
ADiLE SULTAN SARAYI 

larak 1 969-1 970'te idare ve dershane
ler 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. Ni
hayet 1 986 yılı Mart ayının ilk günlerin
de gece çıkan bir yangın sonunda ta
mamen yandı. İçinde eskiden kalan ba
zı değerli eşyalarla bilhassa büyük ay
nalar da yok oldu. Bugün Adile Sultan 
Sarayı'ndan sadece kagir dış duvarlar 
kalmıştır. 

M. Celalettin Atasoy'un yazdığına gö
re 32 x 93 m. ebadında olan Adile Sul
tan Sarayı'nda elli beş oda, iki salon ve 
bir de büyük taşlık bulunuyordu. Sahil
den dönemeçti bir yolla yukarı çıkılarak 
varılan sarayın biri denize öteki ise ya
na açılan iki ana kapısı vardı. Denize ba
kan esas cephede dört mermer sütun
lu sahanlığa (veranda) iki taraflı merdi
venden 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 bu
lunan bu dairenin sofa ve odalarının ta
vanları renkli nakışlar ve resimlerle be
zenmişti. Sarayın en ilgi çekici tarafla
rından biri de Adile Sultan dairesinin 
arkasında yer alan beyzi (oval) biçimli 
ve on iki sütuna oturan büyük salondu. 
Bu kısmın da tavanı nakışlarla süslen
mişti. Bu salonun arkasındaki bir kapı
dan bahçeye bakan dairelere geçiliyor
du. Bunlar bir merdivenle alt kat safa
sma bağlanmış olup bu sofa da yandaki 
dış kapıdan bahçeye açılıyordu. 

Saray müştemilatından en arkada 
olan hizmetkar ve seyislerin dairesi da
ha önce ortadan kalkmış ve arazisi mül
kiyetten 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 gi
bi, ewelce deniz kıyısında da bir ek ya
pısı ile 9.50 x 6 m. ölçüsünde havuzu ve 
deniz hamarnı vardı. Arkadaki büyük 
korudan buraya, yolun üzerini aşan ah
şap bir köprüden geçilirdi. Adile Sultan 
Sarayı Boğaziçi'nin manzaraya en ha
kim 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 mahvol
ması, 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) 
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Mekke'de doğan Bedreddin ei-Adi
li'nin tarikat silsilesi Sühreverdiyye'nin 
Buzgüşiyye şubesinin kurucusu Neci
büddin Ali b. BuzgOş'a (ö 678/ 1279) ula
şır. Bu bakımdan Adiliyye'yi Sührever
diyye'nin bir kolu olarak değerlendirmek 
mümkündür. Sohbet. bi at ve zikir tel ki-

nı uzerine kurulan Adiliyye'nif) bir adı 
da Bedriyye'dir. Bedreddin Muhammed 
ei-Adilf'nin Risiiletü '1- 'Adiliyye ii be
yiini'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 Beh
cetü'l-esriir adlı üç eseri vardır. 
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ADiLŞAHt 
( <f't.:; Jk) 

Eskiden Doğu' da imal edilen 
kağıt türlerinden biri 

(bk. KAGIT). 

ADiLŞAHlLER 

Hindistan'ın güneybatısındaki 

Bicapı1r 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 Beh
meni sarayında terfi ederek Devietabad 
valiliğine tayin edildi. Behmeni haneda
nının çöküşüne sebep olan entrika ve 
mücadelelerde faal bir rol oynadı ve da
ha sonra SicapOr valisi oldu. Behmeni 
Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya 
çıkan beş mahalli hanedandan (Berldşa
hiler, imadşahiler, Nizamşahiler, Golkon
da Kutubşahileri) biri de Adilşahiler'dir. 
Yüsuf Adil. 1489'da adına hutbe okuta
rak SicapOr'da bağımsızlığını ilan etti. 
YOsuf Adil'in, Osmanlı Sultanı ll. Mu
rad'ın oğlu olduğu ve ağabeyi ll. Meh
med tahta çıktığı zaman öldürülmesin
den endişe eden annesi tarafından ka
çırıldığı iddia edilmişse de bunun, hane
danı yüceltmek isteyen o devrin tarih
çileri tarafından uydurulan asılsız bir 
iddia olduğu artık anlaşılmıştır. 

YOsuf Adil Han'ın Adilşahiler Devle
ti'ni kurması, öteki dört hanedanla ara
larında bazı anlaşmazlıkların çıkması

na sebep oldu. Bu beş hanedan birbir
lerini kıskandıkları gibi, içlerinden biri
nin büyüyüp genişlemesini de hoş kar
şılamıyorlardı. Bu yüzden bir hanedan 
kuwetlendiği zaman diğerleri ona kar
şı ittifaklar meydana getiriyordu. YOsuf 


