
AD 

şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmıştır 

(b k. Fussilet 41 1 16 ; el-Kamer 54 1 1 9 ; el
Hakka 69/ 6! 

Ad. Nuh'un torunlarından Avs'ın oğlu
dur. Avs'ın babasi İrem , onun babası 
Hz. Nuh'un oğlu Sam'dır. Tarihçiler ve 
müfessirler. Ad kavmini Ad-ı Ola ve Ad-ı 
uhra olmak üzere iki kısma ayırırlar. 

Hz. Hud'un peygamber olarak gönderil
diği kavim Ad-ı Ola ' dır . Necm sOresinin 
ellinci ayetinde, "Allah daha önce gelen 
Ad'ı helak etti" denilmektedir. Bu se
beple müfessirler. Ad ve Hz. HQd ile 
ilgili olarak Kur'an'da zikredilen müşte
rek olayların hepsinin birinci Ad kav
miyle ilgili bulunduğunda hemfikirdir
ler. Ad-ı Ola ' nın helak edilmesinden 
sonra bu kavimden kurtulanların nes
linden ikinci Ad. yani Ad-ı uhra ortaya 
çıkmıştır. Zemahşeri'ye göre, İrem şeh
rine sahip olan da bu ikinci Ad kavmi
dir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de birinci Ad 
kavmind~n bahsedildiği _halde (bk en
Necm 53/ 50). ikinci Ad kavminden 
açıkça söz edilmemektedir. Yine Kur
'an'da İrem şehrinden bahsedilirken 
(bk ei-Fecr 89/6-7 ) bu şehrin hangi Ad 
kavmine ait olduğu açıkça zikredilme
miştir. Tefsir kaynaklarında kaydedildi
ğine göre irem. Ad'ın dedesidir. Bu du
rumda irem şehrinin ona izate edilmesi 
ve birinci Ad kavmiyle ilgili olması ihti
mali daha kuwetli görünmektedir. 

Ad kavminin yaşadığı coğrafi bölge. 
birçok tarihçi ve müfessire göre Ye
men'dir. Bu kavim Yemen'de Uman ile 
Hadramut arasındaki bölgede yaşamış
tır ki Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Hüd'un 
Ahkaf ( Jl<>')'l) bölgesinde yaşayan bir 
kavme peygamber olarak gönderildiği 

· anlatılmaktadır (bk ei-Ahkaf 46/2 ı). 

Ad kavmiyle ilgili bilgiler genellikle 
Kur'an'a dayanmakta. ayrıntılar ise daha 
çok tefsirlerde bulunmaktadır. Kur'an-ı 

Kerim'in beyanına göre bu kavim muh
teşem sarayiara (bk. eş-Şuara 26/ 128, 
ı 29), mallara. sürülere ve eşsiz bağ ve 
bahçelere sahipti (bk. eş-Şuara 26 / ı 33, 
ı 34) Bu yüzden gurur ve ki bre kapılmış 
olan Ad kavmi putlara tapmaya başla
mış, insanlara zulmederek azgınlık ve 
taşkınlıkta bulunmuştur (bk HO d l l / 59; 
eş-Şua ra 26 / 130) Allah. Hz. Hüd'u bu 
kavme peygamber olarak göndermiş, 

fakat kavmi onu yalaniayarak kendisine 
karşı çıkmıştır (b k. ei-A'raf 7165, HO d 
11/50 ; eş-Şu ara 26/ 123-1 26 ) Hz. Hud'un 
onları uyarması. Allah ' ın kendilerine ver
diği nimetleri hatırlatarak O'na inan
malarını istemesine karşı onlar. "ister 
öğüt ver ister verme. bizce birdir. far-
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. ketmez" (eş-Şuara 26 / 136) diyerek ken
dilerine yapılan ikazları dinlememişler

dir. isyan ve inkarlarının cezası olarak 
Allah. önce yağmurlarını keserek kurak
lık sebebiyle ünlü irem bağlarını kurut
muş, daha sonra kasıp kavuran bir rüz- . 
garla onları cezalandırmıştır (bk. ei-Ahkaf 
46/ 24-25; el-Kamer 54/ 19-21 ). Sekiz gün 
süren bu rüzgar. Kur'an'ın tasvirine gö
re Ad kavmini hurma kütükleri gibi bu
lundukları yerden söküp atmıştır (bk. 
el-Hakka 69/ 6-8) . Hz. Hüd ve ona inanan 
mürninler ise bu felaketten kurtularak 
(bk. el-Araf 7 / 72) ikinci Ad kavminin çe
kirdeğini oluşturmuşlardır. 
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liJ CELAL K rRCA 

ADAB 
( y\J')rl ) 

Dini ve sosyal ilimlerde 
L farklı anlamlarda kullanılan bir terim. _j 

Kökü itibariyle "davet. çağrı " manası 

ifade eden edep •, di nin gerekli gördü
ğü ve aklın güzel saydığı bütün söz ve 
davranışları kapsar. Hayır ve iyiliğe yö
neltmesi bakımından insanın övgüye 
değer vasıflarına da edep adı verilmiş
tir. Edep aynı zamanda Arapça'da "ede
biyat" anlamına gelir. Bu kökten türetil
miş olan edib, hem "edepli kimse" hem 
de " edebiyatçı" manasını ifade eder. 

Fıkıh t erimi olarak edep, Hz. Peygam
ber'in devamlı değil de ara sıra yaptığı 
işler , davranışlar karşılığında ve genel
likle çoğul olarak (adab) kullanılır. Hü
küm bakımından gayri müekked sün
net gibi olup bunu yapan kimse sevap 
kazanır. yapmayansa günaha girmez ve 
kınanmaz : bu bakımdan nafile. men
d up, müstehap. tatawu ve fazilet ile eş 
anlamlıdır. Adab çerçevesinde mütalaa 
edilen davranışlar. farz ve vacibe bir ila
ve olduğu için nafile, Allah ve ResOlü 
tarafından teşvik edildiği için müst e
hap, karşılığında sevap vaad edildiği için 

mendup, dini bir mecburiyet olmaksızın 
yapıldığı için tatawu, yapılması yapıl 

mamasından daha iyi olduğu veya ya
panın ahlaki kemalini arttırdığı için de 
fazilet diye adlandırılmıştır. Edep karşı
lığında bazan sünnet kelimesi kullanıl

mışsa da edep derece bakımından "ze
vaid sünnet"ten daha aşağıdır. Fıkıh ki
taplarında. ait olduğu bölümün farz. 
vacip ve sünnetlerinden sonra zikredi
len adab, yukarıda kaydedilen manalar
da kullanılmıştır : "Adabü's-salat", "ada
bü'l-vudü", "adabü'l-i'tikat". "adabü'l-ih
ram ", "adabü 'l-cum'a". "adabü'l-istinca" 
gibi. Ancak herhangi bir konuda neyin 
adab olduğu, neyin olmadığı hususun
da mezhepler arasında görüş ayrılıkları 
vardı r. Daha çok Maliki. Şafii ve Han
beli mezheplerine ait fıkıh kitapların

da, sünnet ve farz olan davranışların da 
bazan bu kapsam içine alındığı görülür. 
Bu gibi yerlerde adab kelimesi terim 
manası yanında sözlük anlamıyla da kul
lanılmıştır. 

Toplum fertlerinin yaşayış ve karşı

lıklı münasebetlerine genel ve ortak bir 
tarzda hakim olan ve aksine davranışla
rın yerine göre ayıp. terbiyesizlik. edep
sizlik sayıla rak kınandığı ahlaki ve içti
mal kuralların bütününe hukukta umu
mi adab denir. Hadis kitaplarında müs
takil başlıklar altında yer alan ~ Kitabü'l

edeb" veya "Kitabü 'l-adab" bölümlerin
de. Hz. Peygamber'in yaşayış tarzı. fer
di ve içtimai münasebetlerçle sünnet
ten farza kadar dinen uyulması gere
ken hususlar. bu konuda Hz. Peygam
ber'in emir ve tavsiyeleri bulunur. Adab 
kelimesi. bir iş veya sanata. bir hal ve
ya davranışa nisbet ve izate edildiği za
man o alana ait özel kuralları. incelikleri, 
o konuda uyulması gerekli olan dini. ah
laki. mesleki esas ve hükümleri ifade 
eder : "Adabü 'l-mülük", "adabü'l-vizare", 
"adabü 'l-muhaddis". "adabü 'l-mürid", 
"adabü's-sülük". "adabü'd-ders". "ada
bü'l-muallim". "adabü'l-müteallim". "ada
bü'l-bahs", "adabü 'l-muaşeret" , "adabü 
kitabeti'I-Mushaf", "adabü tilaveti 'l-Kur
'an". "adabü'l-kadT". "adabü'l-müftT" gibi. 
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