
rin onu rivayet etme icazetine sahip ol
duğu kaynaklarda zikredilmektedir. Ay
rıca Taberf'nin. Tefsfr 'inde ondan 1560 
yerde söz etmesi (Sezgin. ı. 30). günümü
ze kadar gelmeyen bu eserin ilmi değe
ri ve önemi konusunda bir fikir vermek
tedir. 
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Deuri(trc. E. Ruh i Fığla l ı), Ankara 1981, s. 60. 

L 

li İSMAİL L. ÇAKAN 

ATIYYE b. ESVED 
( ~.>-''S'! tr. ~ ) 

(ö. 75 /694) 

Hariciler'in önde gelenlerinden, 
Ataviyye kolunun reisi. 

_j 

Beni Hanife kabilesindendir. Sicistan 
ve Horasan'da Haricfliğin yayılması için 
büyük gayretler gösterdi. Yezfd b. Mu
aviye'nin hilafeti sırasında, Ezarika'nın 

reisi Nafi' b. Ezrak'la birlikte Emevller'e 
karşı isyan etti. Ancak Nafi' b. Ezrak' ın, 

kendilerinden olsalar bile, Haricfler'in 
bulunduğu yere hicret etmeyerek Erne
vf yönetimi altında yaşamayı kabulle
nenleri (kaade*) tekfir etmesi, muhalif
lerinin kadın ve çocuklarının öldürülme
sini helal sayması üzerine Ezarika'dan 
ayrılarak kendisi gibi düşünen bazı Ha
rici reisieriyle birlikte Yername'ye gitti
ler. Yolda ordusuyla birlikte Ezarika'ya 
katılmak isteyen Necde b. Amir'le kar
şılaştılar ve kendisini Ezarika'nın doğru 
yoldan ayrıldığı noktasında ikna ederek 
tekrar Yername'ye dönmesini sağladı

lar. Böylece Necde'yi Ezarika'ya katıl

maktan vazgeçirip emfrü'l-mü'minfn ilan 
ettiler ve kendisine biat ettiler. 

Daha sonra Uman'da Abbad b. Ab
dullah'a karşı gönderilen Necedat ordu
sunun kumandanlığına tayin edilen Atıy
ye kesin bir galibiyet elde ederek Ab
bad ' ı öldürdü ; asayişi temin için aylar
ca burada kaldı. Ancak Uman dönüşü, 
Atıyye b. Esved ile Necde b. Amir ara
sında bazı ihtilaflar çıktı. Mesela Nec
de'nin kara ve deniz seferi yapan biriik
Iere farklı tahsisat vermesi. bilgisizlikle
ri yüzünden bazı haramları işleyenierin 

mazur sayılacaklarını ileri sürmesi gibi 
hususlar, başlıca ihtilaf konularını teşkil 

ediyordu. Atıyye, Necde ile anlaşamaya

cağına kanaat getirince daha önce sa
vaştığı Uman'a döndü. Fakat Uman 'da 
şartlar değiştiği için fazla kalarnadı ve 
deniz yoluyla Kirman'a geçti. Burada ha
kimiyet kurarak kendi adına para bas
tırdı. Üzerine gönderilen Emevf kuman
danı Mühelleb ' in ordusu karşısında tu
tunamayıp önce Sicistan 'a, daha sonra 
Sind'e kaçtıysa da Kandabfl'de Mühel
leb'in askerleri tarafından yakalanarak 
öldürüldü. 

Her ne kadar Necde b. Amir'le ihtila
fa düştüğünde Kirman ile Sicistan'daki 
ikameti sırasında kendisine tabi olanlar 
"Ataviyye" diye anılmışsa da Atıyye ' nin 

Hariciler içinde kendisine has görüşlere 
sahip olduğu tesbit edilememiştir. 
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ATIYYE b. KAYS 

(~tr.~) 
Ebıl Yahya Atıyye b. Kays el-Kilabl 

(ö. 121 / 739) 

Dımaşklı kıraat alimi, tabii. 
_j 

Kelaf. Hımsf ve Dımaşki nisbeleriyle de 
anılır. Hicretin 7. yılında doğdu. Übey b. 
Ka'b, Abdullah b. Amr, Abdullah b. ömer, 
Nu'man b. Beşir ve Muaviye b. Ebü Süf
yan gibi sahabflerden hadis öğrendi. 

Kur'an-ı Kerfm'i arz* yoluyla ümmü'd
Derda'ya okudu. Hemşehrisi ve yaşça 
kendisinden küçük olan meşhur kıraat 
alimi İbn Amir'in vefatından sonra Dı

maşk kari*i oldu. Kendisinden arz yo
luyla kıraat okuyanlar arasında Safd b. 
Abdülazrz ve Ali b. Ebü Hamele gibi mu
haddis ve mukri*Ier vardır. Güvenilir bir 
kıraat alimi olması sebebiyle halk, el
lerinde bulunan Kur'an nüshalarındaki 

muhtemel istinsah hatalarını düzeltmek 
üzere onun etrafında toplanırlar. bu nüs
haların imlasında onun kiraatini esas 
alırlardı. Ebu Hatim'e göre rivayeti mak
bul sayılabilecek bir derecede idi. Oğlu 
Sa'd Abdullah b. Ala b. Zebr, Abdurrah
man b. Yezfd b. Cabir gibi muhaddis
ler kendisinden rivayette bulunmuşlar, 
imam Müslim ile dört Sünen 'in sahip
leri kitaplarında onun rivayetlerine yer 
vermişlerdir. 

ATIYYE b. SA]D 

Abid. zahid ve mücahid bir alim olan 
ve ordunun Kur'an muallimi olarak da 
bilinen Atıyye, Ebu Eyyüb el-Ensarf ile 
birlikte istanbul'un muhasarasına da ka
tıldı. 114 yıl gibi uzun ve bereketli bir 
ömür sürdükten sonra 121'de (739) ve
fat etti. 11 O (728) yılında vefat ettiği de 
ileri sürülmüştür. 
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ATIYYE b. SAİD 

(_~tr.~) 

Ebu Muhammed Atıyye b. Said 
b. Abdiilah el-Endelüsl 

(ö . 4071 1016) 

Endülüslü sılfi, hadis hafızı ve 
kıraat alimi. 

_j 

Tunus şehirlerinden Kafsa'ya nisbetle 
Kafsf diye de anılır. İlim tahsili için uzun 
seyahatler yaparak Şam, Irak, Mısır, Ho
rasan ve Buhara gibi belli başlı ilim mer
kezlerini dolaştı. Endülüs muhaddisi İb
nü'l -Bacf, Horasan fakihi ve muhaddisi 
Zahir b. Ahmed'den hadis okudu. Endü
lüs 'te Ebü'l-Hasan Ali b. Hasan b. Ali 
el-Antakf'den, Mısır'da da Ebü Ahmed 
Abdullah b. Hüseyin es-Samirf'den ilm-i 
kıraati öğrendi. Bu seyahatler sırasında 
istinsah ederek veya satın alarak birik
tirdiği kitapların ancak develerle taşı

nabilecek kadar çok olduğu rivayet edi
lir. Gittiği yerlerde halkın takdir ve hay
ranlığını kazanan Atıyye'ye meşhur süfi 
Ebü Abdurrahman es-Sülemf'nin bazı 

müridierinin intisap ettiği ve bu yüzden 
Sülemfnin onu kıskandığı söylenir. Fireb
rf'nin talebesi İsmail b. Muhammed b. 
Hacib'den bizzat dinlediği Sal_ıffı.-i Bu
ly1rf'yi Mekke'de rivayet ederken ravi
ler hakkında verdiği geniş bilgiler, tale
belerini derin ilmine hayran bırakmıştır. 

Sika • bir hadis hafızı olan Atıyye b. 
Said'in muhtelif eserleri olduğu kayde
dilmekte ve sema* hakkındaki kitabın
da semaı caiz gördüğü için Kuzey Afri
kalılar'ca tasvip edilmediği belirtilmek
tedir. Hz. Peygamber'in miğfer giydiği
ne dair hadisin tarik*lerini bir araya ge
tirdiği birkaç cüzlük bir eserinden de söz 
edilmektedir. 407'de (1016) Mekke'de 
vefat eden Atıyye ' nin 403. 408 ve 409'
da öldüğüne dair de rivayetler vardır. 
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