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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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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.
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Ebü'l-Hüseyn Reşldüddln Yahya b. Ali
b. Abdiilah ei-Kureşi el-Ümevi
en-Nablusi el-Attii.r
(ö. 662/ 1264)
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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-
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