
yakınında bulunan Kavacık çiftliğinin sa
hibi ve Prenses Fatma Hanımefendi'nin 
eşi Mahmud Sırrı Paşa tarafından tev
hidhanesiyle türbesi kagire çevrilmek 
suretiyle yeniden ihya edilmiştir. 1925'
ten sonra metruk kalan tekke zamanla 
tekrar harap olmuş, ancak 1976'da tev
hidhanesi cami olarak kullanılmak üzere 
çevre sakinlerince tamir edilmiş, minare 
ve şadırvan gibi bazı ilaveler yapılmıştır. 

Diğer bölümler harap durumdadır. 

Bugün bile iskan sahasının oldukça 
uzağında kalan tekkenin geçmişte mün
zevi bir kuruluş olduğu muhakkaktır. 
Tevhidhane, türbe ve harem - selamlık 

bölümleri tek bir kitle halinde bugünkü 
Mihrabad caddesi üzerinde sıralanmak
tadır. Harem - selamlık bölümünün ah
şap üst katı dışında yapının tamamı ka
gir olup tuğla hatını duvarları moloz taş
larla örülmüş ve ahşap çatıları kiremit
le örtülmüştür. Tekkenin ana girişi do
ğudan tevhidhane ile türbe ve harem -
selamlık bölümler i arasında kalan ufak 
bir taşlığa açılmakta ve buradan tevhid
haneye geçilmektedir. Tevhidhane sekiz
gen planlı olup duvarlarından üçü yapı 
kitlesinin içinde kalmakta, diğerleri ise 
dışarıya taşmaktadır. Yarım daire plan
lı basit bir mihrabı ve yuvarlak kemerli 
pencereleri olan tevhidhaneden türbeye 
bir kapı ve pencere açılmaktadır. Gü
neyde, cadde üzerinde sıralanan ve tev
hidhanedekilerle aynı biçimde olan bir 
dizi pencerenin aydınlattığı türbe olduk
ça geniş tutulmuştur. Kuzeyde, hazireye 
açılan müstakil bir kapısı bulunan türbe
nin çatısı ve içindeki Ata Efendi ile ha
leflerine ait ahşap sandukalar zamanla 
ortadan kalkmıştır. Tekkenin kuzeyinde 
yer alan ve bu yönden müstakil bir giri
şi olan harem-selamlık binasının zemin 
katında , ortadaki bir taşlığa açılan mut
fak ve kahve ocağı gibi mekanlar bulun
maktadır. Üst katın kuzey, batı ve doğu 
yönlerinde yaptığı çıkmayı , tuğladan örül
müş yedi adet payeniıi yanı sıra muh
temelen Batı menşeli ve "art nouveau" 
üslubunda döküm iki sütun taşımakta
dır. Bu iki sütun, Osmanlı mimari orta
mında henüz tanınmaya başlayan ya
bancı bir üslubun bir tarikat binasında 
kendini göstermesi açısından dikkat çe
kicidir. Üst katta, ortada iki cepheli (zül
vecheyn) bir sofa ile buna bağlanan kar
şılıklı odalar ve bir hela bulunmaktadır. 
Yapının kuzey ve batısında yer alan ha
zirede, geç devir Osmanlı mezar tasarı
mı açısından önem taşıyan taşlar mev
cuttur. 
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Iii M. BAHA TAN MAN 

ATA MELİK CÜVEYNİ 

(bk. CÜVEYNI, Ata Melik). 

ATA b. SAiB 

( ~U\ rY. ,U.... ) 

Ebu Yezld Ata b. es -Saib b. Yezld 
(Malik yahut Zeyd) es-Sekafl 

(ö. 136/ 753) 

Küfeli muhaddis tabii. 

_j 
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Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bil
gi bulunmayan ve Ebü's-Saib veya Ebu 
Zeyd künyeleriyle de anılan Ata b. Saib 
bazan doğrudan, bazan da arada bir va
sıta ile Enes b. Malik ve Abdullah b. Ebu 
Evfa gibi sahabTierden, güvenilir bir mu
haddis olan babası Saib b. Yezid, Abdur
rahman b. Ebu Leyla, Mücahid b. Cebr 
gibi tabiilerden hadis rivayet etti. Ken
disi de A'meş, İbn Cüreyc, Şu'be, Süfyan 
es-Sevri ve Süfyan b. Uyeyne gibi meş

hur muhaddislere hocalık yaptı. 

Ahmed b. Hanbel'in iyi bir insan ve gü
venilir bir muhaddis olduğunu söylediği 
Ata, ömrünün son yıllarında hafıza kay
bına uğradı. Elindeki hadis cüzleri -İcli'
nin dediğine göre- pek sağlam olmadığı 
için, "Bu senin rivayet ettiğin hadisler
dendir" şeklindeki telkin*leri kabul et- . 
meye, kendilerinden hadis almadığı ho
calardan hadis rivayet ettiğini iddia et
meye başladı. Bilhassa tabiilerden işit-
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ATA b. YESAR 

tiklerini sahabilerden duymuş gibi gös
terdi. Bu sebeple hafızası sağlam oldu
ğu yıllarda ondan hadis almış olan Süf
yan es-Sevri, Şu'be b. Haccac ve Ham
mad b. Zeyd gibi eski talebelerinin ri
vayetleri itimada şayan görülmüş, da
ha sonraları kendisinden hadis okumuş 
olan talebelerinin rivayetleri ise ihtiyat
la karşılanmıştır. Buhari de onun bir ri
vayetini mütabi'* olarak ŞaJ_ıiJ:ı'ine al
mış, Ebu Davud, Tirmizi. Nesai ve İ bn 
Mace rivayetlerine sünenlerinde yer ver
mişlerdi r. 

Ata'nın İbn Sa'd tarafından 136 (753) 
olarak tesbit edilen ölüm tarihinin 133, 
134 ve 137 olduğu da ileri sürülmüş
tür. 
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b. Yesar el-Hilal! el-Medeni 
(ö . 103 / 721) 

Tabiin devri fıkıh ve hadis 
alimlerinden. 
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Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
yan Ata b. Yesar 19 (640) yılında doğdu . 

Babası ve fukaha-i seb'a* dan olan kar
deşi Süleyman gibi o da Hz. Peygamber'
in zevcesi Meymune bint Haris el-Hila
liyye'nin mevla* sı idi. Tabiin devri Me-
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