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tülüğün ne olduğunu akıl veya vahiy yo
luyla insanlara bildiren Allah, buna da
yanarak onları yaptıkları işlerden so
rumlu tutmuştur. Kulun sorumlu tu
tulabilmesi için ayrıca ihtiyari fiilierini 
kehdine has tam ve müstakil bir irade 
ve kudretle yapabilir durumda olması 
gerekir. insanın sorumlu olduğu hiçbir 
fiilini Allah yaratmadığı gibi. onun in
kara sapmasını, zalim ve kötü olmasını, 
isyan içinde bulunmasını da dilememiş
tir. Aksi takdirde onu mükellef tutup 
cezalandırmak, adi sıfatını ihlal eden 
bir zulüm olur. 

Mu'tezile'nin adi anlayışı, onların beş 
temel prensibi içinde tevhidden sonra 
yer almış ve diğer üç prensibi de ihti
va eder mahiyette görülmüştür. Çün
kü kul için faydalı olan (bk. ASIAH) her 
şeyi akıl ve vahiy yoluyla ona bildirmek 
adil olmanın gereklerindendir (bk. Kadi 
Abdülcebbar, el·f'vluf:ıft bi't·teklff, s. 22) 

Böylece kelam ilminin "nübüwet" ve 
"sem'iyyat" bahisleriyle birlikte "men
zile beyne'I-menzileteyn", "va'd ve va
id". "emir bi'l-ma'rQf nehiy ani'l-mün
ker" prensipleri de adle. adi ise tevhid 
prensibine bağlanmaktadır. 

Mu'tezile'nin adi prensibi islam lite
ratüründe daha çok kaderin inkarı ma
nasına alınmıştır. Mu'tezile alimleri ila
hi adalet ve ferdi hürriyetle çelişir ma
hiyette buldukları hidilyet*, tevfik*, 
hızliln •, hatm • gibi kavramları kader 
anlayışlarıyla uzlaşacak şekilc:je te'vil et
mişlerdir. Ayrıca adi prensibi, Mu'te
zile ile diğer itikadi mezhep mensup
ları arasında münakaşa konusu olan 
hüsün •, kubuh •, vücub •, şer*, istita
at*, teklif* gibi konularla da yakından 
ilgilidir. Mu'tezile alimleri, Allah'ın ada
let sahibi olduğunu sadece kendilerinin 
ispat ettiğini savunmuşlar ve bundan 
dolayı mezheplerine ehlü'l-adl, ashabü'l
adl, adliyye gibi adlar da vermişlerdir. 
Onlar kendilerini, "ilahi adaletin doğru 
olarak aniaşılmasını sağlayanlar " anla
mında ensarü'l-adaleti'l-ilahiyye diye ta
nıtmışlardır. 

Mu'tezile'nin adi anlayışı, kulun so
rumluluğunu sağlam bir zemine oturt
makla birlikte. irade ve kudret sıfatları
nı sınırlandırarak Allah'a acz isoadına 

yol açmaktadır. Bu sebeple, gerek se
lef alimleri gerekse ketarn metodunu 
benimseyen diğer Ehl-i sünnet bilgin
leri bu şekildeki bir adi anlayışına kar
şı çıkmış ve bir fiilin meydana gelişinde 
hem ilahi hem de beşeri irade ve kud-
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retin rol oynadığını benimseyen orta yo
lu tercih etmişlerdir (bk. KADER). 
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~ AHMET SAİM KıLAVUZ 

D TASAVVUF. İlk varlık, hakikat-i 
Muhammediyye. 

Bazı mutasawıflar Allah'ın her şeyi 

hak ile yarattığını bildiren ayetteki (bk. 
el-En'am 6/73) hak kelimesini "adi" ma
nasında anlamışlar ve bunun hakikat-i 
Muhammediyye* olduğunu öne sür
müşlerdir. Adi kelimesini bu şekilde ta
sawufi manada ilk kullanan sOfi, Sehl 
et-Tüsteri'dir. Gerçi o, hakikat-i Muham
mediyye kavramından açıkça bahsedip 
bunun ibda' ve yaratma vesilesi oldu
ğunu söylememiştir. Ancak Adem'in ya
ratılışını açıklarken Hz. Peygamber'in 
şeref itibariyle Adem'den önce geldiğini 
ve "ruhani baba" (ebü'I-ervah) olduğunu 
söylemesi, onun hakikat-i Muhamme
diyye fikrine yaklaştığını gösterir. İbn 
Berrecan, "el-hakku'l-mahlük bih" (sa
yesinde mahiQkatın yaratı l dığı gerçek, ya
ratma vasıtası) nazariyesiyle adi fikri
ni geliştirmiş, Allah'ın her şeyi adi yani 
hak ile yarattığını ifade etmiştir. Bura
daki adi ve hak tabirleri Hallac'ın "nOr-ı 

Muhammedi" nazariyesine benzemek
tedir. 

Adi ve "el-hakku'l-mah!Ok bih" tabir
lerini aynı kabul ederek bunları "Allah'
ın yarattığı ilk mevcut" şeklinde mana
landıran İbnü'l-Arabi, bu konuyu el-Fü
tı1Jıiitü'l-Mekkiyye'de geniş olarak ele 
almıştır . Ona göre buradaki adi, Allah'ın 
mutlak gayb olmaktan vazgeçip (adele 
an C.f- J~ ) tecelliye meyletmesinden 
(adale ila Jl J~ ) ibarettir. Diğer bir 

ifadeyle adi, vücObdan imkana, butOn
dan zuhOra, saf zattan taayyüne. sübüt
tan vücuda geçişin başlangıç noktası

dır. Zat-ı ilahi daima gizli kalmaya mey
Iederse de ulühiyyet devamlı olarak te
celliler vasıtasıyla kendini açığa vurmak 
ister. Adi zat-ı ilahi ile u!Ohiyyet ara
sında bir denge kurar. Varlıkları bu adi 
meydana getirdiğinden alemde sadece 
adi vardır. Zira her şey adi ile yaratılmış 
ve yerli yerine konulmuştur. Bu anlam
daki adi, kainattaki kusursuz ve mü
kemmel dengeden ibarettir. 
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~ SüLEYMAN ULUDAG 

D HADiS . Adalet vasfını taşıyan ra
vi. Adi. aynı zamanda bir ta'dil* teri
mi olup Sehavi'ye göre ta'dilin üçüncü 
mertebesinde yer alan ravi için kullanı
lır. Böyle bir ravinin rivayet ettiği hadis, 
diğer şartları taşıması halinde delil ola
rak kullanılabilir (bk. ADALET). 
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~ ABDULLAH AYDI N LI 

D FIKIH. (bk. ADALET). 

AD LER, 
Johann Heinrich Friedrich 

(1827-1908) 

İstanbul camilerinin 
mimari özellikleri üzerine 

Avrupa'daki ilk araştırınayı yayımiayan 
Alman mimar. 

L _j 

15 Ekim 1827'de Berlin'de doğdu, 15 
Eylül 1908'de aynı şehirde öldü. Tahsili
ni Berlin Mimarlık Akademisi'nde (Bau
akademie) yaptı . 1859'da bu akademi
ye öğretim elemanı olarak tayin edildi. 
1861'de doçentliğe. 1863'te de profe
sörlüğe yükseldi: 1903'e kadar da bu
rada çok sevilen bir hoca olarak mimar-



lık tarihi dersleri verdi. Bunun dışında 
Alman Bayındırlık Bakanlığı'nda müşa
vir olan (1877-1900) Adler. Fransa, ital
ya, Yunanistan, Anadolu ve Filistin'de 
inceleme geziler i yaptı. 1874-1881 yılla
rında Prof. E. Curtius ile birlikte Yuna
nistan'da Olympia kazılarında çalıştı. 

Mimar olarak eski Yunan ve Ortaçağ 

karması bir üslüp kullanan Adler'in en 
önemli eserleri Berlin'deki isa-Thomas 
Kilisesi ile Wilhelmshaven'deki Elisa
beth Kilisesi ve Kudüs'te yaptığı bir mi
safirhanedir. Mimarlık tarihi ve arkeo
lojiye dair pek çok kitap ve makale ya
yımlamıştı r. 

Adler'in "Die Moscheen zu Konstanti
nopel " (istanbul Camileri) başlıklı maka
Iesi Deutsche Bauzeitung'da (Berlin 
1874) basılmış ve C. Gurlitt'in Di e Bau
kunst Konstantinopels ismindeki bü
yük eseri çıkıncaya kadar değerini ko
rumuştur. Bugün iyice eskimiş olan bu 
çalışma , birçok yanlış görüşlerine rağ

men. Osmanlı devri Türk mimarisini ta
nıma yolunda ilk deneme olarak tarihi 
bir öneme sahiptir. 
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li] S E MA Vi EY i CE 

L 

L 

ADLI 
( J,)$.. ) 

Sultan ll. Bayezid 
ve Sultan ll. Mahmud'un 

şiirlerinde kullandıkları mahlas 
(bk. BAYEZİD ll, MAHMUD ll ). 

ADLİALTIN 

ll. Mahmud zamanında basılan 
altın sikkelerden biri. 

_j 

_j 

ll. Mahmud'un tahta çıkışının on dör
düncü yılında darbedilen ve mahlası

na nisbetle "Adli" adıyla anılan bu sik
keler t am, yarım ve çeyrek olmak üze
re üç çeşit idi. 1822 yılında tamı 12, ya
rımı 6, çeyreği ise 2.5 kuruşa (yüz para) 
geçiyordu. Daha sonra "atik adli" adını 
alacak olan bu altınlar 19 kırat ayarın

da idi ve t arife değerleri üzerinden di-

ADLiYE NAZARETi 

1!. Mahmud devrine alt adli a l tı n (istanbul Arkeoloji Müzesi , Teşhir nr. 1943) 

ğer altınlarla mübadelesinde hazineye 
önemli kar sağlıyordu. 

Adli altınların bir yüzünde II. Mah
mud'un tuğrası. diğer yüzünde "Duribe 
fi Dari'l-hilafeti'l-aliyye" ibaresi vardı. 

Üzerindeki yazının azlığı sebebiyle, kısa 
bir süre sonra, Akdeniz adalarında kal
pazanlar tarafından taklitler i yapılarak 
piyasaya sürülmüştü . Bunun üzerine 
tuğralı yüzün etrafına "Sultan-ı Selatın-i 

Zaman Mahmud Han". diğer yüzün or
tasına "Duribe fi Kostantiniyyeti 'I-mah
rüse", çevresine de "Dame mülkühü ve 
saltanatühü" ibaresi yazılarak 1239'da 
( 1823) yeniden tedavüle çıkarılmıştır. 

17 kırat ayarındaki bu yeni altınlara 

"cedid adli" adı verilmiştir. 
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li] İBRAHiM A RTUK 

ADLİYE 
( ":!,)$.. ) 

Hukuk ve ada let işlerine bakan 
devlet teşkilatı, 

mahkemeler ve 
bunlara bağlı kuruluşların tamamı 

(bk. DAVA, KADI, KAZA, MAHKEME). 
L _j 

L 

ADLİYE NEzARETİ 

Osmanlı Devleti'nde Avrupa 
tarzında teşkil edilen ve 

bugün Adalet Bakanlığı 'na 

tekabül eden kuruluş. 
_j 

ilk defa. bir yüksek mahkeme olan 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin 13 Zilkade 
1286 (14 Şubat 1870) tarihinde "neza
ret"e çevrilmesiyle kuruldu. Bundan ön
ce Adiiye Nezareti'ne ait işler. devletin 
ilk dönemlerinde daha çok kazasker
ler. şeyhülislamlığın önem kazanmasıy
la sonraları şeyhülislamlar tarafından 

görülmekteydi. 23 Mart 1837'de. ihti
yaç duyulan kanunname ve nizamna
meleri hazırlamak üzere kurulmuş olan 
Meclis-i vaıa-yı Ahkam-ı Adliyye. 1868'
de ŞOra-yı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı 

Adliyye reisiikieri olmak üzere ikiye ay
rıldı. Divan-ı Ahkam-ı Adliyye başlan

gıçta bir yüksek mahkeme olarak dü
şünülmüş ve esas it ibariyle birisi "tem
yiz" . d iğeri "istinaf" olmak üzere iki kı

sım halinde düzenlenmişti. Kısa bir_sü
re sonra Divan-ı Ahkam-ı Adliyye nizam
namesiyle reislik nezarete dönüştürü
lerek Divan-ı Ahkam-ı Adliyye Nezareti 
kuruldu (bk. Düstur, Birinci tertib, 1. 328 

vd. ). ilk nazırlığa da Ahmed Cevdet Pa
şa getirildi. 1875 yılı sonlarına kadar 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye nazırı aynı za
manda temyiz mahkemesi reisi idi. Bu 
tarihte temyiz mahkemesine ayrı bir 
reis tayin edilerek Adiiye Nezareti ile 
temyiz mahkemesi başkanlığı birbirin
den ayrıldı. Yine aynı yılın 30 Kasımın
da o zamana kadar Ticaret Nezareti'ne 
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