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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-

387 



RADi ei-ESTERABADi 

hiv kitaplarına böyle bir şerhin yazılmadı
ğını belirtmektedir (Bugyetü'l-vu'at, 1, 567). 
Esterabadi, Basra nahiv ekolüne meylet
mekle birlikte belli bir mektebe bağlan
mayarak kendi görüş ve ictihadlarını esas 
almıştır. Bu husus İbnü'l-Hacib'in katılma
dığı görüşlerini eleştirmesinden de anla
şılmaktadır (fvla'a'l-fvlektebe, s. 282) . Ay
rıca diğer nahivcilerin görüşlerini ortaya 
koymuş ve bunlara da eleştiriler yönelt
miştir. Esterabadl, İbnü'l-Hacib'in muh
tasar ifadelerini Kur'an, hadis, şiir, edebi 
sözler ve darbımesellerden şahidlerle açık
lamıştır. Eserde yaklaşık 1 000 beyit, 1 OOO'i 
aşkın ayet, on iki atasözü, on bir fasih söz 
ve geleneğin aksine kırk bir hadis şahid 
olarak kullanılmıştır. Abdülkadir el-Bağda
di eserdeki hadislerin tahılcini yapmış ( Tal]
rlcü ef:ı_adlşi'r-Raçli f[ Şerf:ıi'l-Kafiye, nşr. 

MahmOd Fa'cal, Demmam 1414). Ijizane
tü'l-edeb'ini de şerhte geçen 957 şahid 
beytin açıklamasına ayırmıştır. Şerl;u '1-
Kdiiye üzerine Sa'deddin et-Teftazani, 
Seyyid Şerif ei-Cürcanl ve Siraceddin el-Ha
leöı gibi alimler Mşiye yazmıştır. Eserin bir
çok baskısı yapılmıştır (Tahran 1271 ; Teb
riz 127 4, 1298; İstanbul 1275, 1292, 1305 
]Seyyid Şerif ei-Cürcanl'nin Ta'lif!:at:ı (ha
şiyes i)]. 1310; Leknev 128011863; Bulak 
ı 299; Kazan 1302/ı885, ı305, 1314/1896; 
Kah i re I 305; nşr. YOsuf Hasan Ömer, 1-V, 

Beyrut 1974]İstanbul 1305 baskısının tıp
kıbasımı]; HI, Bingazi 1973-1975; Riyad 
14ı 7/ 1996; nşr. Em1'1 Bed!' Ya'küb, l-V, Bey
rut ı419/ ı 998; ayrıca bk. ei-KAFİYE). M. Ve
cih Tikriti, Menhecü'r-Raçli el-Esteraba
di fi Şerl;i'l-Katiye fi'n-nal;v adıyla yük
sek lisans tezi ( Dımaşk Üniversitesi Arap 
Dili ve Edebiyatı Bölümü), Yahya Beşir el
Mısrl de Şerl;u'r-Ra(li li-Kafiyeti'bni'l
Hacib I-II ismiyle bir doktora tezi hazırla
mıştır ( ı4ı 7/l 996, Riyad, Camiatü ' l -İmam 
Muhammed b. SuOd el-İslamiyye). 2. Şer

l;u'ş-Şafiye. İbnü'I-Hikib'in eş-Şafiye adlı 
risalesine yazılmış sistematik bir şerhtir. 
Esterabadi'nin açıklamaları eserini sarf il
minin ana kaynaklarından biri haline getir
miştir (Leknev 1262, 1326/ 1846; Tahran 
ı 280; Del hi ı 283; İstanbul ı 290; Lah or 
ı3 ı 5; nş r. Muhammed Muhyiddin Abdül
hamld, Kah i re 1348, Beyrut I 395/ı 975; nşr. 

M. N Or el-Hasan ve dğr., 1-IV, Kahire 1395/ 
ı 975; ayrıca bk. eş-ŞMİYE). 3. Na'{.mü'l
le'ali'l-mübde'a ii şıtati'l-kitabeti'l
mul;]tere'a. Kitabet sanatına dair didak
tik bir manzumedir (DDBİ, vııı. 180) . 4. 
lfaşiye 'ala Şerl;i Tecridi'l- 'A]fa'idi'l
cedide ve'l-lfaşiyeti'l-}fadime (Hediy
yetü'l-'arif[n, ll, 134). 5./faşiye 'ala Şer
l;i'l-CelQl ed-Devvani li-Tehg;ibi'l-man-
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tılf ve'l-kelam (a.g.e., a.y.). 6. Şerl;u'l
Kaşa'idi's-seb'i 'l-'Aleviyyat l'ibn Ebi'l
lfadid (A'yanü'ş-Şi'a, IX, ı 52) . 
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!il SADRETIİN GüMÜŞ 

RADi es-SAGANi 

(bk. sAGANİ, Radıyyüddin). 

RADi eş-ŞERİF 

(bk. ŞERIF er-RADi). 

RADLOFF, Friedrich Wilhelm 
(1837-1918) 

Alman asıllı Rus Türkologu. 

_j 

_j 

_j 

Berlin'de doğdu. Rusça adı VasilyVasilo
viç Radlov olup babası Berlin polis korni
seri Wilhelm W. Radloff'tur. İlk ve orta öğ
renimini Berlin'de tamamladıktan sonra 
Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne kay
doldu ( 1854) Önce felsefe ve ilahiyat tah
sil etmek istediyse de daha sonra filoloji
de karar kıldı. Radloff'un yetişmesinde kla
sik edebiyat hacası ve pedagog olan Be
nari'nin, karşılaştırmalı dil bilimini kuran 
Franz Bopp'un. dilci ve filozof Heimann 
Steinthal'in, filozof ve politikacı August 
Friedrich Pott'un. Doğu dillerini inceleyen 
ve Radloff'u Doğu dillerine yönlendiren Wil
helm Schott'un, coğrafya alimi Karl Rit
ter'in etkileri oldu. Türkçe, Moğolca, Man
çuca ve Çince öğrendi. Öğreniminin bü
yük bir kısmını Berlin'de yaptı, iki dönem 
Halle'de bulundu ve doktorasını Jena Üni-

versitesi'nde "Über den Einfluss der Re
ligion auf die Nationalitetan und Sprac
hen Hochasiens" isimli teziyle tamamladı 
( 1858). W. Radloff'un yetiştiği yıllar klasik 
fıloloji ve İndagerman dilleri sahasında esas
lı araştırmaların temelinin atıldığı bir dö
nemdi ve Berlin Üniversitesi de Almanya'
nın bilim merkezi olarak özellikle dilcilik 
alanında önemli bir yere sahipti. Bu çerçe
vede, tahsili geniş ve sağlam bir temele 
oturan Radloff. A. F. Pott'un dillerin geliş
mesinin her zaman medeniyetin gelişme
siyle paralel yürümediği şeklindeki teori
sinden etkilenerek çalışmalarında dil ha
diselerini halk psikolojisi yerine insanların 
ferdi özelikleriyle açıklamaya çalıştı. 

Bu dönemde Moskova, Kazan ve Peters
burg, Türkoloji çalışmalarının merkezi ko
numunda olan şehirlerdi. Petersburg'da 
1819 yılında kurulan üniversite Doğulu 
milletierin kültürleriyle ilgili araştırmaları 

. yürütmekteydi. 18S4'te Kazan Üniversite
si lağvedilince hocalarının büyük kısmı Pe
tersburg'a taşınarak Şark Fakültesi'nde 
görev aldı. Radloff da hacası W. Schott'tan 
aldığı tavsiye mektubuyla Doğu sefer he
yetine katılmak üzere Aleksandr Kaimoviç 
Kazım Bek, Şeyh Muhammed Ayaz Tan
t avi, Ilya Nikolayeviç Brezin, Daniel Abra
moviç Chwolson, Vasiliy Pavloviç Vasilyev, 
Otto von Böhtlingk gibi tanınmış şarkiyat
çıların bulunduğu Petersburg'a gitti (ı 858). 
Ancak bu heyetin bir türlü yola çıkama
ması üzerine geçimini sağlamak için Al
manca, Latince ve İtalyanca dersleri ver
meye başladı. Bu arada Rusça'sını ilerietti 
ve üniversitede sınava girerek lise öğret
menliği hakkını elde etti. Bu sırada Me
yendorff ve Schiefner tarafından kendisine 
Altay bölgesindeki Barnaul şehrinde öğ
retmenlik yapması ön erildi. Radloff böy
lece Tunguz dilleri yerine, uzmanlık alanı
nı değiştirip yaz aylarında Türk boyları ara
sında çalışmak üzere Barnaul'a Almanca 
ve Latince öğretmeni olarak tayin edildi 
(ı859) . 

Barnaul'da on iki yıl kalan Radloff. Ma
dencilik Yüksek Mektebi'nde öğretmenlik 
yaparken yaz tatillerinde Sibirya ve Tür
kistan'daki Türk boyları arasında dil, et
nografya, folklor, coğrafya ve tarih malze
meleri deriemek amacıyla gezilere çıktı. 
Bu çalışmaları yapabilmek için 1860'ta 
Altay şivelerini öğrenmeye başladı. 1860-
1863 yılları yaz aylarında Altay, Soyon, Ka
zak-Kırgız, İli ve Abakan Türkleri arasında 
derlemeler ve araştırmalar yaptı. 1864'te 
tahsisatını yenilemek üzere Petersburg'a 
gitti, oradan Berlin ve Tirol'e geçti. Bir yıl 
sonra Barnaul'a döndü. 1870 yılına kadar 


