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

REŞID 

(bk. RÜŞD). 

REŞID 
( ~..Jf ) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "doğru yolu bulup onda sebat 
etmek" anlamındaki rüşd (reşed, reşad) kö
künden türemiş bir sıfat olan reş'id keli
mesi "doğru yolda bulunan, doğru ile yan
Iışı ayırt edebilecek çağa giren" demektir. 
Allah'a nisbet edildiğinde "bütün işleri isa
betli ve hedefine ulaşıcı" manasma geldiği 
gibi "doğru yolu gösteren, irşad eden" ma
nasını da içerir (Kamus Tercümesi, "rşd" 
md) . Rüşd kavramı Kur'an-ı Kerim'de hem 
Allah 'a hem insanlara nisbet edilmektedir. 
Bir ayette Cenab-ı Hak kullarına yakın ol
duğunu ve isteklerine olumlu cevap ver
diğini, kendileri de ilahi davete olumlu ce
vap verip iman ettikleri takdirde doğru yo
la girmiş olacaklarını beyan eder (el-Baka
ra 2/ 186) Diğer bir ayette de Allah'ın lutuf 
ve ihsanının bir eseri olarak imanı Muham
med ümmetine sevdirip gönüllerine yer
leştirdiği, küfrü , fıskı ve isyanı çirkin gös
terdiği belirtilmekte, bu niteliklere sahip 
kimselerin rüşd çizgisi üzerinde bulunduk
ları bildirilmektedir (ei-Hucurat 49/7-8). 
Kur'an'da reş'id ismi yer almakla birlikte 
zat-ı ilahiyyeye nisbet edilmemiştir. Bu
nun yanında dört ayetin birinde rüşd (el
Enbiya 21/51), üçünde reşed kelimesi Al-

lah'a izafe edilmiştir (el-Kehf 18/ 10. 24; el
Cin 72/1 O). Ayrıca "Allah kime hidayet ve
rirse o hakka ulaşmıştır. Kimi de yoldan 
saptırırsa artık öylesini doğru yola yönel
tecek birini bulamazsın" mealindeki ayet
te (ei-Kehf 18/ 17) mürşid ismi dalaylı ola
rak Allah'a izafe edilmiştir. 

Reş'id Tirmizi'nin esrna-i hüsna listesin
de 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 söy
ledikten sonra iyimserliği sevdiğini belirt
miş 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 Hu
sayn'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 ke
limenin aslına bağlı olarak "fiilleri daima 
yerinde olan, daima hakka isabet eden" 
şeklinde ifade edilmiş olup "bütün tasar
rufları -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 yorumlanmıştır (İbnü ' l-Es!r, en
Nihaye, "rşd" md. ; Hattabl. s. 97: Gazzall, 
s. 161 ) . Reş'idin ikinci manası her şeyin öv
güyle Allah'ı yücelttiği ve iradesinin belir
lediği 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 ediyor
ken 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 yer
leştirmiştir (eş-Şems 91/7-8). Buna bağlı 
olarak bazı insanlar kendi iradeleriyle re
şld isminin etki alanının dışına çıkmakta
dır. Allah'ın zat! isim ve sıfatları içinde yer 
alan reşld yukarıda zikredilen birinci mil
nasına göre hakim, ikinci manasma göre 
hadi ismiyle anlam yakınlığı içinde bulu
nur. 
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liJ BEKiR ToPALOiiLu 

REŞID AHMED GENGÜHI 

(bk. GENGÜHI, Reşid Ahmed). 

REŞID el-A TT AR 
(JÜ:Wf ~J )· 

Ebü'l-Hüseyn Reşldüddln Yahya b. Ali 
b. Abdiilah ei-Kureşi el-Ümevi 

en-Nablusi el-Attii.r 
(ö. 662/ 1264) 

Hadis hafızı. 

_j 

ı 

_j 

Şaban 584'te (Ekim 1188) Kahire'de doğ
du. Nabluslu olup i\lim yetiştiren bir aile
ye mensuptur. Başta İbnü'n-Natta ' diye 
bilinen babası olmak üzere amcası Ebü'I
Kasım Abdurrahman, ağabeyi Ebu Mu
hammed Abdülazlz ve Ebü'I-Kasım Hibe
tuilah b. Ali ei-Bfıs'ir'i'den ders aldı. Suriye 
ve Hicaz'a seyahat ederekAli b. Hamza ei
Katib, 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 Fa
tıma bint Sa'd ei-Hayr gibi alimlerden ders 
okudu. Kendisinden İbnü'I-Adlm. İbnü's
Sabun!, İbn Dakikul'ld, Bedreddin İbn Ce
maa, İbnü'I-Uhuwe, Kutbüddin ei-YOnln'i 
ilim tahsil ettiler. Bir muhaddis olan oğlu 
Ebu Sadık Cemaleddin Muhammed'e bir
çok eseri okutup icazet verdi. Reşld ei-At
tar'ı henüz genç bir alim olduğu yıllarda ta
nıyan İbn Nukta kendisinden "sika, sebt, 
zabıt" diye söz etmiş, İbnü'I-Ad'im , Kutbüd
din ei-YQnlnlve Bedreddin İbn Cemaa gibi 
talebeleri onun bu özellikleri yanında dev
rinin hadis otoritesi olduğunu belirtmiş , 

tabakat yazarları da kendisini övgüyle an
mıştır. Mısır diyarının muhaddisi diye bi
linen, Münzir'i'den sonra altı yıl Kamiliyye 
Darülhadlsi'nin şeyhliğini yapan ve bütün 
kitaplarını vakfeden Reş'id ei-Attar 2 Ce
maziyelewel662'de (2 Mart 1264) Kahire'
de vefat etti ve Karare'de defnedildi. Sirac 
el-Verrak kendisi hakkında on dört beyit
lik bir mersiye yazmıştır. 

Eserleri. 1. Gurerü'l-fevd'idi'l-mec
mu'a ii beyani md va]fa'a ii Şa]J.il)i Müs
lim mine'l-esdnidi (ef:ıiıdlşi)'l-ma]ftu'a . 

Mazer'i'nin el-Mu'lim bi-fevd'idi Müs
lim'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-
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asını reddeden Reşld el-Attar. Mazerl'nin 
işaret etmediği bu kabil başka rivayetleri 
de tesbit etmiş. maktu olduğu ileri sürülen 
bütün bu haberlerin müsned olarak rivayet 
edildiğini kanıtlamak üzere bu eseri kale
me almıştır (Beyrut-Riyad 1417; nşr. Sa'd b. 
Abdullah Alü Humeyyid. Riyad 1421/2001 ). 

Z. Tu}J.fetü'l-müstefid fi'l-ef:ı{idi§i'§-§Ü
mô.niyeti'l-esanid (Şümaniyyatü 'r-Reşid 
el-'Attar. Şümaninat). Reşld ei-Attar'ın Re
sUl-i Ekrem'den sekiz ravi vasıtasıyla ve ol
dukça all isnadlarla rivayet ettiği hadisleri 
içeren ve bir cüzden daha büyük olduğu 
anlaşılan eser Keşfü'z; -z;unun'da Tu]J-ie
tü'l-müstezid diye kaydedilmiştir (1 . 374). 

Müellifin all rivayetlerinden meydana ge
len ve 'Avali'r-Reşid el-'Attar diye anılan 
bir eseri daha vardır. 3. Mücerredü es
ma'i'r-ruvat 'ani'I-İmam Ebi 'Abdillah 
Malik b. Enes el-Aşba]J-i. Hatlb el-Bağ
dadl'nin Malik b. Enes'ten rivayette bulu
nan 993 ravi hakkında bilgi verdiği er-Ru
vat 'an Malik b. Enes ve z;iJvu ]J-adi§in li
külli va]J-id minhüm (Esma'ü men rava 
'an Malik b. Enes mübevveben 'ala Q.urQ
fi'l-mu'cem) adlı eserinin bazı ilavelerle bir
likte muhtasarı olan bu alfabetik eserin bir 
nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (llL Ahmed, nr. 624/9, vr. 
87b- J 03b). Sa'd b. Abdullah Ali Humeyyid, 
eseri Salim b. Ahmed es-Selefi'nin Mü
cerredü esma'i'r-ruvat 'an Malik adıyla 
yayımladığını söylemektedir ( Gurerü 'l-fe
va'id, s. 25). 4.lfavô.'icü'l-'Attar fi 'u]f
ri'l-}J-imar. ibn Hicce'nin hicivlerinden seç
meleri ihtiva etmektedir (Keşfü'?-?Unün, 1, 

693; Hediyyetü 'l-'arifin, ll , 533) . S. er-Ru
vô.tü'l-a'lam 'an Malik. ibn Hacer el-As
kalani, beş cüzden meydana geldiğini be
lirttiği bu eserin iki cüzünü hocalarından 
okuduğunu söylemektedir (ei-Mu'cemü 'l
müfehres, s. 175) . 6. el-Erba'Cıne'z-zô.l)i
re ii'l-e]J-ô.di§i'n-nebeviyyeti'l-ial)ire. ibn 
Rüşeyd, müellifin Ebü'I-Hasan Ali b. Mu
kayyir'in rivayetlerinden derlediği bu eseri 
okuduğunu kaydetmektedir (Mil'ü 'l-'aybe, 
lll , 393). 7. el-Erba'Cın li'bni'l-Cümmey
zi. ibnü'l-Cümmeyzl diye tanınan Mısırlı 
kıraat alimi Ebü'l-Hasan Ali b. Hibetullah 
b. Selame'nin rivayetlerinden derlenen eser 
üzerinde müellifin Münte]fa mine'l-Er
ba'in li'bni Binti'l-Cümmeyzi adıyla bir 
çalışma yaptığı anlaşılmaktadır. ibn Hacer 
el-Askalanl her iki eseri okuduğunu belirt
mektedir (ei-Mecma'u'l-mü'esses, ll, 386; 

ei-Mu'cemü '1-müfehres, s. 2 17). 8. el-Mu'
cemü'l-mu]J-kem (Mu'cemu 'ş-şüyQI]). Re
şld el-Attar bu eserde hocalarının hayatı
nı anlatmış. rivayetlerinden söz etmiş, cerh 
ve ta' dil durumları hakkında bilgi vermiş-
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tir. ibnü'l-Adlm, Makkarl ve Makrizi eser
den çokça nakilde bulunmuştur ( Gurerü '1-
feva'id, s. 26) 9. l;Iadi§ü Emetillah Mer

yem bint Ebi'l-I~asım el-Kureşi (Meşye
l]atü Emetillah) (Darü ' l -kütübi'l-Mısriyye, 

1/218 [25603 Bl) 10. Nüzhetü'n-naz;ır ii 
z;ikri men ]J-adde§e 'an Ebi'I-Kasım el
Begavi. Zirikll, Camiatü'r-Riyad'ın yazma 
eserler bölümünde eserin el-Mektebetü'l
Mahmlıdiyye bi'l-Medlne'de kayıtlı (UsG
lü'l-hadls, nr. 13) otuz yedi varaktan mey
dana gelen bir nüshasından alınmış mik
rofilmini gördüğünü söylemektedir (ei
A'lam, VIII, 159) . 

Reşld el-Attar'ın bunlardan başka se
kiz hadis ihtiva ettiği belirtilen bir cüzü, 
Meşyel)atü '1-Beha' Ebi'I-lfasan 'Ali b. 
Hibetillah Binti'l-Cümmeyzi (RGdanl. s. 
378). el-Muşaia]J-ô.t (MuşafaQ.atü'I-'Attar), 

on cüzden meydana geldiği söylenen el
Muvaia]fat, er-Ruvat 'ani'l-Bul)ari, Ve
siletü'r-ragıbin ve tu}J.fetü't-talibin ii'l
e]J-adi§i'l-erba'in adlı eserleri de kaynak
larda zikredilmiştir. Müellif ayrıca ibnü'l
Kayseranl'nin el-Cem' beyne kitô.bey Ebi 
Naşr el-Kelô.baz;i ve Ebi Bekr el-İşia 
]J-ani ii ricali'l-Bul)ari ve Müslim adlı 
eserine ilavelerde bulunmuş. "inneme'l
a'mal bi'n-niyyat" gibi bazı hadislerin tah
ricini yapmıştır. 
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REŞİD MEHMED PAŞA 
(ö. 1836) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Gürcü veya Çerkez asıllı olup "Deli" Hakkı 
Paşa'nın divan katibi Hacı Mustafa Efen
di'nin kölesi iken Koca Hüsrev Paşa'ya sa
tılmış ve onun dairesinde yetişmiştir. Kap-

tanıderya Koca Hüsrev Paşa. Tekelioğlu ib
rahim Bey'i yakalamakla görevlendirildi
ğinde beraberinde gitti ( 1814) . Daha son
ra Çarhacı Ali Paşa'nın maiyetinde çalıştı ve 
yararlık gösterdiğinden Mlr-i miran rütbe
sini aldı. Karahisarısahib sancağının ardın
dan Menteşe sancağı mutasarrıflığı ile Tul
çı muhafızlığına tayin edildi. Kütahya Vali
si Bekir Paşa'nın Mora'ya gönderilmesi üze
rine vali kaymakamı olarak ona vekalet et
ti. 1821 ·de Tepedelenlizade Veli ve oğlu 
Mehmed paşaların idamı için görevlendi
riidi ve aynı yılın Ağustosunda mükafat 
olarak vezirlik rütbesiyle Konya (Karaman) 

valisi oldu. Daha sonra Rum isyanının bas
tırılması için sürdürülen askeri harekata 
katılmak için Mora'ya gönderildi. Burada 
iken Narda üzerine sevkedildi ve Karaman 
valiliğine Akşehir ve Aksaray sancakları 
mutasarrıflığı da eklendi (Sahaflar Şeyhi
zade Esad Efendi, s. 53, 64). Ardından 

Delvine'de asi Rumlar'ın te'dibiyle görev
tendirildi ve Atina'nın muhafazasına çalıştı. 
Mart 1823'te Tırhala sancağı tevcih edil
di. Koloz körfezinde Bülbülce'de isyan eden 
Rumlar'a karşı gönderildi ve başarı kazan
dı. Serasker Eblılebud Mehmed Paşa ile 
rekabete girdiği ve zıtlaştığı iddiasıyla se
raskerin ricası üzerine Tırhala'dan aziedil
di (a.g.e., s. 268). Fakat az sonra Vidin va
liliğine getirildi (Ekim 1823) ve buraya uğ
ramadan Kasım 1824'te Rumeli ve Yanya 
valisi olarak Rumeli seraskeri oldu (a.g.e., 
s. 752) . Arnavutluk'ta asayişin sağlanması 
ve bölgenin ıslahıyla uğraştı. 

Mayıs 182S'te Mesleng'e (Mesolongion) 
yürüdü ve burada Mısırlı ibrahim Paşa ile 
beraber çalıştı (a.g.e., s. 401 vd.) . Mesleng'i 
kara tarafından kuşattı (Ağustos 1825) 

Yaralanmasına rağmen buranın alınma

sında etkin rol oynadı (a.g.e., s. 548) Na
varin baskınından (20 Ekim 1827) sonra bir 
müddet Manastır'da oturdu ve Rumeli eya
leti ıslahatıyla meşgul olmasına izin veril
mesini istedi (Lutfl, 1, 84) isteği yerine 
getirilince özellikle Arnavutluk'ta asayişin 
sağlanması ve yeni asker tanzimi ve te
mininde hizmet etti ( 1828) . Rus savaşı se
bebiyle gerekli askeri tedbirleri almaya ça
lışan ve karargahını Aydos'tan Şumnu'ya 
nakleden Sadrazam i zzet Mehmed Paşa'
nın Varna'daki başarısızlığı sebebiyle az
li üzerine Rum asileri karşısında başarıyla 
mücadele etmiş olmasından dolayı sada
rete getirilerek acilen Şumnu'ya gelmesi 
emredildi (28 Ocak 1829). Arnavutluk'taki 
icraatının aynen devamına ve gerekli as
ker tedarikine kolaylık olmak üzere Ru
meli valiliği de üzerinde bırakıldı. 


