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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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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 
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Altaylar, Batı Sibirya, Yedisu, İli, Türkistan 
ve Çin'de dolaşarak derlemelerini sürdür
dü. Türkistan gezisi sırasında Buhara Han
lığı ile Rusya arasındaki sınırı çizmekle gö
revli komisyonda görev aldı. Barnaul'da 
bulunduğu yıllarda derlediği malzemele
rin yer aldığıProbender Volkslitteratur 
der türkisehen Stamme adlı külliyatını 
1866 yılından itibaren yayımlamaya baş
ladı. 

1871 'de Saint Petersburg'a giderken 
Kazan Maarif müdürü Şestakov kendisine 
İdil boyu müslüman mekteplerinin müfet
tişliği görevini tekl if edince Radloff 1872 
yılı kış aylarında Kazan'a geçti. Çarlık Rus
yası'nın Rus asıllı olmayan milletleri Rus
laştırma ve hıristiyanlaştırma politikası 
doğrultusunda, İslam cemaati ve yerli zen
ginlerler tarafından himaye edilen Türk
Tatar mektep ve medreselerinde Rus dili 
okutulmasını temin ve bunun kontrolün
den sorumlu olarak müfettişlik göreviyle 
Kazan'a tayin edilen Radloff bu plan da
hilinde Kazan Muallim Mektebi'ni kurdu 
(1876) . Rus politikaları doğrultusundaki 
şiddetli baskılar Rus dilinin öğrenilip öğ
renilmemesi konusunda tartışmalara se
bep oldu. Kazanlı aydınlar bunun halkın 
milli ve dini yapısını zayıftatmak üzere uy
gulandığını düşünerek karşı çıktı. Türk boy
ları arasında dolaşırken Rus hükümetine 
siyasi içerikli raporlar verdiği bilinen Rad
loff, Kazan'da bulunduğu sırada yazdığı 
raporlarda istenen politikada yalnızca eği
tim yoluyla başanya ulaşmanın mümkün 
olmadığı, idari tedbirlerin de alınması ge
rektiği üzerinde durdu. Camiierin azaltıl
ması , Orenburg'daki Merkez Diniye Neza
reti'nin yeni baştan düzenlenmesi, muka
vemet gösteren mollaların sürülmesi, din 
görevlisi olarak vazife alacak kişilere Rus 
dilini bilme şartı getirilmesi gibi tavsiye
lerde bulundu. 

Radloff. Kazan· da kaldığı 1872-1884 yıl
ları arasında pedagoji, felsefe ve dil bili
miyle de meşgul olarak on civarında eser 
yazdı. Türk-Tatar çocukları için Kazan Türk
çesi ile bir okuma kitabı hazırladı. 1881 'de 
Berlin'de toplanan V. Şarkiyatçılar Kongre
si'ne katıldı . 1884 yılında Kutadgu Bilig'in 
Viyana nüshasının faksimilesini yayımla
mak üzere Avusturya'ya gitti. Bu seyaha
ti sırasında Petersburg İlimler Akademi
si'nin teklifini kabul etti ve asli üye olarak 
bu üniversiteye geçti. Avusturya dönüşün
dende Petersburg'a yerleşti. Burada, der
lediği malzemeyi tasnif etme ve yayımla
ma faaliyetlerine hız verdi. Bu arada Niko
lay Fydoroviç Katanov, Platon Mihayloviç 
Melioranskiy, Sergey Efimoviç Malov, Bo
ris Yakovleviç Vladimirtsev gibi ilim adam
larının yetişmesine katkısı oldu. Kırım'a 
(ı 886) ve Batı Karaylar'a (ı 88 7) giderek 
araştırmalar yaptı , Macar İlimler Akade
misi'nin muhabir üyeliğine seçildi (ı 888). 

Orhon bölgesine gönderilen ilim heyetinin 
başkanlığınıyaptı (1891). 1899'da Roma'
da toplanan XII. Şarkiyatçılar Kongresi'n
de Radloff'un teklifi üzerine Saint Peters
burg'da, Orta Asya ve Uzakdoğu'nun arke
olajik ve lengüistik yönden araştırılması 
için milletlerarası bir cemiyetin kurulması
na karar verildi. XIII. Şarkiyatçılar Kongre
si'nde (Hamburg ı 902) konu tekrar görü
şülerek cemiyetin tüzüğü kabul edildi ve 
başkanlığına Radloff getirildi. Etnografya 
müzelerini incelemek için Batı Avrupa'yı 
dolaştı ( ı 907) . 12 Mayıs 1918'de Peters
burg'da öldü. 

Radloff. sayısı 1 SO'yi aşan eseriyle Tür
koloji'nin kurulmasında ve gelişmesinde 
büyük rol oynamış, Türkoloji'de "Radloff 
devri" diye anılan bir döneme imza atmış
tır. Gerek derlemelerinde gerek sözlük ve 
gramer çalışmalarında işaretlerinin çoğu 
Kiril harflerine dayanan kendine özgü bir 
transkripsiyon alfabesi kullanmıştır. Rad
loff, çalışmalarını belli bir sahada yoğun
laştırmayıp Türkoloji'nin birçok dalıyla uğ
raşmış. bu durum bazı alanlardaki çalış
malarında eksiklik ve yanlışlıklara sebep 
olmuş ve bu yönüyle eleştirilmiştir. 

Eserleri. 1. Proben der Volkslitteratur 
der türkisehen Stamme Süd-Sibiriens 
(I-X, St Petersburg ı 866- 1 907) . Radloff'un 
Barnaul'da bulunduğu yıllarda Türk boyla
rı arasında yaptığı gezilerde dil, halk ede
biyatı, halk bilgisi ve diğer konularda der
lediği metinleri içerir. İlk altı cildi Alman
ca'ya, son iki cildi Rusça'ya çevrilip me
tinlerle birlikte basılmıştır. Eserin VII. cildi 
Ignacz Klınos, IX. cildi Nikolay Fydoroviç 
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Katanov, X. cildi Valentin Moschkoff tara
fından derlenmiştir. Ciltlerin içeriği kısa
ca şöyledir. 1. cilt (ı 866 ): Kuzey ve Güney 
Altay ağızları , Şorküi ve Tuva ağzı : ll. cilt 
(1868) : Hakas ağzı ; lll. cilt (1870) : Kazak 
ağızları ; IV. cilt (ı 872) : Barbara Batı Sibir
ya ağızları: V. cilt ( 1885) : Kara Kırgız ağızla
rı: VI. cilt ( 1886): Tar an ci, Kazan Tatareası 
ağızları; VII. cilt ( 1896): Kırım ağızları: VIII. 
cilt ( 1899) : Osmanlı sahası: IX. cilt (ı 907): 

Abakan Tatarları ve Karagas ağızları : X. 
cilt (ı 904): Basarabya Gagauzları'nın ağız

ları . Z. Versuch eines Wörterbuches der 
Türk-Dialaete (I -IV, St. Petersbrug 1893-

1 9 ı ı ) . Radloff, derlediği metinlerde yer 
alan kelimeleri içeren bir sözlük hazırla
mak amacıyla çalışmaya başlamış , daha 
sonra eski Türkçe (Orhon yaz ı tları ve Uy
gurca) , Orta Türkçe (Kutadgu Bilig) me
tinleri, Cudex Cumanicus, Osmanlıca ve 
Çağatayca gibi yazı dillerinin sözlüklerini 
de tarayıp bu eserini oluşturmuştur. Türk 
lehçeleri alanında büyük bir ihtiyacı karşı
layan ve bugüne kadar değerini koruyan 
eserde Türkçe kelimeler ve bu kelimelerin 
kullanılışma dair verilen örnekler Alman
ca ve Rusça tercümeleriyle birlikte kay
dedilmiştir. 3. Kudatku Bilik, Facsimile 
der Uigurischen Handschrift der K. K. 
Hofbibliothek in Wien (St. Petersburg 
1890) Kutadgu Bilig' in XIX. yüzyılın ba
şında Hammer tarafından kaçırılarak Vi
yana'ya götürülen Herat nüshasının tıpkı
basımıdır. Radloff bu yayının sonuna Pa
ris, Berlin, Oxford, Viyana ve Saint Peters
burg Asya Müzesi kütüphanelerinde bu
lunan Oğuzname, Tezkiretü'l-evliya gibi 
Uygur harfleriyle yazılmış eserlerden bazı 
örnek metinler eklemiştir. 4. Das Kudat
ku Bilik des Jusut Chass-Hadschib aus 
Biilasagun (HI , St Petersburg 1891-1900). 

Eserin ilk cildi Kutadgu Bilig'in özel olarak 
döktürdüğü Uygur harfleriyle yayımıdır. 
Radloff eserin girişinde Uygur adı üzerin
de genişçe durmuş, Oğuz Kağan Destanı'

nın Almanca tercümesini verdikten sonra 
Uygurlar hakkında İslam ve Çin kaynakla
rındaki bilgileri aktarmış , Uygurlar'ın ta
rihi , alfabe sistemlerine dair bilgi vermiş

tir. Il. cilt, eserin Viyana ve Kahire nüsha
larına dayanarak yapılan transkripsiyonlu 
metnini ve Almanca tercümesini içerir. S. 
Das türkische sprachmaterial des Co
dex Cumanicus (St Petersburg 1887). Ku
man Türkçesi'nin tek dil yadigikı olan Co
dex Cumanicus'un Geza Kuun'un neşriy
le karşılaştırılmalı yayımıdır. Radloff ese
rin başına geniş bir sözlük koymuş, her 
kelimenin diğer Türk lehçelerindeki kar-
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şılıklarını da göstermiştir. 6. Die Alttür
kischen Inschriften der Mongolei (St. 
Petersburg 1895). Kül Tigin, Bilge Kağan 
ve Yenisey kitabelerinin transk.ripsiyonlu 
metni ve Almanca tercümeleriyle eski Türk 
ağızlarının morfolojisini, metinlerdeki olay
ların kronolojisini, Türk kabile ve boy ad
larını, yer ve şahıs isimlerini ihtiva etmek
tedir. 7. Vergleichende Grammatik der 
nördlichen Türksprachen (HI, Leipzig 
1883). Radloff, Türk lehçelerinin karşılaş
tırmalı gramerini hazırlamaya başlamış, 
ancak sadece Kuzey Türkçesi'ne ait ses bil
gisi kısmını yazabilmiştir. 8. Alttürkische 
Studien (1-Vl, St. Petersburg 1909-1912). 9. 
Über alttürkische Dialekte: Die Sel
dschukische Verse im Rebôbnômeh 
(Melanges Asiatiques içinde, lll. [St. Pe
tersburg 1889]. s. 17-77). Sultan Veled'in 
Rebabname'sinin Viyana nüshasının met
nini, metnin Rus harfleriyle transk.ripsiyo
nunu, fonetik özelliklerini ve gramer açık
lamalarını içerir. 10. Aus Sibirien (1-11, 
Leipzig 1884). Radloff'un gezilerindetut
tuğu nottarla Sibirya ve Türkistan'daki 
Türk boylarının dili, dini, etnografyası. ta
rihi, arkeolojisi, coğrafya ve ticaret haya
tı gibi konuları içeren eser Ahmet Temir 
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (Sibirya'

dan, 1-11, istanbul 1954-1956). Eserin ay
nı mütercim tarafından yapılan özet bir 
çevirisi de vardır (Sibirya'dan Seçmeler, 
Ankara 1976). Radloff'un bunların dışında 
birçok kitabı, makalesi, atlasları ve rapor
ları bulunmaktadır (eserlerin geniş bir lis
tesi için bk. Temir. Türkoloji Tarihinde Wil

helmRadloff Devri, s. 136-166). 
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RADO, Şevket 
(1913-1988) 

Yazar, yayımcı ve gazeteci. 
_j 

Üsküp yakınlarındaki Radovişte'de doğ
du. Asıl adı Şevket Hıfzı'dır. Babası Vaizza
deler'den Hıfzı Bey, anne tarafından bü
yük babası Selanik'te birkaç gazete çıkar
mış olan Mustafa Bey'dir. Balkan Harbi 
sırasında ailesi istanbul'a göç etti. Vefa Or
ta Mektebi'nde başladığı öğrenimini Per
tevniyal Lisesi'nde tamamladı ( 1933) Lise 
son sınıfta iken gazete musahhihliği yap
tı . Gazetede çalışırken istanbul Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. İkin
ci sınıfta kaydını Ankara Üniversitesi Hu
kuk Fakültesi'ne aldırdı . Fakülteyi bitirince 
İstanbul'a döndü ve 1939'da Akşam ga
zetesinde fıkra yazarlığına başladı; bu ya
zılarını yirmi beş yıl sürdürdü. Ayrıca lise
lerde sosyoloji ve edebiyat öğretmenliği 
yaptı, Gazetecilik Enstitüsü'nde yazı tür
lerine dair ders verdi. istanbul Radyosu'n
da başladığı "Aile Sohbetleri" adlı haftalık 
konuşmalarını uzun süre devam ettirdi. 
194S'te Yapı ve Kredi Bankası'nın basın 

ve yayın işlerini yürütmeye başladı ve Do
ğan Kardeş matbaalarını kurdu. Doğan 
Kardeş (1945), Aile (1947) ve Resimli 
Hayat ( 1952-1953) dergilerini yayımladı. 
1956'da Hayat dergisini çıkarmaya başla
dı. Hayat Tarih Mecmuası (Şubat 1965 -
Aralık 1982, Nisan 1978'den itibaren Ha
yat Tarih ve Edebiyat Mecmuası) alanın
da önemli bir boşluğu doldurdu. Pek çok 
yayını arasında Hayat Ansiklopedisi, Ha
yat Büyük Türk Sözlüğü, Hafız Osman 
hattı bir Kur'an- ı Kerim, H ünername ve 
Subhatü'l-ahbôr gibi kitaplar baskı tek
niğiyle dikkat çeken yayınları oldu. 1975'
te Türkiyemiz dergisinin genel yayın yö
netmenliğini üstlendi. Son yıllarında Ter
cüman gazetesinde pazar günleri sohbet 
yazıları yazdı. 9 Nisan 1988 tarihinde İs
tanbul'da öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı 'n

da toprağa verildi. 1983'te Türk Dil Kuru
mu Bilim Kurulu üyeliğine seçilen Rada, 
Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlü
ğü "Basın Mesleğinde Elli Yıl Hizmet Bel
gesi" ile basın şeref kartı sahibiydi. Elli 
yıllık gazetecilik hizmetinden dolayı 1987'
de Burhan Pelek ödülüne layık görüldü. 

Lise yıllarında şiire başlayan Şevket Ra
do'nun edebiyata yönelmesinde Fransızca 
hacası Nurullah Ataç'ın büyük etkisi ol
muştur. 1931 ve 1932'de Şevket Hıfzı im
zasıyla Muhit, Milli Mecmua, ardından 
Varlık'ta çıkan şiirleriyle Ahmed Haşim ve 
Cahit Sıtkı'nın (Tarancı) dikkatini çekti. Ne-

cip Fazırın Ağaç mecmuasını çıkarmasına 
yardımcı oldu. Söyleyişte Necip Fazı! etkisi 
belirgin olan şiirlerinde hüzün ve yalnızlık 
gibi duygular ağır basar; içine kapalı, bed
bin bir ruh hali hissedilir. Bazı şiirleri bes
telenmiştir. Nesir yazılarında ve konuşma
larında sohbet havası içinde yalın bir dil 
kullanmış, insanı mutlu edecek, hayatını 
güzelleştirecek konuları seçmiş , hayatın 

her yaşta ayrı güzellikleri olduğuna dikkat 
çekmiştir. Unututmaya yüz tutmuş gele
neksel sanatların tanttılması ve canlandı

rılmasında gösterdiği çabalarıyla da bili
nen Şevket Rada, Emin Barın'ın Divanyo
lu'ndaki atölyesinde yapılan, Halim Özya
zıcı, Muhsin Demironat, Rikkat Kunt, is
lam Seçen, Kemal Batanay gibi üstatların 
yer aldığı toplantılara katılmış , bu toplan
tılarda hat, tezhip ve cilt sanatları üzerin
de yapılan değerlendirmelerden yararlan
mıştır. Hat sanatı ve hattattarla ilgili çe
şitli makaleler yazan Şevket Rada, Türk 
sanatları alanında kazandığı bilgi ve tec
rübeyle büyük yatırım yaparak Cumhuri
yet döneminin en seçkin hat koleksiyonu
nu oluşturmuş. ölümünden sonra bu ko
leksiyonun önemli bir kısmı Sakıp Sabancı 
Müzesi tarafından satın alınmıştır. 

Eserleri. Şiirlerini Şiirler 1 Kördüğüm 
adlı bir kitapta toplamıştır (İstanbul 1970). 
Nesir Yazıları : Eşref Saat (İstanbul 1956), 
Ümit Dünyası (İstanbul 1957), Hayat 
Böyledir (İstanbul 1962). Aile Sohbet
leri (İstanbul 1967). İnsan Severse Ya
şar (İstanbul 1981), Saadet Yolu (İstan
bul 1981), Sözün Gelişi (İstanbul 2003) 
(haz. Cem Akaş). Gezi Notları: Amerikan 
Masalı (İstanbul 1950), 50. Yılında Sov
yet Rusya (İstanbul 1968) . Milliyetçi Çin 
Ne Alemde? (Ankara 1969) . Derleme, Bi
yografi: Yunus Emre (İstanbul 1972), Türk 
Şairlerinden Seçmeler (İstanbul 1972), 
Kerem ile Aslı (İstanbul 1972), Karaca
oğlan (İstanbul 197 4), Türk Hattatları (İs
tanbul 1984), Ahmed Midhat Efendi (An
kara 1986). Diğer Çalışmaları : Bursa (İs
tanbul 1948, Vedat Nedim Tör ile birlikte); 
Yaşayan Mevlidi Şerif (İstanbul 1964); 
Sultan Cem 'in Başına Gelenler: Vôkı
ôt-ı Sultan Cem (istanbul 1969); Kuru
luşunun 25. Yıldönümünde Yapı Kre
di Bankası ve Kazım Taşkent (İstanbul 
1969); Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin 
Fransa Seyahatnamesi (İstanbul 1970); 
Bostancıbaşı Defteri (İstanbul 1972); 
Harb İçinde Elçilik, izzet Fuat Paşa'nın 
hatıratarından (İstanbul 1976); Onsekizin
ci Yüzyılın Başında Osmanlı Kıyafet
leri (Fransız Büyükelçisi Marquis de Fer
riol'ün Hallandalı Ressam Van Mour'a yap
tırdığı 100 resimle Türkler'e ait bazı tö-


