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REŞİDILER 
( ~) JT} 

Hicaz'da Cebelişemmer bölgesinde 
1835-192 1 yılları arasında 
hüküm süren bir hanedan. 

_j 

Hail (Hayil) merkez olmak üzere Cebeli
şemmer bölgesinin yönetimini ellerinde 
bulunduran Reşldiler, Şemmer kabilesinin 
dört kolundan en büyüğü olan Abde'ye 
mensuptur. Reşldl ileri gelenleri, kendile
rinin aslen Araplar'ın Kahtani koluna men
sup olduklarını ve Yemen krallarından Şim
mer b. Arnluk'un soyundan geldiklerini id
dia ederler. 

1779'da Suudi-Vehhabl güçleri Hail emir
liğini ele geçirdikleri sırada yönetim Abde 
aşiretinden İbn Ali ailesindeydi. Hail, Me
zopotamya-Hicaz ticaret ve hac güzerga
hında bulunması ve Cebelişemmer bölge
sinin ticaret merkezi olması bakımından 
önemliydi. 1818'de Mehmed Ali Paşa kuv
vetleri Dir'iye'ye hakim olunca Cebelişem
mer bölgesi Suudi hakimiyetinden çıktı. 
Bu dönemde bölgede Osmanlı hakimiye
tinin yeniden tesis edilmesini destekleyen 
Abdullah b. Reşld'in kardeşi Ubeyd ile bir
likte İbn Ali ailesine karşı başlattığı mü
cadele 183S'te Abdullah b. Reşld'in Hail 
emirliğini ele geçirmesiyle sonuçlandı. 

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 bun
dan sonra Necid emiri unvanını da kullan
maya başladılar. 

Reşidl emirlerinin ekonomik gücü Os
manlı Devleti'nden gelen mali destek, va
hada sahip oldukları geniş araziler, Cebe
lişemmer çevresinde siyasi hakimiyetleri
ni kabul ertirdikleri kabilelerden topladık
ları, hac ve ticaret kervanlarından aldıkla
rı vergiler sayesinde giderek arttı. En bü
yük gelir kaynakları Arabistan'ı Irak, İran 
ve Hindistan'abağlayan ticaret yoluydu . 
Ayrıca Hail, Mekke ve Medine'ye giden ker
van güzergahının önemli bir merkeziydi. 
Elde ettikleri gelirlerin bir kısmını kabile
lere dağıtmaları Reşidi emirlerinin bölge
deki 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 böl
gede önemli bir güç haline gelmeleri ve 
sürekli yayılmacı politika izlemeye çalış

maları hem Hicaz, Suriye ve Basra gibi vi
layetlerin yetkililerini hem de Osmanlı hü
kümetin! endişelendirmeye başladı. Bu en
dişe 1890'ların sonuna doğru onların Kü
veyt üzerine yürüyecekleri söylentisiyle iyi
ce arttı. Çünkü bu durumda, 1899'da Kü
veyt şeyhi Mübarek es-Sabah ile himaye 
anlaşması imzalayan İngiltere ile karşı kar
şıya gelme ihtimali söz konusuydu. Os
manlı yönetimi bölgedeki aşiret çekişme

lerinin dış müdahaleye yol açacak noktaya 
gelmesini istemiyordu. 

Reşidller 1900'lü yıllardan itibaren güç 
kaybına uğramaya başladılar. Küveyt şeyhi 
Mübarek es-Sabah, Reşldiler'e ait büyük 
bir kervanı ele geçirerek ilk önemli dar
beyi vurdu. Ardından Riyad eski emlri ve 
Suudi ailesinin lideri Abdurrahman b. Fay
sal, Reşldl yönetiminden memnun olma
yan kabHelerin desteğini sağladı. Şubat 
1901 'de Mübarekes-Sabah'ın kuwetleri, 
Müntefik aşireti reisierinden Sa'dun ve 
Abdurrahman b. Paysal'ın kuwetleriyle bir
likte 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 Su
ud, 1906'da Reşldi Emiri Abdülaziz b. Mut
'ab'ın da (Müt'ib) hayatını kaybettiği sa
vaş sonrasında Kasim'i de ele geçirerek 
Reşidiler'e büyük bir darbe vurdu. Bu dar
benin ardından meydana gelen ve yıllar
ca süren aile içi çekişmeler sonucu 1906-
1920 yılları arasında dört Reşldi emiri ha
yatını kaybetti. Reşidller artık sadece Hail 
ve yakın çevresinde hüküm sürüyordu. Re
şldi- İbn Suud rekabetinde taraf olmayan 
Osmanlı hükümeti nihayet İ bn Suud'un 
siyasi gücünü tanıyarak onu önce Kasim 
kaymakamı, sonra da 1914'te kurulan Ne
cid vilayetine vali olarak tayin etti. 

I. Dünya Savaşı Reşldiler için bir dönüm 
noktası oldu. İngilizler, Suudller'le ilişkile
rini geliştirirken Osmanlı tarafını tutan Re
şldller'i etkisiz hale getirmeye çalıştılar. 
Reşidiler, İngilizler 'in yardımıyla Osmanlı
lar'a karşı isyan eden Şerif Hüseyin'i des
teklemediler. Osmanlı hükümeti savaş bo
yunca Reşidller'e mühimmat ve maddi yar
dım sağlamaya devam etti. Savaştan son
ra Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilme
siyle oluşan boşluğu önemli ölçüde İ ngilte-
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re doldurdu. Suudller, İ ngilizler'in deste
ğiyle 1921 yılında Reşldiler'i kesin yenilgiye 
uğrattılar. Bu tarihten itibaren bölge Suu
dller'in kontrolü altına girdi. Son Reşidi 
Emlri Muhammed Tallal Riyad'da hapse
dildi, ailenin ileri gelenleri Suriye ve lrak'a 
sürgüne gönderildi. Bugün Suudi Arabis
tan'da Reşldller'e mensup bazı aileler ya
şamakta , ancak hiçbir nüfuzları bulunma
maktadır. 
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REŞIDİYYE 
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Şazeliyye tarikatının 
İbrahim Reşid ed-Düveyhi'ye 

(ö. 1291/ 1874) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk . DÜVEYHI). 

REŞIDÜDDİN 
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Ebü'I-Hayr (Ebü'I-Fazl) 
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Hace Reşidüddln Fazlullah b. İmadiddevle 
Ebi'l-Hayr b. Muvaffakiddevle 
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Alı et-Tablb el-Hemedanl 
(ö. 718/1318) 

ilhanlı devlet adamı, tabip, alim 
ve tarihçi. 

_j 

Hemedan'da dünyaya geldi. Doğum ta
rihi olarak 64S (1247), 646 (1248) ve 648 
(1250) yılları verilir. Hekimlikle uğraşan bir 
yahudi ailesinin çocuğudur. Otuz yaşlarında 
iken İslamiyet' i benimsediği rivayet edil
mektedir. Muhtemelen Abaka Han zama
nında ( 1265- ı 282) tabip olarak devlet hiz
metine girdi ve Argun Han devrinde (ı 284-
129 ı) konumunu iyice güçlendirdi. Gazan 
Han döneminde Vezir Sadreddin Zencanl'-
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nin katledilmesinin ardından Sa'deddin-i 
Saveel ile birlikte vezir tayin edildi ( 6971 
1298). Gazan Han'ın birinci (699/1 300) ve 
üçüncü (702/1303) Suriye seferlerine ka
tıldı. iıhanlı Devleti'nin yeniden yapılandı
rılması için pek çok alanda uygulanan re
formlarda aktif olarak görev aldı. Gazan 
Han'ın Tebriz yakınlarında yaptırdığı Şen
bigazan (Şamıgazan , Gazaniyye) Külliyesi'nin 
mütevelliliğini üstlendi. Gazan Han'ın Mem
lükler'e karşı ittifak teklifinde bulunmak 
için Papa VIII. Bonifacey'e gönderdiği 12 
Nisan 1302 tarihli mektupta adının Gazan 
Han ve Emir Kutluğ Şah ile birlikte zikre
dilmesinden onun dış siyasetle de ilgilendi
ği anlaşılmaktadır (Mostaert-Cleaves, XV/ 
3-4 11952], s. 419-506). Gazan Han, hayatı
nın sonlarına doğru Reşidüddin'in makam 
ortağı Sa'deddin-i Saveel'ye büyük ihsan
larda bulunarak yetkilerini arttırdı. Gazan 
Han'a ait Ramazan 703 (Nisan 1304) tarih
li bir vakfıyeye bakılarak bu sırada Sa'ded
din'in Reşidüddin 'den daha ön planda ol
duğu söylenebilir. 

Reşidüddin, Gazan Han'ın vefatından 
sonra dini ve ilmi konulara büyük ilgi du
yan Sultan Olcaytu'nun şahsında güçlü bir 
hami buldu. Olcaytu Han onu sahibdivan 
makamına getirirken Sa'deddin-i Saveci'
yi de kendisine ortak ve divan işlerinden 
sorumlu vezir tayin etti. Bu dönemde Re
şidüddin'in iıhanlı Devleti içerisindeki gü
cü ve nüfuzu arttı, Hatta Olcaytu onun te
siriyle Şafii mezhebine geçti. Bu güçlü ko
numu Sa'deddin-i Saveel ile aralarının bo-
zulmasına sebep oldu. Kısa bir süre sonra 
da Sa'deddin-i Saveel yolsuzluk yaptığı ge-

dı.Taceddin Ali Şah ile Emir Çoban'ın mü
dahalesinin bulunduğu bu yargılamada 
suçlu bulundu ve Sultan Olcaytu'yu zehir
Iediği iddia edilen oğlu İzzeddin ibrahim 
ile birlikte Eb her yakınlarında idam edildi 
(17Cemaziyelewel 718 / 17Temmuz 1318). 
Reşidüddin'in naaşı bir süre Tebriz sokak
larında dolaştırıldıktan sonra Tebriz yakın
larında inşa ettirdiği Rab'ıreşidi adlı külli
yedeki türbeye defnedildi. Bu arada mal
ları yağmalandı , Rab'ıreşidi tahrip edildi 
ve emlakine el konularak vakıfları geçer
siz sayıldı (Hafız-ı EbrO, s. 79) . Yahudiliğiy
le ilgili tartışmalar ölümünden sonra da 
sürdü. Timur'un oğlu Miran Şah mezarı

nı açtırarak kemiklerini yahudi mezarlığı

na naklettirdi (Spuler, ll , 207) . Kaynaklar
da Reşidüddin'in yirminin üzerinde çocu
ğunun adı geçmektedir. Bunlardan Gıya
seddin Muhammed, 1327-1335 yılları ara
sında Ebu Said Sahadır Han'ın vezirlik gö
revini yürütmüş , yine oğullarından Şeyh!, 
Sat! Beg Hatun'un, Mahmud ise Muzaf
ferHer'in vezirliğini, Emir Ali de Bağdat va
liliği yapmıştır. Reşidüddin büyük bir ser
vete sahipti. Rab'ıreşidi dışında Tebriz, Sul
taniye, Hemedan, Yezd, Erdebil, Meraga 
ve Malatya'da birçok hayır eseri yaptırmış
tır. XVI. yüzyılda yaşayan Handmir onun 
Irak ve Azerbaycan'daki hayratının hala 
devam ettiğini kaydeder ( Desteırü '1-uüze

ra', s. 3 ı 7) . XVII 1. yüzyılın ilk yarısına ait 

bir Osmanlı tahrir kaydı da bu hükmü doğ
rular (BA, MM, nr. 590, s. 44) . 

Reşidüddin dini ve fıkhi konularda Gaz
zall'ye büyük ilgi duymuş. Rab'ıreşidi'de 
kurduğu medresede akli ilimiere önem 
vermekle birlikte felsefe öğretimini kesin 
surette yasaklamıştır ( Vak{name-yi Rab'-ı 
Reşidi, s. 173) Reşidüddin alimleri hima
ye eden bir devlet adamı idi; matematik
çi ibnü'l-Hawam, kelam, usul ve dil alimi 
Adudüddin el-lci bunlar arasında sayıla
bilir. Eserlerinin yok olmasını önlemek için 
müellif nüshalarının Rab'ıreşidi'de kurdu
ğu büyük kütüphanede korunmasını, Fars
ça olanların Arapça'ya, Arapçalar'ın Fars
ça'ya çevrilmesini, müstensihler tarafın
dan çoğaltılarak her yıl belli başlı islam şe
hirlerine ücretsiz gönderilmesini vakfiye
sinde kaydetmiştir. Bununla birlikte eser
lerinin az sayıda nüshasının günümüze 
ulaşması bu tedbirlerin fazla işe yarama
dığını göstermektedir. Reşidüddin'in 650. 
ölüm yıldönümü vesilesiyle Tahran ve Teb
riz'de Hallandalı Türkolog Karl Jahn ön
derliğinde milletlerarası bir sempozyum 
düzenlenmiştir (Kasım 1969). 

Eserleri. 1. Cfimicu't-tevfiriy*. Modern 
anlamda ilk umumi dünya tarihi olarak 
kabul edilen Farsça bir eser olup pek çok 
araştırmacı tarafından bölümler halinde 
yayımianmış ve çeşitli dillere tercüme edil
miştir. 2. Şu'ab-i Pençgô.ne. Bazı araş-

rekçesiyle idam edildi ( 1 O Şewal 71 1 / 19 Resid üddin Fazlullah-ı Hemedanl'nin Mi{tabu't-tefasrradlı eserin muhtevası nı gösteren ilk sayfaları (Süleymaniye Ktp., Şehid 
Şubat 1312). Reşidüddin'in oğulları Olcay- Ali Paşa, nr. 304/1) 

tu döneminde ilhanlılar ve bazı mahalli ha
nedanlarla evlilik bağı kurdular ve önemli 
görevlere getirildiler. Sultan Olcaytu, oğlu 
Ebu Said'i veliaht olarak Horasan'ın idare
sine gönderdiği zaman Reşidüddin'in oğlu 
Abdüllatif'i de onun vezirliğine tayin etti. 
Reşidüddin'in diğer oğlu Celaleddin, Ana
dolu genel valiliğiyle görevlendirilen Emir 
Çoban'ın oğlu Timurtaş'ın veziri idi. 

Sa'deddin-i Saveel'nin katledilmesinden 
sonra Reşidüddin vezirliği aynı göreve ta
yin edilen Taceddin Ali Şah Gilani ile birlik
te yürüttü. Ancak birkaç yıl sonra bu de
fa Ali Şah ile ihtilafa düştü. Sultan Olcay
tu'nun vefatının ardından iıhanlı tahtına 
çıkan Ebu Said Han zamanında olaylar Re
şidüddin'in aleyhine gelişti. Taceddin Ali 
Şah'ın entrikası sonucunda görevinden az
ledilen Reşidüddin (7 ı 7/1317) kısa bir sü
re sonra Sultan Olcaytu'nun zehirfetilmesi 
işine karışmakla itharn edilerek yargılan-
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tırmacılara göre Cami'u't-tevari{ı'in bir 
bölümünden ibaret olan eser Moğol, Türk, 
Arap ve İbrani hükümdarlarının şeceresini 
ihtiva etmektedir (TSMK, lll. Ahmed, nr. 
2937) 3. Tavzif:ıdt-ı Reşidi. Dini ve fel
sefi konularda on dokuz risaleyi içermek
tedir (Süleymaniye Ktp. Kılıç Ali Paşa, nr 
835) 4. Kitdbü's-Sultaniyye (Risaletü's
sultaniyye, Feva'id-i Sultaniyye, el-Meba
f:ıişü's-sultaniyye) . Müellifin Olcaytu ile di
ni ve fikri sahadaki görüşmelerinden oluş
maktadır (Nuruosmaniye Ktp., nr. 341 5). 
S. Leta'ifü '1-J:ıa]fii'i]f. Çeşitli konularda on 
dört risaleden ibarettir (nşr. Gulam Rıza 
Tahir, I-ll, Tahran ı 353-1357 hş./1 974- ı 978) 
6. Beyanü'l-J:ıalsii'i]f. Sultan Olcaytu ile il
gili yirmi meselenin izahını ihtiva etmek
tedir (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr 
834) 7. Es'ile ve ecvibe. Reşldüddin'in 
değişik sorulara verdiği cevapları içermek
tedir (nşr. R. Şa'banl, ı-ı ı. islamabad 13711 
ı 993) 8. Aşar u İJ:ıya' . Ziraat ürünleri ve 
zirai teknikler, ölçüler, takvimler. jeoloji . 
imar faaliyetleri, gemicilik vb. hakkındadır 
(nşr. MenQçihr-i Sütude -lrec Efşar, Tah
ran ı 368 hş ./1989). 9. Tansu]sname-i İl
{ıani der Füniln-i 'Ulilm-i ljıta'i. Kitap, 
Wang-shu-ho adlı Çinli bir alime ait ese
rin Farsça tercümesiyle bu tercümeye Re
şldüddin tarafından yazılan girişten oluşur 

(nşr. Mücteba Mlnovl, Tahran I 350 hş./ 

1972) Reşldüddin'in girişini Abdülbaki Göl
pınarlı Türkçe'ye tercüme etmiştir (İstan
bul I 939) 1 O. Mükatebdt-ı Reşidi (Mün
şe'at-ı Reşidi, Sevanif:ıu'l-efkar-ı Reşidi) 

Reşldüddin'in oğulları ve dostları ile yazış
malarından ibarettir (nşr Muhammed Şefi', 
Lahare ı 947; nşr Muhammed Taki Daniş
pejQh, Tahran 1358 hş./1979). 11. Valfina
me-yi Rab'-ı Reşidi (nşr. Mücteba Ml
novl - Trec Efşar, Tahran 1350/1 972) 12. 
Fa'ide-yi Ziyaret (nşr. İrec Efşar, Mecel
le-y i !ran-zemin, XXlll [Tahran 1357/1978], 
s. 73-93). 13. Miftaf:ıu't-tefasir. Kur'an tef
sirine giriş mahiyetinde olup hayır ve şer, 
kader, tenasuh vb. konularda yazılmış se
kiz risaleden ibarettir (Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 304/l ). Reşldüddin'in 
Kitab-ı Siyaset ü Tedbir-i Mülk-i ljı
ta'iyan ile Şuverü'l-e]fiilim adlı eserleri 
günümüze ulaşmamıştır. 
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REŞIDÜDDIN-i MEYBÜDI 

( IS~ ..:,.ı..NI ~J) 

Ebü'I-Fazl Reşidüddin Ahmed 
b. Ebi Said Meybüdi Yezdi 
(ö . 520/1126'dan sonra) 

Keşfü'l-esrar ve cuddetü'l-ebrar 
adlı Farsça ı<:ur'an tefsiriyle tanınan 

Iranlı alim 

L 
(bk. KEŞFÜ'l-ESRJ\R). 
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REŞIDÜDDİN es-SÜRİ 

L 
(bk. İBNÜ's-SÜRI). 
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REŞIDÜDDİN VATVAT 

L 
(bk. VATVAT, Reşidüddin). 
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RETEN b. NASR 

RETEN b. NASR 

( ya.i .:Y. dJ ) 
Ebü ' r-Rıza Reten 

b. Nasr (Abdillah, Sahuk, Meyden) 
b. Kirbal el-Betrendi el-Merendi ei-Hindi 

(ö. 632/1234) 

Sahabi olduğunu iddia eden 
meşhur yalancı. 

_j 

Hindistan'ın Pencap eyaletinin doğusun
da bulunan ve günümüzde Bhatinda adıy
la bilinen Betrende şehrinde doğdu. Re
ten el-Hindl ve Baba Reten olarak da bili
nir. Uzun bir ömür sürdüğünü göstermek 
için "muammer", hacı olduğunu belirtmek 
üzere de "hacci" diye anılmıştır. Resul-i Ek
rem ile ilki gençlik yıllarında, ikincisi pey
gamberlikten sonra olmak üzere iki defa 
görüştüğünü ve onun kendisine ömrünün 
uzun olması için dua ettiğini ileri sürmüş
tür. Önceleri putperest olduğunu, ardın
dan Hıristiyanlığa geçtiğini, Hindistan'da 
iken ayın ikiye yarılması mucizesini (inşi
kaku'l-kamer) gördükten sonra Mekke'ye 
gidip Müslümanlığı kabul ettiğini söyle
miş, Hz. Peygamber'le Hendek Gazvesi'
ne katıldığını, Hz. Ali'nin Fatıma ile evlen
me merasiminde hazır bulunduğunu iddia 
etmiştir (Tacü'l-'arQs, "rtn" md.; Safedl, 
XIV, 99-102; İbn Hacer, el-İşabe, ll , 530-532) 
Sözlerini nakledenler arasında 709 ( 1309-
1 O) yılına kadar yaşadıkları bilinen Mah
mud ve Abdullah adlı iki oğlu, ayrıca MO
sa b. Mücella b. Bündar ed-Düneyslrl, Ha
san b. Muhammed ei-Hüseynl ei-Horasa
nl, Kemal eş-Şirazl, Ebü'I-Fazl Osman b. 
Ebu Bekir b. Sa'd el-İrblll, DavCıd b. Es'ad 
b. Hamid el-Gaffal el-MinharGri gibi isim
ler yer almaktadır (İbn Hacer, el-İşabe, Il, 
524-530). Rivayete göre Reten hayatının 
son döneminde "kavkal" (Hint hurması) de
nilen bir ağaçta yaşamış, bedeni son de
rece küçülmüş. sivri dişleri, sert ve beyaz 
sakalı, gözlerinin üzerine düşmüş kaşlarıy

la görenleri hayrete düşürmüş (Safedl, XN, 
99-102). bazı kimseler onu ziyaret ettire
rek menfaat sağlamıştır. Bir kısım deliller
den hareketle onun 632'de (ı 234) Setren
de şehrinde öldüğü kabul edilmektedir (Pa
ri har, XLII [2001 ı. s. 109). Bu tarih 596 
(1200), 608 (1211), 612 (1215), 700 (1300) 
ve 709 ( 1309) olarak da gösterilmiştir ( Ef2 
[İng.[, Vlll, 458) Reten'in mezarı halen Ha
cıreten adıyla anılan bir köyde olup avlu 
içinde küçük camisi, türbe ve hücresiyle 
eskiden olduğu gibi günümüzde de ziya
ret yeridir. Her yıl 7-1 O Zilhicce tarihleri 
arasında ölüm yıl dönümü münasebetiyle 
Hacci Urs Festivali düzenlenmekte ve tür-
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