
ti. Bir asır sonra Ya'rubiler'in çöküş döne
mine girmesiyle kabilenin şeyhi Rahmet 
el-Matari serbest davranmaya başladı ve 
yüzyılın ortalarına doğru eski Culffır'ın ya
nına kurduğu Re'sülhayme'de bağımsızlı
ğını ilan etti. Daha sonra Re'sülhayme ile 
Şarika'da güçlü bir donanma ve kara or
dusu oluşturan Rahmet ei-Matari, Nadir 
Şah'ın öldürülmesi ( 1160/1747) ve iran ' ın 
körfezdeki nüfuzunu kaybetmesi üzerine 
çevredeki Kavasim hakimiyetini ve Hür
müz Bağazı trafiğindeki kontrolünü pe
kiştirdi; bu durum bir asır kadar devam 
etti. 

Doğu Hindistan Şirketi vasıtasıyla Bas
ra körfezine yönelik ticari ve siyasi faali
yetlerini arttıran İngiltere, XIX. yüzyılın ilk 
yıllarından itibaren güç kullanarak razı et
tiği bölgedeki bazı Arap emirlikleri ve ka
bileleriyle saldırmazlık antlaşmaları imza
Iadı ve 1819' da da bir saldırıyla ele geçirip 
kısa bir süre işgal altında tuttuğu Re'sül
hayme'yi ve limandaki gemileri tahrip et
ti. Bunun üzerine Şarika'ya çekilen ( 1820) 

Emir Sultan b. Sakr da bir saldırmazlık ant
Iaşması imzalamakzorunda kaldı. 1869'da 
Kavasim toprakları ikiye bölündü ve Re'
sülhayme, Şarika emirinin yeğeni Humeyd 
b. Abdullah'ın idaresinde müstakil bir emir
lik haline geldi. Bu yıllarda İngilizler'in kör
fezdeki nüfuzunu zayıftatmak için hareke
te geçen Osmanlı Devleti, Arap yarımada
sının Katar'a kadar olan kısmını yeniden 
ele geçirdiyse de İngilizler'i bölgeden çı
karamadı. İngiltere, 1892'de sahil boyun
daki Arap emirlikleriyle yeni antlaşmalar 
imzalayarak nüfuzunu daha da arttırdı. 
Bu antlaşmalarla iç işlerinde bağımsızlık 
hakkı verilen emirlikler dış işlerinde ve sa
vunma konusunda İngiltere'ye bağlandı
lar. 

Önceleri körfezdeki emirliklerle yalnız 
stratejik konumları açısından siyasi ve ti
cari sebeplerle ilgilenen İngiltere, XX. yüz
yılın ilk yarısında bölgede petrol bulunma
sı üzerine bunlarla daha fazla ilgilenmeye 
başladı ve buraya iyice yerleşmeye karar 
vererek 1952'de kendisine bağlı Antiaş
malı Emirlikler Konseyi'ni kurdu. Fakat şart
ların giderek zortaşması karşısında 1968'
de körfezden çekileceğini açıkladı. Bunun 
üzerine bölgedeki emirlikler 30 Mart 1968'
de kendi aralarında birlik oluşturma ka
rarı aldılar ve 2 Aralık 1971 tarihinde Bir
leşik Arap Emirlikleri Devleti'ni kurdular. 
Ancak Re'sülhayme, EbQzabl ve Dübey 
emirliklerinin ayrıcalıklarını kabul etmedi
ği ve İran ile kıyı petrollerinden pay alma 
hususunda bir anlaşma yaptığı için Şu-

bat 1972'de birliğe katılabildL Kırk üyeli 
Milli Meclis'in altı üyesi Re'sülhayme'ye 
aittir. 

Yüzölçümü 1700 km 2 olan ve nüfusu 
200.000'i aşan Re'sülhayme Emirliği top
rak genişliği ve nüfus bakımından fede
rasyonun dördüncü üyesidir. Bol yağış alan 
geniş ovalara sahip bulunduğu için yedi 
emirlik arasında tarıma en elverişli olanı 
Re'sülhayme'dir. Son yıllarda tarım ve hay
vancılık alanında büyük gelişme olmuş ve 
2000'den fazla örnek çiftlik kurulmuştur. 
ihtiyacın üzerinde üretilen sebze ve meyve
ler diğer emirliklere ihraç edilir. Ülke top
rakları petrol ve doğal gaz kaynakları ba
kımından pek zengin değilse de günlük çı
karılan petrol 6500 varili bulmakta ve yıl
lık gelirin % 6S'ten fazlası petrolden sağ
lanmaktadır. Nüfusun yarıdan fazlasını pet
role bağımlı iş kollarında çalışmak üzere 
Hindistan, Pakistan, Bengladeş ve İran'dan 
gelen işçiler oluşturur. Yerli halkın çoğun

luğu Sünni müslümandır. Başşehir Re'sül
hayme, büyük bir köprüyle birbirine bağla
nan eski ve günümüzde Nahl denilen mo
dern şehirden meydana gelmiştir. Liman, 
petrol ve sanayi tesisleriyle uluslararası ha
vaalanı şehrin kuzeyindeki Rems bölge
sinde yer almaktadır. 1999 yılında Re'sül
hayme'de Camiatü'l-ittihad adıyla bir üni
versite kurulmuştur. 
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RE'SÜLMAL 
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( JWf W"'IJ ) 

Malın 

kar ya da fazlalık içermeyen aslı, 

L 
ana para, sermaye. 

_j 

Sözlükte "baş" anlamına gelen re's ile 
mal kelimelerinden oluşan re'sü'l-mal ter
kibi fıkıhta ticaret için gereken ana para 
ve paraya çevrilebilir malların bütününü 
ifade eden ana mal, ana para, sermaye, 
kapital yanında bir malın kar ya da fazla
lık içermeyen aslını belirtmek için kullanı

lır. Fıkıh eserlerinde daha çok zekat, şirc 
ket, mudarebe, selem, riba, karz, büyü', 
murabaha, tevliye gibi bölümlerde geçen 
re'sü'l-mal kavramı bağlama göre farklı 
manalar taşır. Mesela şirket akdinde taraf
ların ortaya koyduğu sermayeyi, miras hu
kukunda varisiere bölüştürülecek toplam 
terekeyi, selem akdinde alıcının peşin ola
rak ödediği semeni, karz akdinde herhan
gi bir fazlalık 1 faiz içermeksizin borç ve
rilen malı ifade eder. Re'sülmal sahibine 
rabbü'l-mal ve sermayedar denir. Cahiliye 
dönemi Arap toplumunda oldukça yaygın 
olan faiz uygulamalarında borcun aslı re'
sülmal, fazlalıklar ise riba diye adlandırıl
maktaydı. Re'sülmal terkibi Kur'an-ı Ke
rlm'de ribayı kesin biçimde yasaklayan 
ayetterin ardından ana paranın alacaklıya 
ait olduğu ifade edilirken (el-Bakara 2/ 
279), ayrıca Hz. Peygamber'in Veda hut
besinde riba yasağı bağlamında (E bO Da
vOd, "Büyit", 5) çoğul şekliyle (rüOsü em
va!) geçer. Modern Arapça'da er-re's-ma
liyye veya el-mezhebü'r-re'smal'i "kapita
lizm" anlamında kullanılır. Ekonomi teri
mi olarak "üretim sürecinde insan emeği
nin verimliliğini arttıran üretim malları" 
(Unay, s. 12), "işletmede kullanılan ve iş

letmenin teçhizatı olduğu için üretime yö
nelik mallar" (Savatier, s. ı 03) şeklinde ta
nımlanan sermayenin tüketim malların
dan farklı olarak üretime yönelik mallar
dan oluşma özelliği ön plandadır. İ lkel dö
nemlerde üretime dönük faaliyetler yalnız 
emek ve doğal kaynaklarta yapılırken za
manla sermayeye ihtiyaç duyulmuş, üre
tim araçları da sürekli değişmiş, basit alet
ler yerini makineye ve modern teknolojiye 
bırakmıştır. Bütün bu dönüşümler üretim
de sermayeyi son derece önemli bir faktör 
haline getirmiştir. Ekonomi dilinde serma
ye dar anlamda meşru olan değişik üre
tim yollarıyla bir şeyi yapmak üzere orta
ya konulan nakdi serveti ya da beşeri kabi
liyeti, geniş anlamda ise toplumun sahip 
olduğu kaynakların tamamını kapsar. Bu 
sebeple iktisatçılar sermayeyi ikiye ayırır. 
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RE'SÜLMAL 

1. Üretim için gerekli materyalleri içeren 
ve görünürde artış göstermeyen binalar
la üretimde kullanılan makine ve teçhizat
lardan oluşan sabit sermaye. z. Mal üreti
m inde ve kar elde etmede kullanılan ayni 
ya da nakdi sermaye anlamına gelen te
davüldeki sermaye. Bundan başka fizik!/ 
teknik sermaye, döner sermaye, hukuk! 
sermaye, beşeri sermaye gibi birçok sınıf
landırma yapılmıştır (Unay, s. 13). 

Fıkıh eserlerinin akid şirketleriyle ilgili 
bölümünde sermaye anlamında olmak üze
re re'sülmal kavramı geniş bir kullanıma 
sahiptir. Akid şirketleri iki veya daha çok 
kişinin bir sözleşme çerçevesinde ortakla
şa iş yapmasını sağlayan ortaklık türleri
dir. Bu amaçla taraflar mal (emval). iş gü
cü (a 'mal) ya da kredi ve itibar (vücOh) or
taklığı türünde şirketler kurabilir. Emval 
şirketinde tarafların koyduğu re'sülmal 
nakit ve 1 veya ticarı emtia türünden mal
lar iken a'mal şirketinde ortakların emek 
ve meslek! becerileri, vücfıh şirketinde ise 
piyasadaki kredileridir. Bu şirketlerin her 
biri sermeye, kar zarar paylaşımı ve ortak
ların birbiriyle sadece vekalet veya hem 
vekalet hem kefalet ilişkisi içinde olması
na göre mufavada ve inan türlerine ayrF 
lır. Mufavada ortaklığı emval türünden ise 
re'sülmalin altın , gümüş veya nakit para 
olması gerekir; ticaret malları re'sülmal 
yapılamaz. Ortakların farklı katkılarıyla olu
şan mudarebe şirketinde taraflardan biri 
sadece re'sülmali, diğeri emeğiyle ortaklı
ğa katılır; zarar sermaye sahibi tarafın
dan karşılanır; işletmeci ortak sermaye sa
hibinin vekili durumunda olup emeğine 
karşılık ayrıca bir bedel talep edemez. 

Re'sülmal kavramının kullanıldığı diğer 
fıkhl konuların başlıcaları şunlardır: 1. Karz 
akdi. ihtiyaç sahiplerine yardımda bulun
manın yollarından biri olan ve dinen teş
vik edilen faizsiz borç para verme duru
munda ödünç alan kimse sadece borç al
dığı miktarı (ana parayı ) ödemekle yüküm
lüdür. z. Güvene dayalı satım . Satım para
sının (semen) satıcının maliyet konusunda
ki beyanına göre belirlenmesi durumunda 
güvene dayalı satım türlerinden söz edi
lir; bunlar da fiyat satıcının aldığı bedel
den düşükse vadla, yüksekse murabaha, 
aldığı bedele eşitse tevliye diye anılır. Satı

cı , fıkıh terminolojisinde "malı alırken borç
landığı şey" anlamında kullanılan re'sül
male (alış fiyatına) neleri dahil ettiğini müş
teriye açıklamışsa bunların tamamını ser
mayeye ekleyebilir. Fakat satıcının, "Bana 
maliyeti şudur" veya "bana mal olduğu fi
yata" şeklinde genel bir ifade kullanması 
sık rastlanan bir durum olduğundan fıkıh 
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doktrinleri nelerin fiyata veya maliyete da
hil sayılıp sayılmayacağı hususunda ölçü
ler geliştirmişler ve çözümler üretmişler
dir (bk. MURABAHA) 3. Selem akdi. Üreti
cinin sermaye temin edebilmesini kolay
laştıran ve paranın peşin, malın vadeli ola
rak teslimi esasına dayanan selem 1 selef 
akdinde satıcıya ödenen satış bedeli re'sül
mal diye isimlendirilir. Selem akdinin ku
rulmasıyla satıcı re'sülmale (semene) he
men, müşteri ise mala belirlenen vade dol
duğurıda sahip olur. Selem akdinde re'sül
malin cinsi, niteliği , miktarı belli olmalı ve 
fakihlerin çoğunluğuna göre semen akid 
meclisinde teslim edilmelidir. Malikller'e 
göre selemde ana paranın geciktirilmesi 
caizdir. 4. Sarf akdi. Para olarak kullanılan 
altın , gümüş gibi değerli madenierin ya 
da kağıt paraların kendi cinsinden veya 
ayrı cinsten bir parayla peşin olarak değiş
tirilmesi işlemi olan sarfta bedellerden bi
rinin peşin ödenmemesi halinde akid kar
za dönüşür ve akid anında teslim edilen 
kısım bedel değil re'sülmal olacağından 
vade (nesle) faizi meydana gelir. 
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REŞEHAT 
( -:..~)) 

Fahreddin Ali Safi'nin 
(ö. 939/1532) 

Nakşibendi şeyhlerinin 

b iyografisine dair Farsça eseri. 
_j 

Tam adı ReşeJ:ıat-ı 'Aynü'l-J:ıayat'tır. 
Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin oğlu olan müellif 
eserin mukaddimesinde, 889 (1484) ve 893 
(1488) yıllarında şeyhi Ubeydullah Ahrar'ın 
sohbetlerine katılarak duyduklarını not et
tiğini , 909'da (ı 503) bu bilgileri Nakşiben
diyye'ye mensup diğer şeyhlerden duydu
ğu ve güvenilir eserlerden derlediği bilgi
lerle beraber kitap haline getirdiğini, asıl 
amacının Ubeydullah Ahrar'ın hayatını ve 
menkıbelerini anlatmak olduğunu, esere 
verdiği "Reşehat" adının eserin tamam
landığı 909 ( 1503) yılıyla ilginç bir şekilde 
örtüştüğünü ifade eder. 

Mukaddimeden sonra bir makale, üç bö
lüm (maksad) ve bir hatime şeklinde dü
zenlenen eserin yarıdan fazlasını oluştu

ran makale kısmında Yusuf ei-Hemeda
nl'den itibaren doksanın üzerinde Nakşi

bendiyye ricalinin hayat hikayeleri ve gö
rüşlerine yer verilmiş , Abdülhalik-ı Gucdü
vanl'ye ayrılan sayfalarda Nakşibendiyye'
nin on bir temel prensibi de açıklanmıştır. 

Birinci bölüm Ubeydullah Ahrar'ın soyu ve 
yakınlarıyla birlikte hayatını , ikinci bölüm 
hikmetli sözlerini, üçüncü bölüm keramet
Ierini ve bu kerametleri nakleden çocukla
rıyla önde gelen müridierinin isimlerini ih
tiva etmektedir. Hatimede Ubeydullah Ah
rar'ın vefatı anlatılmıştır. Eserde önemli 
görüşlerin aktanldığı bölümler "reşha" baş

lığıyla diğerlerinden ayrılmış, yer yer bazı 
tasawufi terimler "kaşife" başlığı altında 

ele alınmıştır. 

Müellif eserinde, görüştüğü ve sohbet
lerine katıldığı kimselerden bizzat dinle
diklerini kaydetmekle birlikte Muhammed 

· Parsa'nın Ma]fdmat-ı Ijace 'Ala'üddin 
'Attar'ı, Ebü'I-Kasım Muhammed Buha
rl'nin Risale-i Baha'iyye'si, Mevlana Şe
habeddin'in Malp'imat-ı Emir Külal'i , Mu
hammed Kadi Semerkandl'nin Silsiletü'l
'arifin ve te~kiretü 'ş-şıddllfin'i , Mlr Ab
dülewel'in Mesmu'dt'ı , Abdurrahman-ı 

Cami'nin NeteJ:ıatü'l-üns'ü gibi kaynaklar
dan da yararlanmıştır. Bu bakımdan eser, 
XVI. yüzyıl öncesi Nakşibend! tarih ve kül
türünü yansıtan en güvenilir kaynaklardan 
biri durumundadır. Kitapta bazı hatalara 
da rastlanmaktadır. Mesela Ahmed Yese
vı~nin halifelerinden Hakim Süleyman Ata, 
Hakim Ata ve Süleyman Ata diye iki ayrı 


