
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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(ö. 939/1532) 

Nakşibendi şeyhlerinin 

b iyografisine dair Farsça eseri. 
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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 



şahıs gibi tanıtılmış, Alaeddin Attik'ın Ba
haeddin Nakşibend'in damadı olduğu ( doğ
rusu Alaeddin Attar'ın oğlu Hasan Attar) 
söylenmiştir (Reşetıat, ı. 140, 163; M. Tahir 
Harizml, vr 126a)_ Birçok yazma nüshası 
bulunan eserin Taşkent'teki Şarkiyat Ens
titüsü Kütüphanesi'nde mevcut (nr 5418) 

946 (1539) tarihli nüshası günümüze ula
şan en eski nüshalarından biridir. Birkaç 
defa basılan kitabın (Leknev 1890; Taşkent 

1329/1911) ilm! neşrini Ali Asgar Mulniyan 
gerçekleştirmiştir (l-ll, Tahran 1977) 

Eseri Muhammed Hüseyin b. Muham
med Had! eş-Şiraz! Tavzi}Ju'r-Reşe]J_dt 
adıyla Farsça olarak şerhetmiştir. Ayrıca 
Şeyh Celal el-Vaiz'in Şer]J-i Ba'z-ı Keli
mat-ı Reşe]Jat adlı bir kitap yazdığı belir
tilmektedir (M. Haşim-i Kişml, Nesemat, 
s. 154). Muhyl-i Gülşenl, eserin bazı bö
lümlerini özetleyip bazı bölümlerine ilave
ler yaparak 977 (1569) yılında Zencir-i 
Zeheb adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir. 
Reşehat-ı Muhyi adıyla da bilinen bu çe
virinin bizzat mütercim tarafından yazı

lan bir nüshası Yapı ve Kredi Bankası Ser
met Çifter Araştırma Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (m 302). İkinci Türkçe ter
cüme İbn Muhammed Şerif el-Abbasl ta
rafından 993 ( 1585) yılında yapılmıştır. 
Birkaç defa basılan bu tercümenin (Bu
lak 1256; istanbul 1269, 1279, 1291) ba
zı kısımları Zübdetü'r-Reşehat adıyla 

özetlenmiş (Süleymaniye Ktp , Laleli, nr. 
1372, vr 24a-74b; Hacı Mahmud Efendi , 
nr. 4615, vr ı b-98b), ayrıca Necip Fazı! Kı
sakürek tarafından özetlenip sadeleştirile
rek Reşahat Can Damlaları adıyla ya
yımlanmıştır (İstanbul 1971 ). Eserin sa
deleştirilmiş bir yayımı daha bulunmak
tadır (Reşehat: Hayat Pınarından Can 
Damlaları, haz. Mustafa Özsaray, istan
bul 2005). Eseri Molla Hüdaybergan Ça
ğatay Türkçesi'ne çevirmiştir. Bu çeviri
nin bir nüshası Taşkent Özbekistan Fen
ler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (nr 632). Kitabın Arif 
Çelebi tarafından Türkçe'ye tercüme edil
diği belirtilmişse de (Pertsch, s. 30-31) bu 
muhtemelen Arifı diye de bilinen İbn Mu
hammed Şerif el-Abbasl'nin tercümesi
dir. Reşe]Jat iki defa Arapça'ya çevrilmiş
tir. Taceddin b. Zekeriyya en-NakşibendT

nin Ta'ribü'r-Reşe]Jat adıyla 1029'da ( 1620) 

yaptığı ilk tercümeyi (Süleymaniye Ktp, 
Murad Buhar!, nr. 170, vr ı b-205b; Nuru
osmaniye Ktp., nr. 2344, vr [b-l46b), Mu
hammed Haşim-i Kişml yanlışlıkla Taeed
din'in müridi Ahmed Allan'a nisbet et
miştir. Muhammed Murad Remzl'ye ait 
diğer tercüme basılmıştır (Mekke 1307) . 

Eser Muhtar Halland tarafından Beads 
of Dew from the Source of Life adıyla 
İngilizce'ye çevrilmiştir (Fort Lauderdale 
2001) 

Reşef:ıi'ıtın 

lbn Muhammed 
Şerif ei-AbbasT 
tarafından 

yapılan 

tercümesinin 
ilk sayfası 
listanbul12911 

REŞEN 

Reşe]Jdt'a iki de zeyil yazılmıştır. Bun
lardan ilki, Muhammed Haşim-i Kişml'nin 
Nesemdtü'l-]f.uds min }Jada'i]f.ı'l-üns ad
lı Farsça eseri olup MahbGb Hasan Vasıtl 
tarafından Urduca'ya çevrilmiş (Siyalkut 
1990) , Münlr-i Cehan Melik eser üzerinde 
bir doktora çalışması yapmıştır ( 1375 h ş./ 
1996, Tahran Üniversitesi). Diğer zeyil Mu
hammed Murad Remzl'nin Nefd'isü's-sd
ni]J_dt fi te~yili'l-bd]f.ıydti'ş-şali]J_ô.t adlı 
Arapça eseridir ve aynı müellifin Reşe]Jat 
tercümesi kenarında basılmıştır (Mekke 
1307, s. 2-260). Remzl'nin bu zeylini Yahya 
Ma'rifet 1912'de Ijaytü's-sübü]Jdt fi tan
?:imi ba]f.ıyyeti'r-Reşe]Jdt adıyla Farsça'
ya çevirmiştir (Mehlnduht Mu'temedl, s. 
462) 
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Receb, şiihan ve ramazan aylannın 
kısaltmasından oluşan 

ve kapıkuluna üç ayda bir verilen 
maaşın (mevacib) söz konusu 
zaman dilimine işaret eden 

bir mali terim 
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