
ADiLŞAHlLER 

ler'le bir barış imzaladı. Fakat Adilşahi
ler, Şah Cihan'ın hastalığından faydala
narak barış şartlarını yerine getirmedi
ler. Adilşahiler bu defa başka bir tehli
ke ile karşılaştılar. Merathalar·ın reisi 
Şivaci (SivikT). 1659'da Efdal Han ku
mandasındaki bir Adilşahiler ordusunu 
tuzağa düşürerek mağlüp etti. Bundan 
sonra Merathalar sık sık Bicapür'a sal
dırdılar. ll. Ali'nin 1672'de ölümü üzeri
ne yerine dört yaşındaki oğlu Sikender 
geçti. Onun devrinde Merathalar'ın so
nu gelmeyen baskısı ve Babürlüler ile 
yapılan savaşlar Adilşahfler' i n çökmesine 
sebep oldu. Nihayet bir Babürlü ordusu 
168S'te Bicapür'u kuşattı ve bir yıldan 
fazla süren kuşatma sonunda şehir Ba
bürlüler'e teslim oldu; bu arada hüküm
dar da esir düştü (4 Zil kade ı 097/ 22 Ey
lül 16861 Böylece Adilşahiler hanedanı 
sona ermiş oldu. 

Yaklaşık iki asır hüküm süren Adilşa
hiler hanedanının en parlak devri. ı. Ali 
ile ll. İbrahim'in saltanat yıllarına rast
lar. Adilşahiler . ı. Ali'nin hükümdarlı
ğı sırasında askeri ve siyasi bakımdan 
büyük güç kazandılar. Onun zamanında 
kuwetli bir ordu meydana getirildiği gi
bi, Bicapür müslüman Hindistan'ın en 
önemli şehirlerinden biri oldu. Adilşa
hiler hanedanının zirvesini teşkil eden 
ll. İbrahim devrinde ise özellikle kültü
rel yönden büyük bir gelişme meydana 
gelmiştir. Aynı zamanda şair ve sanat
kar olan ll. İbrahim, sanatçıları ve ilim 
adamlarını himaye etmiş, başşehir Bi
capür'u onlar için cazip bir merkez hali
ne getirmiştir. Adilşahiler ayrıca büyük 
imar faaliyetlerinde de bulunmuşlar ve 
Bicapür'un her yanında , bazıları bugüne 
kadar gelen birçok saray, cami ve türbe 
yaptırmışlardır. Bunlardan İbrahim Adil
şah ile Muhammed Adilşah'ın türbeleri 
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ve Ali Adilşah'ın mescidi kayda değer 
yapıları teşkil eder. Bicapür'da birçok 
şair ve sanatkarın yanı sıra bazi önemli . 
tarihçiler de himaye ve teşvik görmüş
tür. Bunlar arasında ll. İbrahim' in hi
maye ettiği, Gülşen-i İbrô.himf veya 
Tô.ril]-i Pirişte adıyla bilinen eserin mü
ellifi Muhammed Kasım Pirişte en ön
de gelenidir. Eseri sadece Bicapür tari
hi için değil. bütün Hindistan tarihi için 
de önem taşımaktadır. 

Adilşahiler İran ile siyasi, ticari, sosyal 
ve kültürel yönden çok sıkı temaslarda 
bulunmuşlardır. özellikle ticari münase
betler daha çok deniz yoluyla gerçek
leşmiştir. Bu ticaret. Portekizliler'in ba
tı sahillerindeki faaliyetleri sebebiyle 
aksamışsa da, XVI. yüzyılın sonlarında 

Portekiz gücünün zayıflaması ile yeni
den canlanmıştır. Pamuk, pamuklu do
kumalar. pirinç, şeker. baharat gibi 
maddeler bu ticaretin temel ihraç mal
ları olmuştur. 
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ADiYAT SÜRESİ 
( üL.JWI ö.J.J-' ) 

L Kur'an - ı Kerim'in yüzüncü süresi. _j 

Mekke döneminde Asr süresinden 
sonra nazil olmuştur. Medeni süreler
den olduğu da söylenmiştir. Ancak ko
nusu ve üslübu itibariyle Mekki sürele-

rin belirgin özelliğini taşımaktadır. Ye
minle başlayan sürelerden olup on bir 
ayettir. Fasıla * sı e lif, dal ve ra ( .J - J - ı ) 
harfleridir. Adını, ilk ayette geçen adiyat 
kelimesinden almıştır. Müfessirler adi
yat kelimesini genellikle. "soluk soluğa · 
koşan savaş atları" olarak anlam ı şlar

d ı r. Esasen adiyat, " hızla koşmak, se
ğirtmek" anlamına gelen ve at. deve gi
bi koşan hayvanlar hakkında kullanılan 
adv ( J$. ) kelimesinin ism-i fa il müen
nes cemidir. Sürekli olarak savaşa ko
şup düşmana hücum eden askeri birli
ğe ve akıncılara da adiy veya adiye de
nilir. İkinci ayetteki kadh kelimesi ise 
"taşlı yollarda at nallarından çıkan kıvıl
cımlar " veya " baskın sonrasında kamp 
yerlerine geri dönünce geceleyin orada 
yakılan ateş" diye tefsir edilmiştir. İk
rime'den gelen bir rivayete göre kadh, 
kılıç ve mızrak çarpışmalarından çıkan 
kıvılcımlardır. vuruşmanın şiddet ve deh
şetiyle ilgili bir mecazdır. 

Sürenin ilk beş ayeti. kıyameti andı
ran bir savaş sahnesini canlandırmak
tadır. Bu beş ayet. "uğultulu sesler çı

kararak hızla koşan. kıvılcımlar. ateş

ler saçan. sabah erken baskınlar yapan. 
tozu dumana katan. düşman birliklerini 
kuşatıp onlara cepheden saldıran" ce
sur gazilerin Allah katındaki değerlerini 
ilan ve şanlarını yüceltir; mürninleri de 
böyle olmaya teşvik eder. Daha sonraki 
ayetler. genelde insanoğlunun nankör·-
ve menfaat düşkünü olduğuna dikkat 
çeker. İnsanın kendisinin de yakından 
şahit olduğu bu özelliğinin ona bir de
ğer kazandırmayacağını. aksine ilerde 
başına iş açabileceğini ima eder. Niha
yet süre. insanların bir gün yeniden di
rilip Allah'ın huzuruna döneceklerini ve 
esasen Allah'ın hepsini bütün yönleriyle 
bildiğini hükme bağlayan ayetlerle son 
bulur. Böylece süre. Allah yolunda can
larını bile feda etmekten çekinmeyen 
inanmış ve fedakar insanlarla en küçük 
bir çıkarı için başkalarının hakkını çiğ 

neyen, aç gözlü ve nankör insanlar ara
sındaki çelişkiyi, inançları ve manevi de
ğerleri uğruna mücadele edenlerle, hak 
hukuk ve mukaddesat tanımadan top
lumu kemirenler arasındaki farkı göz
ler önüne serer. 

Bu süreyi yalnızca Asr-ı saadet'te ger
çekleşmiş olan İslam inkılabının haber
cisi gibi görmek. sadece ona mahsus 
bir müjde sanmak da doğru değildir. 

Daha sonraki yüzyıllarda gerçekleşmiş 
olan yenil ik ler. özellikle savaş silah ve 



araçlarındaki gelişmeler de onun geniş 
muhtevası içine girer. Sürenin Mekkl ol
duğu. o dönemde müslümanların elin
de at ve silah bulunmadığı göz önüne 
alındığında, bu ayetlerdeki milnaların 

bütünüyle gelecek zamanlarla ilgili ol
duğu anlaşılır . Burada sonraki yüzyıllar
da icat edilecek ateşli silahlardan söz 
edilmesi. geleceğin harp alet ve vasıta
larındaki gelişmeleri çok önceden haber 
veren bir mucize sayılır. Buna göre adi
yat yalnızca at ve develeri değil, motor
lu savaş araçlarını . müriyat kelimesi de 
ateşli silahların hepsini içine alır. 
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Kelam, tasawuf ve hadis 
alanlarında kullanılan bir terim. 

L __j 

Adi. "doğru olmak. doğru davranmak, 
adaletle hükmetmek; eşitlemek" vb. 
manalara gelen bir masdardır. Ayrıca 
"doğruluk. hakkaniyet ve adalet" an
lamlarıyla isim olarak kullanıldığı gibi, 
"çok adil" anlamında sıfat olarak da 
kullanılır. 

D KELAM. Allah'ın isimlerinden (es
ma-i hüsna) biri. 

Adi. Allah'ın doksan dokuz ismini sa
yan esrna-i hüsna hadisinde (bk Tirmizi. 
"Da' avat", 83) yer alır. Kur'an-ı Kerim'de 
çeşitli müştaklarıyla birlikte yirmi sekiz 
ayette geçerse de bunların hiçbirinde 
Allah'ın adalet sıfatını ifade eder mahi
yette kullanılmamıştır. Yalnız bir ayet
te (bk. el-En 'am 6/ 115) Allah'ın sözünün 
adaletli olduğu belirtilir. Ancak birçok 
ayette Allah, adaletin zıddı olan zulüm
den tenzih edilmiş, ayrıca "adi" manası
na gelen kıst da Kur'an'da ve hadisler
de Allah'a izafe edilmiştir (bk Al-i im
ran 3/ 18 ; Yunus 10/ 4, 47. 54 ; Tirmizi . 
"Da'avat", 83: ibn Mace. "Du'a'", 10) . 
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Yine adi ve adalete yakın bir mana ifa
de eden hayrü'l-hakimin (bk e l-A' raf 71 
87) ve ahkemü'l-hakimin (bk et-Tın 95/ 

8). Kur'an'da Allah'a nisbet edilmiştir. 
Buna göre, "Peygamber'in Allah'a adi 
sıfatını vermeyi münasip görmüş olup 
olmadığında şüphe edilebilir" tarzında 

D. B. Macdonald tarafından ileriye sü
rülen iddianın (bk iA, ı . 363) tutarlı gö
rülebilecek hiçbir yönü yoktur. 

Adi. Allah'ın isimlerinden biri olarak 
kullanıldığında mübalağa ifade eden 
bir sıfat olup "çok adil, asla zulmetme
yen. hakkaniyetle hükmeden. haktan 
başkasını söylemeyen ve yapmayan" 
anlamına gelir. İslam filozofları adi sıfa
tını. "Allah'ın her varlığa layık olduğu 

imkan ve kabiliyetleri bahşetmesi" an
lamına gelen inayet ve cömertlik (cud) 
kavramlarıyla açıklamışlardır. İbn Tey
miyye de muhtemelen bu görüşten ya
rarlanarak adle "Allah'ın, yaratıkianna 

nimet vermesi ve ihsanda bulunması" 
manasını verir (b k. Mecma 'u fe tava, VIII . 
31 ). Ehl-i sünnet'in çağuna göre Allah'ın 
zatıyla kaim olan adi sıfatı vardır (bk. 
ibn Teymiyye, ag.e., VIII , 127). Gazzali, 
Allah'ın adaletinin ne anlama geldiğini 

bilmeden onun adil olduğunu anlama
nın. fiillerini. yaratıp idare ettiği kaina
tı tanımadan da adaletini kavramanın 
mümkün olmadığını söyler ve kainatın 
tanınması konusunda çeşitli örnekler 
verir (bk. el·Maksadü 'l·esna, s. 71-73) Ka
inattaki bütün nesnelerle olaylardaki 
hikmet ve adaleti kavramak hususunda 
beşeri bir aczin bulunduğu kabul edil
mekle birlikte (bk. HiKMET, ŞER), bütün 
müslüman alimler Allah'ın adil olduğu 

ADL 

noktasında ittifak etmişlerdir. Ancak 
adi sıfatının yorumu hususunda Mu'te
zile alimleriyle diğer İslam bilginleri ara
sında farklı görüşler ortaya çıkmıştır 
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liJ BEKiR ToPALO ÖLu 

D KELAM. Mu'tezile'nin beş temel 
prensibinden (usul-i hamse) biri. 

Allah'ın adil olduğu noktasında bütün 
müslümanlar görüş birliği içinde bulun
makla birlikte. Mu'tezile alimleri ilahi 
adli Ehl-i sünnet'ten farklı bir şekilde 
yorumlamışlardır. Onlara göre Allah'ın 

adil olması, yalnızca güzel (hasen) olan 
fiilieri işlemesi. kötü ve çirkin (kabih) 
hiçbir fiili işlernemesi ve yapması ge
rekenleri de terketmemesi demektir. 
Bundan dolayı adalete riayet etmek Al
lah için vaciptir (bk. vücOB). İyilik ve kö-
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