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geçer. Hamsenin en tanınmış mesnevisi 
olan Heft Hô.n Turgut Karacan t;:ırafın
dan yayımlanmıştır (Ataı'nin He{t·han 'ı, 

İnceleme-Metin, Ankara 1974, XII+349 s.). 
v. Hilyetü'l-efkô.r. Hamsenin yakın za
manlara kadar ele geçmeyen bu mes
nevisinin eksik bir nüshası ilk defa Agah 
Sırrı Levend tarafından ortaya çıkarıl

mıştır (Ataf'nin Hilyetü'l·efkar'ı, Ankara 
ı 948). Sonradan üç eksik nüshası daha 
bulunan mesnevinin mevcut kısmında 
münacat ve na't gibi başlangıç bölümle
ri yer almakta, asıl konu ile ilgili bölüm
ler bulunmamaktadır. Ancak A. S. Levend 
bazı karinelere dayanarak bu mesnevi
nin Hüsrev ü Şirin konusunda kaleme 
alındığını ve bazı küçük hikaye ve men
kıbelerden meydana geldiğini ileri sür
mektedir. 3. Hadaiku'l-hakiiik* if tekmi
leti'ş-Şekaik. Atarnin Üsküp kadısı iken 
1634 yılında bitirdi ği ve Zeyl- i Şekilik 
veya Zeyl-i Atô.i diye de tanınan bu men
sur eseri, Taşköprizade'nin meşhur eş
Şel}a'il}u'n-Nucmô.niyye adlı eserinin 
965-1044 (1SS8-1634) yıllarını içine alan 
Türkçe zeylidir. Bu yetmiş altı yıllık sü
rede Osmanlı Devleti sınırları içinde ye
tişen şeyhler, ilim adamları ve şairler 

hakkında bilgi veren eser, kendisini 1730 
yılına kadar zeyleden Şeyhf'nin Veka
yiu'l-fuzalô.'sıyla birlikte Şel}a 'Wın en 
önemli zeyli olarak ilim tarihimizin ana 
kaynaklarından sayılmaktadır. Türkiye'
de ve dış ülkelerde pek çok yazma nüs
hası vardır. istanbul kütüphanelerinde
ki nüshaları Zahir Güvemli tarafından, 
tercüme ve zeyilleri ise Behcet Gönül ta
rafından (bk. Bibl.) tesbit edilen eser ay-
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Ktp., nr. 3776/5, 

vr. 245") 

rıca iki cildi.bir arada istanbul'da basıl
mıştır (1268). Bu neşrin tıpkıbasımı, Mec
df'nin Şe~a 'i~ tercümesi ve öteki yaz
ma zeyillerle birlikte bir indeks ilavesiy
le 1989'da Abdülkadir Özcan tarafından 
yapılmıştır. 

Atar'nin bunlardan başka, bir kısım 
külliyat nüshalarının sonunda, devrinde 
yaşayan bazı kişiler hakkında yazılmış 
100 beyit kadar tutan Hezliyyô.t'ı (İÜ 

Ktp., TY, nr. 319), yarım kalmış bir Si
yer-i Veysi' zeyli, sekiz mektuptan olu
şan bir Münşeô.t'ı (İÜ Ktp., TY, nr. 4097), 

ayrıca Kudürl, Kadlhan, Dürer gibi bir
çok fıkıh kitabında yer alan bazı görüş
leri müellif ve kitap ismi vererek tenkit 
etmek üzere hazırlanmış el-~avlü'l-J:ıa
sen if cevô.bi'l-~avli li-men adlı Arap
ça küçük bir fıkıh kitabı (Ragıb Paşa Ktp. ; 

nr. 576) vardır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Kafzade Faizf, Zübdetü'l-eş'ar, Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1877, vr. 66'; Ataf, 
Zeyl-i Şakaik, s. 496, 539; Riyazf, Tezkire, Nu· 
ruosmaniye Ktp., iır. 3724, vr. 106b; Muhibbf, 
ljuliişatü'l-eşer, IV, 263; Keş{ü'?-·?-unün, 1, 724, 
802; Seyyid Mehmed Rıza, Tezkire, İstanbul 
ı3ı6, s. 70; Asım, Zeyl·i Zübdetü 'l-eş'ar, İÜ 
Ktp., TY, 240ı, s . 4ı; Şeyhf, Vekayiu'l-{uzala, 
Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 236ı, 
1, 4· 7; Müstakimzade, Mecelletü 'n-Nisab, Sü· 
leymaniye Ktp., HiHet Efendi , nr. 628, s. 230; 
Muallim Naci, Esamr, İstanbul 1308, s . 4ı0 -
41 ı; Sicill-i Osman[, lll, 475; Osmanlı Müellif
leri, lll, 95; Ergun, Türk Şairleri, ll, 54ı-543; 
Brockelmann, GAL, ll, 427; Agah Sırrı Levend, 
Atar'nin Hilyetü'l-efkar'ı, Ankara ı948; istan
bul Kitaplıklan Türkçe Yazma Divanlar Kata· 
loğu, İstanbul ı 959, ll, 283; Turgut Karacan, 
Atar'nin He{t-han'ı, inceleme-Metin, Ankara 
1974; İsmet, Tekmiletü 'ş-Şakaik, Giriş, s. V· 
VII; Zahir Güvemli, "Hada'ikü'l-haka'ik fl Tek
mileti'ş-Şaka'ik'', Yeni Türk Dili, VI, İstanbul 
ı938, s. 66; a.mlf., "Hada'ikü'l-Haka'ik fi 
Tekmileti'ş-Şaka'ik, İstanbul Kütüphanele
rindeki Yazma Nüshaları", Yeni Türk Yurdu, 
VII, İstanbul ı 939, s. 75-76; Behcet Gönül, "İs
tanbul Kütüphanelerinde Al-Ş~a'i~ al-Nu; 
miiniya Tercüme ve Zeyilleri", TM, Vll-Vlll 
(1940-42), s. ı36-168; Tunca Kortantamer. 
"XVII. Yüzyıl Şairi Atayl'nin Hamse'sinde 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Görüntüsü", TiD, 
1 (1983), s. 6ı · ı05; Abdülkadir Kara han, "Nev'i
zade Ata'i", iA, ıx, 226-228; J. Walsh, "'Ata'i", 
E/2 (İng.) , 1, 732· 733. r;;;,ı . 

L 

IJ!I!I HALUK İPEKTEN 

ATAİYYE 
( ;;_;lbll ) 

Rifaiyye tarikatının 
Muhammed Atıyye er-Rifai'ye 

(ö. VII/XIII. yüzyıl) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. RiFAiYYE). 
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ATAlAR KÜL TÜ 

Özellikle ilkel dinlerde görülen 
ata ve ecdat ruhlarına tapınma. 

_j 

insanoğlunun soyundan geldiği kim
selere karşı tabii ve fıtrl olarak her za
man duymakta olduğu saygı ve sevgi
nin zaman zaman aşırı bir şekle dönüş

mesi, ataları ölümlerinden sonra da çe
şitli şekillerde yaşatma fikrini ve çaba
sını doğurmuştur. Öte yandan ruhların 
yaşamaya devam ettiğine inanılmakla 

birlikte bu yaşama keyfiyetinin bilinme
mesi veya yanlış değerlendirilmesi, ilkin 
ölülerin ruhlarından korkup çekinmeye, 
daha sonra da onlara tapınmaya yol aç
mıştır. 

Atalar kültü ailenin ölmüş üyelerine 
karşı saygı, tazim ve korkuyu ifade eder. 
Saygı ve tazim esasen hayatta iken bü
yüklere, yaşlılara , özellikle baba ve ata
lara karşı duyulan ilgi ve yakınlıktan kayc 
naklanır. Korku ise ata ruhlarının me
kan ve zamana bağlı olmaksızın geriye 
döneceği, yaşayanlara zarar verebilec·e
ği inanç ve endişesinden ileri gelir. Her 
iki durumda da ata ruhlarının hayattaki 
insanlarla ilişkisinin devam ettiği inancı 
esastır. 

Atalar kültünün paleolitik devreden 
kalma izleri vardır ve bu izler özellikle 
ilkel kabilelerde (en çok Afrika, Güney ve 
Doğu Asya, Okyanus adaları) yaygındır.-· 

Bu kabileler ölen atanın manevi varlığı
nın yeryüzünde kaldığına ve geridekileri 
olumlu veya .olumsuz yönlerde etkileye
bileceğine, ekinierin ve hayvanların ve
rimli olmasını, insan nesiinin çoğalması

nı sağlayabileceğine inanırlar; bu yüz
den onlara yemek, meyve ve çeşitli he
diyeler sunar, kurbanlar keser, adiarına 
ve anılarına büyük taşlar dikerler; hey- · 
keller ve maskelerle onları temsilf ola-. 
rak canlandırmaya çalışırlar. 

Atalar kültünün en belirgin şekli Çin'
de asırlar boyurica hakim geleneklerden 
biri olarak sürdürülmüş ve daha sonra 
oradan Japonya'ya geçmiştir. Çin'de hal
kın ata ruhları için kurban sunup sun
madığı yolunda elimizde yeterli bilgi ol 
masa da geleneksel Çin aristokrasisi ata
larının ruhlarının kaderlerini etkiledikle
rine, ceza ve mükafat verdiklerine, ken
di neslinden gelenlerden tazim töreni 
ve itaat istediklerine inanırdı. Çin evle
rinde özel bir dolapta veya bölmede mu
hafaza edilen atalara ait levhalar önünde 
belirli vesilelerle törenler yapılırdı. Ata
lara ait eşyanın bulunduğu bu dolap, 
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asil ve zengin tabakada artık küçük bi
rer tapınak haline getirilmiştir. Burada, 
levhaları bulunan atalara danışılır, bazı 

kehanet yolları ile onların arzuları öğre
nilmek istenirdi. Atalara ait tapınaklar
da onlara kurbanlar sunulurdu. Konfüç
yüsçülüğün bazı ekolleri atalara tapm
mayı daha da geliştirmiş, defin, yas ve 
kurban ayinlerindeki ayrıntıları belirle
miştir. Chou hanedam zamanında ölü
ler için tablet dikme adeti ortaya çık

mıştır (tahminen m. ö. 350). 

Eski Çin'de ata ruhları için yedinci ayın 
on beşinci günü bir tören yapılırdı. Ayrı
ca üçüncü ayda bir de ilkbahar kabir 
şenliği vardı. Bu şenlikte kabirler ziya
ret edilir, onarılır, süslenir ve ata ruhla
rına yiyecek sunulurdu. 

Şintoizm'de öldükten sonra ruhun de
vamı konusunda müphem bir inanç var
ken Konfüçyüsçülüğün V. yüzyılda Japon
ya'ya girmesi sonucu bu inanç ve atalar 
kültü gelişerek zamanla Şinto ' nun asır 

rüknü haline geldi. 

Eski Türkler'de de Çin ve Japon gele
neklerindeki kadar ayrıntılı olmamakla 
birlikte atalar kültü mevcuttu. Onlarda 
ayrıca ata ruhlarına kurban da kesilirdi. 

Yahudi ve hıristiyan geleneğinde ata
lar kültü ile ilgili az da olsa bazı bilgile
re rastlanmaktadır. Ahd-i Atfk'te, bazı 
ölülere ulühiyyet nisbet edildiğine dair 
ifadeler mevcuttur (İşaya, 8/ 19). Ayrıca 
Ahd-i Atik'te sık sık geçen ve insan şek
lindeki ev tanrılarının tasvirlerinin ismi 
olarak kullanılan Terafim'in (1. Samuel, 
191 13) aslında ataların imajı olduğu ile
ri sürülmektedir. Diğer taraftan Ahd-i 
Atik'te ölülere yiyecek takdimi ile ilgi
li bilgiler de vardır (Tesniye, 26/ 14). H. 
Spencer, dinin kaynağının atalara tapın
ma olduğunu ileri sürmüştür. Fakat di
ğer evrim nazariyeleri gibi H. Spencer'in 
görüşü de tenkit edilmiştir (bk. DiN). 

Çin ve Japon kültürlerindeki kadar 
güçlü, ayrıntılı, kuralları belirlenmiş ve 
yaygınlaşmış olmamakla birlikte İslam'
dan önce Araplar arasında da bir tür ata
lar kültü mevcuttu. Nitekim onlar Kur'
an'ın daveti, Hz. Muhammed'in tebliği 
karşısında, "Biz atalarımızı hangi yol üze
re bulduysak o yoldan gider, o yoldan 
ayrılmayız" diyerek atalarına bağlılıkları
nı ifade etmişlerdi (b k. el-Bakara 2/ 170 ; 
ei -Maide 5/ 104; el-A'raf 7/ 28, 70; et-Tev
be 9/23; Lokman 31/21; Sebe' 34/43; es
Saffat 371 69, 70 ; ez-Zuhruf 43/ 22) Arap
lar'da, aralarında insan şeklinde olanla
rı da bulunan (mesela isaf ve Naile) putlar 
(sanem-esnam) yanında, yine önemli kim-

seler ve bilhassa kahramanlar adına di
kilen dikili taşlar da (nusub-ensab) vardı. 
Fakat her aile için kendi atalarına yö
nelmiş bir kültten söz etmek güçtür. 
Şu kadar var ki Hz. Peygamber'in baş
langıçta kabirieri ziyaret etmeyi, oraları 
bir ibadet mahalli olarak kullanmayı ya
saklaması, Cahiliye devri aile ve kabile
lerinin ecdat kabirierini bir ibadet yeri 
olarak kabul ettiklerini, kabirdekilerin 
ruhlarına taptıklarını göstermektedir (bk. 
Cevad Ali, VI, 48) . 

İslam dini tevhid inancı üzerinde ıs
rarla durmuş, şirkin ve putperestliğin 

her çeşidini yasaklamıştır; ana babaya, 
ecdada saygıyı emretmişse de bu saygı 
ve sevginin onları putlaştıracak derece
ye vardırılmasını, onlara tapınılmasını 

şirkin bir çeşidi saymış ve kesinlikle ha
ram kılmıştır. İslam dininde sadece ata
ları putlaştırmak değil onların batı! olan 
adet ve telakkilerine bağlanmak, bunu 
bir ibadet haline getirmek de yasaklan
mıştır. Ayrıca ata ruhlarının yaşayanları 
olumlu veya olumsuz yönde etkilediği 

şeklindeki bir düşüneeye de İslamiyet' 
te yer verilmemiştir. 
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ATAlAY, Besim 
(1882 . 1965) 

Türk dil alimi ve yazar. 
..J 

Uşak'ta doğdu, ilk ve orta öğrenimini 
burada yaptı. On bir yıl kadar medrese
ye devam ettikten sonra 19g5'te İstan
bul'a gitti. Şehzade Camii'nde iki yıl Çar
şambalı Hacı Ahmed Efendi'nin dersle
rini takip etti. Daha sonra imtihanla Da
rülmuallimfn ·e girdi, 1908' de buradan 
mezun oldu. Bu arada medrese dersle
rine de devam etti ve Ahmed Efendi '
den icazet aldı ( 1909). 1909-1919 yılları 
arasında sırasıyla Konya Muallim Mek
tebi'nde öğretmenlik, Trabzon ve Anka
ra Muallim mekteplerinde müdürlük, İs
tanbul'da Darüşşafaka'da öğretmenlik, 
Konya Muallim Mektebi'nde müdürlük 
yaptı. Maraş, İçel, Niğde ve tekrar İçel'
de Millf Eğitim müdürlüğü görevlerinde 

ATALAY, Besim 

bulundu. Millf Mücadele yıllarında ba
zı siyası faaliyetlere de katılan Atalay, 
1919'da Silifke'de Müdafaa-i Hukuk Ce
miyeti'nin kurulmasında önemli rol oy
nadı. Uşak'ta İstiklal Savaşı'nı destekle
yen çalışmalar yaptı. 1920' de Maarif Ve
kal eti hars müdürü oldu; aynı yıl ı. Bü
yük Millet Meclisi'ne Kütahya milletveki
li olarak girdi. Daha sonra üç devre Ak
saray, üç devre de Kütahya milletveki
li seçildi. 12 Temmuz 1932'de kurulan 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin 26 Eylül 
1932'de gerçekleştirdiği ı. Türk Dil Ku
rultayı 'nda merkez heyeti muhasibi se
çildi. Adı sonradan Türk Dil Kurumu ola
rak değiştirilen bu müessesede on se
kiz yıl merkez heyeti üyesi olarak çalıştı. 
Sonraları bu kurumun çalışmalarını be
ğenmeyerek karşı çıktı ve 1949'da ken
di isteğiyle Türk Dil Kurumu'ndan ayrıl
dı. 1937-1942 yılları arasında Dil ve Ta
rih-Coğrafya Fakültesi ile Polis Enstitü
sü'nde Farsça dersleri okuttu. Bazı na
dir yazmaları da ihtiva eden kütüpha
nesini Millf Kütüphane'ye, Türk falklo
runa ait pek çok eşya ile levhalarını ise 
Etnografya Müzesi'ne bağışladı. 7 Ka
sım 1965'te Ankara'da öldü. 

Asıl şöhretini Türk dili sahasında ya
yımladığı tercüme ve telif eserlerle ya
pan Besim Atalay'ın faaliyetleri arasında 
en önemlisi Dfvanü lugati't- Türk ter
cümesidir (bk. DİVANÜ LUGATİ't-TÜRK). 
Kur'an-ı Kerfm'i Türkçe'ye tercüme eden 
ve bazı dinf eserler de kaleme alan Ata
lay'ın diğer eserlerinin bazıları Türk dili 
için faydalı çalışmalardır. 
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Dili Kuralları (Ankara 1931), Türk Dilin
de Ekler ve Kökler Üzerine Bir Dene
me (Ankara 1941). Divanü lı1gati't-Türk 
Tercümesi (1-111, Ankara 1939-1941 ), Di
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