
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 

_j 

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-

Ata Efendi 
Tekkesi'nin 
cami haline 
getirilmiş 

olan 
tevhidhanesi 
ile haziresi -

Ka nl ıca 1 
ist anbul 

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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ATA b. YESAR 

( .) l-t rY. • u.... ) 
Ebu Muhammed Ata 

b. Yesar el-Hilal! el-Medeni 
(ö . 103 / 721) 

Tabiin devri fıkıh ve hadis 
alimlerinden. 

_j 

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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ATA b. YESAR 

dine fıkıh alimleri arasında önemli bir 
yeri bulunan ve rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer alan Ata, aynı zamanda çok 
hadis rivayet edenlerden olup güvenirli
ği konusunda İbn Main, Ebü Zür'a, Ne
sal, İbn Hibban ve diğer hadis alim ve 
münekkitleri ittifak etmişlerdir. Rivayet
te bulunduğu kimseler arasında Hz. Aişe, 
Meymüne, İbn Mes'Qd, Ebü Hüreyre, Ebü 
Eyyüb ei-Ensari, Zeyd b. Sabit. Üsame 
b. Zeyd, Zeyd b. Halid, Ebü Said el-Hud
ri. İbn Ömer, İbn Abbas, Muaz b. Cebel, 
Ebu Zer, Ebü'd-Derda ve Ubade b. Sa
mit gibi büyük sahabiler yer almakta
dır. Ondan da Amr b. Dinar, Zeyd b. Es
lem. Ebü Selerne b. Abdurrahman, Mu
hammed b. Ebü Harmele, Yezid b. Ab
dullah. Şureyk b. Ebü Nemir gibi birçok 
hadis alimi rivayette bulunmuşlardır. 

103 (721) yılında İskenderiye'de sek
sen dört yaşlarında vefat eden Ata b. 
Yesar'ın ölüm tarihinin 94, 97 veya 104 
olduğuna dair farklı rivayetler de vardır. 
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ATABEG 

Selçuklular' da ve 
daha sonraki Türk devletlerinde 

kullanılan bir unvan. 
_j 

Türkçe ata ve beg (bey) kelimelerin
den meydana gelmiştir. Selçuklular'dan 
önce, Karahanlılar ve Gazneliler gibi müs
lüman Türk devletlerinde böyle bir un
vanın veya bununla ilgili olarak atabeg
lik şeklinde bir müessesenin varlığı hak
kında bilgi yoktur. Oğuz geleneklerine 
bağlı büyük bir Türk boyu olan Selçuk
lular'ın atabeglik müessesesini İslami 
yet'ten önce kurulan Türk devletlerin
den aldıkları . eski bir gelenek veya mü
esseseyi biraz değiştirmek suretiyle de
vam ettirdikleri düşünülebilirse de bu 
hususta da kayıt bulunmamaktadır. Ba
zı müsteşrikler, Orhun kitabelerinde ki
tabelerin yazıcısı olarak kaydedilen "Kül
tigin atası" lakabının "atabeg" manası
na geldiğini söylerlerse de bu husus da 
şimdilik kesinlik kazanmış değildir. Bu
na rağmen çeşitli Kafkas kavimleri ara
sındaki Türkler'in aile hayatlarında kar
şımıza çıkan atalık, Selçuklular'daki ata-
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beglik ile az da olsa yakınlık göstermek
tedir. Kafkaslar'daki bazı Türk aileler 
küçük yaştaki çocuklarını terbiye ve eği
tim için başka ailelerin yanına vermişler 
ve çocuğun eğitimi ile uğraşan bu aile
nin reisine atalık demişlerdir. Kırım han
ları şehzadelerine de bu usulün uygu
lanmış olması, Selçuklular'daki atabeg
lik müessesesinin atalık ile ilgili olabile
ceği düşüncesini kuwetlendirmektedir. 

Selçuklular' da atabeg unvanı ilk de
fa vezir Nizamülmülk'e verilmiştir . Sul
tan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden son
ra oğlu Melikşah'ın devlet işlerinde tec
rübe kazanması hususunda Nizamül
mülk'ü görevlendirmiş, ona "Ata Hoca" 
veya "Atabeg" unvanını vermiştir. An
cak Nizamülmülk'ten itibaren bu unvan
la birlikte verilen vazife daha sonra yük
sek bir devlet memurluğuna dönüşmüş
tür. Nitekim Selçuklu sultanları bilhas
sa uç eyaletlerini aile fertleri arasında 
taksim ederken henüz yaşları küçük olan 
şehzadelere vasi ve mürebbi sıfatıyla ge
nellikle kumandanlar arasında bir ata
beg tayin etmişlerdir. Atabeg olan şa

hıs, yanında bulunan melikin terbiye ve 
öğretimi ile ilgilenir, eyaleti onun adına 
yön etirdi. 

Sultanların yanı sıra önemli merkez
lerde bulunan melikler de kendi çocuk
larına atabeg tayin ederlerdi. Mesela Me
likşah'ın kardeşi ·suriye Meliki Tacüddev
le Tutuş, oğulları Rıdvan ile Dukak'a bi
rer atabeg tayin etmişti. Melikşah'ın ölü
münden sonra saltanat mücadelesine 
katılan Tacüddevle Tutuş, yeğeni Berkya
ruk'a mağlüp olup hayatını kaybedince 
oğullarından Rıdvan Halep'te, Dukak ise 
Dımaşk'ta birer meliklik kurdular. Du
kak'ın ölümünden kısa bir süre sonra 
atabegi Zahirüddin Tuğtegin, Dımaşk
Şam Atabegleri, Böriler veya Tuğteginli
ler denilen atabegliğin temelini attı (497 1 
1104). Oğlu Böri ve halefieri Haçlılar'la 

uzun mücadelelere girdiler. Tuğteginli

ler'in hakimiyetine Nüreddin Mahmud 
b. Zengi 11 SS yılında son verdi. 

Sultan M elikşah ' tan sonra saltanatı 

ele geçiren oğlu Berkyaruk da kardeşi 
Muhammed Tapar'a Gence ve civarını 

verdiği zaman kumandanlarından Kut
luğ Tegin'i ona atabeg tayin etmişti. Ay
rıca Sultan Berkyaruk henüz beş yaşın
da bulunan oğlu Melikşah ' ı veliaht tayin 
ettiğinde Emir Ayaz' ı onun atabegliğine 
getirdi. Büyük Selçuklular ve Suriye Sel
çukluları'nın yanı sıra atabeglik mües
sesesi Kirman, Irak ve Anadolu Selçuk
luları'nda da görülmektedir. Kirman Sel-

çuktutarı'nda Sultan Tuğrul Şah devrin
de Alaeddin Bozkuş, Behram Şah ve 
Arslanşah devirlerinde Kutbüddin Mu
hammed ile Reyhan meşhur atabegler 
arasında sayılır. 

İlk Irak Selçuklu sultanı olan Mahmud, 
oğullarından Alparslan'ın atabegliğine 

İmadüddin Zengi b. Aksungur'u, Perruh 
Şah'ın atabegliğine ise Hille Emiri Dü
beys b. Sadaka'yı tayin etmişti. Bunlar
dan İmadüddin Zengi'ye ayrıca Musul'un 
ikta * edilmesiyle, tarihe Zengiler veya 
Musul Atabegleri adıyla geçen yeni ve 
çok güçlü bir atabegliğin temeli atıldı 

(1127). Sultan Mahmud'a sadakatten ay
rılmayan Atabeg Zengi, sultanın 1131 yı

lında ölümü üzerine çıkan saltanat mü
cadelelerinde Mesud b. Muhammed Ta
par'ı destekledi. Hatta onun kardeşi Sel
çuk Şah ve atabegi Karaca Saki ile mü
cadeleye girdi. Daha sonra da Irak Sel
çuklu tahtını Melik Alparslan'a kazan
dırmak için zaman zaman mücadelele
re katılan Atabeg Zengi, ömrünün so
nuna kadar ( 1146) Büyük Selçuklu Sul
tanı Sencer'e bağlılıktan ayrılmadı. 

Atabeg Zengi'nin ölümünden sonra 
Musul Atabegliği oğulları arasında tak
sim edildi. Büyük oğlu Seyfeddin Gazi, 
Musul merkez olmak üzere Kuzey lrak'a, 
Nüreddin Mahmud ise Halep merkez ol
mak üzere Kuzey Suriye'ye hakim oldu
lar. 

Tabi oldukları Büyük Selçuklu Devleti'
nin yıkılışı (ı ı 57). Irak Selçuklu Devleti'
nin iç karışıklıklara düşmesi ve Nured
din Mahmud'un bağımsızlığını ilan et
mesiyle sonuçlandı. Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'dan Mısır'a kadar çok geniş 
topraklara sahip olan bu atabeglik, NQ
reddin Mahmud zamanında en haşmet
li devrini yaşadı. Nüreddin Mahmud'un 
ölümü (1174), bu atabegliğin zamanla 
Eyyübi hakimiyetine girmesine sebep ol
du. Halep ve Dımaşk kolunun 1181 'de 
tamamen Eyyübi tabiiyetine girmesine 
karşılık Musul şubesi zaman zaman ba
ğımsız bir şekilde 1222 yılına kadar var
lığını sürdürdü. Bu atabegliğin en dik
kate değer mücadelesi Haçlılar 'a karşı 

oldu. 

Yine Irak Selçuklu Sultanı Mesud 'un 
Arran valiliğine tayin ettiği Şemseddin 

İldeniz, onun ölümünden (1 ı 57) sonra çı
kan taht kavgalarında desteklediği Ars
lanşah ' ı tahta çıkarmaya muvaffak ol
muştu. Arslanşah da minnettar olduğu 
İldeniz'e "atabeg -i a'zam" unvanını ver
di. Bu suretle Azerbaycan'ın büyük bir 
kısmı ile Arran ve Cibal bölgelerini içine 


