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Asıl adı Oskar Rescher olup Stuttgart'ta yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminden sonra Münih ve Berlin'de tahsil gördü. Doktora tezini Arap dil bilimi alimi İbn Cinnl
üzerine yaptı ( 1909) . Ardından kendini Arap
edebiyatı tarihi çalışmalarına verdi, özellikle makameler hakkında çalıştı. I. Dünya
Savaşı'na katıldığı sırada ele geçirdiği Fas
savaşı mektuplarından bazı örnekler yayımladı. Savaştan sonra gittiği Breslau'da
binbir gece masallarına dair incelemelerini tamamlayarak doçent ve 192S'te profesör oldu. Bunu hayatındaki büyük dönüşüm takip etti. Henüz bilinmeyen bir sebeple 1928 yıllarında İstanbul'a gelip yerleşti. 1937'de Türk vatandaşlığına geçti ve
Osman Reşer adını aldı; bu arada İslami
yet'i kabul ederek bütün MCısevl kurumlarıyla ilişkisini kesti. Onun müslüman olmasında İstanbul'da yirmi beş yıl derslerine devam ettiği İsmail Saib Sencer'in etkili olduğu söylenir.

Osman Reşer, Arap edebiyatı tarihiyle
ilgili çalışmalarına istanbul kütüphanelerinde bulunan yazmalar üzerine yoğunta
şarak devam etti. Eserlerini Almanca kaleme alan Reşer bunları çok az sayıda bastırdığı için kütüphanelere bile intikal etmedi ve muhtemelen birçoğu ilim çevrelerinde bilinmeden kaldı. Bu arada önemli şarkiyatçılardan Hellmut Ritter, ayrıca
Mehmet Necati Lugal ile yakın ilişki içinde oldu. Arap edebiyatma dair birçok divanı kendisinden okuma fırsatını bulduğu
Yusuf Cemi! Ararat'tan büyük ölçüde faydalandığını belirtir. Bir süre istanbul imamHatip Okulu'nda Arapça öğretmenliği yaptı. istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Arapça dersleri verdi. Hocası İsmail
Saib Sencer'in görevinden ayrılmasından
sonra onun yerine Edebiyat Fakültesi'nde
Arap edebiyatı tarihi okuttu. İstanbul'daki
Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde danışman
lık yaptı ve Doğu 'da yazılmış eserlerin Alman üniversiteleri için satın alınmasına
aracılık etti. Boğaz'daki evinde yalnız yaşayan Osman Reşer 26 Mart 1972'de öldü. Şairlik yönü de bulunan Reşer Almanca yazdığı şiirlerini yayımlamıştır. Kitaplarının önemli bir kısmı Bochum Üniversitesi'nde yeniden kurulan Şarkiyat Semineri'ne (Orientalische Seminar) satılmıştır.
Eserleri kaybolmaktan korunmak amacıy
la 100. doğum yılı anısına Biblio Yayınevi
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düzenlenerek neşredilmiştir.
önemli bir şarkiyatçı olmasına rağmen eserleri yaygınlık kazanmadığından ilim çevrelerinde yeterince etkili
olamamıştır. Susanne Auer-Faraut. Oskar
Rescher-Osman Reşer 1883-1972. Biographie-Liste des publications adıyla bir
yüksek lisans tezi hazırlamıştır (St rass burg 1982)
Osman

Reşer

Eserl eri. A) Telifleri. 1. Studien üb er
Ibn Ginni und sein V erhdltnis zu den
Th eorien d er Basri und Bagdiidi. İbn
Cinnl'nin Basra ve Bağdat dil mektepleriyle ilgisi üzerine yaptığı doktora tezidir
(ZA, X.XIIl 11909]. s. 1-54) Z. Studien
über den Inhalt von 1001 Nacht. Binbir
gece masallarına dair çalışmasıdır (Isi., IX
1191 91, s. 1-94). 3. Abriss der arabischen
Literaturgeschichte (l-ll , Stuttgart I 9251933 ). 4. Reimversuche (I-IV, İstanbul
Stuttgart 1958-1 971 ). Osman Reşer ayrıca
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Arapça Yazmalar Kataloğu ' nun hadis
ve fıkıh yazmalarını içeren !1. cildinin hazırlanmasında Fehmi Ethem Karatay'a
yardım etmiş ve bazı eserlerin indeksini
hazırlamıştır. Bunlar arasında Seatibi'nin
Yetimetü'd-dehr'inin Dımaşk 1304 baskı
sının (i st anbul 19 14) , Buharl'nin elCami'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin Krehl ve Juynboll tarafından yapılan neşrinin (Stuttgart 1923)
ve Yaküt'un Mu'cemü'l-büldan'ının Wüstenfeld tarafından gerçekleştirilen yayımı
nın (Stuttgart 1928) indeksleri sayılabilir.
B) Neşirleri. EbCı Bekir İbnü'l-Enbarl,
ŞerJ:ıu '1-Kaşa'idi's-se b 'i't -tıvali'l-Cahi

liyyat: ŞerJ:ıu Mu'alla~ati 'Antere (RSO,
N /41 ! 911 - 19 12J. s. 301 -33 1; V/511 9 14J. S.
317-352; Vl/6 !1 9151. s. 931-959); Ş erJ:ıu
Mu'alla~ati Tarale ( İ sta nbul1 329/ 1 9 11 );
ŞerJ:ıu Mu'alla~ati Züheyr (MO, VII . Pari s 1913, s. 137-195) : İbn Cinnl. el-Mü?;ekker ve'l -mü'enne§ (MO, Vlll/3 l 19141. s.
193-202): Ahmed b. EbCı Bekir el-Hanefi
ve İbn Nakıya'nın Ma~dmdt'ları (İsta nbul
191 4; Osnabrück 1980) ; Kadi Reşld Ah med b. Ali el-Gassanl, el -Ma~iim e tü 'l
J:Iuşaybiyye (MO, VIII , Uppsala 19 14) ;
Ebu Hilal el-Askeri, el-M u' cem ii ba~ıy
ye ti 'l-eşya' (Berlin ı 9 I 5) ; İbn Müsellem,
Ma~iim a t (Orientalische Miszellen, I, istanbul 1925, s. 13-46) ve Cezayir-Tunus
M ektupları (I-III , Berlin 1917-1919); İb
nü'l-Mukaffa', el-Kaşid e fi'l-eşhüri'r-ru 
miyye (Almanca çevirisiyle birlikte, Orientalische Miszellen, ll, ist anbul 1926, s. 129): Molla Lutfi, H arname (Orientalisch e
Miszellen, ır , istanbul 1926 ); Cahiz'in bazı risaleleri Almanca tercümesiyle beraber
(St uttgart 193 1): FuzCıll. ŞıJ:ıJ:ıat ü M araz

(lfüsn ü 'Aş k) (Mehmet Necati Lugal ile
birlikte, istanbul 1943 ).
C) Tercümeleri. Çok sayıda eseri Almanca'ya çeviren Reşer'in bu çalışmala
rından bazıları şunlardır: Bediüzzaman elHemedanl, Ma~dm dt (Beitrage zur MaqamenLitteratur, V, Leonberg 1913) : Zemahşerl , Ma~iimat (Beitrage zur Maqamen
Litteratw; VI, Greifswald 1913); Abdülmü'min b. Hibetullah el-İsfahanl, Atbd~u'?; 
?;eheb (Beitrage zur Maqamen Litteratur,
VII, Greifswa ld 19 14); İbnü 'I-Mukaffa' , elEdebü 'ş-şagir (Stuttga rt 1915) ve el-Edebü'l-kebir (Berlin 1917): EbCı Mansur esSealibl. AJ:ısenü ma semi'tü (Leipzig 1916);
Belazürl, FüWJ:ıu'l-büldan ' ın bir bölümü
(Leipzig-St uttgart 1917- 1923 ); Zeynelabidln et- TCınisl, J:Ialetü '1-m er'e fi'l-Hind
(Berlin 1918) ; SüyCıtl, Ma~iimat (Beitrage
zur Maqamen Litteratur, VIII, Kirchaiun
ı 918); Ebü'l-Esved ed-Düell'nin kasideleri (Berlin ı 9 18) ; KalyCıbl'nin Nevadir'i ile
Şirvanl'nin NefJ:ıatü 'l-Yem en'inden bazı

tarihi bilgiler ve hikayeler (Stuttgart 1920);
Müttaki el-Hindl'nin Kenzü '1-'ummaJ'indeki cihada dair hadisler (Stuttgart 1920):
İbn Tümert'in Mu./:ıa?;?;i'l-M uvatta'ında
ve Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'indeki cihad hadisleri (Stuttgart 192 1): Ca hiz, Feza'ilü'l-etrak (muhtasar olarak, Orientalistische Miszellen, I, İ sta n b ul 1925); elMeJ:ıasin v e'l-mesavi ( İstanbul 1926): İb
nü'l-Cevzl, Kitabü'l-Ezkiy a' ( İ s tanbul
1925) ; Taceddin es-Sübki, M u'idü 'n-ni 'am
v e mübidü'n -n*am ( İsta nbul 1925 ): Amr
b. Külsüm, Divan ( Orientalische Miszellen,
Il, İsta nb ul 1926) ; Hatiml, er-Risaletü'lJ:Iatimiyye iima vafa~a'l-Mütenebbi ii
şi'rihi k el am e Aristo fi'l-./:ıikme (lslamica,
II/ 3 11 926]. s. 439-4 73 ): Taşköprizade Ahmed Efendi, eş-Şe~ii'i~u 'n-nu'maniyye
(İstanbul 192 7): a.mlf., MiftaJ:ıu's-sa'ade
(eks ik olarak, istanbul 1934): Ebü'l-Atahiye'nin zühdiyyatını içeren Divan ' ı (Stuttgart 1928); Kasım Emin, TaJ:ırirü'l-mer'e
(Stuttgart 1928); Maverdl, Edebü 'd-dünya ve'd-din (I-III, Stuttgart 1932- 1933: Osnabrück ı 984): Hısım Ali Çelebi, el- 'İ~dü 'lman{: um (Stu ttgart 1934; Beyrut 1975);
Müslim b. Velid, Divan (Beitrage zur arabischen Poesie, II, Stuttgart 1938 ): Mütenebbl divanının elif-ra kafiyeleri arası (Beitrage zur arabischen Poesie, Jll/1, Stuttgart 1940); Hasan All Yücel , Türk Edebiyatma Toplu Bir Bakış (İ sta nbul 1941 ):
Sehl Bey, He şt Behiş t (Mehmet Necati
Lugal ile birlikte, İ sta nbul 1942); FuzCıll,
Leyla vü M ecnun ile Beng ü Bade (İ s 
tanbul 1943); Latlfı. Tezkire tü'ş-şuara (Tübingen 1950) : EbCı Firas el-Hamdanl'nin çe-

RESIDel-ADAR
şitli

kasideleriyle birlikte Ka'b b. Züheyr'in
(Beitrage zur arabischen Poesie, Nil [İstanbul 1950[, s. 32-41) ve
Divdn ' ı (Beitrage zur arabischen Poesie,
Vl/3 [1959-1960[, s. 99-175): Kutam'i, Divan (Beitrage zur arabischen Poesie, VII/I.
İ stanbull960-1961 ): Alkame b. Abede, Divan (İstanbul 1961-1962): BQs'ir'i. el-Kaşidetü 'l-hemziyye ; Antere, Divan (Beitrage zur arabischen Poesie, VIIlll, İstan
bul 1963- 1964)
Kaşidetü'l-bürde'si

BİBLİYOGRAFYA :

Necib el-Akiki, el-Müsteşri~un, Kahire 1980, ll,
447-448; Mahir İz, Yılların izi, İstanbul 1990, s.
267 -270; Bibliographie der Deutschsprachigen

Arabistik und lslamkunde [ed Fuat Sezgin ),
Frankfurt 1993, XVII, 70-83; Yahya Murad, Mu'cemü esma'i 'l-musteşri~in, Beyrut 1425/2004,
s. 412; B. Spuler. "Oskar Rescher 1 Osman Reşer.
Zum 100. Geburtstag 1. Okt. 1883/1983 ", Isi. ,
LXI/1 (ı984) , s. 12-13; el-~amüsü'l-islaml, ll, 620.
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Allah'ın

L

isimlerinden
(esma-i hüsna) biri.
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Sözlükte "doğru yolu bulup onda sebat
etmek" anlamındaki rüşd (reşed, reşad) kökünden türemiş bir sıfat olan reş'id kelimesi "doğru yolda bulunan, doğru ile yanIışı ayırt edebilecek çağa giren" demektir.
Allah'a nisbet edildiğinde "bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı" manasma geldiği
gibi "doğru yolu gösteren, irşad eden" manasını da içerir (Kamus Tercümesi, "rşd"
md) . R üşd kavramı Kur'an-ı Kerim'de hem
Allah 'a hem insanlara nisbet edilmektedir.
Bir ayette Cenab-ı Hak kullarına yakın olduğu n u ve isteklerine olumlu cevap verdiğini, kendileri de ilahi davete olumlu cevap verip iman ettikleri takdirde doğru yola girmiş olacaklarını beyan eder (el-Bakara 2/ 186) Diğer bir ayette de Allah'ın lutuf
ve ihsanının bir eseri olarak imanı Muhammed ümmetine sevdirip gönüllerine yerleştirdiği, küfrü , fıskı ve isyanı çirkin gösterdiği belirtilmekte, bu niteliklere sahip
kimselerin rüşd çizgisi üzerinde bulundukları bildirilmektedir (ei-Hucurat 49/7-8).
Kur'an'da reş'id ismi yer almakla birlikte
zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmemiştir. Bunun yanında dört ayetin birinde rüşd (elEnbiya 21/51), üçünde reşed kelimesi Al-

lah'a izafe edilmiştir (el-Kehf 18/ 10. 24; elCin 72/1 O). Ayrıca "Allah kime hidayet verirse o hakka ulaşmıştır. Kimi de yoldan
saptırırsa artık öylesini doğru yola yöneltecek birini bulamazsın" mealindeki ayette (ei-Kehf 18/ 17) mürşid ismi dalaylı olarak Allah'a izafe edilmiştir.

1984, s. 97; Kuşeyri, et- Taf:ıbir fi't-te?,kir [nşr. İb
rahim Besyünl). Kahire 1968, s. 94-95; Gazzal1.
e l-Ma~şadü 'l-esna [Fazluh). s. 161; Ebü'l-Beka.
el-Külliyyat, s. 476.
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REŞID AHMED GENGÜHI

Reş'id

Tirmizi'nin esrna-i hüsna listesinde yer almış ("Da'avat", 82). İbn Mace'de
ise raşid şeklinde nakledilmiştir ("Du'a'",
ı O) Enes b. Malik'ten rivayet edildiğine
göre Hz. Peygamber bazı şeyleri uğursuz
saymanın temelsiz bir inanç olduğunu söyledikten sonra iyimserliği sevdiğini belirtmiş ve bir iş için evinden çıktığında , "Ey
doğru olanı seçen, işini başaran " (ya raşid,
ya neclh) gibi sözleri duymaktan hoşlandı
ğım belirtmiştir (Tirmizi, "Siyer", 47-48).
Yine ResOl-i Ekrem'in İmran'ın babası Husayn'a tavsiye ettiği şu duada rüşd dalaylı
olarak Allah'a nisbet edilmiştir: "Allahımı
Bana rüşdümü ilham et ve beni nefsimin
şerrinden koru!" (Tirmizi, "Da'avat", 69).
Alimler reşld isminin iki farklı manası
na dikkat çekınnişlerdir. Bunlardan biri kelimenin aslı n a bağlı olarak "fiilleri daima
yerinde olan, daima hakka isabet eden"
şeklinde ifade edilmiş olup "bütün tasarrufları -herhangi birinin doğrudan veya
dalaylı olarak yol göstermesi bulunmaksı
zın-amaçlarına ulaşan" diye açıklanmıştır.
Diğeri ise irşad kahbından gelen mürşid
manası olup "her bir varlığa kendi varlık
yapısının özelliği ve yaratılış amaçları doğ
rultusunda yol gösteren, gelişmelerini sağ
layan" diye yorumlanm ıştır (İbnü ' l-Es!r, enNihaye, "rşd" md. ; Hattabl. s. 97: Gazzall,
s. 161 ). Reş'idin ikinci manası her şeyin övgüyle Allah'ı yücelttiği ve iradesinin belirlediği hedefe doğru yol aldığı biçimindeki
ilahi beyanla (ei-İsra 17/44) uyum halinde
bulunur. Ancak iradeye sahip kılınan şu
urlu canlılar bundan istisna edilmelidir.
"İnsanların birçoğu Allah'a secde ediyorken birçok kişi de bundan imtina ettiği
için azaba müstahakolmuştur" (el-Hac 22/
18). Zira Cenab-ı Hak insanın varlık yapısı
na hem iyilik hem kötülük yeteneğini yerleştirmiştir (eş-Şems 91/7-8). Buna bağlı
olarak bazı insanlar kendi iradeleriyle reşld isminin etki alanının dışına çıkmakta
dır. Allah ' ın zat! isim ve sıfatları içinde yer
alan reşld yukarıda zikredilen birinci milnasına göre hakim , ikinci manasma göre
hadi ismiyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
BİBLİYOGRAFYA :
Ragıb el-İsfahani, el-Mufredat, "rşd" md.; Tacü 'l·'arüs, "rşd" md.; Hattabi. Şe'nu'd-du'a'
[nşr. Ahmed Yusuf ed-Dekkak), Dımaşk 1404/
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REŞID el-ATTAR
(J Ü:Wf ~J )·
Ebü'l-Hüseyn Reşldüddln Yahya b. Ali
b. Abdiilah ei-Kureşi el-Ümevi
en-Nablusi el-Attii.r
(ö. 662/ 1264)

L

Hadis

hafızı.
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Şaban 584'te (Ekim 1188) Kahire'de doğ
du. Nabluslu olup i\lim yetiştiren bir aileye mensuptur. Başta İbnü'n-Natta ' diye
bilinen babası olmak üzere amcası Ebü'IKasım Abdurrahman, ağabeyi Ebu Muhammed Abdülazlz ve Ebü'I-Kasım Hibetuilah b. Ali ei- Bfıs'ir'i'den ders aldı. Suriye
ve Hicaz'a seyahat ederekAli b. Hamza eiKatib, Ebü'I-Yümn ei-Kindl, İbnü 'I-Hares
tan'i, Ömer b. Bedr ei-Mevsıll, kıraat alimi
İbn Vesl~. İbn Neca (ibn Nüceyye) ve eşi Fatıma bint Sa'd ei-Hayr gibi alimlerden ders
okudu. Kendisinden İbnü'I-Adlm. İbnü's
Sabun!, İbn Dakikul'ld, Bedreddin İbn Cemaa, İbnü'I-Uhuwe, Kutbüddin ei-YOnln'i
ilim tahsil ettiler. Bir muhaddis olan oğlu
Ebu Sadık Cemaleddin Muhammed'e birçok eseri okutup icazet verdi. Reşld ei-Attar'ı henüz genç bir alim olduğu yıllarda tanıyan İbn Nukta kendisinden "sika, sebt,
zabıt" diye söz etmiş, İbnü'I-Ad'im, Kutbüddin ei-YQnlnlve Bedreddin İbn Cemaa gibi
talebeleri onun bu özellikleri yanında devrinin hadis otoritesi olduğunu belirtmiş ,
tabakat yazarları da kendisini övgüyle anmıştır. M ısır diyarının muhaddisi diye bilinen, Münzir'i'den sonra altı yıl Kamiliyye
Darülhadlsi'nin şeyhliğini yapan ve bütün
kitaplarını vakfeden Reş'id ei-Attar 2 Cemaziyelewel662'de (2 Mart 1264) Kahire'de vefat etti ve Karare'de defnedildi. Sirac
el-Verrak kendisi hakkında on dört beyitlik bir mersiye yazmıştır.

Eserleri. 1. Gurerü'l-fevd'idi'l-mecmu'a ii beyani md va]fa'a ii Şa]J.il)i Müslim mine'l-esdnidi (ef:ıiıdlşi)'l-ma]ftu 'a .
Mazer'i'nin el-Mu'lim bi-fevd'idi Müslim'inde, Ebu Ali ei-Gassan'i'ye dayanarak
Müslim b. Haccac'ın el- Cdmi'u'ş-şa]J.i]J.'in
de on dört maktQ rivayet bulunduğu iddi-

11

