ADAMAVA
konusunu teşkil etmiş, ayrıca yeniçeri
ve diğer askeri zümrelerin. halkı kaçmış köylerde çiftlik kurma l arı gibi bazı
hususi şartlar neticesi ortaya çıkmış
meselelerio halli için de adalet ferman ları neşredilmiştir. Neşredilen adaletnamelerde yasaklanan haksızlıklar. suistimaller 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. mahsullerden öşür alınması sırasında yapı
lan yolsuzluklar. kadı ve nilibierin kanunlara aykırı hükümler vermeleri, devre çıkıp (bk. DEVRE ÇlKMA) halka zulüm
yapmaları . fazladan para toplamaları.
zuhurata bağlı " bad-ı heva " vergilerinden ve suçlulardan alınan cerime vergilerimieki haksız uygulamaları içine almaktadır . Ayrıca ehl-i örf adı verilen
beylerbeyiler. sancakbeyleri, timarlı sipahiler. şehir ve kasabalarda yerleşmiş
kapıkulu mensuplarının zor kullanarak
halka zulmetmeleri karşısında bunların
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kendi aralarında bir yi ğ itb aş ı
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 bulunşiddetle cezalandırılması.
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maktadır.

Adaletnameler. özellikle devletin buhkorumak. idarecilerin yolsuzluklarını . halka zulmetmelerini, kanunların usulsüz uygulanışını önlemek için çıkarılmış genel mahiyetteki
fermanlar olarak Osmanlı hukuk anlayışını göstermeleri bakımından önemlidir.
ranlı yıllarında halkı
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oynadığını göstermektedir. Haşiyeleri
nin en tanınmış olanları. Muhammed b.
Salih'in Peva ,idü 'l - e?kôr (istanbu l ı 3261.
Mustafa b. Dede'nin Ga ye tü 'l-enzar !istanbul ı 263) ve Mustafa b. Muhammed'in M enafi ' u'l-al]yar (istanbu l ı 279,
ı 325 ı adlı eserleridir. Şemseddin Sami.
birtakım teferruatı ihtiva ettiğini söyleyerek Ne ta ,i c ü 'l- efkôr'ı okuyup okutmanın vakit kaybından başka bir şey
olmadığını kaydeder. Eski Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi, eserin nahivle
doğrudan ilgili olmayan kısımlarını çı
kararak ibaresini basitleştirmiş ve buna
Miftôhu'l-meram if ta ' rffi ahvali'l-kelim e ve'l -k el am adını vermiştir. Eser
bu yeni şekliyle 130S'te istanbul'da basılmıştır. Ayrıca Ne tô ,ic ü 'l- efkôr'ın istanbul kütüphanelerinde pek çok yazması bulunmaktadır. z. Haşi ye tü A dalı 'ale'l-İmtihôn. Arap grameri ile ilgili
olan bu eser de Birgivi'nin İmtihônü 'l
e?ki ya , adlı kitabının haşiyesidir 1istanbu l ı 260, ı 270) İmti}ı anü 'l e?ki ya ,
ise İbn Hacib'in meşhur gramer kitabı
el-Kati ye 'nin . Kadi Beyzavi tarafından
Lübbü'l- elbôb adıyla yapılan muhtasarının şerhidir. Türk Ansiklopedisi'nde
Adalı ' nın Lübbü 'l- elbôb'a da bir şerh
yazdığı kaydedilmekte ise de doğru değildir . 3. el-Ha ya t if şerhi Ş ürı1tfs-sala t.
Kemalpaşazade ' nin

eserine

yazdığı

Osm anlı

devri Arap dil bilgisi alimi.

Şürı1tü 's -salat adlı

şerhten

ibarettir.
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ilinin Kuşadası kasabasından
için Ku ş adalı ve Ad avi nisbeleriyle de tanınır. Hayatı hakkında fazla
bilgi yoktur. Meşhur eseri Neta ,icü 'l efkôr'ı yazıp bitirdiği tarih olan 27 Ramazan 1085 (25 Aralık 1674). İsmail
Paşa ile Kehhale tarafından onun ölüm
tarihi olarak gösterilmektedir. Mezarı
olduğu

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 tarafından üzerine haşiyeler yazılması. onun
özellikle Osmanlı Türkleri ara sında Arap
dili öğretiminde ne derece önemli rol

ADAMAVA
Tropikal Afrika'da batı kısmı Nijerya'da,
doğu kısmı Kamerun'da bulunan
bir bölge.
L
-~
körfezinin kuzeydoğusunda.
6' -12' kuzey eniemiyle 11 ' -1 4'
doğu boylamında yer alan Adamava.
XIX. yüzyılda bağımsız Sakoto Devleti 'nin toprakları içinde iken bugün Nijerya ve Kamerun arasında paylaşılmış
tır . Sınırları kesin olmamakla birlikte
kuzeyde Maroua. güneyde Ngaoundere.
doğuda Rey Bouba. batıda Yola ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 200.000 km 2 'den
daha fazladır. Nüer nehrinin doğudan
aldığı en büyük kolu olan Benoue ırma
ğı bölgenin içinden geçerek Nüerya ile
Gine

yaklaşık
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ADAMAVA
Kamerun arasında önemli bir ulaşım
yolu teşkil eder. Bölgenin batı bölümünde düz bir vadi yer aldığı halde doğuya
gidildikçe dağlık arazi hakim olur.

nu ve emirin başyardımcısı olarak ka dı
nın önemli bir mevkie sahip olduğunu
aniatma ktadır.

mıştır.

Benoue nehrinin kuzeyinde yetiştiri
len başlıca ürünler arasında Gine mısı
rı, dan. pirinç, yer fıstığı , pamuk, patates, yams (Hint yer e lma s ı ) , bamya ve biber bulunur. Tarım daha çok zencilerin
geçim kaynağıdır. Ayrıca çeşitli ağaçlar
yetiştirilir ve hayvan beslenir. Bununla
beraber tabiatta kendiliğinden yetişen
bazı faydalı bitkileri toplamakla geçimlerini sağlayanlar da vardır. Müslüman
Fülaniler daha çok hayvancılıkla ve sığır
beslemekle uğraşırlar.

Adamava bölgesi 1861 'de İngilizler.
Adamava ismi, XIX. yüzyılın ilk yarı
1894'te Almanlar tarafından işgal edisında burada kurulan müslüman Fülani
lince, bölgede Hırıstiyanlık Avrupalı misEmirliği'nin başında bulunan Modibbo
yonerler tarafından zorla yaygınlaştı
Adama'dan gelmektedir. Batı Sudan'rılmaya çalışıldı. Bu arada müslümanda müslüman olmayan zencilere karşı
lar arasında bölücü bir faaliyet olarak
1809'da açılan cihad sonunda Adama,
bilinen Mirza Gulam Ahmed'in Kadibu bölgeyi ele geçirerek yerli kabileleyanilik hareketi de taraftar bulmaya
ri egemenliği altına almış ve 1841'de
başladı. Yakın zamanlara kadar AlmanYola şehrini merkez yaparak Garoua ve
ya , İngiltere ve Fransa'nın sömürge idaNgaoundere gibi yeni şehirler kurmuş 
resi altında kalan Adamava bölgesinde
tur. Fumbina diye anılan krallığın alaİslami faaliyetlerde gerileme görülmenı, Adama'nın 1848'de ölümünden sonsine ve bölgede hıristiyan misyonerierin
ra, bugünkü Nüerya'nın doğu ve Kame- . hala faaliyette bulunmalarına rağmen
run 'un kuzey kısımlarına kadar geniş
İslamiyet Hıristiyanlık'tan daha güçlü
letilmiş ve bölge Adamava ismini alve yaygın durumdadır .
Adama 'dan sonra ülkenin idaresi onun
dört oğlunun eline geçmiştir. 1901 'de
Adamava, İngiltere'ye bağlı Kuzey Nüerya ile Almanya'ya bağlı Kamerun arasında paylaşılmış ve Adama'nın dördüncü oğlu Bobbo Ahmedü (Bobo Amadu ),
İngiliz bölgesinde Yola emiri olmuştur.
Yola eyaleti 1914-1916 yıllarında İngiliz
ve Alman kuwetleri arasında savaş alanı olmuş, 1922'de Adamava toprakları
Milletler Cemiyeti tarafından İngiliz ve
Fransız mandasına verilmiştir . 1926'da
kuzey eyaJetleri yeniden teşkilatlanır
ken Yola ve Muri birleştirilerek Nüerya'nın üçüncü büyük eyaleti olan Adamava meydana getirilmiştir.
Adamava bölgesinde bugün en yaygın din İslamiyet'tir. Bölgede ilk olarak
gerçek manada İs lami cihad hareketi,

Osman b. Füdi'nin (Osman Dan Fodyo)
1786 yıllarında başlattığı harekettir.
Adamava'da oldukça etkili tarzda İs
lami çalışmalarda bulunan Adama ise
dini tahsilini Bornu'da yaptıktan sonra
hacca gitti ve Osman b. Füdi'nin cihad
hareketine katıldı (ı 806). Kendisine bir
bayrak verilerek bölgesinde İslamiyet'i
yayması istendi. Önceleri Fülaniler arasında zorluklarla karşılaşan Adama . sonraları onların hem dini hem de ırki birliğini sağladı. Başlattığı hareket sonucunda Adamava'nın kuzey bölgelerindeki putperest kabileler müslüman oldular. Fülaniler dışındaki bazı kabileler
eski inançlarına bağlı kalırken bazıla
rı da Hıristiyanlığı kabul ettiler. 1851'de Yola 'yı ziyaret eden ve Adamava' nın bölgedeki öneminden bahseden H.
Barth. kabile temsilcilerinden oluşan
yönetimin başında bir emir bulunduğu348

Benoue nehrinin güneyinde nüfus çok
seyrek olup yollar azdır. Bölgede endüstri gelişmemiştir ve büyük şehir
lere hemen hiç rastlanmaz. Doğu-batı
ulaşımında önemli rol oynayan Benoue
nehrinden başka, bölgeyi güneyden kuzeye bağlayan kervan ve motorlu taşıt
yolları da vardır. Bu yollar eski zamanlarda esir ve fildişi ticaretinde kullanı
lırken bugün, başta deri ve yer fıstığı
olmak üzere pamuk, sakız, susam vb.
ihraç ürünlerinin nakliyatı yapılmakta
dır. ithal malları esas itibariyle mamul
maddelerden ibarettir ; bunlar arasında
bilhassa pamuklular önemli yer tutar.
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ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir
ve bu şehrin merkez olduğu il.

Akdeniz bölgesinin birinci, Türkiye'nin dördüncü büyük şehridir. Seyhan
nehrinin Toroslar'dan Çukurova 'ya indiği yerde deniz seviyesinden 23 m .
yükseklikte kurulmuştur. Büyük ve
canlı kesimi Seyhan'ın sağ ( batı ) kıyısın
da bulunursa da sonraki gelişmelerle
nehrin sol kıyısına da taşarak sahasını
genişletmiştir.

İ slam Öncesi

Adana . Coğrafi şartlar
uygun bir bölgede ve özellikle Anadolu'nun güney
kapısı sayılan Gülek Bağazı ' na yakın
mesafede kurulmuş olması, şehrin tarihinin çok eskilere gitmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır. Nitekim çivi yazılı
Hitit tabletlerinden. milattan önce ll.
bakımından yerleşmeye

