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ERDİNÇ AHATLI

RADIYYE BEGÜM
(ö. 638/1240)
Delhi

L

Sultanlığı

hükümdan

(1236-1240).

_j

Sultan İltutmış 629 (1231) yılında Gevaliyar üzerine sefere çıktığında Delhi'nin
idaresini kızı Radıyye Begüm'e bırakmış,
sefer dönüşünde de o sırada oğulları bulunmasına rağmen onu veliaht tayin etmişti. Ancak İltutmış ölünce (633/1 236) saray mensupları ve kumandanlar tarafın
dan sultanın oğlu Rükneddin F'irlız Şah tahta çıkarıldı. Fakat yeni sultanın işret meclislerine dalarak yönetimi annesi Şah Terken'e bırakması sonucunda çeşitli isyanlar ve huzursuzluk baş gösterdi. Şah Terken, Radıyye Begüm üzerine yürüyünce
Delhi halkı ayaklanarak sarayını kuşattı.
Bu esnada isyanları bastırmak için Delhi
dışında bulunan Rükneddin F'irlız Şah olaylara müdahale edemedi. Ordunun bir kıs
mı başşehir Delhi'de Radıyye Begüm'ü tahta 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 uygulamaya koydu ve adaleti tesis etti. Tahta geçtiği yıl karşılaştığı ilk hadise, Nureddin (NGr-i Türk) adlı bir Türk'ün liderliğin
deki KarmatTier'in Delhi'de çıkardıkları kanlı isyandır (6 Receb 63415 Mart 1237) Delhi'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. Delhi'de muhasara edilen Radıyye Begüm'ün
emriyle diğer bölgelerden kuwetler geldiyse de bunlar isyancı lara yenildL Bu sı
rada Delhi'den çıkmayı başaran Radıyye
asilerin bazı liderleriyle anlaştı ve kaçan diğer asilerin elebaşları yakalanarak öldürüldü. Daha sonra ülkede düzeni sağ layan
ve önemli görevlere yeni tayinler yapan Ra-

dıyye Begüm, İltutmış'ın ölümünün ardın
dan Hindular'ın ele geçirdiği Ranthambhor'a Melik 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 mirahurluğa getirmesi Türk kumandanları tarafın
dan hoş karşılanmadı. Radıyye Begüm isyan eden Gevaliyar üzerine bir ordu gönderdi (635/1 238). Ertesi yılLahor Valisi Melik izzeddin Kebir Han Ayaz'a karşı sefere
çıkan melike onu da itaat altına aldı. Ancak hemen ardından daha tehlikeli bir isyan baş gösterdi. Ayaklanan Teberhind Valisi 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 yakalanarak 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 evlendi. Ardından ikisi birlikte sultanlığı tekrar
ele geçirmek için mücadeleye başladı ve
çok sayıda asker topladı. Kendilerine, Delhi yönetimine karşı isyan eden Türk kumandanları Melik izzeddin Muhammed
Salari ve M elik Karakuş da katıldı. Ancak
Radıyye Begüm'e bağlı kuwetler Behram
Şah'ın kuwetlerine yenildL Teberhind'e geri dönen Radıyye birliklerini tekrar toplayarak 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 Reblülewel638 1 14 Ekim 1240). Adaletli ve
dirayetli bir hükümdar olan Radıyye Begüm hükümdarlığı boyunca daha çok kadın olması dolayısıyla çıkarılan isyanlarla
uğraştı. Celaletüddin ve Radıyyetüddin lakaplarıyla para da bastıran Radıyye Begüm, "Şirin-i Dihlevi" ve "Şirin-i Glıri" mahlaslarıyla şiir yazmıştır.
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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)
L Sarf, nahiv, kelam ve

mantık

alimi.

_j

Hayatı hakkında

çok az bilgi vardır. TaEsterabad (Esterabaz) şehri halkından olup Necef'e yerleşmiştir. Şöhreti
ni İbnü'I- Hacib'in el-Kô.fiye ve eş-Şô.fiye
beristan'ın

adlı kitaplarına yazdığı şerhlerle sağlamış
tır. Zekası, olgunluğu ,

fazileti, dini ilimalimierin 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 mezhebine mensuptu. Süylıti 684 veya 686 ( 1285,
ı 287) yılında vefat ettiğini kaydeder (Bugyetü 'l-uu'at, ı, 568). Ancak Seyyid Hasan
es-Sadr, Abdülkadir ei-Bağdadi'den naklen
müellifin ŞerJ:ıu'l-Kô.fiye'yi 688 Rebiülahirinde (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.

ler

alanındaki titizliğiyle

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 meselelerini basit bir üslupla ele alarak tartışmış, tercihlerde ve ictihadlarda bulunmuş, 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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