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Hicaz'da Cebelişemmer bölgesinde
1835-192 1 yı lları arasında
hüküm süren bir hanedan.
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Hail (Hayil) merkez olmak üzere Cebelibölgesinin yönetimini ellerinde
bulunduran Reşldiler, Şemmer kabilesinin
dört kolundan en büyüğü olan Abde'ye
mensuptur. Reşldl ileri gelenleri, kendilerinin aslen Araplar' ın Kahtani koluna mensup olduklarını ve Yemen krallarından Şim
mer b. Arnluk'un soyundan geldiklerini iddia ederler.
şemmer

1779'da Suudi-Vehhabl güçleri Hail emirele geçirdikleri sırada yönetim Abde
aşiretinden İbn Ali ailesindeydi. Hail, Mezopotamya-Hicaz ticaret ve hac güzergahında bulunması ve Cebelişemmer bölgesinin ticaret merkezi olması bakımından
önemliydi. 1818'de Mehmed Ali Paşa kuvvetleri Dir'iye'ye hakim olunca Cebelişem
mer bölgesi Suudi hakimiyetinden çıktı.
Bu dönemde bölgede Osmanlı hakimiyetinin yeniden tesis edilmesini destekleyen
Abdullah b. Reşld'in kardeşi Ubeyd ile birlikte İbn Ali ailesine karşı başlattığı mücadele 183S'te Abdullah b. Reşld'in Hail
emirliğini ele geçirmesiyle sonuçlandı.
liğini

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Reşldiler'in
hakimiyet alanı Necid'in büyük bölümüyle
Kasim, Riyad ve Hayber'e kadar yayılmış
durumdaydı. 1880'lerin sonunda Şam ve
Necid arasında yaşayan Arap aşiretlerinin
en güçlüsü ve en büyüğü olarak görünen
Reşldiler bölgedeki en büyük rakipleri olan
Suudi ailesine karşı da üstünlük sağladı
lar. Riyad 1891-1902 yılları arasında Reşl
diler'in yönetiminde kaldı. Reşldl emirleri
bu başarılarından dolayı o zamana kadar
Cebelişemmer emiri olarak anılırken bundan sonra Necid emiri unvanını da kullanmaya başladı lar.
Reşidl

emirlerinin ekonomik gücü Osmanlı Devleti'nden gelen mali destek, vahada sahip oldukları geniş araziler, Cebelişemmer çevresinde siyasi hakimiyetlerini kabul ertirdikleri kabilelerden topladık
ları, hac ve ticaret kervanlarından aldıkla
rı vergiler sayesinde giderek arttı. En büyük gelir kaynakları Arabistan'ı Irak, İran
ve Hindistan ' abağlayan ticaret yoluydu .
Ayrıca Hail, Mekke ve Medine'ye giden kervan güzergahının önemli bir merkeziydi.
Elde ettikleri gelirlerin bir kısmını kabilelere dağıtmaları Reşidi emirlerinin bölgedeki gücünü arttıran bir etkendi.

Osmanlı hakimiyetini kabul eden Reşldl
ler'in güçlenmesi Vehhabi-Suudl ittifakı
na karşı Osmanlı lehinde önemli bir geliş
meydi. Ancak Reşldller ' in 1891 'de Suudi
ailesinin merkezi Riyad'ı ele geçirerek bölgede önemli bir güç haline gelmeleri ve
sürekli yayılmacı politika izlemeye çalış
maları hem Hicaz, Suriye ve Basra gibi vilayetlerin yetkililerini hem de Osmanlı hükümetin! endişelendirmeye başladı. Bu endişe 1890 ' ların sonuna doğru onların Küveyt üzerine yürüyecekleri söylentisiyle iyice arttı. Çünkü bu durumda, 1899'da Küveyt şeyhi Mübarek es-Sabah ile himaye
anlaşması imzalayan İngiltere ile karşı karşıya gelme ihtimali söz konusuydu. Osmanlı yönetimi bölgedeki aşi ret çekişme
lerinin dış müdahaleye yol açacak noktaya
gelmesini istemiyordu.
Reşidller

1900'lü

yıllardan

itibaren güç
Küveyt şeyhi
Mübarek es-Sabah , Reşldiler'e ait büyük
bir kervanı ele geçirer ek ilk önemli darbeyi vurdu. Ardından Riyad eski emlri ve
Suudi ailesinin lideri Abdurrahman b. Faysal, Reşldl yönetiminden memnun olmayan kabHelerin desteğini sağladı. Şubat
1901 'de Mübarekes-Sabah'ın kuwetleri,
Müntefik aşireti reisierinden Sa'dun ve
Abdurrahman b. Paysal'ın kuwetleriyle birlikte Reşidller'e karşı saldırıya geçtilerse
de başarılı olamadılar. Fakat ardından İbn
Suud, Riyad ' ı geri almayı başardı ( ı 5 Ocak
ı 902) Bu tarihten itibaren Reşldi-Suudi
mücadelesi kesintisiz devam etti. İbn Suud, 1906'da Reşldi Emiri Abdülaziz b. Mut'ab ' ın da (Müt'ib) hayatını kaybettiği savaş sonrasında Kasim'i de ele geçirerek
Reşidiler'e büyük bir darbe vurdu. Bu darbenin ardından meydana gelen ve yıllar
ca süren aile içi çekişmeler sonucu 19061920 yılları arasında dört Reşldi emiri hayatını kaybetti. Reşidller artık sadece Hail
ve yakın çevresinde hüküm sürüyordu. Reşldi- İ bn Suud rekabetinde taraf olmayan
Osmanlı hükümeti nihayet İ bn Suud'un
siyasi gücün ü ta nıya rak o nu önce Kasim
kaymakamı, sonra da 1914'te kurulan Necid vilayetine vali olarak tayin etti.
kaybına uğramaya başladıla r.

I. Dünya Savaşı Reşldiler için bir dönüm
noktası oldu. İngilizler, Suudller'le ilişkile
rini geliştirirken Osmanlı tarafını tutan Reşldller'i etkisiz hale getirmeye çalıştılar.
Reşidiler, İngilizler'in yardımıyla Osmanlı

lar'a karşı isyan eden Şerif Hüseyin'i desteklemediler. Osmanlı hükümeti savaş boyunca Reşidller'e mühimmat ve maddi yardım sağlamaya devam etti. Savaştan sonra Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesiyle oluşan boşluğu önemli ölçüde İngilte-

re doldurdu. Suudller, İ ngilizler'in desteğiyle 1921 yılında Reşldiler'i kesin yenilgiye
uğrattılar. Bu tarihten itibaren bölge Suudller'in kontrolü altına girdi. Son Reşidi
Emlri Muhammed Tallal Riyad'da hapsedildi, ailenin ileri gelenleri Suriye ve lrak'a
sürgüne gönderildi. Bugün Suudi Arabistan 'da Reşldller'e mensup bazı aileler yaşamakta , ancak hiçbir nüfuzları bulunmamaktadır.
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ve tarihçi.
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Hemedan'da dünyaya geldi. Doğum tarihi olarak 64S (1247), 646 (1248) ve 648
(1250) yılları verilir. Hekimlikle uğraşan bir
yahudi ailesinin çocuğudur. Otuz yaşlarında
iken İslamiyet'i benimsediği rivayet edilmektedir. Muhtemelen Abaka Han zamanında ( 1265- ı 282) tabip olarak devlet hizmetine girdi ve Argun Han devrinde (ı 284129 ı) konumunu iyice güçlendirdi. Gazan
Han döneminde Vezir Sadreddin Zencanl'-
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