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yetindeki Desuk Enstitüsü, Dimyat Ens
titüsü ve ranta'daki Ahmed! Enstitü
sü gibi Ezher'e bağlı dini enstitüleri ıs
lah etti. Bu enstitülere giriş şartlarıyla 
eğitim ve öğretim programlarını düzen
ledi yeni binalar yaptırdı. Dört fıkıh 

mezhebini temsilen otuz kişiden oluşan 
Ezher Büyük Alimler Cemaati (Cemaatü 
kibari'l-u lema) ve Ezher Yüksek Meclisi 
üyeliğine seçildi. Daha sonra Ezher me
şihatlığına vekil tayin edildi. Osmanlı 

Devleti tarafından kendisine üçüncü 
dereceden Mecfdf nişanı ile ikinci dere
ceden Osman! nişanı verildi; ayrıca Mı
sır'da birinci dereceden "ilmi taltif kis
vesi" aldı. 191 5'te, Ezher'le ilgili bazı 

konularda, Mısır'ın başında bulunan Hü
seyin Kamil ile aralarında anlaşmazlık 
çıkınca idari görevlerinden alındı. Bu
nun üzerine kendisini tamamen öğre
time ve kitap yazmaya verdi. Aynı za
manda, Halvetiyye'nin Şerkaviyye kolu
nun faal bir mensubu ve tarikatın ku
rucusu Ahmed b. Şerkavr ei-Halffl'nin 
önde gelen talebeleri arasında bulunu
yordu. Nisan 1936'da vefat etti; Kahi
re'de Abbasiyye semtindeki Karafetül
hafir Mezarlığı'na defnedildi. 

Başta fıkıh ve tasawuf olmak üzere 
nakiT ve akli ilimlerle ilgili kaleme aldığı 
eserlerin büyük bir kısmı yayımlanmış
tır. Eserlerinden bazıları şunlardır : Bü
JUgu 's-sul ii medl]ali 'ilmi'l-uşul; el
~avlü'l-cômi' ii'l-keşi 'an mu~addi
meti Cem 'i'l-cevamt; el-Kavlü'l-mü
bin ii J:ıukmi'l-mu 'amele beyne'l-ecô
nib ve'l-müslimin; el-Fusulü'l-vôfiyôt 
ii aJ:ıkômi'l-mu 'ômelôt; Fetava şer 'iy
ye; el-Mevariş fi 'ş-şeri'ati'l-İslamiy
ye; ŞerJ:ıu'l-Mevridi'r-Rahmani fi't-tev
J:ıid ve't-taşavvui; f:lükmü't-tevessül 
bi'l-enbiya, ve'l-evliya '; İtJ:ıaiü'l-ver
rad bi-eşi c c ati'l-evrad li's-sadeti 'l-Ijal
vetiyye; el-İiaqatü'l-~udsiyye if be
yani ba 'cji'l-ışplaJ:ıati'l-J:ıikemiyye; et-
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Taşavvuratü '1-evveliyye ii '1-metalibi'l
J:ıikemiyye; Ta 'lika 'ala Risaleti'l
Amili ii 'ilmeyi'l-cebr ve'l-J:ıisab; el
J:laşiyetü'l-kübrô 'ale 'l-Ma '~ültiti'l-J:ıi
kemiyye ii'l-ielseie; 'Unvanü'l-beyan 
ii 'ulılmi't-tibyan; el-Medl]alü'l-münir 
ii mukaddimeti 'ilmi't-teisir; et-Ta 'lik 
'alti Nul]beti'l-iiker. . 
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ADEVİYYE 
( ~_,..ı..JI ) 

Adi b. Müsafir'e nisbet edilen 
bir tarikat. 
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Adi b. Müsafir'in vefat ettiği 557 
( 1162) yılından itibaren Musul ve civa
rında birkaç asır varlığını sürdüren bu 
tarikat, daha sonra şeyhe hürmet ve 
tazirnde ileri gidip onu ilahiaştırma 

noktasına kadar götüren bazı müfrit 
taraftarları vasıtasıyla Yezfdfliğe dönüş

türülmüştür. Başlangıçta tam manasıy
la Sünni bir tarikat olan Adeviyye, 
böylece şeriat dışı bir tarikat haline 
gelmiştir. Bugün sadece Yezfdnik'le ilgi
si dolayısıyla üzerinde durulan ve Soh

. betiyye adıyla da anılan tarikatın ada b. 
erkan ve tarihi inkişafı hakkında fazla 
bilgi yoktur. Kaynaklarda Adeviyye tari
katından çok bu tarikatın kurucusu ola
rak kabul edilen Adi b. Müsafir hakkın
da bilgi mevcuttur (bibliyografya için bk. 
ADI b. MÜSAFİR) 

Iii SüLEYMAN ULUDAG 
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AD ID 
( ..l..di..) 

Sözlükte "yardım eden, destekleyen" 
anlamına gelen kelime, hadis ilminde, 

eksikliği bulunan bir haberin 
eksikliğini gideren ikinci bir haber 

için kullanılmıştır 

(bk. MÜTABAAT). 
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ADID-LİDİNİLLAH 
( -.iıl.:n..ıl ..l..dWI) 

Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf 
(ö. 567/1171) 

Son Fatımi halifesi 
(1160-1171). 

_j 

20 Muharrem 546'da (9 Mayıs 1151) 
Kahire'de doğdu. Bu sırada devlet zayıf 
düşmüştü ve karışıklıklar içindeydi. 
Fatımf idaresi Mısır' ın Sünni halkı tara
fından desteklenmediği gibi. Bedr ei
Cemalfden (ö ı 094) beri ülkeyi fiilen 
vezirler yönetmekteydi. Büyük kuman
danlardan vezirlik makamına geçenler 
"sultan" unvanını alıyor, sikke ve hutbe
de adları halife ile beraber anılıyordu . 

Vezir Talai' b. Rüzzfk, genç Fatımf Ha
lifesi Faiz'in 3 Temmuz 1160 tarihinde 
ölümü üzerine onun yerine henüz do
kuz yaşındaki EbO Muhammed Abdul
lah'ı ei-Adıd-Lidfnillah unvanıyla hali .. 
fe ilan etti. Ayrıca halifeyi ve sarayı 

kontrol altında tutabiirnek için onu kız
larından biriyle evlendirdi ve böylece 
devlet idaresine tamamen hakim oldu. 
Talai'in Eylül 1161'de öldürülmesi üze
rine yerine Rüzzfk vezir tayin edildi. 
Rüzzfk'ten sonra sırasıyla KOs Valisi 
Şaver ve saray ağası Dirgam vezir oldu. 
Ancak Şaver 25 Mayıs 1164 tarihinde 
yeniden Fatımf vezirliğini ele geçirdi. 
Kudüs Haçlı Kralı Amaury'nin 1168 yı
lında Mısır'da Şaver'e karşı çıkarttığı is
yanın başarısızlıkla sonuçlanması üzeri
ne elebaşıları Kudüs'e kaçtılar. Amaury 
isyancıların teşvikiyle Mısır'ı işgale ka
rar verdi ve 19 Ekim 1168' de As kalan·
dan Mısır' a hareket etti. Bunun üzerine 
Şaver ve Adıd, NOreddin Zengf ile Ese
düddin ŞlrkOh'tan yardım istediler. Şfr
kOh 7000 kişilik bir orduyla Mısır'a ha
reket edince Amaury ülkesine döndü. 
ŞfrkOh Kahire'de Halife Adıd ve veziri 
Şaver tarafından karşılandı. Şaver. Şfr

kOh'un yeğeni Selahaddin (EyyiJbf) ve 
arkadaşları tarafından kendileri aley
hinde faaliyette bulunduğu için tutuk
landı ve Halife Adıd'ın emriyle 18 Ocak 
1169 tarihinde idam edildi. Daha sonra 
ŞfrkOh vezirlik makamına getirildi. 

ŞfrkOh vezir tayin edildikten iki ay 
sonra öldü. NOreddin'in kumandanları
nın tavsiyesi üzerine Adıd 26 Mart 
1169 tarihif)de Selahaddin'i vezir tayin 
etti. Selahaddin'i ve Oğuzlar'ı kendilerr 
için tehlikeli gören muhalifleri, onları 

Mısır'dan atmak için Haçlılar'la iş birliği 
yaptılar. Üstadüddar• Emir Cevher'in 


