ELİBBA 
( t;JY! a.il;o,ı.J) 

Şehabeddin ei-Hafaci'nin 
(ö. 1069/1659), 
çağdaşı olan şair, 

edip ve alimierin biyografileriyle 
çeşitli tarihi, edebi ve dini konuları 

iht iva eden eseri. 
_j 

Tam adı Rey]J.anetü'l-elibba ve zeh
retü'l-]J.ayati'd-dünya'dır. Müellif eseri
ni, ljabi'ıya 'z-zevaya fima ti'r-rical mi
ne'l-be]fö.ya adlı kitabını esas alarak ora
da yer alan yetmiş kadar biyografiyi 156'
ya çıkarmak suretiyle meydana getirmiş
tir. Cord Zeydan bu eseri en önemli ede
biyat ve tarih kitapları arasında saymak
tadır (Tarii)u adabi'l-lugati 'l-'Arabiyye, ll , 
30 ı) . Ancak üslGbunun edebi 1 seeili n esir 
biçiminde olması övgü ve tasvirler inde 
abarttiara yol açmıştır. Müellif eserini dü
zenlerken şair ve edipleri bölgelere göre 
tasnif etme, başlık koyma, şair ve ediple
rin biyografilerine yer verme, onların şiir

lerinden örnekler alma ve üslGp bakımın

dan EbG Mansur es-Sealibl'nin Yetime
tü'd-dehr'i ile imadüddin el-İsfahanl'nin 
ljaridetü '1-]faşr'ından etkilenmiştir. 

Rey]J.anetü 'l-elib bi'ı dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde Şam, Ha
lep ve civarından kırk üç, ikincisinde Mağ

rib 'den on bir, Hicaz (Mekke) ve Yemen'
den yirmi altı şairin biyografisiyle şiirle
rinden örneklere yer verilmiştir. Hafad, 
üçüncü bölümde Şam'dan Mısır'a gidiş 

sebebini anlattıktan sonra yetmiş bir şai
rin biyografisi yanında şiirlerinden örnek
ler zikretmiştir. Dördüncü bölümde Ana
dolu'da ve istanbul'da karşılaştığı , fayda
landığı alim ve ediplerle ileri gelen kişiler 
hakkında bilgi vereceğini belirttiği halde 
(II, 247-248) "Türk dilinin Mütenebbl'si" di
ye andığı şair Baki dahil olmak üzere sa
dece beş şairle onların eserlerinden bazı 
örneklerle yetinmiştir (II . 247-280) Müellif 
eserin hatime kısmında ilmi, edebi ve ta
rihi birçok konuya geniş biçimde temas 
etmiştir. Önce Osmanlılar'da ilmin ve ule
manın azalması ve rağbet görmemesi, ida
reciler arasındaki düşmanlık ve diğer za
afların yayılmasıyla ilgili görüşlerini belirt
miş (II , 283-307), ardından kendi biyogra
fisiyle hocalarından ve eserlerinden söz et
miş (II , 325-340) , kendine ait beş maka
meye yer vermiştir. Bu arada "el-Ma~a

metü'r-RGmiyye"sinde Anadolu halkının ve 
ulemasının durumuyla ilgili yakınmaların ı 

Rey(ıanetü 'l·elibbil'nrn zahriyesi ve ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Fatih, nr. 4374) 

r: '' 
~ ') ~ , 

flJIJ.}t.ro>J f_,o ~ 
.fv~.:..;.~l.r •.;-'v.t.;j .r:.~t:.ı.r.er:)!!F 

.j.Jt.s~tfi;..~~· ~~ryr~rr?:.:#.;J,;.J:, 
· ı:.~rJ.I;rJ::_:;.~tJ?'~IJ'&I.J1ı~t.JG
t.. .• -ft.:i 1 ~ J'l!:Jo/$" .J.!;/J •.J '!:' fftj ..f, ıJ.ı.Jb 
t}> ılf.r _;,; ir.J;rj.Jt';;;; •f! !.r):.:...,:, .f~tN )!:_. 
.:ıf;! t0~f!..ı ••.!;.f~v;,~J)o:%'•/)IJ 
,,~~JJ'Jı;;; ~.>:,>;Ç-vf!:,.• •.J;,;:.;;:jr.s-_:J:!tJt;..!.. 
.J,I${t;Jl\)4)J.;, ~If.}.J; . ~,.ı;r ... t.ill,}_&-;,.sJı:'b 
iJ.it.?.;_u .h,o,.ıJr;:,r.rı.~J ~· ,;,!.~~_~, • .;.·J.>t.:r!' 
~~.!>..:.,ı' _,· ;v:_.J.Or~l,;.fi/N_,; ~ • •:/JJ
o_;.IJ.It:..J"j~JA!U~~·.J1~.~t1/Pı~_f.,J)ij~ıll 
?y,wJ.)bLj otJi.;;n;:0:~ o;:.~r;.~j:JJ,p/,/1 
~1J/lr;J-!~'j>./Ofi . ·.r~ ~~ıf..r • .J1ı:r.J", •J:J' 
• ı:')ô f".?.:! 'I"'}J :r ;,:.jıl(;Aı..Jf)t;..ı •f!; ;,•)ı~-VI~ 
(.:..:fo:;-jJı Jl.:.f::_f ,)-.~b-::.Jf.t.A:}t:J<f"'JN~ 
t ',r'Y~r,JJ'f';~,fl.; 'J'-.!'•I'i:.rjj&JI_I_IF 
~VI .i:,JI.t;j1~ :r'I.L • I:,.~~~J/)1;/Ij«. 

;,;.) ~\.l>.;;..t.'J1~!J>,j< .;f )ü!f~t .PJI~.:J 'Jıl 
, .r.;.~;J,.,II;;.,.m'f.!I':'J-1. · r~~J<;.)ôt.J,~ 
--:-'jit/ J.J J.! j'.f!'.:;lJt.Jrj,.J o(JJi)t tf.:::&f/ 
-;;-ı ı:JIJ • -::1..ı)-,:;1jJtri}:J IJ.I.J.f ;( 'ff: J • -:-;<. l.,ıJ/1 · 
":"~t.ı.:t'~~:;!f>-:'; ıl l_,. , , t""':'.t;:J/PHJ •t:l 
..f'{;;;!_?o;b ljsp:;;y.. , -..}.J:.ült.JjiJt :.ı~,yJj .Hii t 
f.'~ •'-!''} ;,.-~~'vt~!ie.)-:'~ r !..ltj .J#J.'r) .. ;,ı.:: 


