
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) . 

Muhakkak 
ha tt ıy l a 

ya zılmı ş 

tezhipli 
Adivat 
sOresi 

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 

(aş bk l 
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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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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhari. "Rikak", 18; Müslim. "Münil.fikin", 
71; Sehl et-Tüsteri. Risaletü'l·hurü{, 1\ahire 
1974; a.mlf .. Te{sirü 'l-Kur'ani 'l· 'a?fm, Kahire 
1908, s. 44, 62; Hakim et-Tirmizi, Hatmü 'l·eu· 
liya' (nşr. Osman İsmail Yahya). B~yrut 1965, 
s. 183, 257; Hucviri, Keş{ü'l·mahcüb, Hakikat 
Bilgisi (tre. Süleyman Uludağ). İstanbul 1982, 
s. 573; Bakli, fvleşrebü'/-ervaf:ı (nş r. Nazif M. 
Hoca), İstanbul 1974, s. 76; İbnü'I-Arabi, el· 
Fütaf:ıatü 'l-fvlekkiyye, Kahire 1293, ll, 79; IV, 
302; el·fvlu 'cemü 'ş·şü{~ "'adi" md. 

~ 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-


