
ATEBAT 

Kazımiyye'de bulunan atebe, yedin
ci imam Musa el-Kazım ile dokuzuncu 
imam Muhammed et-Takl'nin türbele
ridir. Evliya Çelebi'nin belirttiğine gö
re Musa Kazım Türbesi'ni Harünürreşid · 
yaptırmıştır. Daha sonra Şah isınail'in 
başlattığı onarım ve genişletme çalış

maları Kanuni Sultan Süleyman tarafın
dan tamamlattırılmıştır. 

Diğer bir atebat şehri olan Samerra 
Bağdat'ın 1 00 km. kadar kuzeyine düş
mektedir. Halife Mu'tasım tarafından 

kurulan ve bugün küçük bir kasaba du
rumunda olan Samerra'da onuncu imam 
Ali el-Hadi ile on birinci imam Hasan ei
Askerl'nin türbeleri bulunmaktadır. On 
ikinci imam Mehdi'nin kaybolduğuna ina
nılan yer de (serdab*) Hasan ei-Aske
rl'nin gömülü olduğu binadadır. 

Necef, Kerbela ve Kazımiyye'dekl tür
be-mescidier fevkalade ihtişamlıdır. Hep
sinin kubbeleri altın kaplı, minareleri al
tınla bezelidir. Çok uzaklardan bile pa
rıltıları göz kamaştırır. Türbe-mescidle
rin içindeki sandukalar, çepeçevre halis 
gümüş parmaklıklarla diğer mekanlar
dan ayrılır. Bu mekanlar Şiiler'in bilhas
sa muharrem ayındaki ihtifallerinin ya-

, pıldığı çok geniş avlular ile çevrilidir. 

Diğerlerine nisbetle çok sade olan Hz. 
Ali'nin şehid edildiği tarihi Küfe Mescidi, 
Necefteki Hz. Ali Türbesi, Kerbela'daki 
Hz. Hüseyin meşhed*i ile burada nadi
de mermerlerle kaplı olup içinde de
vamlı mumlar yakılan Hüseyin'in şehid 
edildiği yerde yapılmış oda, Hüseyin'in 
kardeşi Abbas'ın türbesi, Kazımiyye ve 
Samerra'daki türbeler yılın her günün
de ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Bil
hassa hac mevsiminde yoğunlaşan izdi
ham muharrem ayında doruk noktası
na ulaşır. Ziyaretler esas itibariyle san
dukanın etrafında tekbir getirilerek ve 
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özel dualar okunarak tavaf şeklinde ya
pılırsa da vecd içinde kendilerinden geç
miş Şii ziyaretçilerio taşkınlıkianna da 
sık rastlanır. 

Kerbela'nın suyu ve toprağı, Hz. Hü
seyin ve yakınlarının kanı ile karışmış 
olduğuna inanıldığından mübarek ve şi
falı sayılır. Ayrıca hemen her Şii, yanın
da Necef toprağından yapılmış küçük 
bir secde taşı (türbet veya mühr) bulun
durur, namazda onun üzerine secde eder 
ve bunun faziletine inanır. Pek çok Şii'nin 
idealinde ölünce bu topraklara gömül
me arzusu yatar. iran, Hindistan ve Pa
kistan'dan varlıklı kişilerin cenazelerinin 
buralara getirilip gömüldüğü görülür. 
Yine pek çok Şii hayatlarının son gün
lerini imarnlara komşu olarak geçirmek 
düşüncesiyle buralara yerleşir. 

Kazımiyye'nin Moğol istilası sırasında 

geçirdiği büyük yangın. Necef ile Kerbe
la'nın önce Abbasi Halifesi Mütevekkil 
zamanındaki tahribi, sonra da 1801 'de
ki Vehhabi tahrip ve yağması bir yana 
bırakılacak olursa, bütün bu yerler ve 
yapılar oldukça iyi korunmuş, tarih bo
yunca çok el değiştirmiş olmalarına rağ-
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men büyük yağma ve tahriplere maruz 
· kalmamıştır. Bu şehirler, bilhassa Şii ay
dın ve ilahiyatçıların yerleştikleri ilim 
merkezleri olarak da tanınmıştır. Ne
cef'in diğer bir özelliği, yakın geçmişte 
şahlık rejimine karşı koyan mollaların 

sığınma yeri olmasıdır. XX. yüzyıl başla
rında Kaçar hanedam ile anlaşmazlığa 
düşen üç büyük Şii alim Mirza Halil-i 
Tahrani, Kazım-ı Horasani ve Abdullah-ı 
Mazenderani, daha sonra 196S'te son 
irari şahı tarafından sürgüne gönderi
len Ayetullah Humeyni Necefe yerleş
miş ve muhalefetlerini buradan sürdür
müşlerdir. 
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XII. yüzyıl Türk şairlerinden 

Edib Ahmed Yükneki'nin 
Doğu Türkçesiyle yazdığı 

ahlak ve nasihata dair eseri. 
_j 

islami Türk edebiyatının Kutadgu Bi
lig'den sonra yazıya geçirilmiş en eski 
ikinci eseri olan Atebetü'l-hakö.yık'ın 

nerede ve ne zaman kaleme alındığı ke
sin .olarak bilinmemektedir. Ancak do
ğuştan kör olan müellifi Edi b Ahmed 'in 
Yükneki nisbesine dayanılarak Türkis
tan'da Taşkent civarında, günümüze ka-



dar yeri tam olarak belirlenemeyen Yük
nek şehrinde yazılmış olabileceği ileri 
sürülmektedir. 

Esefin adı üzerinde farklı görüşler ile
ri sürülmüştür. Necib Asım Hibetü'l-ha
kiiyık, M. Fuad Köprülü Aybetü'l-hakii
yık, başka bazı edebiyatçılarla dilciler 
Gaybetü'l-hakiiyık şeklinde okumak is
temişlerse de Jean Deny ve Reşit Rah
meti Arat'ın Atebetü'l-hakiiyık (hakikat
lerin eşiği) şeklindeki okuyuşları eserin 
muhtevasına uygun bulunarak yaygın

laşmıştır. 

Atebetü'l-hakiiyık aruzun mütekarib 
(faO!ün 1 faO!ün 1 faO!ün 1 faO!) bahriyle ya
zılmış manzum bir eserdir. Dini ve içti
mal ahlak esaslarını cemiyette yerleş
tirmek için çok defa ayet ve hadislerle 
desteklenen fikirler, kolaylıkla anlaşılabi
lecek tarzda oldukça sade bir dil ile ifa
de edilmiştir. Bu özellikleriyle esere bir 
nasihat kitabı olarak da bakmak müm
kündür. Kitapta yer alan ayet ve hadis
lerle, bu iki ana dini kaynak İslami Türk 
edebiyatı sahasında bu ölçüde ilk defa 
kullanılmış ve bunlardan faydalanılmıştır. 

Bu tercümeler aynı zamanda Kur'an-ı 

Kerim ve hadislerin Türkçe'ye çevrilme
si yolunda atılmış ilk önemli adımlardır. 
Eser, İslami kitap tertibi geleneğine uy
gun olarak on beyitlik bir tevhid ile baş
lar. Daha sonra sırasıyla beş beyitlik bir 
na't, dört halifenin methi için yazılan beş 
beyitlik bir manzume, eserin sunulduğu 
Dad Sipehsalar Beg'i metheden on dört 
beyitlik bir gazel ve altı beyitlik "sebeb-i 
te'lif" manzumesiyle devam eder. Bu beş 
bölümden sonra, bilginin faydası ve bil
gisizliğin zararı (on iki dörtlük), dilin kö
tü sözlerden korunması (on iki dörtlük). 

· dünyanın dönekliği (on iki dörtlük), cö-
mertliğin methi ve hasisliğin yerilmesi 
(on dörtlük), alçakgönüllülük ve kibir (ye
di dörtlük), dünya malına düşkünlük (altı 
dörtlük), iyi huylar (on altı dörtlük). dev-
rin bozukluğu (yirmi bir dörtlük) ve kitap 
sahibinin özür beyan etmesi hakkında 
(beş dörtlük) olmak üzere toplam dokuz 
bölüm bulunmaktadır. Eserin tamamı 
on dört bölüm ve 101 dörtlükten · iba
rettir. Kitabın sonunda kimin olduğu bi
linmeyen aynı vezinle yazılmış bir dört
lük, Emir Seyfeddin'in Edib Ahmed'i 
"edipler edibi, fazıHar başı" diye öven 
bir dörtlüğü ile Emir Arslan Hoca Tar
han ' ın yine Edib Ahmed'i öven on beyit
lik bir manzumesi bulunmaktadır. Ese
rin dörtlükleri a a b a şeklinde kafiye
lenmiŞtir. 

Atebetü'l-hakiiyık'ın üçü tam, biri ek
sik dört nüshası bilinmektedir. Ayrıca 
yazma bir mecmua ile Türkçe Uygur me
tinleri arasındaki bir varakta da esere 
ait birer dörtlük bulunmaktadır. 848'de 
(1444) Semerkant'ta Uygur harfleriyle 
yazılmış Semerkant nüshası (Süleymani
ye Ktp., Ayasofya, nr. 4012). yine aynı yer
de 884'te (1480) istanbul'da Abctürrez
zak Bahşı eliyle Uygur ve Arap harfle
riyle yazılmış bir diğer nüsha (nr 4757) 
ile, Arap harfleriyle ve muhtemelen İs
tanbul'da yazılmış nüshalar (Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine, nr. 
35552) tamdır. Uzunköprülü Seyid Ali'ye 
ait eksik nüshanın ise bugün nerede ol
duğu bilinmemektedir (bk. R. R. Arat 
neşri, s. 32). Esere ait birer dörtlük ihti
va eden yazma mecmua Ankara Maarif 
Kütüphanesi'nde (bk. R. R. Arat neşri, s. 
34). Türkçe Uygur metinleri arasındaki 
varak ise Berlin'de Prusya İlimler Aka
demisi'ndedir (T ı. TM 287) 

Eser ilim alemine ilk defa 1906 yılın
da Necib Asım (Yazıksız) tarafından tanı
tılmış, bu tanıtmadan sonra eserin fak
simile, metin, tercüme ve açıklaması yi
ne Necib Asım tarafından neşredilmiş
tir (1918). Bunu aynı yazarın Semerkant 

Atebetü'l·hakayıktan iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Aya· 

sofya, nr. 4012) 
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ve istanbul nüshalarını karşılaştıran bir 
makalesi takip etmiştir. Daha sonra F. 
Köprülü, W. Radloff. J. Deny, T. Kowalski 
gibi Türkologlar tarafından da ele alınıp 
işlenen eser, son olarak Reşit Rahmeti 
Arat tarafından bilinen ve elde olan bü
tün nüshalarından istifade edilerek ki
tap halinde (önsöz, giriş, metin, tercüme, 
notlar ve izahlar, tahlili fihrist, faksimile) 
neşredilmiştir (İstanbul 1951 ). 
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Bir ehliyet arızası, 
akıl eksikliği ve zayıflığı hali. 

_j 

Sözlükte "aklı zayıflamak, eksilmek, 
bunamak, bir şeye düşkün olmak" an
lamlarına gelen ateh. İslam hukukunda 
kişinin hukuki tasarrufianna belirli sı

nırlamalar getiren bir ehliyet arızası ka
bul edilmiştir (bk. AVARIZ). Bu durumda 
olan kimseye ma'tüh denir. 

Ma'tühun anlayışı noksan, söz ve dav
ranışları tutarsız, işlerinde tedbiri eksik
tir (krş. Mecelle, md. 945). Ma'tühlar, tem
yiz gücünden tamamen mahrum olup 
olmamalarına göre iki grupta ele alınır
lar. Temyiz gücünden tamamen yoksun 
olanlar ehliyet bakımından akıl hastala
rı gibidirler: eda (fiil) ehliyetleri hiç yok
tur: Temyiz gücüne sahip olanlar ise mü
meyyiz küçük hükmünde olup eksik eh
liyetlidirler (Mecelle, md. 978). Ma'tüh 
denince kastedilen de daha çok bu ikin
ci gruba girenlerdir. 

Ma'tühun alım satım, kira, vedfa, ari
yet akdi gibi sözlü tasarrufları (hukuki 
muameleleri) mümeyyiz küçüklerin tasar
rufları gibi üçlü bir ayınma tabidir. Hibe 
kabulü gibi tamamen lehte olan mua
meleler kimsenin rızasına bağlı olmak-. 
sızın geçerlidir. Hibede bulunmak, vakıf 
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