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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. 
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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-



Sevket Rada 

renler ve açıklamalar, Paris'te 1714 yılın
da basılmış olan eserin Şevket Rado ne
zaretinde yeniden yapılmış tıpkıbasımı
dır: tre. Cenap Yazansoy, istanbul 1 980): 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Çanakkale'yi Anlatıyor 
(haz. Ruşen Eşref, metni günümüze uyar
layan : Şevket Rado, resimleyen : Hayrettin 
Çizel, istanbul I 981); Aletler ve Adetler 
(İstanbul 1987, Şevket Rada'nun başkan
lığında Hal Ok Şehsuvaroğlu, M. Uğur Der
man , M. Zeki Kuşoğlu , Y. Durul, M. ülkü
taşır, Uğur Göktaş, Zahir Güvemli ve Prof. 
Dr. Bedil Gorbon'dan o luşan bir heyet ta
rafında n hazırlanmıştır) : Giambatista To
derinL İbrahim Müteferrika Matbaası 
ve Türk Matbaacılığı (Frans ızca'dan tre. 
FatmaRikkat Kunt; Şevket Rado çevirinin 
dilini sadeleştirmiş, kitaba bir giri ş le "Türk 
Matbaacılığı ve Mecmuacılığında Yenilik
ler" adıyla bir bölüm eklemiştir, İstanbul 
1990). Şevket Rado, Pierre Lazareff'den 
Fransa'da Basın Rezaletleri yahut Fran
sa'yı Çökerten Dördüncü Kuvvet (İ s 

tanbul 1945: 2. bs. Tarık Dursun K.'nın sa
deleştirmesiy l e, istanbul I 995): Nathaniel 
Hawthorne'dan Boğa Başlı Canavar (İs
tanbul 1946 ?); Ejderhanın Dişleri (İstan

bul 1946); Andersen'den Gölge; Çakmak; 
Kelebek (İstanbull948) adlı çevirileri var
dır. Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cev
det'in kendisine yazdığı mektupları Emin 
Nedret İşli, Şevket Rada'ya Mektuplar 
adıyla kitap halinde yayımiarnıştır (İstan
bul 2002). 
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Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "yukarı kaldırmak, yükseltmek, 
yüceltmek" anlamındaki ref (rifa') kökün
den türeyen raft' kelimesi "yükselten, de
ğerini arttıran, izzetli ve şerefli kılan" de
mektir (Ragıb el-İsfahanl, el-Müfredat, "rfa" 
md.). Kur'an-ı Kerim'de ref' kavramı yir
mi bir ayette Allah'a nisbet edilmiştir. Al
lah 'ın Isa 'yı kendisine ref' edeceğini bildi
ren ayette rarı· (Al-i imran 3/55), "sıfatları 
yüce" (veya "dereceleri yükselten") mealiy
le başlayan ayette ise (el-Mü'min 40/ 15) 
refi' ismi yer almıştır. Kıyametin kimini al
çaltıcı, kimini yükseltici olduğunu beyan 
eden Vakıa sOresindeki ayette (56/3 ) asıl 
failin kıyamet değil Allah olduğu kabul edil
mektedir. Nitekim muhtelif ayetlerde kı
yamet gününde Cenab-ı Hakk'ın katirieri 
zelil, mürninleri aziz ve şerefli kılacağı bildi
rilmiştir (mesela bk. el-Mü'minGn 23/ 105-
110: ez-Zuhruf 43/68-73: M. F. Abdülbaki . 
el-Mu'cem, "rfa" md.) . 

Rafi' hem İbn Mace hem Tirmizi'nin ri
vayet ettiği esrna-i hüsna listesinde yer 
almaktadır ("Du'a,.·, 10: "Da'avat", 82). 
Ref' kavramı, Kütüb-i Sitte'den başka 
imam Malik ve Ahmed b. Hanbel tarafın
dan nakledilen hadislerde de fiil sigala
rıyla Allah'a izafe edilmiştir (Wensinck. 
e/-Mu'cem, "rfa" md.) . Bu tür hadislerin 
muhtevasında ref'in manevi açıdan yük
seltmeyi ifade ettiği görülmektedir. Ab
dullah b. Abbas'tan rivayet edildiğine gö
re Hz. Peygamber teheccüd namazının iki 
secdesi arasında şu mealdeki duayı okur
du: "Rabbim! Günahlarımı bağışla , bana 
merhamet et. eksikliğimi giderip halimi 
iyileştir. beni manen yücelt, rızıklandır: 
doğru yoldan ayırma!" (Müsned, I, 37 ı : 

İbn Mace, "İ~me", 23: ibnü'l-Eslr, en-Ni
haye, "cbr" md .) 

Alimler hafıd-rafi' isimlerini karşıt ına
nalar taşıyan kabız-basıt. muiz-müzil gibi, 
birlikte kullanmayı ve denge ifade eden ma
nayı yansıtmayı gerekli görürler. Kur'an-ı 
Kerim'de Allah'a nisbet edilen ref' kavra
mı tabiatın kozmik düzeni çerçevesinde 
göklerin yükseltildiği, güneş sisteminin has
sas dengelerle korunduğu. Tur dağının is
railoğulları 'nın fevkinde kaldırıldığı şeklin
deki maddi muhtevanın yanı sıra insanla
rın ruhi nitelik ve yetenekleriyle manevi 
derecelerinin farklı kılındığı biçiminde so
yut içerik de taşımaktadır. Bununla birlik
te esrna-i hüsna müellifleri rafi' ismini da-
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ha çok soyut alanla irtibatlandırarak "dost
larının taat ve arnellerini kabul edip ken
disine yaklaştıran . dünyada da onları aziz 
kılan" şeklinde tefsir etmişlerdir (Hatta bl. 
s. 58: Gazzall, s. 94). Hafıd-rafi' isimleri
nin açıklanması sırasında bazı alimler "di
lediğini alçaltan. dilediğini yücelten" türün
den ifadeler kullanırken (Abdülkahir ei
Bağdadl, vr. 1 05a) bazıları tenzihe uygun 
olarak "yüceltilmeye hak kazanan" veya "al
çaltılmaya müstahak olan" ifadesini tercih 
etmişlerdir ki isabetli olan da budur. Zira 
nazariyede ilahi iradenin önünde hiçbir en
gel bulunmamakla birlikte Allah, fiili alan
da hükmünü kendisinin vazettiği ad! ve 
hikmet ilkeleri çerçevesinde yürüttüğün
den kimseye asla zulmetmez, sadece bi
linmeyen sebeplerden dolayı lutufla mu
amele eder. Mü'min sOresinde (40/1 5) Al
lah'a nisbet edilen "refiu'd-derecat" terki
bindeki refi' kelimesi rafi' manasma alın
dığı takdirde "dereceleri yükselten", mür
tefı' manasma alındığında "dereceleri yani 
kendisinin kadr ve mertebesi veya sıfat
ları yüce olan" diye yorumlanır (Kadi Ab
dülcebbar, V, 215: Fahreddin er-Razi, Me
{atff).u'l-gayb, XXVII , 44) . Rafı' ismi Allah'ın 
fiili isim ve sıfatları grubu içinde yer alır. 
Refi' "sıfatları yüce" anlamında kabul edil
diği takdirde zati olur. Rafi' hafıd ismiyle 
karşıt muhteva taşıdığında muiz. muğnl 
mukaddim, basıt ve nafi' isimleriyle an
lam yakınlığı içinde bulunur. 
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Ebu Abdiilah (Ebu Hadlc) Rafi ' b. Hadıc 
b. Rafi' el-Evsı el-Harisl 

(ö. 73/692) 

Sahabi. 
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Annesi Halime bint Mes'Qd b. Sinan'dır. 

Önceleri çölde yaşıyordu, daha sonra Me
dine'ye yerleşti. Kavminin liderlerindendi. 
Çok sayıda çocuğu olduğu bildirilirse de 
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