
konusunu teşkil etmiş, ayrıca yeniçeri 
ve diğer askeri zümrelerin. halkı kaç
mış köylerde çiftlik kurma l arı gibi bazı 
hususi şartlar neticesi ortaya çıkmış 

meselelerio halli için de adalet ferman
ları neşredilmiştir. Neşredilen adalet
namelerde yasaklanan haksızlıklar. su
istimaller ve bid 'atlar halka ağır gelen 
angaryalar. halka " salınan" olağan üstü 
nakdi ve ayni vergiler yani salgunlar, 
idarecilerin kendi adiarına zorla para ve 
mal toplamaları . kadıların görevlerini 
kötüye kullanmaları . hububat vb. mah
sullerden öşür alınması sırasında yapı
lan yolsuzluklar. kadı ve nilibierin ka
nunlara aykırı hükümler vermeleri, dev
re çıkıp (bk. DEVRE ÇlKMA) halka zulüm 
yapmaları . fazladan para toplamaları. 

zuhurata bağlı " bad-ı h eva" vergilerin
den ve suçlulardan alınan cerime vergi
lerimieki haksız uygulamaları içine al
maktadır. Ayrıca ehl-i örf adı verilen 
beylerbeyiler. sancakbeyleri, timarlı si
pahiler. şehir ve kasabalarda yerleşmiş 
kapıkulu mensuplarının zor kullanarak 
halka zulmetmeleri karşısında bunların 
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şiddetle cezalandırılması. hatta bizzat 
halkın kendi aralarında bir yiğitbaşı 

seçip onlara mukavemet etmeleri gibi 
hükümleri de ihtiva eder. Bundan baş
ka adalet hükümlerinin konuları arasın
da, zorla nikah resmi (vergisi) alınması
nın ve tefeciliğin önlenmesi de bulun
maktadır. 

Adaletnameler. özellikle devletin buh
ranlı yıllarında halkı korumak. idarecile
rin yolsuzluklarını . halka zulmetmeleri
ni, kanunların usulsüz uygulanışını önle
mek için çıkarılmış genel mahiyetteki 
fermanlar olarak Osmanlı hukuk anla
yışını göstermeleri bakımından önem
lidir. 
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ADALI, Şeyh Mustafa 

Kuşadalı Hamza oğlu Mustafa 
(ö. 1085 / 1674 [?]) 

Osmanlı devri Arap dil bilgisi alimi. 
L ~ 

Aydın ilinin Kuşadası kasabasından 

olduğu için Kuşadalı ve Adavi nisbele
riyle de tanınır. Hayatı hakkında fazla 
bilgi yoktur. Meşhur eseri Neta ,icü 'l
efkôr'ı yazıp bitirdiği tarih olan 27 Ra
mazan 1085 (25 Aralık 1674). İsmail 
Paşa ile Kehhale tarafından onun ölüm 
tarihi olarak gösterilmektedir. Mezarı 

Kuşadası ' ndadır. 

Eserleri. 1. Netô ,icü 'l-etkar. Birgivi'
nin nahve dair meşhur eseri İzharü 'l- es
rôr'ın şerhidir. Bu şerhin istanbul ve Ka-. 
hire'de birçok defa basılması (bk. GAL 
Suppl., ll , 656), ayrıca birçok müellif tara
fından üzerine haşiyeler yazılması. onun 
özellikle Osmanlı Türkleri arasında Arap 
dili öğretiminde ne derece önemli rol 
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oynadığını göstermektedir. Haşiyeleri

nin en tanınmış olanları. Muhammed b. 
Salih'in Peva ,idü 'l- e?kôr (istanbul ı 3261. 
Mustafa b. Dede'nin Ga yetü 'l-enzar !is
tanbul ı 263) ve Mustafa b. Muham
med'in Menafi ' u'l-al]yar (istanbu l ı 279, 

ı 325 ı adlı eserleridir. Şemseddin Sami. 
birtakım teferruatı ihtiva ettiğini söyle
yerek Neta ,icü 'l-efkôr'ı okuyup okut
manın vakit kaybından başka bir şey 
olmadığını kaydeder. Eski Edirne Müf
tüsü Muhammed Fevzi, eserin nahivle 
doğrudan ilgili olmayan kısımlarını çı

kararak ibaresini basitleştirmiş ve buna 
Miftôhu'l-meram if ta ' rffi ahvali'l-ke
lime ve'l -k el am adını vermiştir. Eser 
bu yeni şekliyle 130S'te istanbul'da ba
sılmıştır. Ayrıca Netô ,icü 'l- efkôr'ın is
tanbul kütüphanelerinde pek çok yaz
ması bulunmaktadır. z. Haşiyetü A da
lı 'ale'l-İmtihôn. Arap grameri ile ilgili 
olan bu eser de Birgivi'nin İmtihônü 'l
e?kiya , adlı kitabının haşiyesidir 1 is
tanbu l ı 260, ı 270) İmti}ıanü 'l e?kiya, 
ise İbn Hacib'in meşhur gramer kitabı 
el-Kati ye 'nin . Kadi Beyzavi tarafından 
Lübbü'l- elbôb adıyla yapılan muhtasa
rının şerhidir. Türk Ansiklopedisi'nde 
Adalı ' nın Lübbü 'l-elbôb'a da bir şerh 
yazdığı kaydedilmekte ise de doğru de
ğildir . 3. el-Haya t if şerhi Şürı1tfs-sala t. 

Kemalpaşazade' nin Şürı1tü 's-salat adlı 

eserine yazdığı bir şerhten ibarettir. 
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Tropikal Afrika'da batı kısmı Nijerya'da, 
doğu kısmı Kamerun'da bulunan 

L 
bir bölge. 

-~ 

Gine körfezinin kuzeydoğusunda. 

yaklaşık 6' -12' kuzey eniemiyle 11 ' -1 4' 
doğu boylamında yer alan Adamava. 
XIX. yüzyılda bağımsız Sakoto Devle
ti 'nin toprakları içinde iken bugün Ni
jerya ve Kamerun arasında paylaşılmış
tır . Sınırları kesin olmamakla birlikte 
kuzeyde Maroua. güneyde Ngaoundere. 
doğuda Rey Bouba. batıda Yola ile çev
rilmiştir. Yüzölçümü 200.000 km 2 'den 
daha fazladır. Nüer nehrinin doğudan 
aldığı en büyük kolu olan Benoue ırma
ğı bölgenin içinden geçerek Nüerya ile 
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