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Müceddidiyye tarikatının 
Adem b. İsmail el-Benılri'ye 
(ö. 1053/ 1643) nisbet edilen 
ve Ahseniyye diye de tanınan 

bir kolu 

L 
(bk. BENÜRİ). 

_j 

ı 
ADEN 

ı 

(.:ı~) 

Yemen 
Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 

L 
başşehri ve tarihi liman. 

_j 

Kızıldeniz ' in girişinde stratejik açıdan 
çok önemli bir yerde bulunan Aden, ken
di adını taşıyan körfezin kuzeybatısın
daki Aden ve Küçük Aden yarımadaları
nın etrafında uzanır. Nüfusu 365.000'
dir (ı 981 tah.). Volkanik karakterli olan 
Aden arazisi dağların, platoların ve de
nize doğru uzanan ince vadilerin bulun
duğu bir bölgede yer alır. Sahil kısmın
da ise bölgeye adını vermiş olan Hadra
mut vadisi bulunmaktadır. Yazları çok 
sıcak ve rutubetli. kışları ise kuzeydo
ğudan esen muson rüzgarları sebebiyle 
yağışlıdır. Bölgede çeşitli ırkiara men
sup halk yaşamaktadı r. Nüfus, çoğun
luğu Arap olmak üzere Hintli, Afrika
lı (Somalili) ve Avrupalılar'dan teşekkül 
etmektedir. Marea Polo Aden şehrinin 

nüfusunu 1276'da 80.000 kadar tah
min etmektedir. İbn BartOta'ya göre 
Aden, etrafı dağlarla çevrili büyük bir 
liman şehri olup Hindistan ve Uzakdo
ğu'dan gelen ticaret gemilerinin uğrak 
yeridir. Şehirde yaşayanlar arasında 

Hintli ve Mısırlı tüccarlar vardır. Bölge
de ziraat yapılmadığı gibi ağaç ve su da 

Aden'in 

genel 
görünüşü 

ADEN 

Aden'den bir diğer görünüş 

bulunmamaktadır. Şehir halkı su ihtiya
cını samıçiardan sağlamaktadır. Katip 
Çelebi ise şehrin adını Hz. İbrahim so
yundan gelen Aden b. Sinan'dan aldı

ğını yazmaktadır. Onun belirttiğine gö
re Aden'in güney ve kuzeyinde iki kapı
sı bulunmakta. kuzeyde olanına Şamlı
lar Kapısı (Babü'ş-Şamiyyin) denilmek
teydi. Sahilinde ham anber çıkan Aden'
in yakınlarında Ziyadiler'den Muham
med b. Abdullah'ın yaptırdığı bir kale 
vardır. Kalenin içinde ResOlf hanedanın
dan Ömer b. MansOr bir medrese yap
tırmıştır. 

İslamiyet'ten Önce Aden. Tarihi milat
tan önce 4000 yıllarına kadar uzanan 
Aden'in Şeddad b. Ad tarafından kurul
duğu rivayet edilir. Şehir, Hindistan'dan 
gelen deniz ticaret yolunun Asya tara
fındaki son durağı olması bakımından, 
daha Firavunlar devrinde önem kazan
mıştır. Kur'an'da geçen "bi'r mu'attala" 
(bk el-Hac 22/ 45) ile "İrem zati'l- İmad"ın 
(b k. el-Fecr 891 7) Aden civarında oldu
ğu sanılmaktadır. Taberfnin kaydetti
ğine göre (bk Tarfl), ı. 143) Kabil, karde
şi Habil'i öldürdükten sonra kız kardeşi 
ile birlikte Yemen'den Aden'e kaçmıştır. 
Hemedanfye göre (bk Sı{atü Cezfreti'l

'Arab, 53 , 124) Aden Arapları Mereb, Hu-
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ADEN 

mahim (Cemacim) ve Mellah adıyla üç 
kısma bölünmüştür. Aden, zaman za
man Yemen Arapları'nın elinden çıka

rak daha kudretli devletlerin hakimiyet 
ve nüfuzu altına girmiştir. Eski Mısır

lılar ve Habeşler'den sonra Romalılar'

ın idaresine giren şehir, milattan sonra 
575'te iranlılar' ın (SasanTier) eline geç

- miştir. 

İslami Dönem. Yemen'in son Sasani 
umumi valisi Bazan. 10 (631) yılında 

müslüman olunca Aden İslam ülkesine 
katılmış ve burada islam dini yayılma
ya başlamıştır. Aynı yıl, Hz. Peygamber 
tarafından islam'a davet için bir mek
tupla birlikte Yemen'e gönderilen Hz. 
Ali, Hamdaniler'e islamiyet'i anlattıktan 
sonra Aden'e gitmiş ve burada yaşa
yanları da dine davet etmiştir. Hz. Pey
gamber, ayrıca Yemen asıllı EbQ Musa 
el-Eş' ari'yi Zebid ve Aden' e ilk islam va
lisi olarak göndermiştir. Daha sonra 
ömer b. Abdülaziz tarafından burada 
bir cami yaptırılmıştır. Ardından Aden, 
300 yıla yakın bir süre Yemen imamla
rının idaresi altınçta kalmış, 916'dan 
sonra da bölgede bağımsız bir hanedan 
kuran Beni Ziyad'a bağlanmıştır. Yakla
şık bir asır sonra Beni Ma'n, Aden de 
dahil olmak üzere Lehic, Ebyen, Şihr ve 
Hadramut'ta hakimiyeti ele geçirmiştir. 
Yemen Suleyhileri Aden üzerinde haki
miyet hakkını Beni Kerem'e vermişler, 
ancak bunlar sonradan aralarında ihti
lafa düşmüşlerdir. Nihayet bu ailenin 
bir kolu olan Beni Zürey' üstünlüğü el
de ederek 1125'te istiklalini ilan etmiş
tir. Beni Zürey'in bölgedeki bağımsızlı
ğı. Selahaddin-i Eyyübf'nin kardeşi Tu
ran Şah'ın Yemen'i zaptettiği 1173 yılı
na kadar sürmüştür. Daha sonra bura
da sırasıyla 1228'e kadar EyyGbiler, 
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XIX. yüzyıl 
sonu 
Aden'de 
bircami 
(İÜ Kip., nr 91434) 

1454'e kadar ResQifler. 1517'ye kadar 
Tahiriler hüküm sürmüşlerdir. 1513 yı
lında Portekizliler Alfonso d'Aibuquer
que'nin kumandasında Aden'i denizden 
kuşatmışlarsa da şehri alamamışlardır. 

Birkaç yıl sonra Lehic şehrini Tahirfler'
den teslim alan Memlükler de aynı şe
kilde Aden karşısında başarısızlığa uğ
ramışlardır. 

Osmanlı Dönemi ve Sonrası. XVI. yüz
yılın başlarında Osmanlı imparatorlu
ğu'nun güney siyaseti içine giren Aden, 
sahip olduğu stratejik ve ticari mevki 
dolayısıyla, Kızıldeniz ve Hint Okyanu
su'nda faaliyet gösteren Portekizliler'e 
karşı girişilecek mücadeleler için önemli 
bir üs olarak görülmüş ve Hadım Süley
man Paşa kumandasındaki yetmiş altı 
parça gemiden müteşekkil Osmanlı do
nanması tarafından 3 Ağustos 1538'de 
fethedilmiştir. Aden bir ara Osmanlılar'
ın elfnden çıkmışsa da 1548 yılı başların
da geri alınarak Yemen eyaletine bağlı 
bir sancak haline getirilmiştir. 1565'
te Yemen'de iki beylerbeyilik kuruldu
ğu sıralarda San'a beylerbeyiliği sınırla-

- n içinde bırakılan Aden, Hint Okyanu
su'ndaki mücadelelerde Osmanlılar için 
bir deniz üssü olarak kullanılmış~ 1630'
lardan sonra Zeydi imamların hakimiye
tine geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin böl
gedeki imamlarla ilişkileri Birinci Dün
ya Savaşı yıllarına kadar (ı 914) devam 
etmiştir. 

Hindistan'ı sömürgeleştirdikten son
ra bir ikmal üssü olarak Aden'in önemi
ni gören İngilizler, 1802'de Lehic Sul
tanı Ahmed b. Abdülkerim ile imzala
dıkları ticaret ve dostluk anlaşmasına 
dayanarak 1839'da Aden'e yerleştiler. 

Aden, önceleri idari bakımdan Bombay 
eyaletine bağlandı; 1937 yılında ise doğ-

rudan İngiltere'ye tabi müstakil bir ko
loni ( crown colony) haline getirildi. Bun
dan sonra İngilizler, bölgeyi Batı Aden 
Himayesi (Western Aden Protectorate~ 
WAP) ve Doğu Aden Himayesi (Eastern 
Aden Protectorate~EAP) adında iki ida
ri kısma ayırdılar ve bünyelerinde bir
çok sultanlık, emirlik ve şeyhlik bulu
nan her iki idari bölgeyi ayrı ayrı anlaş
malarla kendilerine bağladılar. 1959 yı 

lında, yine ingiltere'nin teşviki ile, batı 
bölümüne bağlı olan altı emirlik. sonra
dan adı Güney Arabistan Federasyonu'
na (Federation of South Arabia) çevrilen 
güneydeki Arap Emirlikleri Feçlerasyo
nu'nu kurdu. 1961'de henüz kolani ha
linde bulunan Aden, federasyon ile an
laştı ; 1963 yılında federasyona resmen 
üye oldu ve Aden Devleti adıyla anılmaya 
başladı. Ancak İngiliz hükümeti, Aden 
idaresi üzerindeki bütün yetkileri elinde 
tutmaya devam etti; ayrıca kendine, is
tediği anda Aden'in herhangi bir bölü
münü federasyondan çıkarma hakkim 
da tanıdı. Koloni Aden'in federasyon ile 
birleşmesinden sonra "Aden Himayesi" 
yerine. "Güney Arabistan Himayesi" ismi 
kullanılmaya başlandı. Böylece hem do
ğu hem batıyı Içine alan bir yönetim ku
rulmuş oldu. Aden, 1968'de Güney Ye
men Federasyonu'na katıldı ve 30 Ka
sım 1970'te Yemen Demokratik Halk 
Cumhuriyeti'nin ( ei-Cumhüriyyetü'I-Ye
meniyyetü'd- Dimukratiyyetü'ş -Şa ' biyye) 

kurulmasıyla yeni devletin başşehri oldu. 

Aden'de ekonomik hayat, büyük öl
çüde bulunduğu coğrafi konuma bağlı
dır. 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılma

sıyla şehrin önemi daha da artmış, mil
letlerarası serbest liman bölgesi olması 
bakımından da ticari faaliyetler bir hay
li ilerlemiştir. Aden. gemilerin uğrak ye
ri olması dolayısıyla faal bir deniz tica
retine sahiptir. Kömür ve petrol, böl
geye zenginlik getiren önemli yer altı 

kaynaklarıdır. Küçük Aden'deki petrol 
rafinerisinden başka bir endüstriyel fa
aliyet göze çarpmaz. 

Marco Polo'nun 1276'da 360 mescid 
bulunduğunu söylediği şehirde bugün 
en önemli İslami eser. AyderQsiyye tari
katının kurucusu Ebu Bekir AyderQs'un 
türbesi ile onun adını taşıyan ·camidir. 
Şehrin surları Zürey'fler devrine aittir. 
Eyyübi. ResQli ve Tahiriler döneminden 
kalma bazı yapılar da vardır. Şehrin 

içme suyunu sağlayan boğazdaki su 
bentleri de önemli tarihi eserler ara
sındadır. 
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~ MusTAFA L. B iLGE 

L 

ADET 
( •~wı ı 

Toplum nazarında genel kabul görmüş 
ve öteden beri tekrarlanarak 
yerleşmiş bulunan uygulama 

anlamında bir terim. 
_j 

Sözlükte, "eski duruma dönmek; geri 
çevirmek, bir şeyi tekrarlamak. üst üs
te yaparak alışkanlık haline getirmek" 
gibi anlamlara gelen avd ( ~~ ) kökün
den türemiş olup umumiyetle "gelenek 
ve örf" manasında kullanılır. Ayrıca ta
biat olayları arasındaki sebep-sonuç iliş
kisine İslam düşüncesinde Allah'ın adeti 
de (adetullah) denir (bk. iLLiYYET). 

D FIKIR. İslamiyet'te örf ve adet, 
mutlak kabul veya reddedilmek yerine. 
dinin temel esaslarına uygunluğu 

açısından değerlendirilmiş, bu esaslara 
uygun olanlar benimsenirken diğerleri 

reddedilmiştir. Bu bakımdan bazı örf 
ve adetler İslamiyet'te hukukun da bir 
kaynağı kabul edilmiştir. İslam hu
kukçuları. hukuki bir kaynak olarak örf 

Aden 
Liman ı 

ve adeti incelerken Kitap ve Sünnet'te 
bu kelimeleri ihtiva eden metinler ara
mışlardır. "Af yolunu tut. örfü emret, 
cahillere kulak asma" (ei-A'raf 71 1991 
mealindeki ayet buna örnektir. Bu 
ayette geçen örfe müfessirlerin verdiği 
manalar içinde, terim manasma en ya
kın olanları "maruf" ve "bütün dinlerin 
üzerinde birleştiği, insanların yadırga

madığı iyi ve güzel şeyler" şeklinde ifa
de edilen anlamlardır (bk. Ebü Bekir 
ibnü'I-Arabi, ıı . . 823). Kur'an-ı Kerim'de 
otuz sekiz defa tekrarlanan maruf da 
ekseriyetle yukarıdaki manada kullanıl
dığına göre. örfün dayanağı olan ayet 
sayısı artmaktadır. Kur'an'da örf ve 
adet konusunu ilgilendiren başka ayet
ler de bulmak mümkündür. Bu ayetler
de geçmişten hale ve geleceğe uzanan 
alışkanlık, tutum ve davranışlar için 
"yollar ve davranışlar" manasında sü
nen (bk. en-Nisa 4/ 261. "izler" manasın
da asar, "bir sisteme bağlı topluluk" 
manasında ümmet (her iki terim için bk. 
ez-Zuhruf 43/22). "geçmiş nesillerin 
adetleri" manasında ma aleyhi abaüna 
gibi kelime_ ve ifadeler kullanılmıştır. Bu 
ayetlerde SÖZ kOnUSU edilen gelenekler 
(örf ve adet ı er) mutlak olarak kabul ve
ya reddedilmemekte, geleneklerin akıl 

ve vahiy süzgecinden geçirilmesi. vahye 
aykırı olmayan. akla ve insan yaratılışı
na uygun bulunanların kabul edilmesi. 
böyle olmayanların ise terkedilmesi is
tenmektedir: "Onlara, Allah'ın gönder
diğine uyun denildiğinde, 'hayır, biz 
atalarımızın yoluna uyarız' derler; ata
larının akılları bir şeye ermemiş ve doğ
ru yolu bulamamış idiyse -yine onlara 
uyacaklar mı?-" (ei-Bakara 2/ ı70 ); "Al
lah size -bilmediklerinizi- açıklamak, 

öncekilerin sünnetlerine (iyi gelenekleri
ne) sizi de ulaştırmak ve günahlarınızı 
bağışlamak istiyor; Allah ilim ve hikmet 
sahibidir" (en-Nisa 4/ 26). Saka! ve bıyık 
bırakma. sünnet olma, güzel koku sü
rünme gibi adetleri fıtrat gelenekleri 
(insan tabiatına uygun gelenekler) sayan 

ADET 

(bk NesaT. "Zinet", ı). utanma. güzel ko
ku sürünme, misvak kullanma ve evlen
meyi geçmiş peygamberlerin adet. yol 
ve geleneği olarak vasıflandıran (bk Tir
mizi. "Nikah" , ı ı hadisler de bu son aye
ti destekiernekte ve söz konusu edilen 
gelenekleri (sünen) saymaktadır. Örf ve 
adeti desteklemek üzere rivayet edilen. 
"Müminlerin iyi ve güzel gördükleri, Al
lah nezdinde de güzeldir ; onların çirkin 
gördükleri, Allah katında da çirkindir" 
anlamındaki söz, hadis olarak sübüt 
bulmamıştır. Ancak İbn Mes'Qd'un bu
nu söylemesi ibk. Aclüni. ll. 263). en 
azından o devrin umumi telakkiye ba
kışını aksettirmektedir. Hz. Peygam
ber'iri. hilfü'l -fudiW ile ilgili olarak, 
"Abdullah b. Cüd'an'ın evinde. dünyala
ra değişmeyeceğim bir antlaşmada ha
zır bulunmuştum; İslam'dan sonra da 
böyle bir antlaşmaya çağınisam hemen 
kabul ederim" dediği bilinmektedir (bk 
İbn Hi şam. 1, ı 34). Bu hadis de İslam'ın, 
Cahiliye döneminden kalmış da olsa. 
gelenekleri mutlak olarak reddetmeyip 
seçime tabi tuttuğunu göstermektedir. 
Peygamber'in İslam'dan önce de var 
olan birçok hukuki tasarruf karşısında
ki müsbet tavrı, örf ve adet hukukunun 
en önemli destekleri arasında yer alır. 

Selem •, nikah, talak. karz vb. akid ve 
tasarruflar incelendiği takdirde, bu tav
rm bir aktarma ve taklit olmadığı , bun
larda İslam'ın inkılap hükümleri ve ebe
di prensipleri çerçevesinde bir ısiahat 

ve seçimin söz konusu olduğu anlaşıla
caktır. Onun örf ve adetler karşısındaki 
tutumu ilk halifeler döneminde de de
vam etmiş, müctehid imamlar devrinde 
bilhassa bunların yaşadığı bölgelerin 
adet ve uygulamaları (amel)hukuki bir 
kaynak olarak telakki edilmiştir. Bu ge
lişme isti'mal, amel, örf, adet gibi te
rimlerle ifade edilen hukuk kaynağının 
tarif ve taksim ile belirlenmesi ihtiyacı
nı doğurmuştur. 

Örf ve adetin terim manaları bakımın
dan eş anlamlı olduğunu kabul eden 
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