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Ebü'I-Hasen Adem 
b. Ebi İyas el-Horasanl 

(ö. 220/835) 

Tefsir ve hadis alimi. 
_j 

132'de (749-50) Merv'de doğdu. Bağ
dat. Küfe, Basra, Hicaz. Mısır ve Şam '

daki alim ve muhaddislerden ders oku
du. Daha sonra Filistin bölgesindeki As
kalan'a yerleşti: bu sebeple Askalanf 
nisbesiyle de anılır. Güvenilir bir ravi ol
masının yanında sünnete son derece 
bağlılığıyla da tanınmaktadır. Hocaları 

arasında . yanından uzun zaman ayrıl

madığı Şu ' be b. Haccac ile İbn EbO Zi'b 
ve Leys b. Sa'd gibi devrin büyük mu
haddisleri vardır. Buharf. EbO DavOd. 
İbn Mace, Nesaf. Taberanf ve Darimf gi
bi meşhur hadisçiler kendisinden hadis 
rivayet etmişlerdir. Ayrıca uzun yıllar 

hadis ve kıraat ilimlerini okutmakla 
meşgul olmuştur. Cemaziyelahir 220'de 
(Haziran 835) Askalan'da vefat etmiş
tir. Buharf. Sahl.J:ı'ine onun hadislerin
den 281 tanesini alm ıştır. 

Adem b. EbO İyas'in bir tefsiri olduğu 
bilinmekte ise de eser henüz ele geç
memiştir. Tefsfru Mücahid (Doha 1976) 
adıyla neşredilmiş olan eserdeki hemen 
bütün rivayetlerde onun isminin yer al
ması dikkat çekmekte ve bu tefsirin asıl 
sahibinin Adem b. EbO İyas olabilece
ği ihtimali akla gelmektedir. Onun bir 
hadis cüzü Zahiriyye Kütüphanesi 'nde 
(nr . 20 / 1 O, vr. 1 76•- 1 85• ) bulunmakta
dır. İbn Hacer ei-Askalanf. Kitiibü Şevii
bi'l-a 'mal adlı bir kitabından da söz 
etmektedir ı b k GAS, ı . ı 02). 
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ADEM-i MERKEZiYET 
( ~:?.r ~~) 

Mahalli idarelere geniş yetkiler tanıyan 
ve II. Meşrutiyet'ten sonra 

Prens Sabahattin tarafından 
Türk yönetim sistemi için teklif edilen 

temel ilke. 
_j 

Avrupa'da, feodal düzenin ortak özel
liklerinin değişmeye başlamasından son
ra yerine nasıl bir teşkilatlandırmanın 
geçeceği meselesi uzun süren bir ça
tışma devri açtı. İngiltere ve Fransa'da 
feodal dağınıklık, yerini zamanla gittik
çe güçlenen bir merkezi idareye bıraktı. 
Senyörlerin ve kilisenin mahalli hüküm
ranlık ve yargı yetkileri kısıldı, bunla
rın yerini güçlü bir devlet otoritesi aidı. 
Bununla birlikte. Ortaçağ'lardan kalma 
yetkiler Batı 'da hiçbir zaman tamamen 
ortadan kalkmadı. İngiltere 'de XIX. yüz
yıla kadar bazı bidayet mahkemelerinin 
yargıçlık yetkisinin mahalli aristokrat 
ailelerden gelen kişilerin tekelinde ol
ması buna açık bir misal teşkil eder. İn
giltere' de bu feodal adem-i merkeziyet 
tipi. mahalli halkın kendi problemlerin
de söz sahibi olmasını temin eden bir 
şekle bürünerek XIX. yüzyılda özünü de
ğiştirdi. Modern manada adem-i mer
keziyet ise vatandaşın milli meseleler
de olduğu kadar mahalli konularda da 
ağırlığını kayabilmesi anlamına kullanı
lıyor. Fransada mahalli konuların tar
tışılmasında önemli bir yeri olan bölge 
temsilci meclisleri, Fransız ihtilaline ka
dar faaliyetlerini sürdürdü. Bu ülkede 
mahallf yetkiler. yeni zamanlarda İn
giltere'ye göre çok daha kısıtlı bir ha
le getirildi. 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun temel ya

pısı Batı ' nın feodal yapısından çok fark
lı olduğundan, aslında feodal sistemin 
yıkılmasıyla ilgili olan adem-i merkezi
yet konusu. tam anlamıyla kendi tarihi
mize yerleştirilemez. Ancak. Tanzimat'
la birlikte başlayan ve Batı ' nın devlet 
anlayışına uygun olarak devlet gücünün 
doğrudan kullanılması ve merkeziyetçi 
bir politika takibinin benimsenmesiyle 
bu kavram Osmanlı İmparatorluğu için 
de anlam kazanmaya başiamıştır. 

Osmanlı Devleti. kuruluşunda, uçlar
da hüküm süren irsf bey ailelerini kar
şısında buldu. Osmanlılar'ı uzun · süre 
uğraştıran bu güçler. ancak XVI. yüzyıl
da merkeze bağlanabildi. Bu tarihten 
sonra imparatorluk ümera ve ulema sı
nıfının yönetimine girdi. Bu yeni düzen-

de imparatorlukta dört ayrı idare tipi 
ortaya çıktı : 1. Doğrudan doğruya Os
manlı hükümdarının mutlak idaresi al
tındaki topraklar. 2. Salyane*li eyaJet
ler (Mısır, Bağdat, Habeş, Basra, Cezayir. 
Lahsa gibi). 3. Yurtluk ve ocaklık olarak 
yönetilen yerler ( Doğu Anadolu'nun bazı 

bölgelerinde aşiret beylerine ait irsl san
caklar). 4. İmtiyazlı eyaJetler (Hicaz, Kı
rım , Efiak-Bağdan gibi). 

İdarede temel birim sancaktı. Sancak
ların üstündeki birim ise eyaletti. Eya
letin başında tirnar sisteminin kontrolü
nü ve dolayısıyla askeri sistemin düzen
lenmesini de üstlenen ve merkezden ta
yin edilen beylerbeyi bulunurdu. 1 580'e 
kadar beylerbeyilik-vilayet olarak bili
nen idari birimlere bu tarihlerde eyaJet 
denrneğe başlandığı anlaşılıyor. Bu yeni 
tabir beylerbeyine verilmeye başlanan 

geniş yetkilerin bir işaretidir. Söz konu
su yetkiler ise beylerbeyine daha ön
celeri mahalli memur statüsüne ben
zer bir statüsü olan dirlik sahiplerine 
bir çeşit maaş olarak verilen vergi top
lama hakkının, vergilerin artık doğru

dan doğruya hazineye intikal ettiril
mek üzere beylerbeyine tahsis edilme
siydi. Beylerbeyi ise bu görevini ancak 
mahallf güçlerin yardımıyla yapabiliyor
du. 1695 tarihinden itibaren miri mu
kataa• ıarın kayd-ı hayat şartıyla rical-i 
devlet ve ayan-ı memlekete verilme
si. bu güçlerin bu işlevini meşrOiaştıra

cak kapıyı açtı. Buna paralel bir geliş
me ayan ve mütegallibenin kuwetlen
mesi oldu. Bazılarına göre askeri sını
fın dışında kalan ve güçlerini servetten 
alan. bazılarına göre ise bizzat aske
ri sınıftan gelen bu yeni zümre valiler 
üzerinde de etkili olmaya başladı. Vali -· 
ler vergi toplamada ayanın gücünden 
faydalanmak durumunda kaldıkları gibi 
bunlarla iş birliğ i yapmaktan çekinmi
yorlardı. 

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sıra

sında çekilen para ve asker sıkıntısı . 

hükümetin kaza idaresini ellerine almış 
olan ayanlara başvurarak onlardan as
ker ve para talep etmesine ve bu suret
le üzerlerindeki hükümet kontrolünün 
kalkmasıyla ayanların daha da güçlen
mesine zemin hazırladı . 1787'de başla
yan savaşlar sırasında ise ayanlar vi
layet ve kazaların idaresine daha çok 
hakim oldular. 

ll. Mahmud'un padişah olmasında 

önemli rol oynayan Ruscuk ayanı Alem
dar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rume
li'de bulunan ayanları İstanbul'a davet 


