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ADİ b. MÜSAFİR 
( _}l... cr. .S.J>.. ) 

(ö. 557/ 1162) 

Adeviyye tarikatının kurucusu 
sayılan ve sonradan Yezidiler 
tarafından da sahip çıkılan 
mutasawıf, alim ve fakih. 

.J 

Suriye'de Ba'lebek şehrine bağlı Beyti
far'da dünyaya geldi. Doğum tarihi belli 
değildir. Ancak 557 yılında ( 11 62) dok
san yaşlarında vefat ettiğine göre 467'
de (1074) doğmuş olmalıdır. İlk dini bil
gileri doğduğu yerde aldı. Abdülkadir-i 
Geylani. EbO Neclb Sühreverdf. Ebü'I
Vefa ei-Hulvanf. Hammad ed-Debbas, 
Ahmed er-Rifaf. Ahmed ez-Za'feranl ve 
Akli e!-Menbicl gibi devrinin tanınmış 
simalarıyla görüştü. Kalabalık bir kafi
le ile hacca gidip Kabe'yi ziyaret ettik
ten sonra dört sene Medine'de kaldı. 

Bağdat, Şam, Halep gibi şehirleri dolaş
tı ve Hakkari'de inzivaya çekildi. Kendisi 
için inşa edilen zaviyede vefat etti. Kab
ri, Musul'un 65 km. kuzeyindeki Ba'zri 
mevkiinde bulunan Laliş dağındaki za
viyesindedir. İbn Hallikan. Şeyh Adi'nin 
torunlarının, dedelerinden kalan tasav
vufi hatırayı. tarikat adab ve erkanını 

devam ettirdiklerini, bölge halkının da 
şeyhe büyük bir saygı ile bağlı olduğu 

nu bildirir. 

Şerefeddin ve Ebü'I-Fezail gibi lakap
larla anılan Adi b. Müsafir'in nesebi, 
Emevi halifelerinden Hakem b. Mer
van'a, tarikat ve hırka silsilesi EbO Said 
Harraz'a ve onun vasıtasıyla Hz. Ömer'e 
dayandırılır. Gerek nesebi gerekse tari
kat . silsilesiyle ilgili rivayetlerin tama
mıyla asılsız olduğunu ifade eden İbn 
Teymiyye, Şeyh Adi ve ona tabi olanla
rın İslam·a bağlı salih ve takva sahibi 
kişiler olduğunu ısrarla belirtir. Ona gö
re Şeyh Adi. Ebü'I-Ferec. Abdülvahid b. 
Muhammed eş-Şirazi ve Şeyhülislam 

Hakkari gibi meşhur Sünniler'in izinden 
gitmiştir. Bunlar esas itibarıyla Sünnili
ğin dışına çıkmamış!ar. Ehl-i sünnet akl
desine hassasiyetle bağlı kalmışlar ve 
bid'atlardan kendilerini uzak tutmuş
lardır. 

Şeyh Adi'ye birçok kerametler isnat 
edilir. Şa'ranl, onun her gün Büyük Ok
yanus'taki "altıncı ada"ya gidip geldiği
ni ve orada ikamet ettiğini söyler. Ab
dülkadir-i Geylani ise Adi'yi devrinin ma
na sultanı olarak kabul etmiş ve "Şayet 
peygamberlik çile çekilerek kazanılan 

bir şey olsaydı. onu Adi elde ederdi" de
miştir. Bilhassa mağaralarda , dağ baş-

larında ve sahralarda yalnız yaşamak

tan hoşlanan Adi'ye müridieri ve taraf
tarları son derece bağlıydılar. Gösteri
len bu aşırı hürmet ve bağlılığın tesiriy
le bazı kişilerin onu kutsileştirdikleri, 

hatta ilahlaştırdıkları görülmüştür. Bun
ların inancına göre şeyh, müridierinin 
namazını kılmış ve oruçlarını tutmuş ol
duğundan, bu nevi mükellefiyetler ken
dilerinden sakıt olmuştur. Türbesi, civa
rında yapılan çalgılı ve içkili tarikat ayin
leri halkın şiddetli tepkisine yol açtığı 

için 1414'te tahrip edilmiş, Şeyh Adi'nin 
kemikleri mezarından çıkarılarak yakıl
mış, müridierinin çoğu öldürülmüştür. 
Daha sonra tekrar inşa edilen türbe. Ye
zldiler'in bir çeşit kıblesi ve tavaf ettikle
ri yer haline gelmiştir. Türbenin. Adi'nin 
soyundan gelen Şemseddin'i esir alıp 

Musul'da 1246'da idam eden Bedred
din Lü'lü' tarafından yakıldığı da riva
yet edilmektedir. 

Adi b. Müsafir'in önemi, daha sonraki 
asırlarda Yezldiler'in kendisine sahip 
çıkıp onu pir olarak kabul etmelerinden 
ileri gelmektedir. İslam esaslarına bağ
lı Sünni bir mutasawıf olan Adi'nin İs
lamiyet'ten tamamıyla uzaktaşmış Ye
zidiler tarafından rehber olarak kabul 
edilmesinin sebebi, onun İslam alemin
deki yaygın şöhretinden faydalanmak 
istemeleridir. Yezidiler'in Şeyh Adi'ye 
sahip çıkmaları. zahir ulemasını diğer 

bir Adi'nin daha mevcut olduğunu ka
bul etmeye zorlamıştır. İler i sürülen bir 
iddiaya göre. Aynisıfnl (Aikos) Manastı

rı'nda yaşayan Edi (Thaddaus) isminde 
bir keşiş, Müslümanlığı kabul edip İsla 
miyet'le Nastüriliğ in karışımı olan yeni 
bir dinin kurucusu olarak ortaya çıkmış

tır. Bundan başka, Şeyh Adi'nin Mani'nin 
talebesi Adde (Ade) ile aynı şahıs oldu
ğunu ileri sürenler olduğu gibi. "ateş 

ruhu" manasma gelen Azar ile aynı ol
duğunu iddia edenler de vardır. 1452 
yılına ait bir Süryani vesikasına dayana
rak Adi isminde bir şahsı Yezidiliğin ku
rucusu olarak gösteren Nastürl keşişle

rinden Ramişe'ya göre Adi, Tayrahiti 
Kürt kabilesinden Aynisıfni Manastırı 

çobanının oğludur. Başkeşişin Kudüs'ü 
ziyarete gitmesinden faydalanarak ma
nastırı keşişlerin elinden almış, ziyare
tini tamamlayıp memleketine dönen 
başkeşiş durumu Cengiz Han'ın yeğe

ni Tuman'a bildirince de yakalanarak 
1223'te idam edilmiştir. Bu rivayetlere, 
Adi gibi Sünni bir şeyhin Yezldilik gibi 
İslam ' a uzak bir mezhebin kurucusu 
olarak kabul edilmesinden doğan zor-

AD] b. NECCAR 

lukları halletmek için ortaya atılmış söy
lentiler olarak bakmak gerekir. 

Kaynaklarda Şeyh Adi'nin birçok ese
rinin bulunduğundan bahsedilirse de 
Keşfü '?-?Um1n, Hediyyetü '1- 'driffn ve 
Brockelmann'da onun yalnız bir eseri 
zikredilir. Katip Çelebi ve Bağdatlı İsma
il Paşa'nın 'Akidetü'ş-Şeyl] 'Adi b. Mü
safir diye kaydettikleri bu risaıe. İ 'ti
~adü Ehli's-sünne ve'l-cemd 'a adıyl a 
neşredilmiştir (Musul 1975) . Geniş ölçü
de İhyd ,ü 'ulı1mi'd-dfn'in tesiri a ltın
da kaleme alınmış olan risalede Selefi 
bir görüş hakimdir. İbn Teymiyye. Şeyh 
Adi'ye nisbet edilen bir risaleyi ona bağ
lı kişilerden birinin kendisine gösterdi
ğ i ni. ancak bu r isalenin Ebü'I-Ferec ei
Makdisf'nin et-Tabsıra'sından aynen 
alınmış olduğunu, sadece bazı önemsiz 
ilave ve çıkarmaların yapıld ı ğını ve Yezld 
ile ilgili hususların Ebü'I-Ferec'in ese
rinde yer almadığını ifade eder. Bun
dan başka, biri bir halifesine, diğeri mü
ridlerine yaptığı vasiyetleri ihtiva eden 
iki "vesaya "sı ve bir kasidesi ile Add
bü'n-nefs adlı bir risalesi vard ı r. Beh
cetü sultdni'l-evliyd ,i'l- 'drifin ve'l
aktôbi'l-kô.milfn eş-Şeyi] b. Müsôfir 
el-Ümevi isimli menakıbnamesi. mü
ridlerinden biri tarafından kaleme alın

mış olmalıdır. 
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ADI b. NECCAR 
(Beni Adi b. Neccar) 

(_;~cr. ._s.J>-.f--1) 

Hz. Peygamber'in derlesi 
Abdülmuttalib'in annesi 

Selma bint Amr'ın mensup olduğu 
bir kabile 

(bk. NECCAR). 
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