
yetten ayrıldı, daha sonra Karahisar ve 
Karasi mutasarrıflığı yaptı. Bala rütbe
siyle Harem-i şerif müdürü oldu (1876) . 
Bu arada kendisine bazı siyası meselele
ri halletmek üzere Trablus, Girit, Lüb
nan gibi yerlerde geçici görevler de ve
rildi. Medine'de bulunduğu sırada ora
da vefat etti. Ölüm tarihi Sicill-i Osma
ni'de 1877, Osmanlı Müellifleri'nde 
1880 olarak gösterilmişse de bu tarih
lerden biraz daha sonra öldüğü tahmin 
edilmektedir. 

Ata Bey, yaptığı devlet hizmetlerin
den ziyade beş ciltlik Tarih 'i ile şöhret 
kazanmıştır. O zamana kadar kullanıl
mamış bazı kaynaklardan da faydala
narak kaleme aldığı bu eseri, saray ve 
bilhassa Enderun teşkilatı için oldukça 
önemlidir. Birinci ciltte eserin yazılış se
bebi, Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar 
saray ve Enderun teşkilatı, kanunları, 

adabı, saray mensuplarının görevleri, 
teşkilatta ilgili bazı terimler üzerinde 
durmuş ; ikinci ciltte Enderun ve saray
dan yetişen yetmiş dokuz sadrazam, üç 
şeyhülislam, otuz altı kaptanpaşa ve di
ğer bazı rütbe ve makam sahiplerinin 
biyografilerini anlatmış: üçüncü ciltte 

Tawarzade Ata Bey' in tercüme ettiği Tuh{etü'[.farisrn ad
lı eserin il k sayfası (SU\eymaniye Ktp. , Bağdatlı Vehbi , nr. 1503) 
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XIX. yüzyılın bazı devlet adamları ile ken
disinin bulunduğu memuriyetleri, eserin 
hazırlanışı sırasında faydalandığı kay
nakları ve müelliflerini belirtmiş; dör
düncü ciltte Osmanlı padişah ve şehza
deleriyle Enderun'dan yetişen şairterin 

hayatiarına dair bilgiler ve şiirlerinden 

örnekler: beşinci ciltte de padişahlara 
göre kronolojik kısa bir Osmanlı tarihi 
ile nazım ve nesir halinde bazı metinler 
vermiştir. Eserin bilhassa Enderun ve 
saray teşkilatı ile ll. Mahmud ve Abdül
mecid devirlerinden bahseden kısımları 
önemlidir. Müellif eserinin üçüncü cil
dinde babasının ve kendisinin tayin edil
diği memuriyetler, üstlendiği siyası gö
revler hakkında da müstakil başlıklar 

halinde ayrıntılı bilgi vermektedir. 

Ata Bey' in Tarih 'i beş cilt halinde 
1293'te istanbul'da basılmıştır. Birinci. 
ikinci ve üçüncü ciltlerin başında devrin 
tanınmış birçok devlet adamı ve bilgini
nin takrizleri yer almaktadır. Aynı za
manda şiir de yazan Ata Bey'in kendi 
hattı ile bir divanı vardır (Mi llet Ktp ., Ali 
Emiri, Manzum, nr. 360). Arapça'dan mü
ellifi tesbit edilemeyen TuJ:ıietü 'l-tarisin 

ii aJ:ıvali l].uywi'l- mücahidin (Süley
maniye Ktp ., Bağdattı Vehbi, nr. 1503) adlı 
at ve atçılık sanatıyla ilgili bir eser ter
cüme etmiştir. Ayrıca Ragıb Paşa Mec
muası'na zeyil sayılan ve Tayyarzade 
Mecmuası adıyla tanınan eserinde çe
şitli biyografiler, bir kısım tarihi olayla
ra ait notlar ve bazı manzum parçalar 
bulunmaktadır (Millet Ktp ., Ali Emiri, nr. 
81-82) 
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Iii MEHMET İPşiRLİ 

ATA b. DiNAR 
( .)~~ ıJ. .u.... ) 

Ebü'z-Zeyyat (Ebu Talha) 
Ata b. Dinar el-Hüzell 

(ö. 126/ 744) 

Mısırlı tefsir ve hadis alimi. 
_j 

Hayatı hakkında bilgi yoktur. Said b. 
Cübeyr, Hakim b. Şüreyk ve Ebü Yezfd 
el-Havlani gibi alimlerden rivayette bu
lunmuştur. Ancak Said b. Cübeyr'den ri
vayet ettiği tefsiri ondan bizzat alma-

ATA b. EBO REBAH 

mış, Halife Abdülmelik b. Mervan 'ın is
teği üzerine Said b. Cübeyr'in telif etti
ği bu eseri Emevi sarayında bularak ri
vayet etmiştir. Doğrudan doğruya Said 
b. Cübeyr'den herhangi bir şey duymuş 
değildir. Amr b. Haris, Said b. Ebu Ey
yüb ve İbn Lehla gibi birçok kişinin ken
disinden rivayette bulunduğu Ata b. m
nar güvenilir bir muhaddis (sika, sadOk) 
olarak değerlendirilmiş, rivayetleri Şa
hih-i Bul].ôri ile Ebu Davüd ve Tirmizi'
nin sünenlerinde yer almıştır. Ata b. m
nar Mısır 'da vefat etmiştir. 
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( t~.) ($! ıJ. • u.... ) 
Ebu Muhammed Ata b. Ebi Rebah 

Eslem el· Kureşi 

(ö. 114/ 732) 

Tabiin devri Mekke 
fıkıh mektebinin tanınmış temsilcisi, 

muhaddis ve müfessir. 
L _j 

Doğum tarihi kesin olarak bilinme
yen Ata. Nübye asıllı bir aileden olup Ye
men'in Cened şehrinde dünyaya geldi. 
Kaynaklarda Hz. Ömer veya Hz. Osman'ın 
hilafeti sırasında (bazılarına göre 271 647 
yılında) doğduğuna dair rivayetler var
dır. Mekke'ye çok küçük yaşta giden ve 
orada pek çok sahabiden ilim öğrenen 
Ata, Mekkeli Beni Fihr veya Cumah aile
sinin mevla • sı idi. Bizzat kendisi, gö
rüştüğü ve kendilerinden hadis rivayet 
ettiği sahabi sayısının 200'e vardığını 

söylemektedir. Bunlar arasında İbn Ab
bas. İbn ömer. Aişe, Cabir b. Abdullah, 
Muaviye, Abdullah b. Zübeyr ve Ebü'd
Derda gibi sahabenin önde gelenleri bu
lunmaktadır. Kendisinden hadis rivayet 
eden ve ilim tahsilinde bulunanlar ara
sında da Mücahid, İbn Cüreyc, Ebu Ha
nife, Evzai, Zühri, Amr b. Dinar, İbn Ebü 
Leyla ve daha birçok tanınmış tabiln 
devri alimi vardır. Ata. Emevl hanedanı
na karşı halifeliğini ilan eden Abdullah 
b. Zübeyr'in mücadele yıllarında onun 
safında yer almış ve bir çarpışma sıra
sında kılıç darbesiyle bir eli kesilmiştir. 
Biri daha önce kör olan gözlerinden di
ğeri de hayatının sonlarına doğru gör
mez olmuş ve 732 tarihinde Mekke'de 
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vefat etmiştir. Kaynaklarda vefat tari
hinin 733 olduğuna dair rivayetler de 
vardır. Doğum tarihiyle ilgili farklı bilgi
ler sebebiyle, öldüğünde yaşının seksen 
sekiz veya 100 olduğu söylenmektedir. 

Hicaz fıkıh mektebinin teşekkülünde 
önemli bir yeri olan Ata b. Ebü Rebah, 
ibn Abbas gibi büyük bir sahabi tarafın
dan, "Ey Mekke halkı ! Ata gibi bir zat 
aranızdayken niçin benim etrafımda top
lanıyorsunuz?" sözleriyle övülmüştür. Ay
nı ifade kaynaklarda ibn Ömer'e de at
fedilmektedir. Ata'nın ilim, ahlak ve fa
ziletteki üstünlüğü Ebü Hanife, ibn Cü
reyc, Katade, Evzai, Ebü Ca'fer el-Bakır 
ve onun devrinde yaşamış birçok meş
hur ilim adamı tarafından da dile getiril
miştir. ibn Abbas'tan sonra Mescid-i Ha
ram'da öğretim kürsüsüne Ata oturmuş 
ve Mekke'de halkın fetva mercii olmuş
tur. Kaynaklarda özellikle hac konula
rında zamanının en yetkili fıkıh alimi 
olarak zikredilir. Kendisinden nakledi
len fıkhl görüşlerden , devrinde yaşamış 
birçok alim gibi onun da nas bulunma
yan konularda gerektiğinde kendi icti
hadıyla (re'y) hüküm verdiği anlaşılmak
tadır. Mekke'de büyümesi, ilk hadis ve 
fıkıh tahsilini orada yapmış olması se
bebiyle imam Şafii'nin Ata'nın şahsi gö
rüşlerinden daha çok etkilendiği söy
lenebilir (Beyhakı , I, 501 ; İbn Kayyim, N , 
156). 

Kaynakların tefsire dair eser sahibi 
olduğunu kaydettikler i Ata'nın tefsirle 
ilgili rivayetleri çeşitli isnadlarla Abdür
rezzak, Süfyan es-Sevr! ve Taberi gibi 
ilk müelliflerin tefsirler ine girmiştir. Di
ğer taraftan, garibü'l-Kur'an* ıa ilgili 
açıklamalar konusunda pek çok eser ve 
risaledeki rivayetler onun vasıtasıyla ibn 
Abbas'a kadar ulaşmaktadır. Tefsire da
ir Ata'dan gelen rivayetlerde, ilk devir
deki tefsir anlayışı saf ve sade bir şekil
de nakledilmekte ve dil inceliklerinden 
çok manaya önem verilerek ilahi maksa
dm aniaşılmasına yönelik bir gayret gö
rülmektedir. Özellikle garlb kelimelere 
getirilen açıklıklar, ayetlerdeki fıkhl hü
kümlerin aniaşılmasını kolaylaştırmak

tadır. 

Tanınmış hadis münekkitlerinden Yah
ya b. Main, Ebü Zür'a ve ibn Hibban'ın 
sika* olduğunu belirttikleri Ata' nın baş

ta Buhar! ve Müslim olmak üzere sahih 
hadis mecmualarında birçok rivayeti yer 
almaktadır. Bununla bir likte Ata'nın ri
vayet ettiği mürsel* hadisler, Yahya b. 
Said, Ali b. MedYni ve Ahmed b. Hanbel 
gibi hadis alimleri tarafından Said b. 
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Müseyyeb ve Mücahid gibi tabiinin mür
sellerine nisbetle zayıf kabul edilerek 
pek tercih edilmemiştir. Buna daha çok, 
Ata'nın herkesten rivayette bulunması 
ve bu hususta fazla titizlik gösterme
miş olması sebep gösterilmektedir. Bu
nun yanında, hayatının sonlarına doğru 

kendisinde unutkanlık meydana gelme
si sebebiyle ibn Cüreyc ve Kays b. Said 
gibi bazı talebeler i, duydukları isoadla
rın karışmaması için artık ondan hadis 
yazmamışlardır. Bundan, J. Schacht'ın 

ileri sürdüğü gibi, Ata ' nın son zamanla
rında bazı görüşlerinin önemini kaybet
tiği anlaşılmaz. Gerçekte J. Schacht, Hi
caz fıkıh ekolünün önde gelen bir tem
silcisi olan, gerek ibn Abbas ve ibn Ömer 
gibi sahabiler gerekse birçok fıkıh ve ha
dis imamı tarafından ilmi kudret ve fazi
leti takdir edilen Ata'nın otoritesi husu
sunda şüpheler uyandırmaya çalışmak
tadır. Aynı müellif, herhalde Ata'dan ge
len rivayetlerin bütünü üzerinde tered
dütler doğurmaya yönelik bir gayretle, 
onun re'y ile hüküm vermekten çekin
diğine dair rivayetlerin uydurma oldu
ğunu ileri sürer (E/ 2 [Fr.], I, 752). Ata ' nın 

nas bulunmayan konularda kendi icti
hadına göre hüküm vermiş olması, onun 
mesnetsiz re'yi kötülemesine ve ondan 
sakınınasma engel değildir. Nitekim re'y 
taraftarı olmakla bilinen birçok selef ali
minden re'y aleyhine de rivayetler nak
ledilmektedir. Schacht, Ata'nın sünnete 
karşı tavrı hususunda şüpheler uyan
dırmak için de onun Hz. Peygamber ve 
sahabeden gelen haberleri delil olarak 
ne ölçüde kullandığım tesbit etmenin 
güç olduğunu ve eğer kullanmışsa bun
ların muhtemelen mürsel hadisler ol
duğunu iddia eder. 200 kadar sahabJyi 
görmüş bulunan Ata gibi bir imarnın 
hadisleri delil olarak kullanınada men
fi tavır takınabileceğini ve hele bizzat 
kendisinin rivayet ettiği birçok müsned 
ve sahih hadis varken olsa olsa mürsel 
hadisleri kullanmış olabileceğini düşün
mek, gerçekten anlamsız görünmekte
dir. Özellikle nas bulunmayan bazı ko
nularda Ata'nın şahsi görüşlerini benim
seyen imam Şafii, tabiln arasında Ata 
kadar hadise bağlı kalan bir kimsenin 
bulunmadığını belirtir (Beyhakl, I. 500). 
Diğer taraftan Schacht, bir kİsım hadis 
münekkitlerinin Ata'nın ibn Ömer, Ebü 
Said el-Hudrl ve üsame b. Zeyd gibi ba
zı sahabileri görmesine rağmen onlar
dan doğrudan hadis duymadığına dair 
ifadelerini aynı menfi maksat yönünde 
kullanmaktadır. Hz. Peygamber'den ge
len rivayetler in ona nisbetini kontrol hu-

susunda müslüman alimler şüphesiz söz 
konusu müsteşrikten daha samimi, cid
di ve hassas idiler. Buna rağmen gerek 
bu hususta gerekse mürsel hadisler ko
nusunda Ata b. Ebü Rebah'ı tenkit eden 
müslüman alimler. aynı zamanda onun 
sika bir ravi ve büyük bir fakih olduğu
nu da belirtmişlerdir. O devirde müslü
man hukukçuların saf dini meseleler
den teknik manada hukuki meselelere 
kadar bütün konularla ilgilenmiş olma
larından hareketle, Ata 'nın kaynaklarda 
nakledildiğinin aksine, hac konusunda 
mütehassıs olmadığını ileri sürmek de 
isabetli değildir. Hac ibadetinin yerine 
getirildiği Mekke'de oturması ve riva
yetlere göre yetmiş defa hac yapmış ol
ması, Ata'nın özellikle bu konuda bir 
fakih olarak akranlarından daha bilgili 
olması için yeterli bir sebep olsa gerek
tir. 
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ATA EFENDi TEKKESİ 

İstanbul Kanlıca'da 
XVIII. yüzyılda kurulmuş bir tekke. 

L ~ 

Kanlıca 'dan Kavacık ve Göztepe'ye gi
den eski dağ yolu üzerinde bulunan tek
ke kaynaklarda Mehmed Ataullah Efen
di, Şeyh Ata Efendi ve Şeyh Ataullah 
Efendi Tekkesi adlarıyla da anılır. Nak
şibendl şeyhi Seyyid Mehmed Ataullah 
Efendi'nin (ö . 1789) muhtemelen 1750-
1775 yılları arasında kurduğu tekkenin 
vakfiyesi ise Ataullah Efendi'nin dama
dı ve halefi Amasyalı Şeyh Ubeydullah 
Efendi (ö . 1826) tarafından tanzim edil
miştir. Tekke başlangıçta Nakşibendiy
ye'ye bağlı iken 1868'den itibaren Hal
vetiyye'nin Şabaniyye koluna intikal et
miştir. 1905 yılında harap durumda iken 


