ADİLE SULTAN SARAYI

verdi. Doğumu için yapılan maslistesi Topkapı Sarayı Arşivi ' n
de (Ceyb-i H ümayan Defteri, nr. 4/ 24 72)
bulunmaktadır. On üç yaşında iken babası vefat edince, tahsil ve terbiyesiyle ağabeyi Sultan Abdülmecid meşgul
oldu. Yirmi yaşında iken, Tophane Müşiri (daha sonra s ıra s ıyla kaptan-ı deryiL
serasker ve sadrazam olan ) Mehmed Ali
Paşa ile evlenmesi uygun görüldü. Nikahları 28 Nisan 1845 tarihinde kıyıl 
dı. Ertesi yılın şubat ayında bir hafta
devam eden muhteşem bir düğünle evlendiler. Adile Sultan'ın düğün töreni,
XIX. yüzyılda Osmanlı sa rayında yaşa
nan en ilgi çekici hadiselerden biri olarak tarihe geçmiştir. Bugün Fındıklı'
da Mimar Sinan Üniversitesi'nin bulunduğu yerdeki Neşetabad Sarayı , evlendikten sonra Adile Sultan'a tahsis edildi. Zaman zaman Kuruçeşme ' de Esma
Sultan'dan kalan yalıda , Kağıthane . Çı
rağan . Validebağı ve Kandilli'deki saraylarda oturdu .
le
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Bey'le evlendiren Adile Sultan 1869'da
bir süre sonra da kızını
kaybetti. Nakşibendi tarikatı şeyhlerin
den Bala Tekkesi şeyhi Ali Efendi'ye (ö
ı 87 7) 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 burada vefat etti; Eyüp'teki Hüsrev Paşa
Türbesi 'nde, kocası Mehmed Ali Paşa ' nın yanına defnedildi. 1851-1892 yıl
ları arasında kurduğu on dört vakfın vaktiyeleri istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY. nr. 4993) bulunmakkocasını . kısa

tadı r.
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İstanbul Kandilli'de
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Adile Sultan'ın şiirlerinin büyük bir
bölümü dini-tasawufi bir mahiyet taşır.
Münacat, na't, mersiye, Ehl-i beyt ve
ashap ile tarikat kurucularının methiyelerinden meydana gelen bu şiirlerin yanı sıra , babası, kocası, kızı ve kardeşle
ri için yazdığı manzumeler de divanın
da geniş bir yer tutar. Kendisinden önce 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 Osmanlı kadın şairleriyle karşılaştırılacak

olursa, pek başarılı bir şair olduğu söylenemez. Şiirlerinde kafiye hataları ve
vezin yanlışlıkları da göze çarpar.
Kütüphanelerde çeşitli yazmaları bulunan divanının ( To p kap ı Saray ı Müzesi
Kütüphanesi, Hazine, nr. 995, 996, 997 ;
Mi ll et Ktp., Al i Emi ri. Manzum, nr. 260)
en iyi nüshası , istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (TY, nr. 4805) .

sultan

sarayı .
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Boğaziçi'nin Anadolu yakasında, Kandilli'nin Boğaz ' a en hakim yerlerinden
biri olan bu noktada ewelce Tophane
müşiri Halil Mehmed Rifat Paşa'nın (ö .
1856) bir köşkü bulunuyordu. Sultan Abdülmecid, kız kardeşi Ad ile Sultan ( ı 8261899) için 31 Mart 1856'da bu köşkü
satın aldı. Sultan Abdülaziz, 1861-1870
yılları arasında köşkü yıktırarak yerine
çok büyük ölçüde kagir bir saray yaptırdı. 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 Silahtarağa ve Validebağı köşklerinin de
Adile Sultan'a ait olduğu söylenmektedir. Kandilli'deki ile beş tane olan bu
saray ve köşklerden hangilerinin gerçekten Adile Sultan'a ait olduğu ayrıca
araştırılması gereken bir konudur. Fakat yazları geçirdiği Kandilli sarayı ile
vefat ettiği Fındıklı sahil sarayının ona
ait olduğu kabul edilmektedir.

Dr. Cem il Topuzlu 'nun ( ı 866- ı 958) hagöre. Ahmed Rı 
za Bey, kızlara mahsus bir yatılı okul
yapılmak üzere Adile Sultan Sarayı ' nı
isterneyi teklif etmiş ve ertesi gün beraberce gidip ll. Abdülhamid'den iradeyi almışlardı. Ancak bunun ne dereceye kadar gerçek olduğu belli değildir.
Çünkü Ahmed Rıza Bey 1908:de Meclis-i
Meb'Osan reisi olmuş, 1909'da da ll. Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Kandilli Kız Lisesi ise 1916' da açılmıştır. İlk
kurulduğunda adı Kandilli Adile Sultan
inas Mekteb-i Sultanisi olan bu okul, bazı değişikliklerden sonra 1931 'de Kandilli Kız Lisesi adını aldı. 1966-1967'de
sarayın alt tarafında yeni iki bina yapıtıral arı n da yazdı ğın a
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ADiLE SULTAN SARAYI
nı uzerine kurulan Adiliyye'nif) bir adı
da Bedriyye'dir. Bedreddin Muhammed
ei-Adilf'nin Risiiletü '1- 'Adiliyye ii beyiini'l-far}f_ ve 'l-cem' if me?hebi'ş-şu
fiyye, el-ljuliisatü's-swjrii ii makası
di siiliki'd-dünyii ve'l-iil]ire ve Behcetü'l-esriir adlı üç eseri vardır.
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larak 1969-1 970'te idare ve dershaneler buraya taşınmış , esas saray binası
ise sadece yatakhane olarak kullanıl
mıştır. Saray son yıllarda çok bakımsız
bir hale gelmiş ve ihtişamına yakışma
yacak bir biçimde kullanılır olmuştu. Nihayet 1986 yılı Mart ayının ilk günlerinde gece çıkan bir yangın sonunda tamamen yandı. İçinde eskiden kalan bazı değerli eşyalarla bilhassa büyük aynalar da yok oldu. Bugün Adile Sultan
Sarayı'ndan sadece kagir dış duvarlar
kalmıştır.

M. Celalettin Atasoy'un yazdığına göre 32 x 93 m. ebadında olan Adile Sultan Sarayı'nda elli beş oda, iki salon ve
bir de büyük taşlık bulunuyordu. Sahilden dönemeçti bir yolla yukarı çıkılarak
varılan sarayın biri denize öteki ise yana açılan iki ana kapısı vardı. Denize bakan esas cephede dört mermer sütunlu sahanlığa (veranda) iki taraflı merdivenden çıkılıyordu. Bu kapının arkasın
da mermer döşeli bir sofa bulunuyor.
buradan iki taraflı bir merdiven yukarı
kata çıkışı sağlıyordu. Yukarı kat Adile
Sultan'ın özel dairesi idi. Duvarlarında
altın yaldızlı çerçeveli büyük aynalar bulunan bu dairenin sofa ve odalarının tavanları renkli nakışlar ve resimlerle bezenmişti. Sarayın en ilgi çekici taraflarından biri de Adile Sultan dairesinin
arkasında yer alan beyzi (oval) biçimli
ve on iki sütuna oturan büyük salondu.
Bu kısmın da tavanı nakışlarla süslenmişti. Bu salonun arkasındaki bir kapı
dan bahçeye bakan dairelere geçiliyordu. Bunlar bir merdivenle alt kat safasma bağlanmış olup bu sofa da yandaki
dış kapıdan bahçeye açılıyordu.
Saray müştemilatından en arkada
olan hizmetkar ve seyislerin dairesi daha önce ortadan kalkmış ve arazisi mülkiyetten çıkmıştı. Aşağıda Boğaz yolu
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üzerinde de mülkiyetten çıkmış olan bir
ek bina vardır. Sarayın, Boğaziçi'ndeki
yalı ve köşklerin ekserisinde olduğu gibi, ewelce deniz kıyısında da bir ek yapısı ile 9.50 x 6 m. ölçüsünde havuzu ve
deniz hamarnı vardı. Arkadaki büyük
korudan buraya, yolun üzerini aşan ahşap bir köprüden geçilirdi. Adile Sultan
Sarayı Boğaziçi'nin manzar aya en hakim bir yerinde kurulmuş heybetli bir
yapı idi. Gerek dış, gerek iç mimari ve
süslemesi XIX. yüzyıla tamamen hakim
olan Batı üslübunda yapılmıştı.
İyi ve bilgili bir restorasyonla yaşatıl
ması gereken bu tarihi eserin mahvolması, Boğaziçi'nin güzelliği bakımından

büyük bir

kayıptır.
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Ebu Ömer Bedreddin Muhammed
b. Ömer el-Adili el-Abbasi'ye
(ö. 970/1562)
nisbet edilen bir tarikat.
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Mekke'de doğan Bedreddin ei-Adili'nin tarikat silsilesi Sühreverdiyye'nin
Buzgüşiyye şubesinin kurucusu Necibüddin Ali b. BuzgOş'a (ö 678/ 1279) ulaşır. Bu bakımdan Adiliyye'yi Sühreverdiyye'nin bir kolu olarak değerlendirmek
mümkündür. Sohbet. bi at ve zikir tel ki-
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ADiLŞAHlLER
Hindistan'ın güneybatısındaki
Bicapı1r

L

bölgesinde hüküm süren
bir Türk hanedam
(1489- 1686).
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Hanedanın kurucusu YOsuf Adil Han.
Behmeni Devleti'nin (1347-1527) meşhur
veziri Mahmud Gavan'ın hizmetinde bir
gulam* idi. YOsuf Adil zamanla Behmeni sarayında terfi ederek Devietabad
valiliğine tayin edildi. Behmeni hanedanının çöküşüne sebep olan entrika ve
mücadelelerde faal bir rol oynadı ve daha sonra SicapOr valisi oldu. Behmeni
Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya
çıkan beş mahalli hanedandan (Berldşa
hiler, imadşahiler, Nizamşahiler, Golkonda Kutubşahileri) biri de Adilşahiler'dir.
Yüsuf Adil. 1489'da adına hutbe okutarak SicapOr'da bağımsızlığını ilan etti.
YOsuf Adil'in, Osmanlı Sultanı ll. Murad 'ın oğlu olduğu ve ağabeyi ll. Mehmed tahta çıktığı zaman öldürülmesinden endişe eden annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilmişse de bunun, hanedanı yüceltmek isteyen o devrin tarihçileri tarafından uydurulan asılsız bir
iddia olduğu artık anlaşılmıştır.

YOsuf Adil Han'ın Adilşahiler Devleti'ni kurması, öteki dört hanedanla aralarında

bazı

anlaşmazlıkların

çıkması

na sebep oldu. Bu beş hanedan birbirlerini kıskandıkları gibi, içlerinden birinin büyüyüp genişlemesini de hoş karşılamıyorlardı. Bu yüzden bir hanedan
kuwetlendiği zaman diğerleri ona karşı ittifaklar meydana getiriyordu. YO suf

