
şehri ve Girit'in dört idari biriminden bi
rinin merkezidir. Şehirde Kale Camii (Sul
tan İbra him ) Deli Hüseyin Paşa Camii (kü
tüphane ve türbe ile). Kara Mustafa 1 Mü
sa Paşa Camii , Valide Camii, Veli Paşa Ca
mii bakımsız halde bugüne ulaşmıştır. Ay
rıca Türk İdadl binası da ( 1892-1 893 ) ayak
tadır. Bunun yanı sıra çeşmeler, hamam
lar, Osmanlı dönemi izlerini gösteren kita
belere de rastlanmaktadır. 
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!il ERSİN GüLSOY 
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Ebu Muhammed el-Kasım 
b. İbrahim b. İsmall b. İbrahim 

ei-Hasenl el-Alevi er-Ressl 
(ö. 246/ 860) 

On yedinci Zeydi imamı, kelam 

L ve fıkıh alimi. _j 

169 (785) yılında Medine'de doğdu. Ba
ba tarafından nesebi Hasan vasıtasıyla Hz. 
Ali'ye ulaşır. Babasının nisbesinden dolayı 
kaynaklarda Ressl şeklinde zikredilir. Aile
sinin Medine yakınında Kudüs adıyla bili
nen dağlık bölgede yaşadığı kaydedilmek
tedir. Sosyal seviyesi yüksek bir aileye men
sup olması sebebiyle iyi bir t ahsil gördüğü 

anlaşılmaktadır. Babası İbrahim (Tabatıba) , 
Ca'fer es-Sadık'ın öğrencilerinden olup Res
si'nin ilk hocalarındandı. Ağabeyi İbn Ta
bataba Muhammed ise döneminin yöne
timine karşı çıkan Zeydiyye imamlarından 
biridir. Hocaları arasında İsmail b. Ebu 
Üveys ve Ebu Sehl ei-Mukrl bulunmakta
dır. Kendisinden en çok rivayette bulunan 
kişi Muhammed b. Mansur ei-Muradl'dir. 
Ağabeyi Muhammed'in vefatının ( 199/8 15) 
ardından Medine'yi terkedip Sudan'a giden 
Ressl burada on yıl kadar kaldıktan sonra 
gizlice Mısır 'a geçti ve faaliyetlerini orada 
yürüttü. Mısır Valisi Abdullah b. Tahir. Res-

sl'yi takibe almasına rağmen ele geçire
medi. Abbas! iktidarına karşı olduğu bili
nen ailede babası ve ağabeyinden sonra 
Zeydiyye imamlarından biri olarak kabul 
edildi. İmametinden itibaren mensupları
nın büyük bir kısmı, Abbas! hilafetine bağlı 
olan bölgelerde Zeydiyye'nin fikirlerini giz
lice yaymaya başladılar. Mısır'da ikameti 
esnasında Yahudilik ve Hıristiyanlık'la ilgili 
bazı eserleri okuyan Ressl zaman zaman 
müslüman ve gayri müslim ulema ile tar
tışmalarda bulundu. Büyük ihtimalle Mı
sır'da iken İbnü'I-Mukaffa'a nisbet edilen, 
Kur'an'a ve İslam inançlarına karşı Mani
heizm'in savunulduğu Mu'drazatü'l-Kur
'an adlı esere reddiye yazdı. Mısır'da bas
kı altında geçen on yıllık hayatının ardın
dan Me'mün'dan sonra tahta çıkan Mu'
tasım-Billah tarafından izlenıneye başlan

dı . Mu'tasım onu tutukiatmak için bir as
keri birlik görevlendirdi. Bunun üzerine Mı
sır'dan ayrılıp Medine'ye dönen Ressl ha
yatının geri kalan kısmını Zülhuleyfe'nin 
Res adlı dağlık bölgesinde geçirdi; eserle
rinin büyük kısmını bu dönemde yazdı ; Kü
fe ile Taberistan'dan gelen Zeyd'iler'e ders 
vermekle meşgul oldu ve burada vefat etti. 

Kelam, fıkıh, tefsir ve tasawuf alanın
da seçkin ulema arasında adı zikredilen ve 
şair olarak da nitelendirilen Ressl'nin (Mer
zübanl, s. 217-218) fıkıhta Hanefi ulema
sının etkisinde kalınakla birlikte Hicaz fık
hına da vakıf olduğu bilinmektedir (M E bO 
Zehre, s. 495) . Kelam konularında çok de
fa Mu'tezile'nin görüşlerini benimsernesi
ne rağmen tutarsız kabul ettiği bazı fikir
lerini de eleştirmiştir. Bu sebeple ilahi sı
fatlar, adi ve büyük günah işleyenlerle ilgi
li meselelerde Mu'tezile'den farklı düşün
müştür. Halku'I-Kur'an mevzuunda Kur'an'ı 
mahiCık olarak nitelendirmeyip sadece Kur
'an'da geçen kavramlarla nitelendirmenin 
gerektiğini savunmuş, Halife Me'mün ve 
ondan sonra gelenler tarafından Sünni ule
masına karşı uygulanan "mihne" olayın ı 

benimsememiştir. Onun, "Kur'an-ı Kerim 
Allah'ın kelamı, ilhamı ve vahyidir; biz ata
larımızın yaptığı gibi bunun ötesinde baş
ka bir şey söyleyemeyiz" tarzındaki sözü 
Muhammed b. Mansur ei-Muradl tarafın
dan nakledilmekte, ilk dönemlerinde ol
duğu gibi yaşlılık yıllarında da Mu'tezile'
ye karşı ihtiyatlı davrandığı bilinmektedir 
(Madelung, ll. 45 -48). 

Ressl'yi sistematik bir kelamcıdan çok 
Zeydi geleneğinde bir dini lider olarak gör
mek daha uygundur. Dinin akaidle ilgili te
mel meselelerini araştırırken rasyonel an
lamda akıl yürütmekten ziyade Kur'an-ı 

Kerim'in nasları çerçevesinde yorumlarla 

RESS! 

yetindiği görülmektedir. Büyük ihtimalle 
vefatından sonra torun u Hacti-İielhak dö
neminde Zeydiyye geleneği Mu'tezile eko
lü ile daha yakın ilişkiler içinde bulunmuş
tur. Bu açıdan bakıldığında Bünyamin Ab
rahamov'un ileri sürdüğü, Ressl'nin Mu'
tezile'den büyük ölçüde etkilendiği biçi
mindeki görüşün özellikle Ressl'ye atfedi
len bazı eserlerin otantikliği konusundaki 
yanlış tesbitlerden kaynaklandığını söyle
mek gerekir (krş Abrahamov, XXIX-XXX 
ı 19861. s. 259-285; a ml f. , XXXlV/ I ı I 9871. s. 
80- ı 05; Madelung, ll , 47-48). Ressl'ye göre 
dinin kabul ettiği üç bilgi kaynağı akıl, Ki
tap ve Sünnet'ten ibarettir. Aklın delale
tiyle yaratıcıya , kitabın delaletiyle kulluğa, 
sünnetin delaletiyle ibadet şekillerine ula
şılır. Akıl Kitap ve Sünnet'in aslıdır, çünkü 
her ikisinin bilinmesi ancak akılla müm
kündür. Her üçünün de aslı ve fer'i bulun
duğunu söyleyen Ressl'ye göre düşünen 
kimselerin ittifak ettikleri noktalar aklın 
aslı, ihtilaf noktaları da fer'ldir. Kur'an'da
ki muhkem ayetler kitabın aslı, müteşa
bihler fer'ldir. Hz. Peygamber'den bizzat 
varit olan sözler sünnetin aslı , varit olup ol
madığı konusunda ihtilaflı olanlar ise fer"i
dir. Yine ona göre İslam beş temel esastan 
ibarettir: 1. Allah'ın bir ve benzersiz olma
sı , her şeyi yaratması. Z. Allah ' ın adil ve 
hakim olması , kimseyi gücü dışında mü
kellef kılmaması , kişiye yaptığı işlere göre 
karşılık vermesi. 3. Allah 'ın va'd ve valdin
de sadık olması. 4. Kur'an'ın mufassal ve 
muhkemden ibaret bulunması. 5. Adil hü
kümdarların toplumdaki dul , öksüz, hasta 
gibi acizlere adil bir şekilde davranıp ma
lın dağıtımını temin etmesi. 

Mu'tezile'ye ait usul-i hamseyi olduğu 
gibi benimsemeyen Ressl onları Zeydiyye'
nin asli prensipleriyle uzlaştırmaya çalışır. 
Tevhid konusunda Allah'ın birliği, O'nun 
ewel ve ahir olduğu , zahiri ve batını bil
diği . yaratıklardan hiçbirine benzemediği 

konularına yer vererek bunun aksini iddia 
edenlerin şirke düştüğünü belirtir. Haberi 
sıfatlar hususunda Müşebbihe'nin görüş

lerine karşı çıkar. Adi konusunda güç ye
tirilemeyecek bir şeyle mükellef tutulmayı 
kabul etmeyerek Allah'ın va'd ve valdinde 
sadık olduğu yönündeki görüşleriyle Mu'
tezile'nin düşüncelerini benimser. Menzi
le beyne'l-menzileteyn meselesinde Mu'
tezile'nin görüşüne katılmaz. Emir bi 'l
ma'rüf nehiy ani'l-münkerin vacip olduğu
nu AI-i İmran süresinin 1 04. ayetine daya
narak ortaya koyar. İmameti dinin temel 
ilkelerinden sayan ve bu konuda diğer Şii 
fırkalarına yaklaşan Ressl'ye göre Hz. Pey
gamber'den sonra ilk imam Ali b. Ebu Ta-
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lib, sonraki imamlar ise Hz. Ali'nin oğulları 
Hasan ve Hüseyin'dir. Bunların ardından 
imarnet vasıflarını taşımak şartıyla Hz. 
Fatıma neslinden gelen kimselerdir. Bu 
durumda Hicaz'da zuhur eden Zeyd1 gele
neğine ait Kasımiyye'nin kurucusu sayılan 
Ress1'nin Zeydiyye ölçülerine göre imam 
olduğu kaydedilmektedir (M . EbQ Zehre, 
S. 495) 

Eserleri. 1. ed-Delilü'l-kebir fi'r-red 
'ale'l-teldsife . Abrahamov tarafından 
Arapça aslı ile birlikte neşredilmiştir (Al
Kasım b. lbrahim on the Proof of Gad 's E.xis
tence, Kitab al-Dalli al-Kabir, Le iden I 990). 

2. Kitô.bü'l-Müsterşid. Kelamla ilgili olan 
bu eseri de Abrahamov Arapça aslı ile be
raber yayımiarnıştır ( Antropomorphism and 
lnterpretation of The Qur'an in the Theology 
of al-Qasim ibn lbrahim, Kitab al-Mustar
shid, Leiden I 996). 3. el-Kô.milü'l-münir 
ii işbô.ti vilô.yeti Emiri'l-mü'minin 'Ali 
b. Ebi Tô.lib. Müellife nisbeti ihtilaflı olan 
eser Abdülvahid Yahya el-Hadi tarafından 
neşredilmiştir (Beyrut 2002). 4. er-Red 
'ale'z-zındi]f el-la'in İbni'l-Mu]faffa'. 
İbnü'l-Mukaffa'a izafe edilen Mu'ô.raza
tü'l-Kur'ô.n adlı eser hakkında yazılan bu 
kitabı Michelangelo Guidi İtalyanca tercü
mesiyle birlikteyayımlamıştır (Roma ı 927). 

Büyük ihtimalle ll. (VIII.) yüzyılın ikinci ya
rısında Irak dışında bir Maniheist tarafın
dan kaleme alınan Mu'ô.raza, Ress1'nin ki
tap üzerine kaleme aldığı bu reddiyeden 
bir süre önce İbnü'I-Mukaffa'a nisbet edil
miştir (DiA, XXI. 131) 5. UşCılü'l-'adi ve't
tevl;id (nşr. Ahmed imare, Resa'ilü'l-'adl 
ve 't-tev/:ıfd içinde, Kah i re I 971, s. 95- I 58). 

6. Ta'li]f Şerl;i'l-Uşuli'l-J].amse. Zeydiy
ye'nin temel inançlarını içeren eser Ab
dülker1m Osman tarafından neşredilmiş
tir (Kah i re I 965). 

Bunların dışında bazılarının müellife nis
beti şüpheli olan er-Red 'ale 'n-naşô.rô., 

er-Red ale'r-Ravô.fiz min aşl;ô.bi'l-gu
lüv, er-Red 'ale'l-müll;id, er-Red 'ale'l
Müşebbihe, er-Red 'ale'l-Mücbire, el
Esas ii 'ilmi'l-kelô.m, el-Meknun, Şıta
tü '1- 'arş ve'l-kürsi ve tefsiruhümô., ed
Delilü'ş-şagir, el-Ferô.'iz ve's-sünen, Ki
tô.bü't-Tahô.re, Şalô.tü'l-yevm ve'l-ley
le, en-Nô.siJ]. ve'l-mensCıJ]. ve Siyô.setü'n
nefs adlı eserler zikredilmektedir (Brockel
mann, GAL, I, 197-1 98; Suppl., 1, 314-3 15; 

Mevsa'atü a'lami 'l-{ikri 'l-islamf, s. 818). 
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!il MUHAMMED ARUÇİ 

ı --, 
RESSILER 

L 
(bk. ZEYDILER). 
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ı --, 
RESUL 

L 
(bk. ELÇİ; PEYGAMBER; RİSALET). 

_j 

ı --, 
RESULDAR 

( ),~,..,) ) 

Bazı Ortaçağ İslam devletlerinde 
elçilere mihmandarlık yapan 

L 
saray görevlisi. 

_j 

Arapça resUl (elçi) kelimesiyle Farsça -dar 
ekinden oluşan resuldar terim olarak el
çileri karşılayan, onları ikamet edecekleri 
yere götüren, saraya geliş gidişlerini dü
zenleyen, hükümdarıo verdiği cevabi mek
tuplan ve hediyeleri kendilerine teslim eden 
göreviiyi ifade eder. İslam tarihi kaynak
larında elçilerin karşılanışı ve hükümdar 
tarafından kabulü sırasında daima özel bir 
memurun görevlendirildiği bilinmektedir. 
Bu işi gören memurlardan biri de resuldar 
unvanını taşımaktadır. Resuldar hakkın
daki bilgiler daha çok Gazneli devlet teş-

kilatıyla ilgili olarak verilmektedir. Gazne
liler Devleti'nde resuldarın görevlerinden 
bahseden yegane kaynak Muhammed b. 
Hüseyin ei-Beyhaki'nin Tô.riJ].-i Beyha]fi 
adlı eseridir. Bu bilgilere eserin, Gazneli 
Sultan Mahmud'un ölümünden (421/1030) 

sonra oğulları Mesud ile Muhammed ara
sındaki taht mücadelelerinden bahseden 
bölümlerinde rastlanmaktadır. Ebu Mu
hammed ei-Haşiml. Abbas1 Halifesi Kadir
Billah 'ın elçisi olarak N1şabur'a geldiğinde 
(421/1 030) elçiyi ikamet edeceği saraya re
suldar götürmüş, iki üç gün sonra elçinin 
kaldığı saraya giderek onu merasimle Sul
tan Mesud'un huzuruna getirmiş, Mesud 
elçiyi kabul ettikten sonra onu kaldığı ye
re yine resuldar götürmüştür. Mesud'un 
halifeye gönderdiği armağanları da elçiye 
resuldar teslim etmiştir. 

Beyhaki, Gazneli Sultan Mesud'un, kar
deşi Muhammed'i mağ!Op edip durumu
nu sağlamlaştırınca Harizmşah Altuntaş'ın 
tavsiyesine uyup aradaki dostluğu kuwet
lendirmek için Karahanlılar'dan Yusuf Ka
dır Han'a elçi yollamayı kararlaştırdığın da 
elçi olarak seçilen iki kişiye verilecek hil'at
lar için Resuldar Ebu Ali'nin görevlendiril
diğini kaydeder. Sultan Mesud, Karahanit 
Hükümdan Yusuf Kadır Han'ın elçisini ve 
gelin olarak gönderilen kızını karşılayıp ge
tirmeleri için mertebedar, val1-yi haresle 
(emir-i hares) birlikte resuldan da görev
lendirmişti. Fars Atabegleri Salgurlular'da 
da resuldarlık müessesesine rastlanmak
tadır. Salgurlu Atabegi Zeng1'nin Kirman 
Selçukluları 'ndan Melik Arslanşah 'a yol
ladığı elçi Zeynüddin'in lakabı resuldardı. 
Buradan resuldarın aynı zamanda elçilikle 
görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Resuldar
lık Delhi Sultanlığı devlet teşkilatında da 
mevcuttu. 
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