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RESÜLİLER 
(J,_.,J~) 

Yemen'de 
1229-1 4 5 4 yılları arasında 

hüküm süren 
muhtemelen Türkmen asıllı 

bir hanedan. 
_j 

Adını kurucusu el-Melikü'I-MansCır NCı
reddin ömer'in dedesi olup Abbasller'in 
EyyCıbller'e gönderdiği elçiler arasında yer 
aldığı rivayet edilen Muhammed b. HarCın 
b. Ebü'I-Feth er-Resul' den alır. Hanedanın 
etnik kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri 
sürülmüştür. Üçüncü Resul! sultanı ei-Me
likü'I-Eşref ll. Ömer'in Turfetü'l-aşl).db adlı 
eserine dayanan muahhar kaynakların bü
yük bir kısmı, Muhammed b. HarCın 'un 

nesebini Kahtaniler'in Kehlan koluna men
sup Gassaniler'e bağlayarak onun Arap ol
duğunu, ancak neslinden gelenlerin daha 
sonra Türkmenler'in yaşadığı bölgelere yer
leştiklerinden kimliklerini yitirip Türkçe ko
nuşmaya başladıklarını iddia etmiştir (Ab
dülbaki b. Abdülmedd el-Yemanl. s. 85; Al i 
b. Hasan ei-Hazred. 1, 25-27). Resulller'in 
ikinci sultanı ei-Melikü 'I-Muzaffer ı. Yu
suf'un müşaviri İbn Hatim'in bu hanedan
la ilgili en eski ve en güvenilir kaynak ola
rak kabul edilen es-Simtü'l-giili's-semen 
fi a{ıbfıri'l-m ülCık mine 'l-G uz bi' I-Yemen 
(Yemen'de Oğuz meliklerinin tarihi ) adlı 
eserine bu ismi vermesi ve içinde yukarı
daki rivayetlerden hiç bahsetmemesi bu 
rivayetlerin sonradan uydurulduğu izleni
mini vermektedir. lrak'a yerleşerek Abba
s! halifeleri nezdinde EyyQbller'e birkaç de
fa elçi gönderilecek kadar itibar kazandığı 
ileri sürülen Muhammed b. HarCın'un adı
na dönemin kaynaklarında rastlanınama
sını ve hangi Abbas! halifesi devrinde elçi
lik yaptığının belirtilmemesini dikkate alan 
Zettersteen de bu rivayeti şüpheyle kar
şılamaktadır (el-Me likü ' l -Eş re f er-Res Cıll , 

neşredenin giriş i , s. 32-33) . Arap tarihçile
rinin genellikle, yabancı kökenli hanedan
ları Arap nesebine bağlama eğilimi gös
terdiğini ifade eden bazı araştırmacılar da 
hanedan mensuplarının Türkçe konuşma
sına dayanarak Muhammed b. HarCın'un 

Selçuklu hareketiyle bölgeye gelen Oğuz
lar'ın bir boyundan olmasını daha muh
temel görmektedir (Bosworth , s. 108; Ef2 
ı ing. ]. vııı . 455) . ResulHer'in yönetimlerini 
halka kabul ettirebilmek için neseplerini 
Kahtaniler'e bağlamış olması da mümkün
dür ( ta rtı şmalar için b k. M. Abdülal Ahmed, 
S. 46-56). 

Kaynaklara göre bir isyan sırasında Bağ
dat'tan ayrılan Muhammed b. HarCın , Ey
yQbller'in hizmetine girdi. Yemen'in ele ge
çirildiği (569/ 1 173 ) günlerde veya hemen 
ardından bölgeye yerleşen oğulları ve to
runları EyyQbller tarafından çeşitli şehirle
re vali tayin edildi. Bunlardan Mekke Va
lisi NCıreddin Ömer b. Ali. Yemen EyyCıb!
leri'nin son hükümdan ei-Melikü'J-Mes'Cıd 

Selahaddin Atsız'ın ölümünden (626/1229) 

sonra Yemen'i atabeg sıfatıyla idaresi al
tına aldı. Böylece Mısır EyyCıbl Sultanı ı. el
Melikü'I-Kamil Muhammed'in tabiiyyetin
de Yemen'e hakim olan NCıreddin Ömer 
durumunu sağlamlaştırınca ei-Melikü'I
MansCır unvanıyla bağımsızlığını ilan etti 
(63 2/ 123 5) , hükümdarlığı Abbas! Halifesi 
Müstansır-Billah tarafından da kabul gör
dü. NCıreddin ömer, 645 (1247) yılında Zey
d! imamıyla birleşerek yönetime baş kal
dıran yeğeni Esedüddin Muhammed'i yen
di. Cened'de kendi memlüklerinin suikastı
na uğradığında (Zilkade 647 1 Şubat ı 250) 

kurduğu devletin hakimiyeti Mekke ile Had
ramut arasındaki bölgede tanınıyordu . 

Rakiplerini bertaraf ederek tahta çıkan 
NCıreddin Ömer'in büyük oğlu ei-Melikü'I
Muzaffer ı. Yusuf öncelikle ikt idar müca
delesi sırasında elden çıkan Zebld, TiM
me, Aden ve Mekke gibi şehirleri tekrar 
hakimiyet altına aldı. Daha sonra pek çok 
defa isyan eden büyük nüfuz sahibi amca
ıadesi Esedüddin Muhammed ile. onun 
ölümünün ardından Zeyd! imam ve şerif
lerinin isyanlarıyla uğraşmak zorunda kal
dı . 676'da ( 1278) Zeyd!ler'e karşı başarı 
sağlayarak 678'de ( 1279) Zafar'ı, ertesi 
yıl da Şibam ve Hadramut'u toprakları
na kattı. ilmi, adaleti ve dindarlığıyla ta
nınan Yusuf, Memlük sultanlarıyla ilişki
lerini yıllık belirli bir miktar vergi gönde
rerek düzeltme yoluna gitmişti. Onun 
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ölümünden ( 694/1 295) sonra yerini alan 
oğullarından ei-Melikü ' I - Eşref ll. Ömer'in 
hakimiyetini tanımayan kardeşi el-Melikü'I
Müeyyed DavCıd bir ara Aden'i ele geçir
diyse de yenilerek hapse atıldı . Ancak el
Melikü'I-Eşref ll. Ömer'in kısa süre sonra 
ölümü üzerine sultan ilan edildi (696/1 296) 

Öncelikle kardeşi el-Melikü'I-Mes'Cıd 'u ber
taraf eden DavCıd Hacce bölgesini zapte
derek hakimiyetini genişletti (698/1299). 

Birçok defa baş kaldıran bölge şeriflerinin 
701 (1302) yılındaki isyanını kanlı bir şekil
de bastırıp onları itaate mecbur etti. 1305-
1309 yılları arasında Hacce bölgesindeki 
bazı kaleleri ele geçirdi. Zeyd! imamı Mu
hammed b. Mutahhar b. Yahya'ya ait top
rakların bir kısmını alırken onun kışkırttı
ğı Zernar Kürtleri 'ni de bölgeden sürdü 
(71 3/13 13). 

ei-Melikü'I-Müeyyed DavQd'un 721 'de 
( 132 ı) ölümünün ardından sultan olan oğ
lu ei-Melikü'I-Mücahid Ali ertesi yıl taht
tan indirildiyse de çok geçmeden tekrar 
tahta çıktı ; Memlük Sultanı Muhammed 
b. Kalavun'un gönderdiği birliklerin yar
dımıyla düzeni sağladı (725/ 1325) ve kay
bettiği yerleri geri aldı. Fakat 751 'de ( 1350) 

hac için gittiği Mekke'de şerifin yönlen
dirmesiyle Muhammed b. Kalavun'un hac 
emlri tarafından tutuklanarak Mısır'a gö
türüldü ve bir yıl orada alıkon uldu. Bu sü
re içinde annesi idareyi elinde tutmakla 
birlikte devlet neredeyse dağılma nokta
sına geldi. Ülkesine dönen sultan düzeni 
tekrar kurdu; ancak 764'te (ı 363 ) ölümü
ne kadar çeşitli kabBelerin ve oğullarının 
isyanlarıyla uğraşmak zorunda kald ı . On
dan sonra tahta çıkan ei-Melikü'I-Efdal 
Abbas'ın dönemi de isyanlarla geçti. 778'
de ( 1377) ölen Abbas'ın yerine çok genç 
yaştaki oğlu ei-Melikü'l-Eşref ı. İsmail sul
tan oldu. Zeyd! imamları. şerifler. Tihame 
ve Mihlafüca'fer'deki kabilelerle memlük 
birliklerinin isyanları karşısında büyük ba
şarı kazandı ; öldüğünde (ı 8 Reblülewel 
80316 Kasım 1400) ülkenin birliğini tama
men sağlamıştı. ResCılller'in son büyük sul
tanı ei-Meliki,.i 'n-Nasır Ahmed yönetimden 
ayrılan şehirleri tekrar ele geçirdi ve 820 
( 1417) yılında yapılan bir savaşta Zeyd! 
imamı el-MansOr Ali 'yi ağır bir yenilgiye uğ-
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rattı. Kardeşinin isyanını da bastırarak ül
kede büyük ölçüde nizarnı tesis etti (822/ 
1419). el-Melikü'l-Nasır Ahmed'in 8Z7'de 
( 1424) vefatının ardından Resulller küçük 
hanedanlara bölündü ve hükümdarlık, ço
cuk yaştaki sultanlarla bu küçük hane
danların rakip melikleri arasında sık sık el 
değiştirmeye başladı . ResQli ordusundaki 
memlük birliklerinin sürekli isyanları da 
kargaşalığı arttırdı. Nihayet bu durumdan 
yararlanarak Aden'e saldıran Tahiriler 858 
(1454) yılında ResQli topraklarının tama
mını ele geçirip hanedana son verdiler. 

ResQliler'de devletin idari yapısı selef
Ieri EyyQbiler'in siyasi nizamma göre dü
zenlenmişti ve sivil teşkilatta naiblik mü
essesesi vezirliğin üzerindeydi. Ordu ata
bekü'l-ceyş tarafından yönetiliyor ve çekir
değini memlük birlikleri oluşturuyordu. 
Aden, Taiz, Zebid ve Zafar gibi şehirlerde 
bastırılan ResQli paralarında diğer İslam 
devletlerinin paralarından farklı olarak ba
lık ve kuş gibi hayvan figürleri yer atmak
taydı. Devlet gelirlerinin büyük bir kısmı 
milletlerarası deniz ticaretinden ve tran
sit geçiş vergilerinden sağlanıyordu. Aden 
Limanı , Doğu-Batı ticaretinde önemli bir 
yere sahipti. Sultanlar özellikle hurma ta
rımını desteklemişler ve yeni zirai teknik
lerin uygulanmasında bizzat öncü rolü oy
namışlardır. 

Sünni bir politika takip eden ve hemen 
tamamı alim olan ResQli sultanları yazdık
ları kitaplar. yaptırdıkları medreseler ve 
kurdukları kütüphanelerle ilmin gelişme
sine büyük katkıda bulunmuşlardır. Ver
gilerin bir kısmı kendilerine tahsis edilen 
ulema ayrıca vakıftarla da desteklenmek
teydi. el-Melikü'l-Müeyyed DavQd'un Taiz'
de inşa ettirdiği medresenin kütüphane
sinde 100.000 kitap bulunduğu rivayet edi
lir. el-Melikü 'l-Eşref İsmail ve el-Melikü'z
Zahir Yahya'nın aynı şehirde kurdukları 
Eşrefiyye ve Zahiriyye medreselerinin de 
kütüphaneleri vardı. Sultanlar bazı kitap
ları dışarıdan getirtiyor, ünlü bir alim geldi
ğinde veya değerli bir kitap getirildiğinde 
bunları bizzat katıldıkları törenlerle karşı
lıyorlardı. Sultanların bu tutumu birçok ali
min Yemen'e yerleşmesine vesile olmuş
tur. Yemen'e dışarıdan gelen veya orada 
yetişen ünlü alimler arasında Muhibbüd
din et-Taberi, FirQzabadi, Ali b. Hasan el
Hazreci, Abdülbaki b. Abdülmecid el-Ye
meni, İbn Hatim. Muhammed b. Yusuf el
Cenedi. İbnü'l-Ehdel ve İbnü'l-Mukri el
Yemeni sayılabilir. 

ResQli sultanları imar faaliyetlerine bü
yük önem vermişlerdir. Kaynaklarda isim
leri sayılan cami. mescid, medrese. kütüp-
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hane. saray, darüzziyafe, hankah ve ribat 
gibi binaların sayısı 180 civarındadır ve bun
ların çağuna çeşitli vakıflar tahsis edildiği 
belirtilmektedir. Günümüze ulaşan başlı
ca eserler arasında Taiz'deki MansQriyye, 
Muzaffer( ve Eşrefiyye camileri bulunmak
tadır. ResQli eserleri EyyQbi mimarisiyle 
yerel Yemen üstübunun bir karışımıdır. 
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Iii CENGiZ TOMAR 

RESULZADE, Mehmed Emin 
(1884-1955) 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu 

L 
ve ilk cumhurbaşkanı. 
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Bakü yakınlarındaki Novhanı köyünde 
doğdu . Babası tanınmış bir din alimi olan 
Hacı Molla Ali Ekber, annesi Zatkızı Ziy
net'tir. Küçükyaşlarından itibaren aile çev
resinde aldığı dini bilgiler yanında belli öl
çüde Arapça ve Farsça öğrendi , ardından 

Farsça'sını geliştirdi. Rus-Tatar mektebin
de okuduktan sonra bir müddet Bakü Tek
nik Okulu'na devam etti. Bu yıllarda Ba
kü'nün ekonomik, sosyal ve siyasal orta
mından, Rusya'da ve Rusya müslümanları 
arasında gittikçe yaygınlaşan inkılapçı ha
reketlerden, Gaspıralı İsmail Bey'in önder
lik ettiği usQH cedid okulları ve onun eği
tim hakkındaki görüşlerinden etkilenip milli 
meselelerle ciddi şekilde ilgilenmeye baş
ladı. 190Z'de Rus sömürge yönetimine kar
şı mücadele etmek için Müslüman Genç
lik Teşkilatı adıyla gizli bir cemiyet kurdu. 
Bu cemiyet Müslüman Demokratik Mü
savat Cemiyeti ismini alarak çalışmalarını 
sürdürdü. 1904 yılı sonlarına doğru arka
daşları Mir Hasan Mevsimov, Mehemmed 
Hasan Hacinski ile birlikte bu cemiyeti, 
Rus Sosyal Demokrat Fehle (işçi) Partisi'
nin Bakü komitesi içerisinde yer alan Müs
lüman Sosyal Demokrat Himmet (kısaca 
Himmet 1 Hümmet) teşkilatma dönüştür
dü. M. Azizbeyov, Neriman Nerimanav ve 
S. M. Efendiyev gibi inkılapçıların da katıl
dığı bu teşkilatın 1904-1905 yıllarında altı 
sayı çıkarılan ve gizlice teksir edilip dağı
tılan Himmet adlı bir yayın organı vardı. 

Resulzade, iş hayatına Bakü'de Rusça 
yayımlanan Kaspi gazetesinde mürettip
lik yaparak başladı, daha sonra gazeteci
lik onun asıl mesleği oldu. Resulzade'nin 
ilk yazısı , Tiflis'te Mehemmedağa Şahtaht

lı'nın çıkardığı Şark-ı Rus gazetesinde ya
yımlanan "Saadetlü Mehemmedağa Hu
zuruna" adlı mektubudur (2 Mayıs 1903, 
sy. 14). Aynı gazetede çıkan ikinci yazısı . 

amcasının oğlu Mehemmedeli (Muhamme
dali) Resulzade ile birlikte yazdıkları "Him
met ve Gayret Vaktidir" başlıklı makaledir 
(1903, sy. 19, 20). Aydınların millete karşı 
sorumluluklarının dile getirildiği bu maka-


