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Muhammed 
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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 



Haçlılar'a bu maksatla yazdığı bir mek
tup Selahaddin'in eline geçti; o da bir 
fırsatını bulup Emir Cevher'i öldürttü. 
Bunun üzerine 21 Ağustos 1169'da Mı
sır'daki Sudanlı ve Ermeni askerler is
yan ettiler. Selahaddin'in askerleriyle 
isyancılar arasındaki iki gün süren şid
detli sokak çarpışmaları Selahaddin'in 
tam bir zaferiyle sonuçlandı. Bu isyan
da halifenin ve saraydakilerin isyancı

ları tuttuğu ortaya çıktı. Bunun üzeri
ne Selahaddin saray muhafız kuwet
leri kumandanlığına Bahaeddin Kara
kuş'u tayin etti. Bu isyan bir bakıma 
Fatımf Devleti'nin sonu oldu. Çünkü ar
tık bütün hakimiyet Selahaddin'in eli
ne geçmişti. 

Adıd ile Selahaddin arasındaki müna
sebetler iyi başladı. Halife, Selahaddin'e 
bol ihsanlarda bulundu. Dimyat müda
faasından sonra Selahaddin'in itibarı 

iyice arttı. 1170 yılı başlarında Adı d'
ın ve Mısırlı askerlerin elinde kalan son 
imkanlar da alındı. Bundan sonra Se
lahaddin Şif tarzında ezan okunmasını 
yasakladı. Fatımf kadılarını aziederek 
y~rlerine Sünni kadılar tayin etti. Patı

mfler'in Camiü'I-Ezher'deki propagan
da merkezini kapattı ve Sünnf doktrini
ni kuwetlendirmek için yeni medrese
ler açtı. 1170 yılı ortalarında da Adıd'ın 
merasimle cuma ve bayram namazları
na çıkmasını yasakladı. Nihayet, Hazi
ran 1171 'de Nüreddin Zengf'nin Fatımf 
hilafetinin kaldırılmasını emreden mek
tubunun gelmesi üzerine Selahaddin ve 
arkadaşları Fatımf halifeliğinin kaldırıl

masına karar verdiler. 7 Muharrem 567 
(10 Eylül1171) Cuma günü Mısır'da Ab
basiler adına hutbe okunmaya başla

dı. 1 O Muharrem 567 ( 13 Eylül 1171) 
Pazartesi günü Adıd'ın ölümüyle Fatı
mf hilafeti ve devleti resmen sona er
miş oldu. 
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AD IV AR, Abdülhak Adnan 
(1882-1955) 

Çeşitli devlet hizmetlerinde 
bulunan ilim ve fikir adamı. 

_j 

Soyu, XVI-XVII. yüzyılın tanınmış mu
tasawıflarından Aziz Mahmud Hüdayf'
ye kadar uzanır. Babası Mektübfzade 
Ahmed Bahaf Efendi de dahil. ailenin 
hemen bütün fertleri ilmiye sınıfından
dır. Abdülhak Adnan, babasının Gelibolu 
sancağı naibliği sırasında orada doğ

du. Liseyi Dersaadet Mekteb-i İdadf
si 'nde, yüksek tahsilini ise Tıbbiye Mül
kiyesi'nde tamamladı ( 1905). Devrin ida
resini beğenmeyerek Almanya 'ya kaçtı; 
orada tanınmış profesörlerden Friedrich 
Kraus'un önce öğrencisi, sonra asistanı 
oldu. 

Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909'
da Türkiye'ye döndü. Önce Tıp Fakülte
si seririyat (klinik) şefliğinde. sonra da 
müdürlüğünde bulundu. Trablus Har
bi'nde Hilaliahmer (Kızılay) Cemiyeti'nin 
müfettişi olarak savaş alanında vazife 
yaptı. Geriye dönünce Hilaliahmer'in ge
nel sekreterliğine getirildi. 1. Dünya Har
bi'nden önce Sıhhiye umum müdürü, 
sonra yedek binbaşı rütbesiyle Sahra 
Sıhhiye umum müdür muavinliğinde 

bulundu. 1917'de Halide Edip ile evlen
di. Mütareke'nin ilanını müteakip istan- · 
bul mebusu seçildi; fakat şehrin İtilaf 
devletlerince işgali üzerine eşi Halide 
Edip'le birlikte Anadolu'ya geçerek Millf 
Mücadele'ye fiilen katıldı (ı 920) Birinci 
Büyük Millet Meclisi hükümetinde Sıh
hiye vekili, daha sonra meclis ikinci rei
si oldu. Büyük Zafer'den sonra, Harici
ye Vekaleti murahhası olarak İstanbul'a 
gönderildi. 1924'te Terakkiperver Cum
huriyet Fırkası'nın kurucuları arasında 

yer aldı. Bazı siyasf sebepler yüzünden, 
1925'de eşi ile birlikte Avrupa'ya git-

Abdüıhak 

Adnan 
Adıvar 

Son yı llar ı nda 

Abdüıhak 

Adnan 
Ad ıva r 

ADIVAR, Abdülhak Adnan 

ti. Bir müddet İngiltere'de, daha sonra 
Fransa'da kaldı. 1929'dan 1939'a kadar 
Paris'te Ecole des Langues Orientales 
Vivantes'da hocalık yaptı. Orada ilim ta
rihi araştırmalarına kendini veren Adı
var'ın bu sahadaki ilk eseri La Science 
chez les Turc Ottomans, Paris'te basıl
dı ( 1939). Aynı yıl istanbul'a döndü ve 
Maarif Vekaleti tarafından tercümesine 
karar verilen İslôm Ansiklopedisi yazı 
heyetinin başkanlığına getirildi ( 1940). 
Başlangıçta sadece tercümesi düşünü
len bu eser, onun gayretleriyle giderek 
büyük ölçüde telif bir ansiklopedi hali
ne gelmiştir. 
Adıvar bu arada, Paris'te neşredilen 

Fransızca kitabının genişletilmiş baskısı 

olan Osmanlı Türklerinde İlim ( 1940) 
ile Tarih Boyunca İlim ve Din'i ( 1944) 
yayımladı. 1946'da Demokrat Parti İs
tanbul listesinden bir dönem bağımsız 
milletvekili seçildi. İlmf ve siyası faali
yetleri yanında bazı gazetelerde fikri 
mahiyette çeşitli makaleler de yayımla
dı. Bunların bir kısmını Bilgi Cumhuri
yeti Haberleri ( 1945), Dur Düşün (ı 950), 
Hakikat Peşinde Emeklerneler (ı 954) 
adlarıyla. kitap haline getirdi. Faust'a 
Dair Bir Tahlil Tecrübesi (ı 939) ile İs
lôm Ansiklopedisi ve Tarih Dergisi'n
deki makaleleri kayda değer diğer ça
lışmalarını teşkil eder. 

1 Temmuz 1955'te istanbul'da öldü ; 
mezarı Merkezefendi Kabristanı'ndadır. 
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