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Tay kabilesinin reisi olan 
meşhur sahabi. 

_j 

Müslüman olmadan önce mutaassıp 
bir hıristiyan ve amansız bir İslam düş
manı idi. Hz. Peygamber, Tay kabilesi 
üzerine Hz. Ali kumandasında bir seriy
ye sevkedince İslam kuwetlerine karşı 
koyarnadı ve ailesiyle birlikte hıristiyan 
Araplar'ın bulunduğu Suriye sınırına 

doğru kaçtı. Müslümanlar, aralarında 

kız kardeşi Seffane'nin de bulunduğu 
pek çok kişiyi esir alarak Medine'ye ge
tirdiler. Seffane Hz. Peygamber'in hu
zuruna çıkıp müslüman olduğunu 

söyledi; Hz. Peygamber de onu sadece 
azat etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, 
at ve harçlık vererek Şam'a kardeşi 

Adi'nin yanına gönderdi. Seffane'ye ya
pılan bu muameleden memnun olan 
Adi, kız kardeşinin de içinde bulunduğu 
bir heyetle Medine'ye geldi. ResQlul
lah'la yaptığı görüşme sonunda hicretin 
yedinci veya dokuzuncu (628, 630) yılın

da İslamiyet'i kabul etti. Müslüman ol
duğunda yaşı eliiyi geçmişti. 

Adi b. Hatim'in kabile reisliği Hz. Pey
gamber devrinde de devam etti. Başa
rılı çalışmalarıyla kabilesinin tamamen 
müslüman olmasını ve devlete karşı 

görevlerini eksiksiz yerine getirmesini 
sağladı. Böylece, kabilesine ait vergileri 
devlete tam ödemekle meşhur bir sa
habi vasfını kazandı. Arap kabilelerin
den birçoğunun islam'dan döndüğü ve 
devlete baş kaldırdığı Hz. EbQ Bekir'in 
hilafeti döneminde kabilesine hakim 
olarak en küçük bir kıpırdanışa dahi 
fırsat vermediği gibi, vergilerini de ek
siksiz ödemeye devam etmelerini sağ
ladı. Hz. EbO Bekir devrinde Halid b. 
Velid kumandasında Suriye seferine, 
Hz. ömer zamanında da Irak'ın fethine 
ve Kadisiyye Muharebesi'ne katıldı. Ce
me! ve Sıffin vak'alarında Hz. Ali'nin sa
fında yer aldı. Müslümanlığı kabul et
mesine vesile olduğu için Hz. Ali'ye kar
şı ayrı bir sevgisi ve bağlılığı vardı. Ce
me! Vak'ası'nda bir gözünü ve oğlu Mu
hammed'i kaybetti. Diğer oğlunu da 
Hariciler öldürdü. Irak' ın fetiiinden son
ra Küfe'ye yerleşti ve orada vefat etti. 

Uzun ömürlü sahabilerden biri olan 
Adi, babası Hatim et-Tai gibi cömert bir 
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insandı. Uzun süren kabile re isliğinin 

kazandırdığı tecrübeler onda sağlam ve 
köklü bir devlet adamlığı karakteri oluş
turmuştu. Hz. ömer'in vefakar ve salih 
bir insan olarak tavsif ettiği Adi b. Ha
tim, altmış altı hadis r ivayet etmiş, 

bunlardan yedisi ŞaJ:ıfJ:ı-i Bu{ıdrf'de, el
li yedisi de Ahmed b. Hanbel'in Müs
ned'inde yer almıştır. 

İsldm Ansiklopedisi'nin eski ve yeni 
baskılarında "Adi b. Hatim" maddesini 
yazan A. Schaade, onun, "ülkesini kati 
surette kaybetme tehlikesi karşısında 

müslüman olduğunu " söylemektedir. 
Bu iddianın ne derece haksız olduğunu 
anlayabilmek için Adi'nin İslamiyet'i na
sıl kabul ettiğini araştırmak yeterlidir. 
Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde (IV, 
257, 378) ve diğer kaynaklarda bizzat 
kendisinden nakledilen rivayete göre, 
Hz. Peygamber'in huzuruna geldiği za
man ResOluilah ona müslüman olması
nı üç defa teklif etmiş, Adi ise her sefe
rinde, "Benim bir dinim var" diyerek 
islamiyet'i kabule yanaşmamıştı. Hz. 
Peygamber, "Ben senin dinini senden 
daha iyi bilirim" diyerek Hıristiyanlık ile 
Sabiilik karışımı bir din olan RekOsiliğe 
mensup olduğunu söyleyince Adi b. 
Hatim hayret etmişti. Hz. Peygamber 
ayrıca ganimetin dörtte birini aldığını , 

bunun ise RekOsfliğe göre haram oldu
ğunu hatı rlatıp sözüne devam edince o 
hem utanmış, hem de Hz. Muham
med'in başkalarının bilmediği şeylerden 
haberdar olduğunu görerek peygam
berliğini kabul etmişti. 
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ADİ b. KA'B 
(Beni Adi b. Ka'b) 

( ~ ,J. ı,S J$.~ ) 

Kureyş kabilesinin Hz. Ömer 'in de 
mensup bulunduğu bir kolu. 

_j 

Kabileye adını veren Adi b. Ka'b'ın şe
ceresi Adnan'a kadar uzanır. Beni Adi, 
Cahiliye döneminde Kureyş'in diğer bü
yük kollarıyla birlikte Mekke yönetimin
de söz sahibi olup sefaret görevini yü
rütüyordu. Kusay b. Kilab'dan sonra Be
ni Abdüddar ile Beni Abdümenaf ara
sında çıkan anlaşmazlıkta Beni Abdüd
dar'ı destekleyen Beni Adi, Kabe'nin ta
miri sırasında Hacerülesved'in yerine 
konulması hususunda çıkan ihtilafta da 
yine Beni Abdüddar ile iş birliği yapm ış 

ve kan dolu bir kaba ellerini sokarak 
ölümleri pahasına da olsa bu şerefi baş
kalarına bırakmayacaklarına yemin et
mişlerdi. Bu sebeple Adi b. Ka'b ve on
larla bir likte aynı harekete katılan di
ğer kabHelere "kan yalayanlar" (Jeaka
tü'd-dem) denilmiştir . 

Beni Adi başlangıçta Hz. Peygam
ber'in islam'a davetine düşmanca bir 
tavır takınmış, fakat kabilenin ileri ge
lenlerinden ömer b. Hattab'ın müslü
man olması üzerine bu tavrını değiştir
mek zorunda kalmıştı. Nitekim Bedir 
Savaşı'nda müşriklerin safında yer alan
lar arasında bu kabileye mensup hiç 
kimse yoktu. Bizzat Hz. Ömer, Beni Adi 
mensuplarının tamamının Mekke'nin 
fethinden önce müslüman olduğunu 

ifade etmiştir . Ashab-ı kirarndan Sa
id b. Zeyd, Nuaym b. Abdullah ve Ha
rice b. Huzafe de bu kabileye mensup
tur. 

Hicri altıncı asırda varlıklarını sürdür
dükleri bilinen Adi b. Ka'b oğullarının 

bir kısmı, o sırada Fatımi yönetiminde 
bulunan Mısır'a yerleşmişlerdi. 
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