
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-
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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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ler vardır. Adnan'ın Hz. ismail'e kadar 
uzanan cedlerinin kırk, yirmi veya on 
beş kişi olduğu ileri sürülmüştür. Atala
rının adları ve bunların okunuşları hak
kındaki ihtilaflar, bu konudaki bilgilerin 
yahudi alimlerinden alınmış ve Arapça'
ya çevrilirken değişikliklere uğramış ol
masından kaynaklanmaktadır. Bu ihti
laf Hz. Peygamber zamanında da söz 
konusu olduğu için ResOluilah kendi 
nesebinin Adnan'a kadar zikredilmesi
ne izin vermiş, ondan sonrasını ise ya
saklamıştır. Hz. Peygamber'in yirmi bi
rinci göbekten dedesi olan Adnan'ın ba
bası Üded ( ))ı ), annesi Belha bint 
Ya'rub'dur ( '-r'fi ~ .~ ). Babil kralı 
meşhur Buhtunnasr zamanında Mek
ke'de yaşadığı rivayet edilen Adnan'ın 
doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte
dir. Milattan önce 604-561 yılları ara
sında yaşamış olan Buhtunnasr. Filis
tin'de yahudileri yenilgiye uğratıp da-. 
ğıttıktan sonra Arabistan'ı işgal ve tah
rip etmiş, sonra da Mekke'ye saldırmış
tı. Adnan kendisine karşı koyduysa da 
mağlüp olmuş ve Buhtunnasr'ın Babil'e 
dönmesinden sonra ölmüştür. Adnan'ın 
Nebt ve Amr adında iki kardeşi vardı. 
Kaynaklarda, üzerinde ihtilaf edilmeyen 
Mead adlı oğlundan başka Dis. Dahhak, 
Übey. Ud, Ay' ve Udeyn (veya Aden) ad
larında altı çocuğundan daha bahsedil
mektedir. 

AdnanTier'in Adnan'dan Hz. Muham
med'e kadar gelen ve bizzat Peygam
ber tarafından kabul edilmiş olan soy 
kütüğü ise şöyledir: Adnan - Mead - Ni
zar - Mudar - İlyas - Müdrike - Huzey
me - Kinane - Nadr - Malik - Fihr (Ku
reyş) - Galib - Lüey - Ka'b - Mürre - Ki
Iab - Kusay - Abdümenaf - Haşim - Şey

be (Abdülmuttalib) - Abdullah - Mu
hammed. 

Mekke AdnanHer'in ana yurdu kabul 
edilmektedir. Bu soydan gelen ve Mek
ke'de yerleşik bir hayat yaşayan Kureyş 
kabilesi dışındaki diğer Adnanf kabilele
ri Arabistan'ın Necid, Tihame ve Hicaz 
bölgelerinde göçebe veya yarı göçebe 
olarak yaşıyorlardı. Bazı Adnanf kabile
lerinin güneyde Yemen'e, kuzeyde Suri
ye, Irak ve el-Cezfre'ye yerleşmiş olma
ları. kendilerine Hicaz veya Kuzey Arap
ları denilmesine engel teşkil etmez. Ad
nan'ın soyundan gelen Araplar'a daha 
önceleri "Meaddiler" veya "Nizariler" de 
deniliyordu. Nitekim Cahiliye devri şiir

lerinde, Lebfd'in bir şiiri hariç tutulursa, 
Adnan adının hemen hemen hiç geçme-
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diği görülür. İslamiyet'in doğuşuna ya
kın tarihlerden itibaren ise bunlar "Ad
naniler" diye anılmaya başlanmış, bu ge
lenek islami devirde de devam etmiştir. 
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AD Ni 
(..}.)$.) 

Fatih Sultan Mehmed'in veziriazamı 
Mahmud Paşa'nın 

şiirlerinde kullandığı mahlas 
(bk. MAHMUD PAŞA). 

ADUDÜDDEVLE 
( ;;J_,..UI~) 

Emlrü'l·ümera Adudüddevle Ebu Şüca' 
Fenna Hüsrev b. Rükniddevle 

(ö . 372/983) 

Büveyhi hükümdan 
(978-983). 

...J 

1 

...J 

5 Zilkade 324'te (24 Eylül 936) isfa
han'da doğdu. Babası Rüknüddevle'nin 
veziri Ebü'I-Fazl b. Amfd tarafından ye
tiştirildi. Amcası imadüddevle, oğlu ol
madığı için yeğenini veliaht tayin etti. 
Adudüddevle amcasının ölümü üzerine 
Fars hakimi olarak onun yerine geçti 
(338/949) Nüfuzlu Büveyhf emirleri
nin muhalefeti sebebiyle zor durum
da kaldıysa da amcası Muizzüddevle ve 
babasının yardımlarıyla Fars'ta otoriteyi 
kurmayı başardı. Abbasf Halifesi Mutf'
Lillah ona Adudüddevle lakabını verdi 
(35 ı / 962) Muizzüddevle'nin ölümünden 
sonra Uman'a hakim oldu (356/ 967) 

Ertesi yıl Kirman'ı da zaptederek haki
miyet alanını genişletti. İlyasHer'den 
Süleyman b. Muhammed, SamanHer'in 
desteği ile Kirman'ı geri almak için te
şebbüse geçtiyse de başarılı olamadı. 

Adudüddevle daha sonra Mekran'ı da 
ele geçirdi ve Hürmüz Limanı'na kadar 
gelerek buradaki birçok kabileyi itaati 
altına aldı. Samaniler ile Büveyhfler ara
sında 967'de başlamış olan mücadele 
onun Fars melikliği zamanında anlaş

mayla sonuçlandı ve iki taraf arasında 
akrabalık bağı kuruldu (361 / 97 1-72 ) 

lrak'a hakim olan amcasının oğlu 

Bahtiyar. Türkler ve Deylemliler tarafın
dan tehdit edilip Adudüddevle'den yar
dım isternek zorunda kalınca, o bu tek
lifi Bağdat'ta hakimiyeti ele geçirmek 
için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. 
Görünürde yardım için hazırlıklara baş

ladığı halde aslında askerlerini ona kar
şı isyana teşvik ederek karışıklıklar çı

kardı. ·Daha sonra bu olayları bahane 
edip Alp Tegin kumandasındaki Türk 
askerleriniyendi ve Bağdat'a girdi (364/ 
975) Tekrit'e kaçmış olan Halife Tai'
Li llah'ı da Bağdat'a dönmeye ikna etti. 
Adudüddevle bu olaydan iki ay sonra 
Bahtiyar'ı Irak melikliğinden ayrılmak 

zorunda bıraktı; böylece uzun zamandır 
tasarladığı planını gerçekleştirmiş olu
yordu. Ancak babası Rüknüddevle bu 
duruma çok öfkelendi ve Bahtiyar'ı ma
kamına iade etmeyecek olursa bizzat 
üzerine yürüyeceğini söyleyerek onu 
tehdit etti. Bunun üzerine Adudüddev
le, naibi sıfatıyla görev yapacağına ve 
kendisine hiçbir konuda muhalefet et
meyeceğine yemin ertirdikten sonra 
lrak'ı Bahtiyar'a bırakıp Fars'a döndü. 
Fakat babası ölünce ikinci defa Irak 
üzerine yürüyüp Bahtiyar'ı Ahvaz'da 
ağır bir yenilgiye uğrattı (977). Bahtiyar 
Musul'a kaçarak Hamdanfler'e sığındı. 

Ancak birkaç ay sonra Ebü Tağlib b. 
Hamdan'ın da kışkırtmasıyla Adudüd
devle'ye karşı yeniden isyan bayrağı

nı açtı. Adudüddevle Kasrülcis'te cere
yan eden savaşta Bahtiyar'ı esir aldı ve 
öldürttü ( 12 Şewal 3671 23 Mayıs 978) 
Aynı yıl geçici bir süre Musul'u da işgal 
eden Adudüddevle, bu başarılarından 

sonra Bağdat'a dönünce sadece lrak'ı 

değil Diyarırebfa, Diyarımudar ve ei-Ce
zfre'yi de hakimiyeti altına almış bulu
nuyordu (368 / 979). Halife Irak'ın bu ye
ni hakimine saltanat hil'atı verdi ve taç 
giydirdi. İki bayrak ve kılıçla birlikte 
birçok hediye gönderdi. 


