ATIYYE b. SA]D
rin onu rivayet etme icazetine sahip olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Ayrıca Taberf'nin. Tefsfr 'inde ondan 1560
yerde söz etmesi (Sezgin. ı. 30). günümüze kadar gelmeyen bu eserin ilmi değe
ri ve önemi konusunda bir fikir vermektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Sa'd, et- Tabakat, VI, 304; Bu harf. et- Taril)u 'l-kebfr, vıi, 8-9; İbn Kuteybe, el -Ma 'arif
(Ukkaşe), s. 518, 624; el-Cerh ue 't-ta'drl, VI ,
382-383 ; İbn Adf. el -Kilm il, V, 2007; Zehebf,
Mrzanü'l-i'tidal, lll, 79-80; a.mlf.. A' lamü'nnübela', V, 325 -326; İbn Hacer, Tefı?Tbü 't- Teh?fb, VII, 224-226; Sezgin, GAS, 1, 30 ; W. Montgomery Watt. islam Düşüncesinin Teşekk ül
Deuri(trc. E. Ruh i Fığl a l ı), Ankara 1981, s. 60.
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ATIYYE b. ESVED
( ~.>-''S'! tr. ~ )

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 katıldı. 114 yıl gibi uzun ve bereketli bir
ömür sürdükten sonra 121'de (739) vefat etti. 11 O (728) yılında vefat ettiği de
ileri sürülmüştür.
BİBLİYOGRAFYA :

İbn Sa'd, et·Taba(cat, VII, 460; Halife b. Hayyat. et- Tabakat (Zekkar), ll, 798; Buhar!. et- Tarrtıu'l:k·ebrr, ·vii, 9; Zehebf. A'lamü 'n-nübela',
V, 324-325; İbnü 'I -Cezerf. Cayetü 'n-nihflye,
1, 513-514; İbn Hacer, Tefı?ibü't- Tefı?rb, VII,
228-229.
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Hariciler'in önde gelenlerinden,
Ataviyye kolunun reisi.
_j

Beni Hanife kabilesindendir. Sicistan
ve Horasan'da Haricfliğin yayılması için
büyük gayretler gösterdi. Yezfd b. Muaviye'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 Ernevf yönetimi a ltında yaşamayı kabullenenleri (kaade*) tekfir etmesi, muhaliflerinin kadın ve çocuklarının öldürülmesini helal sayması üzerine Ezarika'dan
ayrılarak kendisi gibi düşünen bazı Harici reisieriyle birlikte Yername'ye gittiler. Yolda ordusuyla birlikte Ezarika'ya
katılmak isteyen Necde b. Amir'le karşılaştılar 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. Abdullah'a karşı gönderilen Necedat ordusunun kumandanlığına tayin edilen Atıy
ye kesin bir galibiyet elde ederek Abbad ' ı öldürdü ; asayişi temin için aylarca burada kaldı. Ancak Uman dönüşü,
Atıyye b. Esved ile Necde b. Amir arasında bazı ihtilaflar çıktı. Mesela Necde'nin kara ve deniz seferi yapan biriikIere farklı tahsisat vermesi. bilgisizlikleri yüzünden bazı haramları işleyenierin

Ta beri, Tarif] (Ebü'I -Fazl). V, 566; Eş ' arf, Ma(caltit (Abdü lhamid). ı , 92-93; Bağdadi, el-Far(c
(Abdü lh amid). s. 88; isferayfnf. et-Tebşfr, s. 30;
Şehristanf, el-Milel (Kilanfl. ı , 123; İbnü'I-Esfr.
el -Kamil, IV, 203, 205.
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Yahya Atıyye b. Kays el-Kilabl
(ö. 121 / 739)
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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 Süfyan gibi sahabflerden hadis öğrendi.
Kur'an-ı Kerfm'i arz* yoluyla ümmü'dDerda'ya okudu. Hemşehrisi ve yaşça
kendisinden küçük olan meşhur kıraat
alimi İbn Amir'in vefatından sonra Dı
maşk kari*i oldu. Kendisinden arz yoluyla kıraat okuyanlar arasında Safd b.
Abdülazrz ve Ali b. Ebü Hamele gibi muhaddis ve mukri*Ier vardır. Güvenilir bir
kıraat alimi olması sebebiyle halk, ellerinde bulunan Kur'an nüshalarındaki
muhtemel istinsah hatalarını düzeltmek
üzere onun etrafında toplanırlar. bu nüshaların imlasında onun kiraatini esas
alırlardı. Ebu Hatim'e göre rivayeti makbul sayılabilecek bir derecede idi. Oğlu
Sa'd Abdullah b. Ala b. Zebr, Abdurrah man b. Yezfd b. Cabir gibi muhaddisler kendisinden rivayette bulunmuşlar,
imam Müslim ile dört Sünen 'in sahipleri kitaplarında onun rivayetlerine yer
vermişlerdir.

ABDULLAH

AYDEMİR

ATIYYE b. SAİD
(_~tr.~)

Ebu Muhammed Atıyye b. Said
b. Abdiilah el-Endelüsl
(ö . 4071 1016)
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mazur sayılacaklarını ileri sürmesi gibi
hususlar, başlıca ihtilaf konu larını teşkil
ediyordu. Atıyye, Necde ile anlaşamaya 
cağına kanaat getirince daha önce savaştığı Uman'a döndü. Fakat Uman 'da
şartlar değiştiği için fazla kalarnadı ve
deniz yoluyla Kirman'a geçti. Burada hakimiyet kurarak kendi adına para bastırdı. Üzerine gönderilen Emevf kumandanı Mühelleb 'in ordusu karşısında tutunamayıp önce Sicistan 'a, daha sonra
Sind'e kaçtıysa da Kandabfl'de Mühelleb'in askerleri tarafından yakalanarak
öldürüldü.
Her ne kadar Necde b. Amir'le ihtilafa 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.

Endülüslü
L

sılfi,

kıraat

hadis hafızı ve
alimi.

_j

Tunus şehirlerinden Kafsa'ya nisbetle
Kafsf diye de anılır. İlim tahsili için uzun
seyahatler yaparak Şam, Irak, Mısır, Horasan ve Buhara gibi belli başlı ilim merkezlerini dolaştı. Endülüs muhaddisi İb
nü'l -Bacf, Horasan fakihi ve muhaddisi
Zahir b. Ahmed'den hadis okudu. Endülüs '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 biriktirdiği kitapların ancak develerle taşı
nabilecek kadar çok olduğu rivayet edilir. Gittiği yerlerde halkın takdir ve hayranlığını kazanan Atıyye 'ye meşhur süfi
Ebü Abdurrahman es-Sülemf'nin bazı
müridierinin intisap ettiği ve bu yüzden
Sülemfnin onu kıskandığı söylenir. Firebrf'nin talebesi İsmail b. Muhammed b.
Hacib'den bizzat dinlediği Sal_ıffı.-i Bu ly1rf'yi Mekke'de rivayet ederken raviler hakkında verdiği geniş bilgiler, talebelerini derin ilmine hayran bırakmıştır.
Sika • bir hadis hafızı olan Atıyye b.
Said'in muhtelif eserleri olduğu kaydedilmekte ve sema* hakkındaki kitabın
da semaı caiz gördüğü için Kuzey Afrikalılar'ca tasvip edilmediği belirtilmektedir. Hz. Peygamber'in miğfer giydiği
ne dair hadisin tarik*lerini bir araya getirdiği 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.

63

ATIYYE b. SAID
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ATIYYE-i SENİYYE
(~~)
Padişahlar tarafından
çeşitli

kimselere verilen
hediyeler için kullanılan bir tabir.

L

Atıyye (çoğu ıu

~

ataya) " bahşiş ve ihsan"
manasma gelmektedir. Genellikle padişahlar tarafından nakit olarak verilen
hediyeler için kullanılır. Önceleri şairlere,
sanatkarlara, saray mensuplarına, ulema ve meşayihe in'am, tasadduk, ihsan
gibi adlarla verilen hediyeler de muhtemelen atıyye ile aynı anlamı taşır. Padişahlar belli günlerde saray halkına . çeşitli vesilelerle devlete hizmeti geçen kişilere yahut marifet sahibi kimselere,
bir işte fevkalade başarı gösterenlere,
hatta taziye maksadıyla bazı önemli şa
hıslara, yabancı elçilerin maiyetindekilere elbise ve kumaş gibi hediyeler yanında para keseleri de ihsan ederler ve
bunlara " atıyye-i seniyye" denirdi. CülOs
münasebetiyle askere "ataya-yı cülüsiyye" adıyla bahşiş dağıtılırdı. Yeni yıl münasebetiyle dağıtılan paralara da "muharrem atıyyesi " adı verilirdi. Ayrıca hac
mevsiminde Hicaz'a gönderilen paralar
için de bu tabir kullanılırdı. Her sene Mı
sır'dan Mekke'ye gönderilmesi adet olan
akçeler " atıyye -i caize-i hümayun" olarak
adlandırılırdı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıl
masında hizmeti geçeniere yeni görevler
verilirken nakit para da ihsan edilmişti.
Bunlardan kul kethüdası Hasan Ağa 'ya
mir-i miran rütbesiyle 50.000 kuruş, saksoncubaşıya yirmi beş kese atıyye verilmiş, bu ihsanlar Teşrifatçı Necib Efendi tarafından dağıtılmıştı. 1849' da eski
sadrazamlardan Rauf Paşa' nın Bebek'teki yalısının tamir masrafı için kendisine
padişah tarafından 250 kese atıyye-i seniyye ihsan edilmişti. ll. Abdülhamid de
huzur derslerinde bulunan hocalara çeşitli hediyeler yanında nakit atıyyeler de
verirdi. Mübarek gecelerde nöbetle davet
ettiği tarikat şeyhlerine bohçalar içinde
hediyeler, dervişlere de atıyye olarak para keseleri dağıttırır. camide, huzurunda
vaaz eden şeyh efendilerin koyunlarına
"atıyye çıkın ları " koydurur, mevlidhanlara da para keseleri verdirirdi.
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Padişahlar tarafından çeşitli vesilelerle
verilen bu hediyeler, ilim ve fikir adamlarıyla şair, edip ve sanatkarların teşvi
ki, devlet hizmetinde liyakatı görülenierin mükafatlandırılması bakımından Osmanlı kültür, ilim ve siyaset hayatında
önemli bir rol oynamıştır.
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Kur'an", 6) . Bir diğer çoğul şekli olan
uteka ise Mekke'nin fethedildiği gün öldürülmeyip serbest bırakılan Kureyşliler
hakkında Hz. Peygamber tarafından kullanılmış, diğer kabilelerden serbest bı
rakılanlara ise tuleka * denilmiştir (bk.
Müsned, IV, 363). Bu kelime ayrıca Atik
el-Bekri. Atik b. Abdülaziz el -Harbi, Atik
b. Ebü'l-Fazl b. Selame, Atik b. Hişam
gibi muhaddislerin adı olarak da bilinmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü'l· 'Arab, "'ati~" md. ; Tacü 'l· 'aras,
"'atil!:" md.; Kamus Tercümesi, "'a~" md.;
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ve Hz. Ebu Bekir hakkında
kullanılan bir sıfat.

ATİK ALİ PAŞA
~

ifade ettiği manaya göre çağulu itak.
uteka ve utuk şekillerini alan atik keli mesi sözlükte "güzel, soylu, hür, şerefli,
eski " manalarma gelmekte ve Kur'an-ı
Kerim'de Kabe anlamında kullanılan · eı
Beyt"in sıfatı olarak geçmektedir (bk elHac 22 / 29, 33). Bir hadis-i şerifte ifade
edildiği üzere, Kabe zorbaların zulmünden kurtarıldığı için (bk . Tirmizi, "Tefsir",
23). Hasan-ı Basri'den gelen rivayete göre yeryüzünde kurulan mabedierin en
eskisi olduğu için (bk Al -i imran 3/ 96),
Said b. Cübeyr'e göre ise şerefi ve yüksek itibarı sebebiyle "el-Beytü 'l-atlk" diye anılmıştır. Kabe'yi yıkmak maksadıy
la Mekke'ye kadar gelen ve Ashab-ı fll
diye bilinen Ebrehe ordusundan zarar
görmeyip korunması, tarih boyunca hiç
kimsenin hükmü altına girmemesi de
ona bu sıfatı kazandırmıştır.
Atik
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Hz. Ebu Bekir için kullaPeygamber'in ona, "Sen Allah ' ın
cehennemden azat ettiği (atik) kimsesin " (Tirmizi, "Mena.Jpb", 16) diye iltifat
etmesiyle başlar. Her ne kadar yüzü güzel olduğu veya annesi tarafından böyle
vasıflandırıldığı için Ebü Bekir'in atik diye anılmış olabileceği ileri sürülüyorsa da
kızı Aişe tarafından rivayet edilen Tirmizi hadisi birinci görüşü teyit etmektedir.
lakabının

nılması ,

Atikin çoğul şekillerinden biri olan itak
kelimesini Abdullah b. Mes'üd, Mekke'de
nazil olan el-İsra, el-Kehf, Meryem, Taha ve el-Enbiya süreleri hakkında ve "eski. önce" manasında el-itaku'l-üvel şek
linde kullanmıştır (b k. Buhari, "Feza 'ilü'l-

(ö. 9171 1511)
Osmanlı vezirifızamı.

L

~

Aslen Saraybosna ' nın Drozgometva köyündendir. Devşirme olarak Enderun'da
yetişti. Hadım lakabıyla da tanınan Ali
Paşa bir süre Babüssaade ağalığı yaptıktan sonra önce sancak beyiliği, ardın
dan da Karaman beylerbeyiliğinde bulundu (14 82) . Bu sırada içteki çeşitli siyasi karışıklıklarla uğraştı, özellikle Cem
Sultan ve Karamanoğlu Kas ım Bey'e karşı başarı ile mücadele etti. Daha sonra
Rumeli beylerbeyi olan Ali Paşa, Bağdan
voyvodasının Akkirman ' ı almaya teşeb
büs etmesi üzerine ona karşı gönderildi. Ali Paşa Eflak beyini ve kuwetlerini
yenerek Boğdan'a girdi. Boğdan Prensi
Stefan Çel Mare karşı kayamayacağını
anlayınca Lehistan'a iltica etmek zorunda kaldı. 1483'te Veziriazam Davud Paşa'nın maiyetinde Memlük seferine katıldı , çevredeki kaleterin zaptedilmesinde başarılı oldu. Bu sırada asker arasın
da görünen hastalık ve bitkinliğe rağ
men savaşa devam ederek Memlük askerlerini bozguna uğrartıktan sonra Karaman 'a çekildi ( 1492) . Memlükler'le barış imzatanmasının ardından , Venedikliler'in Mora kıyılarını tehdidi üzerine Davud Paşa ile birlikte Modon ve Koron'u
almakla görevtendirildi ve yol boyunca
Navarin, Zenşiyo kalelerini savaş yapmadan ele geçirip Osmanlı topraklarına
kattı ( 1500). Bu sefer sırasında Leontari
önlerinde ll. Bayezid ile buluştu, ancak
kış yaklaştığı için padişah geri döndü.
Bu durumdan faydalanan Venedikliler
Navarin'i geri aldılarsa da Kemal Reis'in

