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araçlarındaki gelişmeler

de onun geniş
içine girer. Sürenin Mekkl olduğu. o dönemde müslümanların elinde at ve silah bulunmadığı göz önüne
alındığında, bu ayetlerdeki milnaların
bütünüyle gelecek zamanlarla ilgili olduğu 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 adiyat yalnızca at ve develeri değil, motorlu savaş araçlarını . müriyat kelimesi de
ateşli silahların hepsini içine alır.
muhtevası
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Kelam, tasawuf ve hadis
alanlarında kullanılan bir terim.
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Yine adi ve adalete yakın bir mana ifade eden hayrü'l-hakimin (bk el-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 sürülen iddianın (bk iA, ı . 363) tutarlı görülebilecek hiçbir yönü yoktur.
Adi.

Allah'ın

isimlerinden biri olarak
mübalağa ifade eden
bir sıfat olup "çok adil, asla zulmetmeyen. hakkaniyetle hükmeden. haktan
başkasını söylemeyen ve yapmayan "
anlamına gelir. İslam filozofları adi sıfa
tını. "Allah'ın her varlığa layık olduğu
imkan ve kabiliyetleri bahşetmesi" anlamına gelen inayet ve cömertlik (cud)
kavramlarıyla açıklamışlardır. İbn Teymiyye de muhtemelen bu görüşten yararlanarak 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 anlamanın. fiillerini. yaratıp idare ettiği kainatı tanımadan da adaletini kavramanın
mümkün olmadığını söyler ve kainatın
tanınması konusunda çeşitli örnekler
verir (bk. el·Maksadü 'l·esna, s. 71-73) Kainattaki bütün nesnelerle olaylardaki
hikmet ve adaleti kavramak hususunda
beşeri bir aczin bulunduğu kabul edilmekle birlikte (bk. HiKMET, ŞER), bütün
müslüman alimler Allah'ın adil olduğu
kullanıldığında

__j

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

D KELAM . Allah'ın isimlerinden (esma-i hüsna) biri.
Adi. Allah'ın doksan dokuz ismini sayan 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 mahiyette kullanılmamıştır. Yalnız bir ayette (bk. el-En 'a m 6/ 115) Allah'ın sözünün
adaletli olduğu belirtilir. Ancak birçok
ayette Allah, adaletin zıddı olan zulümden tenzih edilmiş, ayrıca "adi" manası
na gelen kıst da Kur'an'da ve hadislerde Allah'a izafe edilmiştir (bk Al-i imran 3/ 18 ; Yunu s 10/ 4, 47. 54 ; Tirmizi .
"Da'avat", 83: ibn Mace. "Du'a'", 10) .

noktasında ittifak etmişlerdir. Ancak
adi sıfatının yorumu hususunda Mu'tezile alimleriyle diğer İslam bilginleri arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır
(aş bk l
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D KELAM. Mu'tezile'nin beş temel
prensibinden (usul-i hamse) biri.
Allah'ın adil olduğu noktasında bütün
müslümanlar görüş birliği içinde bulunmakla 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 gerekenleri de terketmemesi demektir.
Bundan dolayı adalete riayet etmek Allah için vaciptir (bk. vücOB). İyilik ve kö387

