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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 
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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 
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(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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hukukçular bunlar için, "Akıl ve ruh 
sağlığına sahip kişilerin makul bulduk
ları ve öteden beri tekrarlanarak ruhla
ra yerleşmiş bulunan şeylerdi r (olay, hal 
ve davranışlardır)" şeklinde bir tarif ver
mişlerdir. Hem akıl ve iradeden kay
naklanan, hem fertlere hem de toplu
ma ait olay, hal ve davranışları içine 
alan adetin kavram bakımından örften 
daha kapsamlı olduğunu ve bu sebeple 
iki terim arasında fark bulunduğunu 
iler i süren hukukçular örfü, "Toplumun 
söz veya fiil halinde ortaya çıkan adeti
dir" diye tarif etmişlerdir. Buna göre 
örf, adetin bir nevini teşkil etmekte, 
akıl ve· iradeye dayanmaktadır. Fakat 
hukuki bir kaynak olarak adet ile örf 
arasında bir fark yoktur. Bu sebeple Me
celle, "Adet muhakkemdir, yani hükm-i 
şer'fyi ispat için örf ve adet hakem kı lı

nır ... " maddesini sevkederek bu iki teri
mi aynı manada kullanmıştır (md . 36). 

Kısımlan. Örf ve adet, biri keyfiyeti, 
diğeri yaygınlığı bakımından iki ayrı 

çerçevede taksime tabi tutulmuştur. 

Birinci çerçevede örf, söz örfü (kavll örf) 
ve uygulama örfü (amell örf) şeklinae 

ikiye ayrılmıştır. Söz örfü, belli kelime 
ve kalıpların sözlük anlamları dışında, 

yaJ:ıut sözlük anlamlarından birinde 
kullanılagelmesi ile oluşur; artık kelime 
söylendiği zaman karlneye ihtiyaç du
yulmaksızın bu mana anlaşılır. Mesela 
eskiden dirhem kelimesi, ülkede te
davülde bulunan para manasma kulla
nılmıştır ; kelime aslında " basılmış gü
müş para" demektir ; fakat dirhem de
nilince herkes bu manayı değil , birinci 
manayı anlamış, hukuki işlemler buna 
göre yürütülmüştür. Uygulama örfü. 
toplumun belli bir davranış ve uygula
ma biçimini adet haline getirmesiyle 
oluşur. Ev ve dükkan kiralarını ödeme 
biçimi, mehrin bir kısmının peşin , bir 
kısmının belli şartlarda sonradan öden
mesi, satın alınan bazı eşyanın alıcı evi 

_veya dükkanında teslim edilmesi arneli 
örfün bazı örnekleridir. Adet, belli bir 
hukuk nizarnı ile ilgili bütün zaman ve 
yerlerde, yahut belli bir zaman dilimin
de her yerde geçerli ise umumi (am), 
belli bölge ve dallarda geçerli ise hususi 
(has) adını alır. Umumi örf ve adet ic
maa eşit tutularak hukuki bir kaynak 
sayılırken hususi örf ve adet bu bakım
dan tartışma konusu olmuştur. Mecel
le 36. maddesinde, " ... gerek am olsun 
ve gerek has olsun" kaydını koyarak 
örfün her iki nevini muteber sayan icti
hadı tercih etmiştir. Meşhur hukukçu 
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İbn Abidin, örf ve adet konusuna ayırdı
ğı risalesinde, hususi adetin de bir hu
kuk kaynağı olduğu görüşünün Hane
filer'in Belh ekolüne ait olduğunu kay
dettikten sonra birçok örnek vermiştir 

(bk Neşrü'/- 'ar{, II, 132 vd.) 

Şartları . Bütün çeşitleriyle adetin mu
teber olması ve aşağıda zikredilecek 
fonksiyonları yerine getirebilmesi için 
bazı şartlar ileri sürülmüştür : a) İlgili 
hadise ve tasarrufların ya tamamında 
yahut da çoğunda uygulanır olmak. 
Mecelle 40. maddede, "Adet ancak 
muttarid yahut galip oldukta muteber 
olur"; 41. maddede "itibar galib-i şayi'a 
olup nadire değildir" kaideleriyle bu 
şartları kanunlaştırmıştır. Bugün satın 

alınan eşyanın ambalajının satıcıya ia
de edilmemesi, her akidde uygulanan 
(muttarid) adete, mehrin bir kısmının 
peşin , bir kısmının müeccel oluşu , ev
lenme akidlerinin çoğunda uygulandığı 
için galip adete örnektir. b) İlgili hukuki 
hadise ve tasarruf zamanında yaşıyor 
olmak. Bu sırada mevcut olmadığı hal
de geçmişte bulunan veya sonradan or
taya çıkacak olan adet geçerli değildir. 
Bir ülkede, daha önce karneri takvim 
kullanılırken bu adet değişip mesela 
şemsi takvim kullanılsa , yapılan akid
lerde söz konusu edilen tarih ve tak
vimler şemsi kabul edilir ; önceki takvi
me itibar edilmez. c) Adete aykırı bir 
açıklama bulunmamak. Adet genellik
le hukuki tasarruflarda açıklanmamış, 
zikredilmemiş hususları tamamlar; 
bunlar adetin delaleti ile zikredilmiş gi
bi kabul edilir. Ancak açık ifade karşı
sında -buna zıt olan- delalete itibar 
olunmayacağı için (bk: Mecelle, md. 1 3), 
açık ifadeler (sarahat) karşısında örf ve 
adete itibar edilmez. Mesela satım ak
dinde bedelin hangi para ile ödeneceği 
zikredilmemiş olursa, ödeme ülkede te
davülde bulunan para ile yapı lır; ancak 
altın , yabancı para gibi bir ödeme vası
tası zikredilmiş bulunursa, ödemede 
adet olana değil. akidde zikredilene ba
kılır. d) Adet ve örfün, dinin daha kuv
vetli ve kesin delillerine aykırı bulunma
ması. Adet ve örf, mesela bir ayet veya 
hadisin hükmü ile çelişir , uzlaştırılmala

rı da mümkün olmazsa, hukukçuların 

ittifakı ile muteber değildir ; böyle bir 
ad ete hüküm . bina edilemez. Bu tür örf 
ve adetlere bina edilen hukuku, İslam 
hukukçuları şeriat dışı telakki ederken. 
müsteşrikler adet hukukundan daha 
çok bunu kastetmişlerdir (bk. ı Goldzi
her. İA, !, 137; a.mlf.-M. Fuad Köprülü , 

İA, IV, 60 I -622 ; Halil İnalcık, İA, IX, 480; 
Gisim Uceyl, Mece/letü'l-fju~ük ve'ş-şe

rf'a, VI / 2, s. 77 vd .). Bu sebeple adet
şeriat ilişkisi , adet hukukunun ÖZÜ ile 
ilgili bir konu olmaktadır. 

Diğer Deliller Karşısında Örf ve Adet. 
Müslüman toplumda yaşayan örf ve 
adetin, aslında şerT bir delile (mesela 
rivayet edilmemiş bir sünnete) dayandığı, 
en azından bağlayıcı bir delile aykırı bu
lunması ihtimalinin zayıf olduğu kabul 
edilmiş . ve bu sebeple güçlü bir hukuk 
kaynağı teşkil ettiğine hükmedilmiş, 

hatta haber-i vilhid* ile bağdaşmadığı 
takdirde hangisinin tercih edileceği ko
nusu ilk müctehid imamlar devrinden 
beri tartışılmıştır. İlk tartışma Medine 
halkının adet ve uygulaması (amelü eh
li'I-Medlne) etrafında olmuştur. İmam 
Malik bu uygulamanın güçlü bir delil 
olduğunu ileri sürmüş , bir grup Maliki 
fukahası da bunun haber-i vahide ter
cih edilmesini savunmuşlardır (bk. İbn 

Teymiyye, s. 2 ı vd .; Kadi lyaz, 1, 52; İbn 
Kayyim, II , 361 vd .). Konusu bakımından 
ictihada dayanmadığı, nakil mahiyetin
de olduğu anlaşılan "Medine ameli"nin 
haber-i vahide tercih edilmesi gerektiği 
görüşü, Ebü Yüsuf gibi başka mücte
hidler tarafından da ben imsenmiştir. 

İbn Abidin, Neşrü 'l- 'art adlı risalesin
de, adet-nas çatışmasının güzel bir öze
t ini vermiştir (ll , ı 16 vd.) Buna göre, 
örf ve adetin çatıştığı delil ya ayet ve 
hadistir yahut da kıyas ictihadıdır. Ayet 
ve hadis de ya özel bir konu ile ilgilidir 
yahut da genel bir hüküm getirmekte
dir. a) Özel bir konu ile ilgili olan, mese
la zina. kumar, müskirat veya faizi ya
saklayan bir ayet ve hadis. bunları mu
bah sayan bir adet ve uygulama ile kar
şılaşırsa adete itibar edilmez ; çünkü 
İslamiyet, bazı adet ve davranışları de
vamlı olarak kaldırmayı , bir kısmını ise 
olduğu gibi veya ıslah ederek devam 
ettirmeyi hedef edinmiştir. Yukarıdaki 
örnekler, devamlı olarak kaldırılmış bu
lunan adet ve davranışlar cümlesinden
dir. Bunun tek istisnası , özel hükümlü 
nassın, o zaman mevcut olup değiştiril
rnek istenınemiş bir adete uygun bu
lunması ve sonradan bu adetin değiş
miş olmasıdır. Müctehidlerin çoğu bu 
durumda da değişen adete değil , nassa 
uyulması gerektiğini ileri sürerken Ebü 
Vüsuf bu durumda adete uyulması ge
rektiğini savunmuştur. Mesela faize ko
nu olan malların nasıl mübadele edile
ceği anlatılırken , hadislerde (bk. Buhari, 
"Büyu'", 74, 76 ; Müslim, "Müsak:iit", 79-



80) altın ve gümüşün eşit tartı ile. buğ
day. arpa. hurma ve tuzun eşit ölçek ile 
alınıp satılacağı ifade edilmiştir. EbO 
YOsufun anlayışına göre hadisler. o de
virde tartılması adet olan mallar için 
tartıdan, ölçülmesi adet olan mallar için 
de ölçüden bahsetmiştir. Önemli olan 
eşitliktir; ölçme ad eti değişir ve· eski
den ölçülen daha sonra tartılır hale ge
lirse bunda bir mahzur yoktur; eşitlik 

yeni adete göre temin edilir. Burada 
nassın özüne ve maksadına aykırı dav
ranılmamış, yalnızca adete bağlı olan 
şekil değişmiştir (bk İbn Abidin, s. 118) 
Son asır müctehidlerinden Tunuslu Mu
hammed Tahir b. Aşür da EbO Yusuf 
gibi düşünmekte ve düşüncesini şu iki 
örnekle açıklamaktadır: Hz. Peygamber 
kadınların kaş aldırmalarını. saçiarına 

saç eklemelerini, dişlerine biçim verme
lerini. vücutlarına dövme yaptırmalarını 
şiddetle yasaklamıştır (bk Buhari, "Li
bas", 82-87; Müslim, "Libas", 115-119) 
Aslında bunlar kadınlar için serbest bı
rakılan diğer süslenme şekillerinden 

pek farklı değildir. Buna rağmen şid

detle menedilmeleri, o zaman bu nevi 
süslenmelerin hafifmeşrep ve iffetsiz 
kadınların adeti olmasındandır. Bunun 
gibi, bir ayette, "Ey Peygamber! Kadın
larına, kıziarına ve müminlerin kadınia
rına söyle; -dışarı çıkarken- dış giysile
rini ( cilbab) üzerlerine bürüsünler; bu. 
tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri 
için en uygun alandır. Allah çok bağışla
yan ve esirgeyendir" (el-Ahzab 33 / 59) 
buyurulmuştur. Burada gerek . cilbab 
(bedenin tamamını örten dış giysi) giyil
mesi. gerek bunun tanınma ve rahatsız 
edilmerne sebebi olması. o zaman mev
cut olan ve yaşanan adete dayanmak
tadır. Örtünme ve tanınma için başka 
uygun giysiler kullanıldığı zaman. hem 
cilbab hem de bunun iffet alameti ol
ması hususu maziye karıŞmış olur (bk. 
Makasıdü'ş·şerr'ati'I·İslamiyye, s. 91) 
b) Genel anlamlı naslar ile belli bir ko
nuya ait adet çatışırsa, tahsis* formü
lü ile her iki kaynak da yürürlük kaza
nır. Örf ve adetin dil ile ilgili olması ha
linde genel anlamlı nassı tahsis ede
ceği konusu tartışmasız olarak kabul 
edilmiştir. Mesela salat kelimesinin lu
gat manası geniştir; ancak naslarda 
geçen salat, bu nasların ilk gelişi, yani 
vahiy tebligatının ortaya çıkışı sırasın

da müslümanların adet edindikleri belli 
ibadet şekli diye anlaşılır; adet nassı 

tahsis eder. Dini terimierin çoğunda bu 
tahsisin örnekleri görülmektedir. Adet 
dil ile değil de fiil ile ilgili olursa. önce 

nassın gelişi sırasında bu adetin mev
cut olup olmadığına bakılır. Nas geldi
ğinde mevcut adetlerin yaygın olanları. 
Hanefiler ve Malikiler başta olmak üze
re müctehidlerin çağuna göre nassı 

tahsis eder. Mevcut ve hazır olmayan 
nesnelerin satım konusu yapılması nas
la (hadis) yasaklanmış olmasına rağ

men sipariş akdi (istisna'*) caiz görül
müştür; çünkü bu adet yaygındır ve in
sanların buna ihtiyaçları vardır. Belli bir 
bölge veya branşa ait (has) arneli adet
lere nassı tahsis yetkisi tanınmamış

tır. Nas geldiği sırada mevcut olmayan 
adetler genellikle nassı tahsis edemez, 
yani nas karşısında muteber olmaz. Bu
nun da istisnası, amir hükümlü nassın 
dayanağı olan gerekçeyi (illet) ortadan 
kaldıran örf ve adettir. Mesela Hane
filer, ilgili hadisiere dayanarak, akdin 
gereği olmayan ve taraflardan birine 
menfaat sağlayan şartı caiz görmemiş
lerdir (şartlı satımlar için bk. Buhari, "Bü
yı1 '", 73; Tirmizi, "Büyı1 '", 19). Bu hük
mü n illeti, zikredilen şartın anlaşmaz

lıklara sebebiyet vermesidir. Ancak böy
le bir şart umumi adet haline gelirse 
koşulabilir ve akdi bozmaz; çünkü adet 
haline gelmiş bir şart tartışma ve an
laşmazlık konusu olamaz (bk İbn Abi
din, ll, 121; Mustafa Ahmed ez-Zerka, ll, 
894 vd.) c) İctihad ve kıyasa ters düşen 
umumi adetlerin bunlara tercih edilece
ği. Hanefi ve Maliki müctehidlerce be
nimsenmiş, bu tercih istihsan • içinde 
mütalaa edilmiş ve burada adetin eski 
olması şartı da aranmamıştır. Kıyas ve 
ictihadın yapıldığı sırada mevcut olma
yan bir husus sonradan adet haline ge
lirse kıyasa tercih edilecektir. 

Fonksiyonu. Örf ve adetin hukukta 
büyük önemi ve tesiri vardır. Hukuk 
kaidelerinin doğuşunda, aniaşılıp uygu
lanmasında ve yenileşerek toplum ha
yatına uyum sağlamasında en büyük 
tesir payı örf ve adete aittir. a) Hukuk 
kaidelerinin doğuşuna, vaz'ına tesir 
eder. Bu tesir ictihad için olduğu gibi 
vahye dayanan hukuk kaideleri için de 
söz konusudur. Şatıbi, kanun koyucu
nun (şari') adete riayet etmesinin zaruri 
olduğunu şu gerekçelere dayandırmış
tır: 1. Ad etin devamlı güzel olanı dinde 
değişmernek üzere emredilmeye. de
vamlı kötü olanı da değişmernek üzere 
yasaklanmaya konu olmuştur. Bu se
beple insanların uygulama ve bakış 

açıları farklı da olsa bu tür adetler di
nin koyduğu hükme bağlı olarak değiş
mezlik arzettiğinden her zaman uyu!-
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ması gerekir. 2. Vahyin tesbit etmediği, 
fakat kainatta ve sosyal hayatta yü
rürlükte olan adetlere riayet ise. bir 
yandan bunlar mükellefiyetİn dayanağı 
olduğu, diğer yandan şariin mesalih*i 
gözettiği bilindiği için gereklidir. Mese
la cezanın caydırıcı tesiri psikolojik ve 
sosyal .bir gerçektir; kanun koyucu bu
na riayet etmezse mükellefiyet ve hu
kuk ayakta durmaz (bk. ei·Muva{a~at, ll, 
283 , 286 vd.) b) Adet, hukukun ve hu
kuki tasarrufların anlaşılması, yorum
lanması ve uygulanmasına tesir eder. 
Mecelle'nin 36. maddesinde, "Adet mu
hakkemdir"; 37. maddesinde, "Nasın 

isti'mali (teamül ve adeti) bir hüccettir 
ki onunla amel vacib olur"; 38. madde
sinde, "Adeten mümteni olan şey haki
katen mümteni gibidir"; 40. maddesin
de, "Adetin delaleti ile ma'na-yı hakiki 
terkolun ur"; 43. maddesinde, "Örfen 
maruf olan şey şart kılınmış gibidir"; 
45. maddesinde, "Örf ile ta'yin, nas ile 
ta'yin gibidir" (örf ve adetin belirlemesi 
nassın belirlemesi gibidir) şeklinde ka
nunlaşan kaideler, örf ve adetin bu nevi 
tesirini ve fonksiyonunu ortaya koyan 
güçlü ifadelerdir. c) Örf ve adet, kendi
ne bağlı hukuk kaideleri ve hükümleriy
le birlikte değişerek hukukun sosyal 
hayata uyumunu sağlar. Mecelle, 39. 
maddesinde, "Ezmanın tagayyürü ile 
ahkamın tagayyürü inkar olunamaz" di
yerek adetiri bu tesirini ifade etmiştir. 
Hukukçular, ictihada dayalı hükümlerin 
büyük bir kısmının müctehidin yaşadığı 
çağın örf ve adetine bağlı bulunduğu
nu, aynı müctehid başka sosyal çevre
lerde yaşasaydı ictihadının da değişik 

olmasının kaçınılmazlığını, adet değişti
ği halde eski adetlere bağlı hükümler
de ısrar etmenin halka zorluk ve sıkın
tılar getireceğini sıkça tekrarlamış ve 
tarih boyunca adete bağlı olarak değiş
miş hükümlerden örnekler vermişler

dir. İlk asırlarda Kur'an öğreticiliği, 
imamlık ve müezzinlik gibi görevleri ya
panların geçimi devletçe karşılanırdı. 

Sonraları bu görevlilerin maaşları kesil
di; bu görevi yapsalar geçinemeyecek, 
başka iş yapsalar görev yapamayacak 
hale geldiler. Bu sebeple, Hanefi müc
tehidlerin görüşlerine aykırı olarak, 
sonraki Hanefi fukahası ibadet mahiye
tindeki görevlerden de ücret almanın 
caiz olduğuna fetva verdiler. EbO Ha
nife. kendi zamanında hakim olan iyi 
ahlaki göz önüne alarak sabıkası bulun
mayan kişileri şahitliğe ehil sayarken 
EbO Yusuf ile Muhammed, kendi za
manlarında ahlaki bağların zayıfladığını 
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düşünerek araştırma ve tezkiyeyi ge
rekli gördüler. Ebu Hanife zamanında 
baskı ancak devlet görevlilerinden gele
bilirdi; bu sebeple başkalarının baskısı
na (ikrah*) itibar edilmedi. Daha sonra 
anarşi meydana gelince gayri resmi ki
şilerin de ikrahı muteber sayıldı . Kaide 
olarak ceza. doğrudan suçu işleyene ve
rildiği halde, haksız ve yalancı jurnal
cılar çağalınca bunların da cezalandı

rılması uygun görüldü. Zaman içinde 
adet ve ihtiyaçlar değiştiği için ziraat 
ortakçılığı. vakıf. muamele* gibi konu
larda Ebu Hanife'nin ictihadı bırakıla

rak Ebu Yusuf ve Muhammed'in icti
hadları tercih edildi. Zanaatkarlar. müş
teri malı bakımından emanetçi sayıldık
ları halde, ahlak ve adetterin değişmesi 
yüzünden, zayi olan müşteri mallarını 

ödemekle mükellef tutuldular. Hanefi 
ictihadına göre, ehliyetli kızın nikahta 
taraf olması caiz ve nikahı sahih sayılır
ken. bu ictihadın kötüye kullanılır olma
sı sebebiyle, Hasan b. Ziyad'ın ictihadı 

tercih edi lerek bu evlenme akdi geçer
siz sayıldı. Hamam içinde kalınacak 

müddet ve kullanılacak su miktarı be:i,·
lenmeden yıkanma akdi, sipariş yoluyla 
alışveriş akdi, kıyasa ve kaidelere göre 
fasit akidler olmasına rağmen. adet ve 
ihtiyacın değişmesi sebebiyle caiz ve 
muteber sayıldı. Osmanlılar'da miri 
arazi*, idireteyn• ve gedik* uygula
maları yine aynı neviden örneklerdir. 

İslam Hukuk Sistemi İçinde Adet Huku
ku. Müsteşrikler hukukun. bilhassa is
lam öncesi çağlardan ve islam dışı böl
gelerden intikal edeni ile şeriata aykı
rı olanına adet hukuku adını vermek
te. Endonezya, Malezya, Hindistan, Ku
zey Afrika gibi bölgelerde yaşayan müs
lümanların uyguladıkları hukuku buna 
örnek göstermektedirler (bk R. A. Kern. 
iA, ı . 129- I 3 I ; 1. Goldzi her. iA, 1, I 37; Halil 
inalc ık . iA, IX. 480; Casim Uceyl. Mecel· 
letü'l-Hukuk ue'ş-şeri'a, Vl / 2. s. 77 vd.) 
Türkiye'deki bazı hukuk ve kültür ta
rihçileri de daha çok Osmanlı uygula
masını göz önüne alarak, "şeriatın kar
şısında olup laik karakter arzeden" hu
kuka örff hukuk demektedirler (bk. M. 
Fuad Köprülü. iA, IV, 601-622; Ömer Lüt
fi Barkan, iA, VI. 185-195; Halil ina kık, iA, 
VII . 149-151 ; a.mlf .. SBFD, Xlll / 2. s. 102-
126) Herhangi bir bölgenin islam ön
cesi çağından intikal eden veya başka 
sistemlerden iktibas edilen. fakat is
lam hukuk sistemine ters düştüğü ve 
yabancı olduğu için uzmanlarca benim
senmemiş ve sisteme dahil edilmemiş 
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bulunan hukuk kaidelerine "sistemden 
sapma, hukukta laik gelişme, inkılap ... " 
denebilir. "Terimde tartışma olmaz" 
kaidesine rağmen, kavram kargaşası

na sebep olacağı için bu nevi hukuka, 
islam hukuk sistemi içinde adet huku
ku denemez. Yukarıda verilen bilgiler 
islam hukuk sistemi içinde, genel veya 
bölgelere ait bir adet hukuku teşekkü
lünOn mümkün olduğu sonucunu ver
mektedir. Sistem içinde doğup gelişen , 

yahut sisteme girip onunla bütünleşen 
iki nevi ~det hukukundan bahsetmek 
mümkündOr. Birincisi, yukarıda örnek
leriyle anlatılan. örf ve adet kaynağı
na bağlı hükümler ve hukuk kaideleri 
bütünüdür. ikincisi ise "Medine ameli" 
şeklinde başlayıp gelişen. başka böl
gelere de örnek olan adet hukukudur; 
üzerinde çok durulan "Fas ameli" (el
amelü'I-Fasf) de Medine arnelinin bir 
uzantısıdır. Ancak "Medine ameli" Me
dine ahalisinin sünneti temsil özelliğine 
dayanırken, "Fas ameli" başka neviden 
bir örneğin uygulanmasına ve bölge ih
tiyaçları ile adetlerine dayanmaktadır. 

Bölge hukuk tarihçilerinin tesbit ettik
lerine göre (bk. Muhammed b. Hasan ei
Hacvi, ll . 405-4 ı ı). Fas · arnelinin kökeni 
Medine ve Endülüs arneline dayanmak
tadır. Maliki mezhebi Kuzey Afrika 
bölgesinde yayılınca buradaki hukukçu
lar Medine arneli prensibini benimse
mişler. bunu daha da geliştirerek bu 
bölge hukukçularının fetva ve kaza 
süzgecinden geçen adet ve uygulama 
kaynağına dayalı kaideleri kullanmışlar
dır. Aynı düşünce ve uygulama buradan 
Endülüs'e intikal etmiş, Kuzey Afrika 
aşırı Şii yöneticilerin eline geçince bu
radaki Sünniler, bozulmamış bulunan 
Endülüs arneline yönelerek kendi ülke
lerinde bunu uygulamışlardır. Maliki 
hukukçuların açıklamalarına göre "Fas 
ameli", bu bölgenin zaruret, masiahat 
(amme i htiyacı) ve adetlerine dayan
maktadır. Bu ihtiyaç ve adetler bölgeye 
mahsus olduğu müddetçe bunlara bağ
lı bulunan hükümlerin de bölgeye ait 
olacağı tabiidir. Ayrıca bir adet hukuku, 
kaidesinin geçerli olabilmesi için, bunun 
ilim ve ahlakına güvenilir bir hukukçu
nun tasdikinden geçmesi gerekir; aksi 
halde adet değil, nazari hukukun ge
rektirdiği hükümler geçerlidir. Selçuklu 
ve Osmanlılar'da, idari ve hukuki mev
zuat içinde kanunnarnelerin de bulun
duğu bilinmektedir. Ancak bu kanun
narnelerin şeriat dışında, laik bir anla
yış ve yaklaşım çerçevesinde vazedildik-

lerini söylemek için elimizde gerekli de
lil ve vesika yoktur. islam hukukunda 
örf ve adet. sedd-i zer Ai*, maslah at. 
istihsan gibi hukuk kaynakları mücte
hidlere ve ülü'l-emre. mevzuat alanında 
geniş yetkiler vermektedir. Ayrıca ta'
zir* ve siyAset-*i şer'iyye sahalarında, 
amme nizarnının gerektirdiği düzenle
meleri yapmak yöneticilere bırakılmış

tır. Selçuklular ve Osmanlılar kanunna
meleri vazederken, şeriatın kendilerine 
bahşettiği bu imkan ve yetkilerden ha
reket etmiş, genellikle karar ve kanun
larını müftülerin ve şeyhülislamiarın tas
dikinden geçirmişlerdir (örnekler için bk. 
M. Tayyib Gökbilgi n, iA, Xl, 99. I 55; Şerif 

Efendi . TOEM, XXXVIII (1332). s. 74 vd) 
Bu tutum ve usul içinde doğup gelişen 
adet hukuku, şüphe yok ki islam hukuk 
sistemine dahil bir hukuk nevidir. 

islam dininin adetler karşısındaki 
tavrı. bunların dinin genel prensiplerine 
uygunluğuna, ahlaki ve insani bakım
dan taşıdığı değere bağlı olmuştur. 

islam itikadını zedelememek, islami 
edep ve ahlak kurallarına aykırı düşme
rnek kaydıyla, insanların yararına olan 
uygulamaların, davranış tarzlarının top
lumda yaygınlaşarak örf ve adet halini 
almasında bir mahzur görülmemiştir. 

Hz. Peygamber'in, insanlar arasında iyi 
bir çığır (sünnet-i hasene) açan ve bu 
suretle güzel bir adetin kurulmasına ön 
ayak olan kimsenin o yoldan gidenlerin 
sevabınca sevap kazanacağını. buna kar
şılık kötü bir adetin (sünnet-i seyyie) 
başlamasına sebep olanın da aynı şekil
de günahkar olacağını bildiren hadisi 
(bk Müslim, "'ilim", 15, "Zekat", 69 ; Ne
saf. "Zekat", 64; Müsned, IV, 357, 359. 
360, 361). islam dininin adetler karşı
sındaki tavrını açıkça belirlemektedir. 
Kur'an'da ve hadislerde israiloğulları ' 
nın ve daha başka birçok eski kavmin 
kötülükleri adet ve alışkanlık haline ge
tirmeleri yüzünden perişan ve helak ol
dukları belirtilmekte, bu yüzden kötü
lüklere karşı konulması ve bunların adet 
halini almasına engel olunması gerekti
ği üzerinde durutmaktadır (özell ikle bk. 
el-Ma ide 51 78-79; Ebü Davüd. "Meta
him", 1 7; Tirmizi, "Tefsir", 5/ 7; İbn Mace, 
"Fiten", 20). Hz. Peygamber. taklit kri 
zine giren bir toplumun kendi benliği
ni yitirerek taklit ettiği kitlenin bir par
çası durumuna düşmüş olacağını açıkça 
ifade etmiştir (bk Ebü DavOd. "Libas", 
4; Müsned, ll , 50; Tirmizi, "İsti '~an", 7) 
islam'ın kendi değerler dünyasından kay
naklanarak toplumda örf ve adet halini 



alan uygulamaların yaşaması için çalış
mak. bunları ortadan kaldırarak yerleri
ne toplumun inançları. tarihi, ahlaki ve 
kültürel değerleriyle bağdaşmayan ya
bancı adet ve gelenekleri getirmek is
teyen eğilimlerle mücadele etmek, hem 
Kur'an'da hem de hadislerde önemle 
üzerinde durulan " iyiliği emretme, kö
tülüğe engel olma" (emir bi'lma'ruf ne
hiy an i'l -münker) prensibinin bir gereği 

dir (ayrıca bk. ÖRF). 
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ADEVİ, Ali b. Ahmed 

( ._,.,..ı.ıı _._ı .:.r. Js- ) 
Ebü'l·Hasen Al! b. Ahmed 

b. Mükremi llah (Mükerrem) 
es-Said! el·Adev! 
(ö. 11891 ı 775) 

MAliki fakihi. 
_j 

Mısır'ın Said bölgesinde Menfe!Qt ya
kınlarındaki Beni Adi'de doğdu (! 11 2/ 

ı 700). Daha sonra Kahire'ye giderek 
Muhammed el-Büleydi, Abdullah el
Mağribi, ibrahim el-F'eyyQmi, Salim en
Nefravi, Şelebi ve Hifni gibi alimierin 
derslerine katıldı. Maliki fıkhında büyük 
bir otorite olarak halk ve yöneticilerin 
sevgi ve saygısını kazanan Adevi, başta 
Ezher olmak üzere Kahire'deki birçok 
medresede ders verdi. Aralarında Der
dir. DesQkl, Kal'i, Bennani gibi alimierin 
de bulunduğu pek çok talebe yetiştirdi. 
Şeyh Ali b. Muhammed eş-Şinavi vasıta

sıyla Ahmediyye tarikatına intisap etti. 
1 O Receb 1189'da (6 Eylül 1775) Kah i-
re' de vefat etti. 

Zamanında Maliki fukahasının en ön
de gelenlerinden olan Adevi, Maliki fık
hına dair eserlerin şerhlerine haşiyeler 
yazan ilk müellif olarak da bilinir. Eser
lerinin hemen hepsi haşiye tarzında olup 
başlıcaları şunlardır: 1. Haraşi'nin, Ha
lil b. ishak'ın Mu{]tasar',ına yaptığı şer
hin haşiyesi (Bulak 1299, 1317, 13 I 9; şer

hin kenarı nda , !-VIII). z. Zürkani'nin Ali 
el-MenQfi'ye ait el- 'izziyye ( el·Mu/::ad· 
dimetü 'l· 'izziyye) adlı esere yaptığı şer
hin haşiyesi (Bulak 1298; Kah i re 1229, 

ı 304) 3. ibn Ebu Zeyd el-Kayrevani'nin 
Hisale'sine Ali el-MenQfi'nin Kifayetü't
talibi'r-rabbdni adıyla yaptığı şerhin 

haşiyesi (1-11, Bulak 1288; Kahire 1300, 

131 o ı. Bu üç eser Maliki fıkhına dairdir. 
4. ed-Dürretü'l-feride 'ale'l-kelimati't
tev}ıidiyye. Emir Muhammed'in Mat
la 'u'n-neyyire.yn !ima yete 'alla~ bi'l
~udreteyn adlı eseriyle birlikte basıl

mıştır (Kah i re I 896) 

Bu eserlerden başka , lraki'nin hadis 
ıstılahiarına dair el-Elfiyye adlı eserine 

Ali b. Ahmed 
ei-Adevi'nin 

el yaz ısı 

ADEVf. Muhammed Hasenevn 

Şeyhülislam Zekeriyya el-Ensari'nin, Ab
durrahman el-Ahderi'nin mantıka dair 
es-Süllem adlı eserine Ahmed el-Mol
lavi'nin, ibrahim el-Lekani'nin Cevhe
retü't-tevhid adlı eserine oğlu Abdüs
selam el-Lakani'nin yaptığı şerhlere ha
şiyeler yazmıştır. 
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~ AHMET ÖZEL 

ı 
ADEVİ, Muhammed Haseiıeyn 

ı 

( ._,.,..ı.ıı .:,;......>- ........... ) 
Şeyh Muhammed Haseneyn 

Mahlıl f e l·Adevl 
(ö. 1936) 

M<'lliki fakihi, <'Ilim ve 

L 
Ezher'in yöneticilerinden. 

_j 

Mısır'da AsyQt vilayetine bağlı Beni 
Adi'de doğdu ( 18 Mart 1861 ı Bir u lema 
ailesine mensuptur. islami ilimiere dair 
temel bilgileri öğrendikten sonra Ez
her'e girdi. On iki yıl süren tahsil haya
tı sırasında zekasıyla dikkati çekti. "Üs
tün başarı" derecesiyle alimiyye• pa
yesi aldı. Bir süre Ezher'de hocalık yap
tı. Çeşitli ilimlerdeki şöhreti yanında di
siplinli çalışmasıyla da tanındı ve bazı 

önemli görevlerde bulundu. Bu sırada 

Ezher'de birtakım yenilikler yaptı. Kur
duğu yeni ve modern kütüphanenin ilk 
müdürü oldu. Bir süre sonra Ezher ile 
dini enstitülere başmüfettiş tayin edil
di; ayrıca Ezher idare Meclisi üyeliğine 
getirildi. Daha sonra Tanta Ahmedi Ca
mii şeyhi olan Adevi, Ezher ve dini ens
titüler müdürlüğü yaptı. Ezher'deki bir
çok faaliyeti yanında, Kefrüşşeyh vila-
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