
RADA' 

bilir: Kur'an-ı Kerim'de emzirmenin süre
si iki yıl olarak belirlenmiştir (el-Bakara 2/ 
233; Lokman 31114) . Hz. Peygamber'in, 
"Emzirme ancak iki yaşına kadar olur" ha
disi (Darekutnl, IV, 174) ve Hz. Ömer, İbn 
Mes'fıd, İbn Abbas gibi sahabiierin aynı 
anlama gelen sözleri bu görüşü destekle
mektedir ( el-Muvatta', "Raçla'", 14; Beyha
ki, VI!, 462) . Ebu Hanife'ye göre bu süre
ye altı ay ve Züfer'e göre bir yıl daha ilave 
edilmelidir. Malikiler, sütten kesilen çocu
ğun yemekiere alışabitmesi için iki sene
ye bir-iki ay daha ilave etmek gerektiğini 
düşünürler. Bu süreyi "çocuk emdiği sü
rece" şeklinde belirsiz bırakanlar da var
dır. Hz. Aişe ve Zahirller, yaş sınırı olmak
sızın büyük bir kimsenin emzirilmesiyle 
de süt hısımlığının oluşabileceğini ileri sü
rerken şu hadise dayanmışlardır: Sehle 
bint Süheyl, ResGl-i Ekrem'e gelerek da
ha önce evlatlığı olan Salim'i oğlu gibi gör
düğünü, ancak evlat edinmenin yasaklan
ması hükmünden sonra buluğ çağını geç
miş olan Salim'le tek odalık bir evde be
raber kalmalarının sıkıntı oluşturduğunu 
söylemiş, Hz. Peygamber de ona sütün
den vermesini, böylece aralarında süt hı
sımlığı doğacağını ifade etmiştir (el-Mu
vatta', "Raçla'" , 12; Müslim , "Raçla'" , 26-
31) Hz. Aişe bu hadisi genel bir hüküm 
olarakyorumlamışsa da ResGl-i Ekrem'in 
diğer zevceleri dahil büyük çoğunluk bu
nun özel bir izin olduğu kanaatindedir. İbn 
Teymiyye ve İbn Kayyim ei-Cevziyye ise bu
nun ihtiyaç durumunda olanlar için bir 
ruhsat olduğunu, Sruim'in durumunda olan 
herkesin bu ruhsatla amel edebileceğini 
ifade etmişlerdir. 

İki kişi arasındaki süt hısımlığı ikrar, şa
hit veya yazılı belge ile ispat edilebilir. Süt 
hısımlığının şahitle ispatı için Hanefiler'e 
göre en az iki erkek veya bir erkekle iki 
kadının şahitliği gerekir. Şafii hukukçula
rına göre dört kadının şahitliğiyle de süt 
hısımlığının ispatı mümkündür. Maliki ve 
Hanbeliler'e göre ise bir kadının şahitliği 
süt hısımlığının ispatı için yeterlidir. Fakih
ler evlilikten sonra eşler arasında süt hı
sımlığının ispatı durumunda eşierin evli
liğe devam etmesinin caiz olmayıp ayrıl
maları gerektiği kanaatindedir. 
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llW!I ÜSMAN KAŞIKÇI 

ı -, 
RADIY ALLAHU ANH 

( .ı.:..: <liıl..s") ) 

Daha çok sahabe için kullanılan 

L dua cümlesi. _j 

Ömer b. Abdülazlz'in halifeliğine kadar 
olan Emevller döneminde cuma hutbele
rinde bazı sahabTiere hakaret içeren ifade
ler kullanılmaktaydı. Ömer b. Abdülazlz bu 
tür ifadeleri "teraddl"ye yani radıyallahu 
anh (Allah ondan razı olsun) şeklinde duaya 
çevirmiştir. Hadis meclisi adabına göre ha
dis hocası veya talebesi hadis okurken Hz. 
Peygamber'in isminin her geçtiği yerde 
ona salavat getirmeli, sahabenin ismi ge
çince de "radıyallahu anh" veya "rıdvanul
lahi aleyh" şeklinde dua etmelidir. Riva
yette ismi geçen kişi İbn Ömer ve İbn Ab
bas gibi hem kendisi hem babası sahabi 
olan biriyse "radıyallahu anhüma (Allah iki
sinden de razı olsun)", Hz. Aişe gibi hem ken
disi hem babası hem dedesi sahabi ise 
"radıyallahu anhüm (Allah onlardan razı ol
sun)" denir (Şemseddin es-Sehavl, lll. 258). 

Nevevl, sahabeden sonraki alimler için 
de bu duanın kullanılabileceğini ve bunun 
delillerinin çok olduğunu belirtir ( el-E?kar, 
s. 109). Nitekim hadis hacası imla mecli
sinde hadis yazdırmaya başlamadan ön
ce onun söylediklerini uzaktakilere nakle
den kimsenin hocaya hitaben. "Allah sen-

den razı olsun (radıyallahu anke). hangi 
hocalardan rivayet edeceksin?" diye sor
ması geleneği teraddinin sahabeden son
raki alimler için de kullanıldığını göster
mektedir (Sem'anl, s. 103) . Bu duanın ve
fat edenlerin yanı sıra hayatta olanlar için 
de yapıldığı anlaşılmakta, sahabi olmayan
lar için kullanıldığını gösteren başka mi
saller bulunmaktadır. İmam Şafii'nin ta
lebelerinden Rebl' b. Süleyman'a bir öğ
rencisi hadis okurken, "Bunu sana Şafii mi 
rivayet etti?" diye sorması üzerine Rebl' 
ona hocası hakkında "radıyallahu anh" de
medikçe kendisine bir harf bile rivayet et
meyeceğini söylemiştir (Hatlb el-Bağdadl, 
Il , ı 06-1 07) 

Bazı hadis usulü eserlerinde, salavatın 
yazılması konusuna bağlı olarak asıl nüs
hada bulunmasa bile sahabenin isminden 
sonra rumuz kullanmadan "radıyallahu 
anh" yazılması gerektiği belirtilmiş ve bu
nun rivayet değil dua olduğu , dolayısıyla 

metne müdahale sayılmayacağı söylenmiş
tir (Nevevl, İrşad, s. 144- 145; Bedreddin 
ibn Cemaa, s. 99). Ancak tasnif dönemin
de kaleme alınan hadis eserlerinde saha
benin isminin her geçtiği yerde bu dua
nın yazıldığına dair bir kayda rastlanma
mıştır. Ahmed b. Hanbel'in salavat lafzını 
bile yazmadığına dair rivayetlerden {ib
nü's-Salah, s. 188) ve o devirde yazı mal
zemesinin kısıtlı olması gerçeğinden ha
reketle radıyallahu anhın yazılınayıp ha
dis okunurken söylenmiş olabileceği so
nucunu çıkarmak mümkündür. Kaynak
larda "radıyallahu anh"ın dayanağı olarak 
Kur'an-ı Kerlm'e atıfta bulunulduğu açık
ça görülmemekle beraber dört ayette ge
çen "radıyallahu anhüm ve radu anh" ifa
desinden (el-Maide 5/ 119; et-Tevbe 9/ 100; 
el-Mücadile 58/22; el-Beyyine 98/8) esin
lenildiğini, en önemli şeyin Allah'ın rızası 
olduğunu belirtenayetlerinde (mesela bk. 
Al-i imran 3/15; et-Tevbe 9/72) bunda et
kili olduğunu söylemek mümkündür. Ha
tlb ei-Bağdactl bu duanın dayanağı olarak 
sıhhati tartışmalı iki hadis zikretmiştir. 

Cabir b. Abdullah 'ın rivayet ettiğine göre 
Resill-i Ekrem, Hz. Ebu Bekir'e, "Allah sa
na rıdvan-ı ekberi (en büyük hoşnutluğu) ver
sin" demiş (el-Cami', ll, 104; ayrıca bk. Ha
kim en-Nisaburl, ııı, 78). Enes b. Malik'in 
rivayet ettiğine göre de papuçlarını alıp 
önüne koyan bir çocuğa, "Rabbinin rızası
nı kazanmak istedin, Allah senden razı ol
sun" diye dua etmiştir (el-Cami', ll, 104). 
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Iii ERDİNÇ AHATLI 

RADIYYE BEGÜM 
(ö. 638/1240) 

Delhi Sultanlığı hükümdan 
(1236-1240). 

_j 

Sultan İltutmış 629 (1231) yılında Ge
valiyar üzerine sefere çıktığında Delhi'nin 
idaresini kızı Radıyye Begüm'e bırakmış, 
sefer dönüşünde de o sırada oğulları bu
lunmasına rağmen onu veliaht tayin et
mişti. Ancak İltutmış ölünce (633/1 236) sa
ray mensupları ve kumandanlar tarafın
dan sultanın oğlu Rükneddin F'irlız Şah tah
ta çıkarıldı. Fakat yeni sultanın işret mec
lislerine dalarak yönetimi annesi Şah Ter
ken'e bırakması sonucunda çeşitli isyan
lar ve huzursuzluk baş gösterdi. Şah Ter
ken, Radıyye Begüm üzerine yürüyünce 
Delhi halkı ayaklanarak sarayını kuşattı. 
Bu esnada isyanları bastırmak için Delhi 
dışında bulunan Rükneddin F'irlız Şah olay
lara müdahale edemedi. Ordunun bir kıs
mı başşehir Delhi'de Radıyye Begüm'ü tah
ta çıkardı. Tutuklanarak Delhi'ye getirilen 
F'irlız Şah çok geçmeden hapiste öldü. 

Sultan yerine "melike" unvanını kullanan 
Radıyye babası İltutmış devrinde yürür
lükte olan kanun ve nizarnları tekrar uy
gulamaya koydu ve adaleti tesis etti. Tah
ta geçtiği yıl karşılaştığı ilk hadise, Nured
din (NGr-i Türk) adlı bir Türk'ün liderliğin
deki KarmatTier'in Delhi'de çıkardıkları kan
lı isyandır (6 Receb 63415 Mart 1237) Del
hi'de pek çok kimseyi öldüren Karmatiler 
halkın yardımıyla bertaraf edildi. Radıyye 
Begüm isyanın ardından, hükümdarlığına 
karşı çıkan babasının veziri Nizamülmülk 
Muhammed Cüneydi ve ileri gelen devlet 
adamlarının muhalefetiyle karşılaştı. Del
hi'de muhasara edilen Radıyye Begüm'ün 
emriyle diğer bölgelerden kuwetler gel
diyse de bunlar isyancılara yenildL Bu sı
rada Delhi'den çıkmayı başaran Radıyye 
asilerin bazı liderleriyle anlaştı ve kaçan di
ğer asilerin elebaşları yakalanarak öldü
rüldü. Daha sonra ülkede düzeni sağlayan 
ve önemli görevlere yeni tayinler yapan Ra-

dıyye Begüm, İltutmış'ın ölümünün ardın
dan Hindular'ın ele geçirdiği Ranthamb
hor'a M elik Kutbüddin Hüseyin'i gönderdi. 

Devlet yönetiminde ve orduda gulam 
köK.enli Türk kumandanlarının nüfuzunu 
kırmak isteyen Radıyye Begüm'ün Melik 
Cemaleddin Yaküt el-Habeşi'yi mirahurlu
ğa getirmesi Türk kumandanları tarafın
dan hoş karşılanmadı. Radıyye Begüm is
yan eden Gevaliyar üzerine bir ordu gön
derdi (635/1 238). Ertesi yılLahor Valisi Me
lik izzeddin Kebir Han Ayaz'a karşı sefere 
çıkan melike onu da itaat altına aldı. An
cak hemen ardından daha tehlikeli bir is
yan baş gösterdi. Ayaklanan Teberhind Va
lisi İhtiyarüddin Altlıniyye'ye (Altun-aba) 
emir-i hacib İhtiyarüddin Aytegin gibi baş
şehirde önemli görevlerde bulunan Türk 
kumandanları da destek verdi. Ramazan 
637'de (Nisan 1240) tekrar sefere çıkmak 
zorunda kalan melikenin en sadık adamı 
Melik Cemaleddin Yaküt el-Habeşi, Türk 
kumandanları tarafından öldürüldü. Çok 
geçmeden Radıyye Begüm de yakalana
rak Teberhind Kalesi'nde hapsedildL Bu 
haber Delhi'ye ulaşınca İltutmış'ın oğulla
rından Muizzüddin Behram Şah sultan ilan 
edildi. Teberhind hakimi İhtiyarüddin Altlı
niyye kısa bir süre sonra Radıyye ile evlen
di. Ardından ikisi birlikte sultanlığı tekrar 
ele geçirmek için mücadeleye başladı ve 
çok sayıda asker topladı. Kendilerine, Del
hi yönetimine karşı isyan eden Türk ku
mandanları Melik izzeddin Muhammed 
Salari ve M elik Karakuş da katıldı. Ancak 
Radıyye Begüm'e bağlı kuwetler Behram 
Şah'ın kuwetlerine yenildL Teberhind'e ge
ri dönen Radıyye birliklerini tekrar topla
yarak Delhi üzerine yöneldi. Kaytahl'da iki 
ordu arasında yapılan savaşta Radıyye ve 
kocası, kendilerine tabi birliklerin bir kıs
mının karşı tarafa geçmesi yüzünden mağ
!Gp oldu ve yakalanarak öldürüldü (25 Re
blülewel638 1 14 Ekim 1240). Adaletli ve 
dirayetli bir hükümdar olan Radıyye Be
güm hükümdarlığı boyunca daha çok ka
dın olması dolayısıyla çıkarılan isyanlarla 
uğraştı. Celaletüddin ve Radıyyetüddin la
kaplarıyla para da bastıran Radıyye Be
güm, "Şirin-i Dihlevi" ve "Şirin-i Glıri" mah
laslarıyla şiir yazmıştır. 
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Iii CENGiZ TOMAR 

RADi ei-ESTEAABAI>i 
( ~~4T_fooıYf ~}f ) 

Necmü'l-eimme Radıyyüddin Muhammed 
b. ei-Hasen ei-Esterabadi ei-Garavi 

es-Semnaki (es-Semnaı) 
(ö . 688/1289'dan sonra) 

Sarf nahiv, kelam ve mantık alimi. _j L , 

Hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Ta
beristan'ın Esterabad (Esterabaz) şehri hal
kından olup Necef'e yerleşmiştir. Şöhreti
ni İbnü'I- Hacib'in el-Kô.fiye ve eş-Şô.fiye 
adlı kitaplarına yazdığı şerhlerle sağlamış

tır. Zekası, olgunluğu , fazileti, dini ilim
ler alanındaki titizliğiyle alimierin dikkatini 
çekmiş ve "necmü'l-eimme" lakabıyla anıl
mıştır. Üstün bir hitabet ve ifade gücüne 
sahip olduğu kaynaklarda belirtilmektedir 
(Hasan es-Sadr, s. 131 vd). Şii mezhebi
ne mensuptu. Süylıti 684 veya 686 ( 1285, 
ı 287) yılında vefat ettiğini kaydeder (Bug

yetü 'l-uu'at, ı, 568). Ancak Seyyid Hasan 
es-Sadr, Abdülkadir ei-Bağdadi'den naklen 
müellifin ŞerJ:ıu'l-Kô.fiye'yi 688 Rebiüla
hirinde (Mayıs 1289) bitirdiğini söyler (Te'

sfsü'ş-Şfa, s. ı 32). Buna göre söz konusu 
tarihten sonra vefat etmiş olması gerekir, 
zira ŞerJ:ıu 'ş-Şô.fiye 'yi el-Kô.fiye şerhin
den sonra kaleme almıştır. 

Eserleri. 1. ŞerJ:ıu'l-Kô.fiye. İbnü'I-Ha
cib'in el-Kô.fiye fi'n-naJ:ıv'ine yazdığı şerh
tir. Müellif bu çalışmasında nahiv mese
lelerini basit bir üslupla ele alarak tar
tışmış, tercihlerde ve ictihadlarda bulun
muş, nahiv ve lugatın felsefesini yapmış, 
hükümlerin illetlerini açıklamıştır. Eser 
bu özellikleriyle sahasında yapılmış diğer 
çalışmalardan daha üstün kabul edilmiş
tir. Süylıti de muhteva, tahkik ve hüsn-i 
ta'lil bakımından el-Kdiiye'ye ve diğer na-
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