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RİC'AT 

(bk. REC'AT). 

RİCS 

c ... ~}' ı 
Pis olan şey anlamında 

bir Kur'an terimi . 

_j 

_j 

Sözlükte "pis olmak; çirkin bir fiil işle
rnek" anlamlarındaki reces (recaset) mas
danndan türemiş bir isim olan rics keli
mesi "pis olan şey, pislik" demektir. Bu ma
nadan hareketle başta küfür olmak üze
re kötü fiiliere rics denildiği gibi bu fiilie
rin doğurduğu lanet, azap vb. için de ay
nı kelime kullanılır (Lisanü 'l-'Arab, "res" 
md.) Ragıb el-İsfahanl doğası itibariyle 
akıl açısından, din açısından ve bunların 
hepsi bakımından olmak üzere dört tür
lü ricsten söz edilebileceğini belirtir. Bun
lar için sırasıyla şu örnekler verilebilir: Bi
zatihi pis olan nesne. Allah'a ortak koş
mak, içki, murdar hayvan eti (meyte) (el
Müfredat, "res" md.; krş. Kamus Tercümesi, 
ll, 929) 

Rics kelimesi Kur'an'da dokuz ayette 
geçmekte (M F. Abdülbaki. el-Mu'cem, 
"res" md ) ve bağiarniarına göre bunların 
şu manalara geldiği anlaşılmaktadır: Al
l ah'ın yarattığı selim fıtrat çizgisi üzerin
de yine O'nun lutfettiği aklı kullanınayıp 
küfür veya şirk bataklığına saplananlar, içi 
kararmış inatçı münafıklar, onur kırıcı it
ham ve iftira eylemi, domuz eti, içki, ku
mar, dikili putlar ve gaybdan haber alma 
amacıyla falcılık yapma. Rics ayrıca baş
ta Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i ol
mak üzere birçok hadis mecmuasında yer 
alan hadislerde sözlük anlamlarıyla, özel
likle maddi ve manevi kirliliği ifade etmek 
üzere kullanılmıştır (Wensinck, el-Mu'cem, 
"ries" md.) 

Arapça'da aşağılanmayı hak etmiş kişi 

leri veya tiksinti uyandıran durumları nite
lemek için kullanılan rics kelimesinin ayet 
ve hadislerde bazı nesnelere, davranışlara 
ve insan tiplerine nisbet edilmesinin se
bebi, yetkin vasıflarla donatılıp üstün ko
numda tutulan insanın bazı durumlarda 
bu mertebesini korumaması ve bir ayet
te işaret edildiği gibi (et-Tin 95/5) kendi
sini "aşağıların aşağısı"na indirmesidir. Bu 
sebeple ricsin yer aldığı ayet ve hadisler, 
söz konusu kötü nitelik ve davranışları in
san psikolojisi açısından iğrenç telakki edi
lecek biçimde tasvir ederek onurunu ko
ruyan kişilerin bunlardan sakınması gerek
tiği mesajını vermektedir. 
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RİDANİYE SAVAŞI 

Osmanlılar' la Memlükler arasında 
922 (151 7) yılında yapılan 

meydan savaşı . 
_j 

Memlük Sultanlığı'nın sonunu hazırla
yan ve Mısır'ın Osmanlılar'ın eline geçme
sine yol açan savaş, Kahire önlerinde Ma
tariye ile Cebelülahmer arasında Ridani
ye 1 Reydaniye denilen mevkide meydana 
geldiği için bu adla anılır. Mercidabık'taki 
ağır yenilginin ardından Memlükler'in ikin
ci direnişinin kınldığı Ridaniye Savaşı, Os
manlılar'ın Kahire'ye girip Mısır üzerinde 
hakimiyet kurmalarını sağlamıştır. 

Mercidabık Savaşı'ndan sonra sağ kur
tulan Memlük emirleri, Kansu Gavri'nin 
ölümü dolayısıyla Memlük Sultanlığı'na 
onun Kahire'de naib bıraktığı Tomanbay'ı 
seçtiler. Yeni sultan, bir süre Halep'te ka
lıp ardından Dımaşk'a ulaşan (29 Şaban 

922127 Eylül 1516) Osmanlı Padişahı Ya
vuz Sultan Selim'in Kahire'ye yürüme ih
timaline karşı süratle asker toplamaya ve 
şehir önlerinde müdafaa hattı oluşturma

ya çalıştı; bu arada Canbirdi Gazall ku
mandasındaki 5000 kişilik bir kuweti Os
manlı harekatı hakkında bilgi almak için 
Gazze'ye gönderdi. Gazall, Kahire üzerine 
yürüme konusunda tereddüt içinde bulu
nan Yavuz Sultan Selim'in muhtemel ha
rekatını önlemek maksadıyla Gazze dala
yına geldiğinde Vetiriazam Hadım Sinan 
Paşa'nın 4000 kişilik kuweti onu karşıla
mak için harekete geçti ve HanyQnus mev
kiine yöneldi. Burada yapılan çatışmada 
( 26 Zilkade 922 1 21 Aralık ı 516) Gazall ye
nilgiye uğrayıp Kahire'ye döndü. Yavuz Sul
tan Selim de Memlük direnişinin kırılma
sı sonucu Kahire'nin yolunun açıld ığı ka
naatine vardı ve buraya yürümeye karar 
verdi. Bazı devlet adamları ise Gazze'den 
itibaren Kahire'ye uzanan yolun tehlike
lerinden, özellikle çölde kumluk arazideki 
sıkıntılardan ve susuzluktan söz ederek 
Kahire'ye gidilmesi fikrine karşı çıkıyordu . 

Ancak bu sırada yağan yağmurlar susuz
luk tehlikesini bertaraf ettiği gibi çöl yo
lunda rahatça hareket etme imkanı sağ

ladı. Gazze'ye gelen padişah (8 Zilhicce 
922 1 2 Ocak 151 7). buradan itibaren giri-

RiDAN iYE SAVASI 

lecek olan Katya çölünden geçilirken Ka
hire'ye kadar olan güzergahtaki konakla
ma yerlerini önceden tesbit ettirerek kı

lavuzlar gönderdi. Gazze'den Salihiye'ye 
kadar çölde sekiz konakta durulacaktı. Si
nan Paşa, yanında Hayır Bey olduğu hal
de 8 Ocak'ta 6000 askerle önceden hare
ket etti. Padişah da ertesi günü buradan 
ayrılıp 11 Ocak'ta Ariş' e ulaştı . Buradan Sa
lihiye'ye doğru gidilirken zaman zaman 
Arap aşiretleri nin baskını ve yağmalama 
olayları cereyan etti. Bu arada Tomanbay'a 
bir elçi heyeti gönderilerek Osmanlı haki
miyetini kabul etmesi halinde Mısır'ın ida
resinin kendisine bırakılacağı ve seferden 
vazgeçileceği bildirildiyse de Memlük emir
leri buna karşı çıktıkları gibi Osmanlı elçi
lerini de katlettirdiler. 

Osmanlı ordusu 26 Zilhicce 922'de (20 

Ocak 151 7) Hankin, ertesi günü Birketül
hac mevkiine ulaştı ve bu son menzilde 
yapılan yoklamada ordudaki asker mevcu
du 20.000 olarak tesbit edildi. Ordunun 
yarısı daha önce doğu sınırlarının müda
faası için bırakılmıştı. Osmanlı kuwetleri
nin Kahire'ye yürüdüğünü haber alan To
man bay, 20.000 askerle Kahire yakınların

da Adiliye mevkiinde kazdırdığı siperlerle 
oluşturduğu savunma hattına geldi. As
lında Tomanbay, Osmanlılar' ı zorlu çöl yol
culuğunun yorgunluğu henüz üzerlerinde 
iken Salihiye mevkiinde karşılamak istiyor
du. Fakat emirler, sağlam bir müdafaa hat
tı kurup Osmanlı saldırısına karşı koyma
nın daha uygun olacağı konusunda ısrar 
edince bu düşüncesinden vazgeçti. Bu si
perlere ayrıca İskenderiye ve Kahire Kale
si'ndeki bazı toplar getirildi, bir kısım ağır 
toplar da kumiara gömülerek gizlendi. Ka
zılan hendek Mukattam dağından itibaren 
Nil nehrine kadar uzanıyordu . Bazı Osman
lı kaynakları hendeğin 4 mil uzunluğunda 
olduğunu, top sayısının 200'ü bulduğunu 
belirtirse de bu sonuncu rakam şüpheli 

dir. Memlükler'in amacı topları gösterıne
yerek Osmanlılar' ı sürpriz bir salvo ateşiy

le karşılamak ve bunun yol açtığ ı karışık

lıktan faydalanıp sert bir süvari saldırısı 
sonucu onları tamamen dağıtmaktı. 

Osmanlı tarafı Memlükler'in bu planla
rını esirlerden ve casuslardan haber aldı. 
Özellikle Osmanlılar'ın yanında yer alan ve 
daha sonra Mısır beylerbeyiliğine getirile
cek olan Memlükler'in eski Halep emlri 
Hayır Bey'in adamları ayrıntılı bilgiler ge
tirdi. Bunun üzerine Osmanlı ordusu, doğ

rudan müdafaa hattına saidırınayıp yan
dan dolaşarak Memlükler'i şaşırtma pla
nı yaptı. Mustafa Paşa Anadolu askeriyle 
sağ kolda, Küçük Sinan Paşa Rumeli or-
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