ATA b. EBO REBAH
yetten ayrıldı, daha sonra Karahisar ve
Karasi mutasarrıflığı yaptı. Bala rütbesiyle Harem-i şerif müdürü oldu (1876) .
Bu arada kendisine bazı siyası meseleleri halletmek üzere Trablus, Girit, Lübnan gibi yerlerde geçici görevler de verildi. Medine'de bulunduğu sırada orada vefat etti. Ölüm tarihi Sicill-i Osma ni'de 1877, Osmanlı Müellifleri'nde
1880 olarak gösterilmişse de bu tarihlerden biraz daha sonra öldüğü tahmin
edilmektedir.
Ata Bey, yaptığı devlet hizmetlerinden ziyade beş ciltlik Tarih 'i ile şöhret
kazanmıştır. O zamana kadar kullanıl
mamış bazı kaynaklardan da faydalanarak kaleme aldığı bu eseri, saray ve
bilhassa Enderun teşkilatı için oldukça
önemlidir. Birinci ciltte eserin yazılış sebebi, Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar
saray ve Enderun teşkilatı, kanunları,
adabı, saray mensuplarının görevleri,
teşkilatta ilgili bazı terimler üzerinde
durmuş ; ikinci ciltte Enderun ve saraydan yetişen yetmiş dokuz sadrazam, üç
şeyhülislam, otuz altı kaptanpaşa ve diğer bazı rütbe ve makam sahiplerinin
biyografilerini anlatmış: üçüncü ciltte

Tawarzade Ata Bey'in tercüme ettiği Tuh{etü'[.farisrn adlı eserin il k s a yfas ı (SU\eymaniye Ktp. , Bağdat lı Vehbi , nr. 1503)
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XIX. yüzyılın bazı devlet adamları ile kendisinin bulunduğu memuriyetleri, eserin
hazırlanışı sırasında faydalandığı kaynakları ve müelliflerini belirtmiş; dördüncü ciltte Osmanlı padişah ve şehza
deleriyle Enderun'dan yetişen şairterin
hayatiarına dair bilgiler ve şiirlerinden
örnekler: beşinci ciltte de padişahlara
göre kronolojik kısa bir Osmanlı tarihi
ile nazım ve nesir halinde bazı metinler
vermiştir. Eserin bilhassa Enderun ve
saray teşkilatı ile ll. Mahmud ve Abdülmecid devirlerinden bahseden kısımları
önemlidir. Müellif eserinin üçüncü cildinde babasının ve kendisinin tayin edildiği memuriyetler, üstlendiği siyası görevler hakkında da müstakil başlıklar
halinde ayrıntılı bilgi vermektedir.
Ata Bey' in Tarih 'i beş cilt halinde
1293'te istanbul'da basılmıştır. Birinci.
ikinci ve üçüncü ciltlerin başında devrin
tanınmış birçok devlet adamı ve bilgininin takrizleri yer almaktadır. Aynı zamanda şiir de yazan Ata Bey'in kendi
hattı ile bir divanı vardır (Mi llet Ktp ., Ali
Emiri, Manzum, nr. 360). Arapça'dan müellifi tesbit edilemeyen TuJ:ıietü 'l-tarisin
ii aJ:ıvali l].uywi'l- mücahidin (Süleymaniye Ktp ., Bağdattı Vehbi, nr. 1503) adlı
at ve atçılık sanatıyla ilgili bir eser tercüme etmiştir. Ayrıca Ragıb Paşa Mecmuası'na zeyil sayılan ve Tayyarzade
Mecmuası adıyla tanınan eserinde çeşitli biyografiler, bir kısım tarihi olaylara ait notlar ve bazı manzum parçalar
bulunmaktadır (Millet Ktp ., Ali Emiri, nr.
8 1-82)
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ATA b. DiNAR
( .)~~ ıJ. .u.... )
Ebü'z-Zeyyat (Ebu Talha)
Ata b. Dinar el-Hüzell
(ö. 126 / 744)
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Mısırlı

tefsir ve hadis alimi.

_j

Hayatı hakkında bilgi yoktur. Said b.
Cübeyr, Hakim b. Şüreyk ve Ebü Yezfd
el-Havlani gibi alimlerden rivayette bulunmuştur. Ancak Said b. Cübeyr'den rivayet ettiği tefsiri ondan bizzat alma-

mış,

Halife Abdülmelik b. Mervan 'ın isüzerine Said b. Cübeyr'in telif ettiği bu eseri Emevi sarayında bularak rivayet etmiştir. Doğrudan doğ ruya Said
b. Cübeyr'den herhangi bir şey duymuş
değildir. Amr b. Haris, Said b. Ebu Eyyüb ve İbn Lehla gibi birçok kişinin kendisinden rivayette bulunduğu Ata b. mnar güvenilir bir muhaddis (sika, sadOk)
olarak değerlendirilmiş , rivayetleri Şa
hih-i Bul].ôri ile Ebu Davüd ve Tirmizi'nin sünenlerinde yer almıştır. Ata b. mnar Mısır ' da vefat etmiştir.
teği
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Ebu Muhammed Ata b. Ebi Rebah
Eslem el· Kureşi
(ö. 114 / 732)
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Tabiin devri Mekke
mektebinin tanınmış temsilcisi,
muhaddis ve müfessir.

_j

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Ata. Nübye asıllı bir aileden olup Yemen'in Cened şehrinde dünyaya geldi.
Kaynaklarda Hz. Ömer veya Hz. Osman'ın
hilafeti sırasında (bazılarına göre 271 647
y ılında) doğduğuna dair rivayetler vardır. Mekke'ye çok küçük yaşta giden ve
orada pek çok sahabiden ilim öğrenen
Ata, Mekkeli Beni Fihr veya Cumah ailesinin mevla • sı idi. Bizzat kendisi, görüştüğü ve kendilerinden hadis rivayet
ettiği sahabi sayısının 200'e vardığını
söylemektedir. Bunlar a rasında İbn Abbas. İbn ömer. Aişe, Cabir b. Abdullah,
Muaviye, Abdullah b. Zübeyr ve Ebü'dDerda gibi sahabenin önde gelenleri bulunmaktadır. Kendisinden hadis rivayet
eden ve ilim tahsilinde bulunanlar arasında da Mücahid, İbn Cüreyc, Ebu Hanife, Evzai, Zühri, Amr b. Dinar, İbn Ebü
Leyla ve daha birçok tanınmış tabiln
devri alimi vardır. Ata. Emevl hanedanı
na karşı halifeliğini ilan eden Abdullah
b. Zübeyr'in mücadele yıllarında onun
safında yer almış ve bir çarpışma sıra
sında kılıç darbesiyle bir eli kesilmiştir.
Biri daha önce kör olan gözlerinden diğeri de hayatının sonlarına doğru görmez olmuş ve 732 tarihinde Mekke'de
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