
ADLiYE NEZARETi 

bağlı olarak çalışan ticaret mahkemele
ri de Adiiye Nezareti'ne bağlandı. 

Adiiye Nezareti'nin ilk teşkilat nizam
namesi Said Paşa'nın nazırlığı zama
nında hazırlanmıştır. 29 Cemaziyelev
vel 1296 (21 Mayıs 1879) tarihli "Ad
liye ve Mezahib Nezareti'nin ve Deva
ir-i Merbütası'nın Vezaifi Nizamname
si"nde Adiiye Nezareti'ni teşkil eden he
yet adiiye nazırı , adiiye müsteşarı, adli
ye mektupçusu, encümen-i adliyye, en
cümen-i idare-i adliyye, havale müdü
rü, umür-ı cezaiyye müdürü, umür-ı hu
kükiyye müdürü, sicill-i me'mürfn mü
dürü, mezahib müdürü, evrak müdü
rü ve muhasebeci şeklinde tertip olun
muştur (bk. Düstur, Birinci tertib, IV, ı 29) . 
Daha sonra bu heyete cerfde-i meha
kim idaresi, mütercimlik ve intihab en
cümeni de katılmıştır. Bu nizarnname 
ile gayri müslim azınlıkların o zamana 
kadar Hariciye Nezareti'ne bağlı olan 
mezhep işleri Adiiye Nezareti'ne bağ
landı ve bu sebeple nezaretin ismi Adli
ye ve Mezahib Nezareti oldu. Nezaretin 
7 Cemaziyelewel 1329 ( 6 Mayıs 1911 ) 
tarihli dahilf nizamnamesi ile teşkila

tı değiştirilerek Adiiye Nezareti mer
kez heyeti müsteşarlık, kalem-i mahsus 
müdüriyeti, umür-ı cezaiyye müdüri
yeti. umür-ı hukükiyye müdüriyeti, si
cil müdüriyeti, muhasebe müdüriyeti, 
mezahib müdüriyeti, ihsaiyyat ve mü
dewenat-ı kanüniyye müdüriyeti ve ev
rak müdüriyeti olmak üzere dokuz mü
dürlükle, encümen-i ıslahat-ı adliyye, 
encümen-i intihab, intihab komisyonu. 
encümen-i idare, kalem-i mahsus en
cümeni. encümen-i inzibat olmak üze
re altı encümenden ibaret bir kuruluş 
haline getirildi (bk Düstur, İkinci tertib, 
III, 367-368) Bu müdürlük ve encümen
lerden ayrı olarak zamanla Adiiye Ne
zareti'nde başka müdürlük ve daireler 
de kurulmuştur. 

Nizarniye ve ticaret mahkemelerinin 
yanı sıra 13 Mart 1917 tarihli bir ka
nunla şer'iyye mahkemeleri de Adiiye 
Nezareti'ne bağlanmışsa da bu durum 
devam etmemiş, 1919'da bu mahke
meler tekrar şeyhülislamlığa bağlan

mıştır (bk. ŞER'İYYE MAHKEMELERİ). Os
manlı Devleti'nde bulunan konsolosluk 
mahkemeleriyle gayri müslim azınlıkla
rın cemaat mahkemeleri ise Adiiye Ne
zareti dışında tutulmuştur. 

Adiiye Nezareti, 1873'ten 6 Ekim 
190.1 'e kadar Geride-i Mehdkim, 13 
Ekim 1901 'den 1 O Mart 1907'ye kadar 
Geride-i Mehdkim-i Adliyye adıyla 
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Adiiye 
nazırının 

sadarete 
bir arzı 

( Başbakanlık 

Osmanlı 

Arşivi, 

B! bı! li 

Evrak 

Odası, 

nr. 3151906) 

haftalık. 1909'dan itibaren Geride-i Ad
liyye ismiyle on beş günlük bir dergi 
çıkarmıştır; Geride-i Adliyye, Adalet 
Dergisi adıyla bugün de yayın hayatına 
devam etmektedir. 

Adiiye Nezareti'nde. kuruluşundan 

1922 yılında son Osmanlı hükümetinin 
istifasına kadar otuz yedi adiiye nazırı 
görev yapmıştır (adliye nazıriarının liste
si için bk. TA, ı . 143) 
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Cennetin en yüksek mevkiine 
veya değişik yerlerinin tamamına 

verilen ad. 
L _j 

Sözlükte, " devamlı ikamet edilen yer, 
bir şeyin merkezi ve ortası . bir cevher 
veya madenin aslı, yatağı" manalarma 
gelir. Tevrat'ta Hz. Adem'in yaratıldıktan 
sonra içine konulduğu bahçeden Aden 
(İbranice Eden) diye bahsedilir (bk Tek
vin, 2/ 8, ı 5) Yapılan tasvirlerde Aden 'in 
"AIIah'ın bahçesi" olduğu, burada dört 
kala ayrılan bir nehrin aktığı, görünümü 
güzel çam ve çınar ağaçlarının, meyvesi 
tatlı bitkilerin bulunduğu anlatılır (bk. 
Tekvin, 2/9, lO, 13 / 10 ; Hezekiel, 31 /8) 
İbranice Eden kelimesi ise Ahd-i Atfk'te 
şahıs, kavim ve yer adı olarak da kul
lanılır (bk ll. Tarihler. 29/ 12 ; ll. Krallar, 
19/ 12 ; Hezekiel, 27/ 23) Eden'in kökü, 
anlamı ve hangi coğrafi bölgenin adı ol
duğu meselesi tartışmalıdır. Sumer di
linde "çöl, bozkır; ova" anlamlarına ge-



len Edin kelimesiyle ilgisi olduğunu ka
bul edenler olduğu gibi (bk E. Cothe
net, "Paradis", DSB, VI, I I 78; B. S. Childs, 
"Eden, Garden of", !DB, ll , 22). Babil di
linde "alüvyonlu ova" manasındaki Eden
nu (veya Edinnu) kelimesinden geldiği
ni ileri sürenler de vardır (bk George A. 

Barton, "Blest, Abode of the (Semitic)" , 
ERE, ll , 704; John P. Peters, "Cosmogony 
and Cosmology (Hebrew)", ERE, IV, I 52) 
Edin, Sumer metinlerinde Dicle ile Fı

rat arasındaki bölgenin adı olarak ge
çer. Bir Sumer efsanesinde ilk insan
ların bu arazi üzerinde yaşadıkları be
lirtilir. Diğer taraftan kelimenin İbra
nice'de "bolluk" ve "sevinç" anlamları

na geldiği de bilinmektedir (bk. Mircea 
Eliade, Histoire des croyances et des idees 

religieuses, 1, I 79 ; Denise Masson, /11on
otheisme coranique et monotheisme bib

lique, s. 745) Nitekim Ahd-i Atik'in Yu
nanca tercümesinde Eden bahçesi, "bol
luk ve sevinç bahçesi " şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Adn Kur'an'da cennat kelimesiyle bir
likte zikredilerek insanın aslının (Adem'
in) yaratıldığı ve ahirette müminlerin 
sonsuza kadar kalacağı çeşitli cennetle
ri tasvir etmek üzere kullanılır. Kur'an'
da on bir yerde bahis konusu edilen adn 
cennetleri, "içinde güzel meskenlerin. 
tahtların. altın ve incilerle süslenmiş in
ce ipekten yeşil elbiselerin, sabah ak
şam ikram edilen türlü yiyeceklerin, göz
leri başkasını görmeyecek kadar eşleri
ne bağlı hürilerin ve çeşitli ırmakların 

bulunduğu ebedf bir yurt" olarak tasvir 
edilir. Boş sözlerin işitilmeyeceği . yor
gunluk ve bıkkınlığın hissedilmeyeceği 

bu yere, sadece. iman edip arnel-i salih 
işleyen. Allah'a karşı ahdini yerine geti
ren, rablerinin rızasını gözeterek sabre
den. namaz kılan. kendilerine verilen rı 

zıklardan gizlice ve açıkça dağıtan. kö
tülüğe iyilikle karşılık vererek onu orta
dan kaldıran, günahlardan tövbe edip 
temizlenen. hayırda yarışan. Allah yo
lundan ayrılmayıp bu uğurda malları ve 
canlarıyla cihad eden müttaki mümin
lerin (erkek-kadın) gireceği vaad edil
mektedir (bk. et-Tevbe 9/ 72: er-Ra'd 13/ 

20-24: ei-Kehf 18/30-31; Meryem ı9 / 60-

63, Fa tır 35132-35 : Sad 38/49-52 : el
Mü' min 40 / 7-8: es-Saf 6 ı 1 I ı- ı 2) 

Hadislerde ise bütün eşyaları altın ve 
gümüşten olan değişik adn cennetle
rin in bulunduğu. burada bulunanların 

rablerini görmek için ilahi azarnet ve 
kibriya dışında bir engelle karşılaşma

yacakları. yani her an Allah'ı görebile
cek kadar yüksek bir mevki sahibi ola
cakları bildirilir (bk. Buhari, "Tefsir", 55 / 

ı: Müslim, "İman", 296) İbn Kayyim'in 
naklettiği bazı hadislerde adn cenneti
nin, Allah'ın bizzat kudret eliyle yarattı 

ğı dört şeyden biri (diğerleri arş, kalem 
ve Adem'dir) olduğu ifade edilir. İbn 
kayyim, adn hakkında bilgi veren diğer 
bazı hadisler de nakletmekteyse de (bk 
fjadi'/-eruah, s. 89-9 ı) bu hadisler zayıf 
kabul edilmiştir (bk. İbn Hacer ei-Heyte
mT, /11ecma 'u 'z-zeuard, X. I 54). 

Tefsirlerde İbn Abbas. İbn Mes'üd. 
İbn Ömer ve Hasan-ı Basri'ye atfedilen 
rivayetlerde adn cennetinin arşın altın
da, diğer cennetierin ortasında bulu
nan. mukarrebün (peygamberler. şeh id 

ler, sıddfklar ve al imler) zümresine tah
sis edilmiş bir şehir veya saray oldu
ğu, burada altından yapılmış, inci ve ya
kutlarla süslenmiş, yiyecekler ve hüri
lerle donatılmış sarayların bulunduğu. 

içinde tesnim* ve selsebil* pınarlarının 
aktığı . arşın altından misk kokulu rüz
garların estiği. yani "hiçbir insan gözü
nün görmediği, hayalinin canlandırama
dığı" nimetlerle dolu olduğu zikredilir 
(b k Razi, XVI, ı 32- ı 33) İbnü'l-Arabf'ye 

göre adn. cennetin en yüksek mevkile
rinden ibarettir ve çeşitli dereceleri var
dır. En yükseğinde Hz. Peygamber'e ait 
olan vesile makamı vardır ki bunun bir 
adı da makam-ı Mahmüd'dur. Firdevs, 
naim, me'va ve diğer cennetler adn cen
netlerinin altında bulunur (bk Şa'rani. 

ll , ı 89- ı 90) Müfessirlerin büyük çoğu n-

ADNAN 

cennetierin bulunduğu da haber verilir. 
Allah'a karşı yaptıkları kulluğun dere
celeri farklı olan müminlerin cennette 
değişik mevkilerde bulunmaları da ta
biidir. Buna göre adnın değişik merte
beleri bulunması ve birkaç cennet mev
kiinin adı olması kuwetle muhtemeldir. 
Bu itibarla cennat şeklindeki çoğul ke
limeyle birlikte kullanılması . cennetin 
bütün kısımlarının adı olmasını gerek
tirmez. 
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Iii Y . ŞEVK İ YAVUZ 

!uğu . adnın. Kur'an ve Sünnet'te özel ı 

isim olarak kullanılmasını ve adn cen
netlerinin belli zümrelere ayrılmış oldu
ğunun ifade edilmesini dikkate alarak, 
cennetin en yüksek mevkiini teşkil eden, 
fakat kendi arasında da derecelere ay L 

ADNAN 
( .;,l.;..ı.>. ) 

Araplar'ın iki ana kolundan 
birini teşkil eden 

Adnanller'in atası. 
_j 

rılan bir yer olduğunu kabul ederler. 
Bir kısım müfessirler ise adnın sözlük-
te "ebedi ikamet yurdu" manasma gel
mesini ve Kur'an'da cennat kelimesiy
le birlikte (cennatü adn) kullanılması

nı delil göstererek. cennetin tamamına 
verilen umumi bir ad olduğunu ileri sü
rerler. Ancak bu görüş pek isabetli gö
rünmemektedir. Çünkü Kur'an'daki tas
virlerinin hepsinde cennetin ebedi bir 
ikamet yurdu olduğu açıkça belirtildi
ği gibi firdevs, naim, me'va gibi değişik 

Ensab alimleri Araplar'ı Adnaniler ve 
Kahtaniler olmak üzere iki kola ayırır-

lar. "Arab-ı mütearribe" veya "Arab-ı 

müsta'ribe" denilen AdnanHer'in ced
di Adnan b. Üded'dir. Bütün isıarn kay
nakları Adnan'ın Hz. İbrahim'in oğlu İs
mail'in soyundan geldiği konusunda bir
leşmekte, ancak hayatı hakkında fazla 
bilgi vermemektedirler. Onun Hz. İbra
him'e ve ondan da Hz. Adem'e kadar 
uzanan nesebine dair çok farklı rivayet-
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