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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

ATIYYE-i SENİYYE 

(~~) 

Padişahlar tarafından 
çeşitli kimselere verilen 

hediyeler için kullanılan bir tabir. 
L ~ 

Atıyye (çoğu ıu ataya) " bahşiş ve ihsan" 
manasma gelmektedir. Genellikle padi
şahlar tarafından nakit olarak verilen 
hediyeler için kullanılır. Önceleri şairlere, 
sanatkarlara, saray mensuplarına, ule
ma ve meşayihe in'am, tasadduk, ihsan 
gibi adlarla verilen hediyeler de muhte
melen atıyye ile aynı anlamı taşır. Padi
şahlar belli günlerde saray halkına. çe
şitli vesilelerle devlete hizmeti geçen ki
şilere yahut marifet sahibi kimselere, 
bir işte fevkalade başarı gösterenlere, 
hatta taziye maksadıyla bazı önemli şa
hıslara, yabancı elçilerin maiyetindeki
lere elbise ve kumaş gibi hediyeler ya
nında para keseleri de ihsan ederler ve 
bunlara " atıyye-i seniyye" denirdi. CülOs 
münasebetiyle askere "ataya-yı cülüsiy
ye" adıyla bahşiş dağıtılırdı. Yeni yıl mü
nasebetiyle dağıtılan paralara da "mu
harrem atıyyesi " adı verilirdi. Ayrıca hac 
mevsiminde Hicaz'a gönderilen paralar 
için de bu tabir kullanılırdı. Her sene Mı
sır'dan Mekke'ye gönderilmesi adet olan 
akçeler " atıyye-i caize-i hümayun" olarak 
adlandırılırdı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıl
masında hizmeti geçeniere yeni görevler 
verilirken nakit para da ihsan edilmişti. 
Bunlardan kul kethüdası Hasan Ağa 'ya 
mir-i miran rütbesiyle 50.000 kuruş, sak
soncubaşıya yirmi beş kese atıyye veril
miş, bu ihsanlar Teşrifatçı Necib Efen
di tarafından dağıtılmıştı. 1849' da eski 
sadrazamlardan Rauf Paşa' nın Bebek'te
ki yalısının tamir masrafı için kendisine 
padişah tarafından 250 kese atıyye-i se
niyye ihsan edilmişti. ll. Abdülhamid de 
huzur derslerinde bulunan hocalara çe
şitli hediyeler yanında nakit atıyyeler de 
verirdi. Mübarek gecelerde nöbetle davet 
ettiği tarikat şeyhlerine bohçalar içinde 
hediyeler, dervişlere de atıyye olarak pa
ra keseleri dağıttırır. camide, huzurunda 
vaaz eden şeyh efendilerin koyunlarına 
"atıyye çıkın ları " koydurur, mevlidhanla
ra da para keseleri verdirirdi. 
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Padişahlar tarafından çeşitli vesilelerle 
verilen bu hediyeler, ilim ve fikir adam
larıyla şair, edip ve sanatkarların teşvi
ki, devlet hizmetinde liyakatı görülenie
rin mükafatlandırılması bakımından Os
manlı kültür, ilim ve siyaset hayatında 
önemli bir rol oynamıştır. 
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IMI FERiDUN EMECEN 
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ATİK 
(~1) 

Kfıbe ve Hz. Ebu Bekir hakkında 
kullanılan bir sıfat. 

~ 

ifade ettiği manaya göre çağulu itak. 
uteka ve utuk şekillerini alan atik keli 
mesi sözlükte "güzel, soylu, hür, şerefli, 
eski " manalarma gelmekte ve Kur'an-ı 
Kerim'de Kabe anlamında kullanılan · eı

Beyt"in sıfatı olarak geçmektedir (bk el
Hac 22 / 29, 33). Bir hadis-i şerifte ifade 
edildiği üzere, Kabe zorbaların zulmün
den kurtarıldığı için (bk. Tirmizi, "Tefsir", 
23). Hasan-ı Basri'den gelen rivayete gö
re yeryüzünde kurulan mabedierin en 
eskisi olduğu için (bk Al-i imran 3/ 96), 
Said b. Cübeyr'e göre ise şerefi ve yük
sek itibarı sebebiyle "el-Beytü 'l-atlk" di
ye anılmıştır. Kabe'yi yıkmak maksadıy
la Mekke'ye kadar gelen ve Ashab-ı fll 
diye bilinen Ebrehe ordusundan zarar 
görmeyip korunması, tarih boyunca hiç 
kimsenin hükmü altına girmemesi de 
ona bu sıfatı kazandırmıştır. 

Atik lakabının Hz. Ebu Bekir için kulla
nılması, Peygamber'in ona, "Sen Allah' ın 

cehennemden azat ettiği (atik) kimse
sin" (Tirmizi, "Mena.Jpb", 16) diye iltifat 
etmesiyle başlar. Her ne kadar yüzü gü
zel olduğu veya annesi tarafından böyle 
vasıflandırıldığı için Ebü Bekir'in atik di
ye anılmış olabileceği ileri sürülüyorsa da 
kızı Aişe tarafından rivayet edilen Tir
mizi hadisi birinci görüşü teyit etmek
tedir. 

Atikin çoğul şekillerinden biri olan itak 
kelimesini Abdullah b. Mes'üd, Mekke'de 
nazil olan el-İsra, el-Kehf, Meryem, Ta
ha ve el-Enbiya süreleri hakkında ve "es
ki. önce" manasında el-itaku'l-üvel şek
linde kullanmıştır (b k. Buhari, "Feza 'ilü'l-

Kur'an", 6) . Bir diğer çoğul şekli olan 
uteka ise Mekke'nin fethedildiği gün öl
dürülmeyip serbest bırakılan Kureyşliler 
hakkında Hz. Peygamber tarafından kul
lanılmış, diğer kabilelerden serbest bı
rakılanlara ise tuleka* denilmiştir (bk. 
Müsned, IV, 363). Bu kelime ayrıca Atik 
el-Bekri. Atik b. Abdülaziz el -Harbi, Atik 
b. Ebü'l-Fazl b. Selame, Atik b. Hişam 
gibi muhaddislerin adı olarak da bilin
mektedir. 
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Iii İSMAİL L. ÇAKAN 

ATİK ALİ PAŞA 

(ö. 9171 1511) 

Osmanlı vezirifızamı. 
~ 

Aslen Saraybosna ' nın Drozgometva kö
yündendir. Devşirme olarak Enderun'da 
yetişti. Hadım lakabıyla da tanınan Ali 
Paşa bir süre Babüssaade ağalığı yap
tıktan sonra önce sancak beyiliği, ardın
dan da Karaman beylerbeyiliğinde bu
lundu (1482) . Bu sırada içteki çeşitli si
yasi karışıklıklarla uğraştı, özellikle Cem 
Sultan ve Karamanoğlu Kasım Bey'e kar
şı başarı ile mücadele etti. Daha sonra 
Rumeli beylerbeyi olan Ali Paşa, Bağdan 
voyvodasının Akkirman' ı almaya teşeb
büs etmesi üzerine ona karşı gönderil
di. Ali Paşa Eflak beyini ve kuwetlerini 
yenerek Boğdan'a girdi. Boğdan Prensi 
Stefan Çel Mare karşı kayamayacağını 
anlayınca Lehistan'a iltica etmek zorun
da kaldı. 1483'te Veziriazam Davud Pa
şa'nın maiyetinde Memlük seferine ka
tıldı , çevredeki kaleterin zaptedilmesin
de başarılı oldu. Bu sırada asker arasın
da görünen hastalık ve bitkinliğe rağ

men savaşa devam ederek Memlük as
kerlerini bozguna uğrartıktan sonra Ka
raman'a çekildi ( 1492) . Memlükler'le ba
rış imzatanmasının ardından, Venedikli
ler'in Mora kıyılarını tehdidi üzerine Da
vud Paşa ile birlikte Modon ve Koron'u 
almakla görevtendirildi ve yol boyunca 
Navarin, Zenşiyo kalelerini savaş yapma
dan ele geçirip Osmanlı topraklarına 

kattı ( 1500). Bu sefer sırasında Leontari 
önlerinde ll. Bayezid ile buluştu, ancak 
kış yaklaştığı için padişah geri döndü. 
Bu durumdan faydalanan Venedikliler 
Navarin'i geri aldılarsa da Kemal Reis'in 


