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ALTlPARMAK 
MEHMED EFENDi 

(ö. 1033/1623-24) 

Türk mutasawıf ve Alimi. 
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Üsküp'te doğdu . Babası Mekke ve Me
dine kadılıklarında bulunmuş olan Meh
med Efendi'dir. Çıkrıkçızade ve Altıpar

mak lakaplarıyla tanınmışsa da daha 
çok bunlardan ikincisiyle meşhurdur. İlk 
tahsilini Üsküp'te tamamladı ve Şeyh 
Cafer'e intisap ederek Bayramiyye tari
katına girdi. Daha sonra istanbul'a gi
derek Fatih Camii'nde hadis, tefsir. fı

kıh dersleri okuttu ve vaazlar verdi. 
istanbul'da uzun süre bu hizmetlerde 
bulunduktan sonra Kahire'ye gidip ora
da yerleşti. Ölümüne kadar kaldığı bu 
şehirde tasawuf ile meşgul oldu ve zi
kir halkaları oluşturdu. Devrinin önde 
gelen alimlerinden biri olan Altıparmak 
Kah.ire'de vefat etti ve orada adına inşa 
ettirdiği caminin (Mescidü Altıparmak) av
lusuna defnedildi. 

Eserleri. Altıparmak'ın tefsir, hadis ve 
fıkıhla ilgili eserler kaleme aldığı söyle
niyorsa da bunlar günümüze kadar gel
mediği gibi adları ve muhtevaları da bi
linmemektedir. Biri tefsir (Süleymaniye 
Ktp., Laleli, nr. 139 m), diğeri İslamiyet'in 
Hıristiyanlık'tan üstün olduğu hakkın

daki (Süleymaniye Ktp., Pertevniyal, nr. 
998) iki risalesi zamanımıza intikal et
miştir. Farsça ve Arapça· dan tercüme 
ettiği bilinen eserleri şunlardır: 

1. Medricü'n-nübüvve Tercümesi (Al
tıparmak). Molla Miskin'in (ö 907/1501) 
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peygamberler tarihi ve Hz. Muhammed'in 
hayatı hakkında yazdığı Me 'dricü'n-nü
büvve ii meddrici'l-fütüvve adlı Farsça 
eserin tercümesi olup ilk defa 1257'de 
istanbul'da yayımlanmış, daha sonra da 
birçok baskıları yapılmıştır (Bulak 1271; 
istanbul1290, 1306, 1327-1328) .AyrıcaA. 
Faruk Meyan tarafından sadeleştirile

rek neşredilmiştir (İstanbul 1976). Eser 
müellifine nisbetle Altıparmak adıyla 
tanınmıştır. Aynı eserin daha önce Koca 
Nişancı Celalzade Mustafa Bey (ö. 975/ 
1567-68) tarafından Deldil-i Nübüvvet-i 
Muhammedi ve Şerndil-i Fütüvvet-i 
Ahmedi adıyla yapılan tercümesi de 
yanlışlıkla Altıparmak'a nisbet edilmek
tedir (bk. Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
4289). z. Nüzhet-i Cihdn ve Nadire-i 
Devran (Zaman). Ahmed b. Muham
med-i Gaffari-yi Kazvinfnin (ö 975/ 1567-
68) islam tarihi ile ilgili Nigdristdn adlı 
Farsça eserinin tercümesi olup çeşitli 

kütüphanelerde yazmaları bulunmakta
dır (Süleymaniye Ktp ., Yenicami, nr. 907; 
Hüsrev Paşa, nr. 456). Nigdristdn, Şeyhü
lislam Yahya Efendi tarafından da ter
cüme edilmiştir. 3. Terceme-i Sittin li
Cdmii'l- besdtı"n. Ebu Bekir Ahmed b. 
Muhammed b. Zeyd et-Tusi'nin (bazı 

yazmalarda TarsüsT) Yusuf suresinin tef
siri hakkındaki Cdmi 'u letd, ifi'l-besa
tın adlı altmış bölümden meydana ge~ 
len eserinin tercümesi olup Yusufname 
adıyla da tanınmaktadır. Eserin kütüp
hanelerde çeşitli nüshaları vardır (Köp
rülü Ktp., nr. 286, 357; TSMK, Revan, nr. 
1066; Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 97; Yazma Bağışlar, nr. 639). 4. 
Kdşifü'l-ulı1m ve fdtihu'l-fünı1n. Kaz
vinfnin (ö . 7391 1338) Tel{Jişü 1-MiftdJ:ı 'ı
na yapılmış şerhlerden birinin (muhte
melen Teftazani'ye ait el-Mutavvel'in) ter-
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Altıparmak Mehmed Efendi'nin yaptırdğı ve bugün Mes
cidü Altıparmak adıyla anılan cami - Kahire 1 Mısır 

cümesi olup bir nüshası Terceme-i Tel
hfsü '1- Mittdh adıyla Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Fatih, nr. 
4534) 
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ALTilK 

Hattatların 

diz üzerinde rahatça yazmak için 
kAğıdın altına koydukları, 

kalınca kağıtlardan yapılmış 

sert veya yumuşak mukawa plaka. · 
L __j · 

Hattat yerde, sedir veya minder üs
tünde oturarak yazdığı vakit sol ayak 
kaidenin altına alınır : sağ bacak ise diz 
göğüs hizasına gelecek şekilde dikilir. 
Yazının diz üzerinde yazılabilmesi için 
kağıdı düzgün bir halde tutmak ve ya
zılanı muntazam bir şekilde görmek için 
bir altlık kullanılır. Böylece sağ elle yazı 


