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Ad! b. Zeyd b. Hammad 

e i -İbad! et-Temlml 
( ö. 600 civarı) 

L Cahiliye devri hıristiyan Arap şairi. _j 

Miladf 550 yılı civarında Hfre'de doğ

du. Aslen Temfm kabilesinden olup Ye
men'den Hfre'ye göçmüş hıristiyan bir 
aileye mensuptur. Dedesi ve babası, Hf
re ve çevresinde hüküm süren Sasa
nf Krallığı'na bağlı Lahmi hanedanının 
hizmetinde bulundu. Adi de Medain'de 
Sasani sarayında tahsil ve terbiye gör
dü, bu sırada Farsça'yı da öğrendi. Hem 
Arapça'yı, hem de Farsça'yı konuşup 

yazabildiği için Kisra Hürmüz'ün (579-
590) ve bilhassa Hüsrev Perviz'in (590-
628) Arapça yazışmalarında katiplik ve 
mütercimlik yaptı. Hatta bir ara Sasa
ni sarayını temsilen Bizans'a elçi olarak 
gönderildiği (579) ve dönüşünde Şam'a 
uğradığı da nakledilir. Hayatı Hire ve 
Medain saraylarında geçen Adi b. Zeyd, 
Hire hükümdan olmasına yardım ettiği 

lll. Nu'man'ın (580-602) kızı Hind'le evie
nerek hükümdarın en yakın nedimi ol
du. Adi'nin Hire sarayındaki nüfuz ve 
itibarını kıskananlar. iran'ın çıkarlarını 
Araplar'ınkine tercih ettiğini ileri süre
rek onun lll. Nu'man ' ın gözünden düş
mesine ve hatta hükümdarın emriyle 
hapsedilerek boğdurulmasına sebep ol
dular. Adi b. Zeyd'in öldürülmesinin Sa
saniler ile Lahmiler'in arasını açtığı . so
nunda Lahmi hanedanının çöküşünü hız
landırdığı rivayet edilir. 

Bedevi hayatından koparak yabancı 
tesiriere açık bir çevrede yetiştiği için, 
hicri ikinci ve üçüncü asır dil ve edebi
yat alimleri Adi b. Zeyd'in dilini fasih 
saymamış ve eserlerinde şiirlerini örnek 
(şahid) olarak göstermemişlerdir. Mu
faddal ile Asmai'nin meşhur şiir mecc 
mualarında onun şiirlerine yer verilme
mesinin asıl sebebi de bu olmalıdır. Te
ma olarak dünya hayatının faniliğini iş

lediği şiirleri nin daha sonraki şairlere 

tesir ettiği söylenmektedir. Kolay anla
şılır bir dil kullanan Adi'nin en başarılı 

şiirleri şaraba dair olanlarıdır. 

Hicri üçüncü yüzyıl filologlarından 

Sükkeri tarafından düzenlenen divanının 
yazmaları elde edilemediği için, L. Şey
ho, Şu carô. 'ü'n-Naşrô.niyye adlı ese
rinde (s 439-474) Adi'nin belli başlı kay
naklardaki 400 kadar beytini bir araya 
toplamıştı. Fakat eser daha sonra bu-
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lunmuş ve 1965'te Muhammed Cebbar 
el-Muaybid tarafından Bağdat'ta neşre
dilmiştir. Ancak, hem L. Şeyho tarafın

dan derlenen beyitleri hem de divanın
daki şiirleri arasında kendisine nisbeti 
şüpheli olanlar vardır. Bağdatlı Mehmed 
Fehmi onun "Daliyye"si ile şiirlerinden 

bazı parçaları Tarih-i Edebiyyô.t-ı Ara
biyye adlı eserinde (s 370-390) Türkçe'
ye tercüme etmiştir. 
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İslam miras hukukunda kullanılan 

L 
bir terim. 
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Adile "doğru olmak; düzeltmek, eşit
lemek" manasma gelen adi kökünden 
ism-i faildir. Miras taksiminde belirli 
hisse sahiplerinin (ashabü'l-feraiz) tere
keden alacakları pay miktarı hesapla
nırken. payların toplamının ortak pay
ctaya eşit olması haline bundan dolayı 
actile denilmiştir. Buna karşılık paylar 
toplamının ortak paydadan fazla olması 
avi*, daha az olması da red* kelimele
riyle ifade edilmektedir. Paylar toplamı
nın ortak paydadan küçük olması halin
de, mirasçılar arasında asa be* den biri-

si bulunursa, geri kalanı o alacağından 
yine denklik sağlanarak red söz konusu 
olmaz. Bu duruma da adile denir. 
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Iii HAMDİ DöNDÜREN 

ADiLEHATUN 

Bağdat Valisi Hasan Paşazade 
Ahmed Paşa'nın kızı. 
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Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Babasının azatlı kölelerinden Mız
raklı Süleyman Paşa ile evlendi. Bağ

dat'ta ilk Kölemen idaresini kuran Sü
leyman Paşa'nın Bağdat valiliği sırasın
da ( 1749-1762) yönetirnde önemli rol 
ler oynadı. Kocasının ölümü üzerine ik
tidarı kaybeden Adile Hatun, valiliğe ge
tirilen Hakka Valisi Sadeddin Paşa 'ya ve 
daha sonra üç tuğ ile vali tayin edilen 
kocasının kethüdası Ali Paşa'ya karşı bir 
muhalefet oluşturdu. Bir ara yeniçerile
ri ayaklandırdığı gibi, bilhassa nüfuzlu 
kölemenler vasıtasıyla Ali Paşa'yı vali
likten uzaklaştırarak yerine babasının 

kahyası ve kız kardeşinin kocası Ömer 
Paşa'yı tayin ettirdi ( 1764) 

Adile Hatun'un Bağdat'ta kendi adını 
taşıyan bir camii ile kervansarayı vardır. 
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liJ YusuF HALAÇOGLU 

ADiLE SULTAN 

(1826-1899) 

II. Mahmud'un kızı, 
Osmanlı hanedam 

mensuplan arasında yetişen 
tek kadın şair. 
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Haziran 1826'da doğdu . Annesi Zer
nigar Hanım doğumdan kısa bir süre 
sonra öldü. ll. Mahmud, Adli olan laka
bına telmihen yeni doğan çocuğuna Adi-


