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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-

382 

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 
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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. 

_1 

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. 

_1 

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-



le adını verdi. Doğumu için yapılan mas
rafların listesi Topkapı Sarayı Arşivi ' n

de (Ceyb-i Hümayan Defteri, nr. 4/ 2472) 

bulunmaktadır. On üç yaşında iken ba
bası vefat edince, tahsil ve terbiyesiy
le ağabeyi Sultan Abdülmecid meşgul 
oldu. Yirmi yaşında iken, Tophane Mü
şiri (daha sonra sırasıyla kaptan-ı deryiL 
serasker ve sadrazam olan) Mehmed Ali 
Paşa ile evlenmesi uygun görüldü. Ni
kahları 28 Nisan 1845 tarihinde kıyıl 

dı. Ertesi yılın şubat ayında bir hafta 
devam eden muhteşem bir düğünle ev
lendiler. Adile Sultan'ın düğün töreni, 
XIX. yüzyılda Osmanlı sa rayında yaşa

nan en ilgi çekici hadiselerden biri ola
rak tarihe geçmiştir. Bugün Fındıklı'

da Mimar Sinan Üniversitesi'nin bulun
duğu yerdeki Neşetabad Sarayı , evlen
dikten sonra Adile Sultan'a tahsis edil
di. Zaman zaman Kuruçeşme'de Esma 
Sultan'dan kalan yalıda , Kağıthane. Çı

rağan . Validebağı ve Kandilli 'deki saray
larda oturdu. 

Tek çocuğu Hayriye Sultan ' ı 1865'te 
İşkodralı Mustafa Şerifi Paşazade Rıza 
Bey'le evlendiren Adile Sultan 1869'da 
kocasını . kısa bir süre sonra da kızını 

kaybetti. Nakşibendi tarikatı şeyhlerin
den Bala Tekkesi şeyhi Ali Efendi'ye (ö 

ı 877) intisap etti. Dindarlığı ve yardım 
severliğiyle tanınan Adile Sultan'ın Fın
dıklı ' daki sarayı alim ve şeyhlerin sık 

sık toplanıp sohbet ettikleri, muhtaç ve 
fakirierin her zaman başvurduğu bir 
yer haline geldi. 12 Şubat 1899'da bu
rada vefat etti; Eyüp'teki Hüsrev Paşa 
Türbesi 'nde, kocası Mehmed Ali Pa
şa ' nın yanına defnedildi. 1851-1892 yıl
ları arasında kurduğu on dört vak
fın vaktiyeleri istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi 'nde (TY. nr. 4993) bulunmak
tadır. 

Adile Sultan' ı n medf un bulu nduğu Hüsrev Pasa Tü rbesi 

Eyüp- istanbu l 

Adile Sultan'ın şiirlerinin büyük bir 
bölümü dini-tasawufi bir mahiyet taşır. 
Münacat, na't, mersiye, Ehl-i beyt ve 
ashap ile tarikat kurucularının methiye
lerinden meydana gelen bu şiirlerin ya
nı sıra , babası, kocası, kızı ve kardeşle
ri için yazdığı manzumeler de divanın
da geniş bir yer tutar. Kendisinden ön
ce vefat eden hanedan mensupları için 
yazdığı "Tahassürname" ve "İftirakna
me" gibi manzumelerde yer yer güzel 
parçalar bulunmasına rağmen , Fıtnat 

Hanım ve Leyla Hanım gibi diğer Os
manlı kadın şairleriyle karşılaştırılacak 

olursa, pek başarılı bir şair olduğu söy
lenemez. Şiirlerinde kafiye hataları ve 
vezin yanlışlıkları da göze çarpar. 

Kütüphanelerde çeşitli yazmaları bu
lunan divanının (Topkap ı Saray ı Müzesi 
Kütüphanesi, Hazine, nr. 995, 996, 997; 

Mi llet Ktp., Al i Emi ri. Manzum, nr. 260) 

en iyi nüshası , istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi 'ndedir (TY, nr. 4805) . 

Adil e 
·sultan' ı n 

düğü nünü 

t asvi r 

eden bir 
gravür 

ADİLE SULTAN SARAYI 
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ADİLE SULTAN SARAYI 

İstanbul Kandilli'de 
sultan sarayı . _j 

Boğaziçi'nin Anadolu yakasında, Kan
dilli'nin Boğaz'a en hakim yerlerinden 
bir i olan bu noktada ewelce Tophane 
müşiri Halil Mehmed Rifat Paşa'nın (ö . 

1856) bir köşkü bulunuyordu. Sultan Ab
dülmecid, kız kardeşi Ad ile Sultan ( ı 826-

1899) için 31 Mart 1856'da bu köşkü 

satın aldı. Sultan Abdülaziz, 1861-1870 
yılları arasında köşkü yıktırarak yerine 
çok büyük ölçüde kagir bir saray yap
tırdı. Mimarının Sarkis Balyan olduğu 

söylenir. Gerçekten bu mimarın eserleri 
listesinde Kandilli 'de "Sultanlar Sarayı" 
olarak anılan bir yapı vardır. Ayrıca Fın
dıklı , Kuruçeşme sahil sarayları ile Si
lahtarağa ve Validebağı köşklerinin de 
Adile Sultan'a ait olduğu söylenmekte
dir. Kandilli 'deki ile beş tane olan bu 
saray ve köşklerden hangilerinin ger
çekten Adile Sultan'a ait olduğu ayrıca 
araştırılması gereken bir konudur. Fa
kat yazları geçirdiği Kandilli sarayı ile 
vefat ettiği Fındıklı sahil sarayının ona 
ait olduğu kabul edilmektedir. 

Dr. Cem il Topuzlu 'nun ( ı 866- ı 958) ha
tıralarında yazdığına göre. Ahmed Rı

za Bey, kızlara mahsus bir yatılı okul 
yapılmak üzere Adile Sultan Sarayı ' nı 
isterneyi teklif etmiş ve ertesi gün be
raberce gidip ll. Abdülhamid'den ira
deyi almışlardı. Ancak bunun ne dere
ceye kadar gerçek olduğu belli değildir. 

Çünkü Ahmed Rıza Bey 1908:de Meclis-i 
Meb'Osan reisi olmuş, 1909'da da ll. Ab
dülhamid tahttan indirilmiştir. Kandil
li Kız Lisesi ise 1916' da açılmıştır. İlk 
kurulduğunda adı Kandilli Adile Sultan 
inas Mekteb-i Sultanisi olan bu okul, ba
zı değişikliklerden sonra 1931 'de Kan
dilli Kız Lisesi adını aldı. 1966-1967'de 
sarayın alt tarafında yeni iki bina yapı-
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