
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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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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