
3/ 7 ; Yehuda ' n ın Mektubu, 23; Vahiy, 8/ 7, 
9/ 18, 11 / 5, 14/ 10, 19/ 20, 20/ 9-15,2 1/ 
8). Herkesin işinin ne çeşit olduğu ateş
le keşfolunacak, onu ateş ispat edecek
tir. Ateş uhrevi konular için mecazi bir 
anlatım unsurudur (1. Korintoslular'a, 3/ 
13, 15; 1. Petrus, 1/ 7, Vahiy, 3/ 18) 

islam dininde ateş kültüne delalet 
edebilecek bir şey bulunmadığı gibi yü
ce Allah'tan başkasını tanrı bilme, ona 
tapınma da yasaktır. revrat'ta anlatılan , 

Hz. Musa 'nın Sina dağındaki ve Horeb'
deki bir çalı ortasında bulunan ateş ale
vinde Tanrı'yı görmesi olayı Kur'an-ı Ke
rim'de bulunmaktaysa da bu tecellideki 
ateşin rolü farklıdır : "O bir ateş gör
müştü de ailesine, 'Durun, ben bir ateş 
gördüm, ya ondan size bir kor getirir, 
ya da ateşin yanında bir yol gösteren 
bulurum' demişti. Musa ateşin yanına 

gelince. 'Ey Musa!' diye seslenildi, ben 
şüphesiz se.nin rabbinim. ayağındakile
ri çıkar , çünkü sen kutsal bir vadi olan 
Tuva' dasın. Ben seni seçtim. artık vah
yolunanları dinle" (Taha 20 / 10- 13) Gö
rüldüğü gibi burada ateş vahye muha
tap olmak için bir vesiledir. Bu durum 
diğer bir ayette daha belirgindir : "MO
sa ailesine, 'Ben bir ateş gördüm; size 
oradan ya bir haber getireceğim , yahut 
ısınasınız diye tutuşmuş bir odun geti
receğim' demişti. Oraya geldiğinde ken
disine şöyle ni da olunmuştu : 'Ateşin ya
nında olan ve çevresinde bulunanlar mü
barek kılınmıştır" (en-Nemi 27/ 7-8). Yi
ne bir başka ayet aynı bilgi ile başlayıp 
şöyle devam etmektedir: "Oraya gelin
ce, mübarek yerde vadinin sağ yanında
ki ağaç tarafından, 'Ey Musa! Şüphesiz 
ben alemierin rabbi olan Allah'ım' diye 
seslenildi" (ei-Kasas 28/ 29-30) 

Ragıb el-İsfahani Kur'an-ı Kerim'de 
ateşin üç şekilde kullanıldığını belirtir 
(e l -Mü{redat, "nur" md ) 1. Isı ve ışık kay
nağı olan ve duyu ile algılanan tabii ateş 
(ei-Bakara 2/ 17 ; el-Vakıa 56/ 71-72). 2. 
Mutlak manada hararet veya cehennem 
ateşi (ei-Bakara 2/ 24; el-Hac 22 / 72) . 3. 
Bozguncu siyasetten kinaye olarak kul
lanılan harp ateşi (ei -Maide 5/64) 

Ateş ısıtma ve aydınlatmayı sağlayan 
ilahi bir nimet, aynı zamanda Allah 'ın 
fiil ve kudretini belgeleyen bir delildir 
(Yasin 36/ 80; el -Vakıa 56/ 71-74) . Onun 
yakıcılığı ilahi kudretin mutlak kontro
lü altındadır. Nitekim Allah'ın emriyle 
Hz. İbrahim'i yakmamıştır (el -Enbiya 21 1 
69; ei-AnkebOt 29 / 24) Şeytanında için
den geldiği cin taifesi "çok kızgın, du
mansız ateş"ten (narü's-semOm), diğer 

bir ifadeyle " yalın bir alev" den (maric
nar) yaratılmıştır (ei-Hicr 15 / 27; er-Rah
ma~ 55/ 15 ) 

Cehennemin en bilriz unsuru ateştir. 
Sadece "ateş" anlamına gelen nar keli
mesi Kur'an'da çok defa cehennem ye
rine kullanılmıştır. Ayrıca birçok ayette 
" nar-ı cehennem" deyimi geçmekte ve 
nar ile birlikte kullanılan bazı kelimeler
le bu ateşin nitelikleri gösterilmektedir 
(bk. NAR)_ 

Hadislerde ateş (nar) genellikle cehen
nemİ ifade etmek üzere, bazan da azap 
anlamında kullanılmış ve nar kelimesiy
le "ashabü'n-nar, ehlü'n-nar", "azabü'n
nar", "fitnetü'n-nar" ve "ebvabü'n-nar" 
gibi deyimler oluşmuştur (bk. Wensinck, 
Mu 'cem, "nilı-" md.). 

Tasawuf ve tarikatlarda ateşle ilgili 
uygulamalar ve anlatımlar bulunur. Sey
yid Ahmed er-Rifaf'nin "Aşk ateştir" sö
zü, ayrıca Rifafler'in ateşi ağızlarına, el
lerine almaları veya yanan fırının içine 
girmeleri gibi davranışları hatırlanmalı 

dır (ayrıca bk. CEHENNEM ) 
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ATEŞ, Ahmet 

(1913- 1966) 

Arap, Fars ve Türk 
filolojileriyle meşgul olmuş 

son devir mütehassıslarından . 
__j 

Gaziantep'in Nizip kazasına bağlı Ba
rak nahiyesinin Ağcaköy'ünde doğdu. De
miryolu müteahhitliği yapan ve aslen 
Konyalı olan babası Ateşzade Mustafa 
Bey, işi icabı devamlı olarak bir yerde 
kalamamış, bu sebeple oğlunun çocuk
luk yılları çeşitli yerlerde geçmiştir. Ah
met Ateş ilkokulu Maraş ' ta, ortaokulu 
Konya ' da bitirdi . 1935 'te istanbul Yük
sek Öğretmen Okulu 'na girdi. Yüksek 
tahsilini Yüksek Öğretmen Okulu tale
besi olarak istanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö
lümü'nde yaptı. O zamanlar bu bölüm
de yardımcı ders olarak bulunan Arap
ça ve Farsça 'yı da ayrı bir ilgi ile takip 
etti. Fakülteden mezun olunca o sırada 
Arap - Fars filolojisinde hocalık yapan 
Prof. Dr. Hellmut Ritter'in yanına asis
tan oldu ( 1939) "an-Nabigat ad-Dubya
ni" adlı çalışması ile 1943'te doçentliğe 
yükseldi. 1939'dan H. Ritter'in 1949'da 
Almanya 'ya dönüşüne kadar, Arap ve 
Fars dil ve edebiyatlarının önce müsta
kil kürsü, daha sonra bir bölüm olarak 
gelişmesinde hocasının en yakın mesai 
arkadaşı oldu. Bu tarihten sonra da bö
lümün öğretim ve ilmi araştırmalarına 
en salahiyetli şahsiyet olarak yön verdi. 
19S3'te profesör oldu ; 19S6'dan itibaren 
Şarkiyat Mecmuası'nı çıkardı. Çeşitli 

faaliyet ve neşriyatına rağmen 1938'den 
beri gayri resmi bir müessese halinde 
kalmış bulunan Şarkiyat Enstitüsü' nü 
hukuki hüviyetine kavuşturdu (1962) Fe
tih Derneği ' ne bağlı olarak kurulan is
tanbul Enstitüsü'nün müdürlüğünü yap
tı ( 1954- 1959) 1966 Eylül ünde, mufassal 
bir İran tarihi yazdırılması için Tahran'da 
yapılan bir toplantıya katıldı ; 20 Ekim 
1966'da vefat etti. 

Her zaman mütevazi ve mOsamaha
kar olan Ateş, gerek yerli gerekse ya
bancı dostlarıyla olan münasebetlerin
de daima iyi insan numunesi olarak ya
şamış, sevitmiş ve aranmıştır. istikbal 
vaad eden gençlerle ve arkadaşlarıyla 

hususiyetle meşgul olurdu. Vazifesine 
düşkünlüğü ile etrafına örnek olmuş, 
vazifesini hiç aksatmamış, son günlerin
de ders sırasında geçirdiği bazı ciddi sı
kıntılar bile başladığı dersi bitirmesine 
engel olamamıştır. 
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ATEŞ, Ahmet . 

Çeşitli ilmi müessese ve teşekküllerde 
ilmi ve idari görevler almış olan Ateş'in 
hayatında, ehemmiyet sırasına göre, ho
calığının ve Şarkiyat Enstitüsü müdür
lüğünün hemen arkasından İslam An
siklopedisi murahhas müdürlüğü gel
mektedir. Bunlardan başka kurucuları 
arasında bulunduğu Milletlerarası Şark 

Tedkikleri Cemiyeti'nin idare heyeti üye
si, Suriye'de Mecmau'l-lugati' l-Arabiy
ye'nin (Arap Dil Akademisi) muhabir üye
si, Türk Dil Kurumu'nun ve Türk Kültü
rünü Araştırma Enstitüsü'nün de üyesi 
idi. 

Ahmet Ateş, Türkiye'de Arap ve Fars 
filolojileri sahalarındaki çalışmaların ta
rihi akışında, eskisinden çok farklı ola
rak açılan yeni bir devrio başında gel
miş ve bu yeni devri eskisine bağlamış
tır. Medreseterin kapatılması, orta ve 
yüksek dereceli tahsil müesseselerinde 
Arapça ile Farsça'nın eski yaygın şeklin
den vazgeçilerek bunlara sadece üni
versitelerde, araştırma ve ihtisas sahası 
olarak yer verilmesi, işaret edilen dev
ri hazırlayan başlıca sebeplerdendir. Bir 
taraftan eski devrio mensupları azalır

ken diğer taraftan yeni devrio önceleri 
yadırganan mensupları yetişmeye baş

lamıştır ki bunların ilk ve en büyük mü
messili odur. Onun Edebiyat Fakültesi'n
de tahsiline başladığı zaman devam et
tiği Türkoloji kısmında, Türk edebiyatı
nın İslam medeniyet! çerçevesine giren 
devrelerini tedkik ve tedris eden ders
lerin yanında ve daha çok bunlara yar
dımcı diye konmuş Arapça ve Farsça 
dersleri de vardı.. Onun Türk dili ve ede
biyatı zümresindeki hocalarından M. Fu
ad Köprülü, Ragıp Hulüsi Özden, R. Rah
meti Arat, A. Nihat Tarlan, A. Caferoğlu 
gibi simalar dil ve edebiyat meselelerini 
modern usullerle ele alan alimlerdi. Fa
kat asıl ilgi duyduğu sanada ona yön 
veren şahsiyet H. Ritter olmuştur. Bu
nunla beraber o, eski devrio son mü-
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messillerinin bazılarından da istifade 
etmiştir. Nitekim bu simalardan bilhas
sa Şerefettin Yaltkaya 'yı saygıyla anar, 
kendisinin vazife anlayışına dair bazı 

müşahedelerini naklederdi. Bu sebep
le onun ilirnde şeceresi Ş. Yaltkaya gi
bi şahsiyetlerle Doğulu alimlere, H. Rit
ter'le Batı'nın en seçkin müsteşrikleri

ne bağlanır. 

Geniş bir kültüre sahip olan Ateş, ay
nı zamanda titiz bir araştırıcı ve velüd 
bir alimdir. Bunda tecessüs ve merakı

nın, çeşitli konulara dair eserler oku
masının, değişik kütüphanelerde yazma 
eserler üzerindeki devamlı çalışmaları
nın olduğu kadar İslam Ansiklopedi
si'ndeki faaliyetinin de tesiri olmalıdır. 
Bu hususiyeti ayrıca onun daima orüi
nal konular bulup işlemesini de temin 
etmiştir. 

Eserleri. Ahmet Ateş yurt içinde ve dı
şında birçok kongre veya benzeri ilmi 
toplantılara, Tercümanü'l-beldga, İbn 
Sina'nın Risdletü'l-iksir'i ve Ifikmetü'l 
mevt risalesi, Şehndme'nin telif tari
hi, Abdullah el -Ensarl'nin ~emmü'l-ke

Him 'ı gibi mevzularda daima yeni ve 
orüinal araştırmalarla katılmıştır. Çoğu 

Arap, Fars ve Türk filolojileriyle ilgili te
lif, tercüme veya metin tesisi mahiye
tindeki eserlerinin belli başlıları şunlar
dır: 1. Sindbad-ndme (İstanbul 1948). 
Bu eserde Sindbad hikayelerinin, Kara
hanlılar Devleti'nin " sahib-inşa"sı olup 
VI. (XII.) yüzyıl ortalarında yaşamış Mu
hammed b. Ali ez-Zahiri es -Semerkan
dl'nin kaleme aldığı nadir Farsça bir 
metnini neşretmiŞ: Pehlevi'den yapılmış 
eski bir tercümeye dayanan bu rivaye
tin önemini belirtmek için de esere uzun 
bir giriş ilave etmişti r (s. 1-104). Eserin 
ikinci kısmında Farsça rivayetin tenkitli 
metni (s 1-345) ile birlikte avam Arap
ça'sıyla yazılmış, yine eski bir rivayet ve
rilmiştir (s. 347-388). Gerek bu eser ge
rekse aşağıda bahsedilen Tercümanü 'l 
beHiga ofset suretiyle İran· da birçok 
defa basılmıştır. Hatta Sindbadname'
nin Arapça tercümesinde (Sindbad el·fja· 
kfm, tre. Emin Abdülmecid Bedevl, Kahire 
ı 392/ ı 972) Ahmet Ateş'in bu neşri esas 
alınmıştır. 2. Kitab Tarcuman al -bala
ga (İstanbul ı 949) Muhammed b. Ömer 
er- Radüyanl'nin eserinin bu neşrinin bi
rinci bölümünde eserin tenkitli metni 
ve yazmasının faksimilesi, çeşitli indeks
leri, ikinci bölümünde ise eser ve müel
lifine, neşre esas olan yazma ve bunun 
eski Farsça yazmalar arasındaki yerine 

. dair bir kısım, ayrıca metinle ilgili açık-

lamalar verilmektedir. İran edebiyatınin 
İslami devresinde edebi sanatlar hakkın
da yazılmış halen bilinen en eski ve çok 
mahdut sayıdaki Farsça edebi mensur 
eserlerden biri olan Tercümdnü'l-bela 
ga, meşhur şair Ferrühl'ye isnat edil
mekte · ve yalnız ismen bilinmekte idi. 
Ateş eserin bir nüshasını bularak (Sü
leymaniye Ktp., Fatih, nr. 543) müellifi 
hakkında tekrarlanagelen rivayetin ma
hiyetini ve Radüyanl'nin hüviyetini ayrı 

ayrı ele almış ve hicri V. yüzyılın sonla
rında veya sonraki yüzyılın başlarında 

telif edilebileceği neticesine vardığı Ter
cümdnü'l-beHiga'yı tahlil ederek ben
zeri eserlerle ilgi ve münasebetleri üze
rinde durmuştur. 3. Vesiletü 'n- necat 
(Mevlid), (Ankara 1954). Süleyman Çele
bi mevlidinin bu neşrinde Ateş, notlar 
ve açıklamalarının bir kısmını bu tarz 
eserlerin doğuş ve i nkişafına, Süleyman 
Çelebi 'ye ve eserine ayırmıştır (s . 1-88). 
Bu çalışma ile Türk edebiyatının bu şa

heseri ilk defa ilmi bir araştırma mev
zuu olmuş yine ilk defa eserin tenkitli 
metni neşredilmiştir (s . 91-147) . Bu neş
re en eski nüshalardan bir inin faksimi
lesi de ilave edilmiştir. 4. Cam[ al- ta
viiril], ll. cilt, dördüncü cüz, Sultan Mah
mud ve Devrinin Tarihi (Ankara 1 957) . 
ll. cilt, beşinci cüz, Selçuklular Tarihi 
(Ankara ı 960). Eser Reşidüddin Fazlul
lah'ın Cami ' u 't- tevaril]'inin zikredilen 
kısımlarının tenkitli neşridir. Bu neşir 

hakkında çıkan bir tenkide cevaben yaz
dığı makale Ateş'in metin tesisi mevzu
unda en güzel yazı larından biridir ("Ca
mi' al- taviiril]. teniddi münasebetiyle" , 

TTK Belleten, XXV / 97 i 19611. s. 29-61; 
Farsça tre. "Der bab - ı na~d-i Cami' al
tevaril].", Mecelle-i Danişkede·i Edebiy· 
yat, ı 340 hş. / 1961 , yıl 8, sayı 23, s. ı-36). 
s. Risala ii mahiyat al - 'iş~ (İstanbul 
ı 959). İbn Sina'nın i-isalelerinin tenkitli 
metnini ve Türkçe tercümesini ihtiva 
eder. 6. Şehriyar ve Haydar Baba 'ya 
Selam (Ankara ı 964). Eserin birinci kıs
mında ünlü Azeri şair Muhammed Hü
seyin Şehriyar tanıtılır ve ikinci kısımda 
sanatkarın en çok tanınan eseri yer alır. 
7. İstanbul Kütüphanelerindeki Fars
ça Manzum Eserler Kataloğu (İstanbul 
Üniversitesi ve Nuruosmaniye kütüpha· 
neleri; İstanbul ı 968). Vefatından sonra 
çıkan kitap halindeki bu son çalışması
nın geniş çerçeveli bir tasawurun ilk cil
di olduğu anlaşılmaktadır. Bu eser ben
zeri çalışmaların en mükemmel örnek
lerinden biri olup Farsça yazmalar bakı-



mından ehemmiyeti bilinen adı geçen 
kütüphanelerdeki metinlere dayanan bir 
iran şiir tarihi mahiyetindedir. 

Tercüme ettiği kitaplar arasında ise 
şunlar vardır : 1. Parabl, İlirolerin sayı
mı [ih5a' al-'ulüm ] (İ stanbul 1955); z. 
Ravendl, Rahat-üs-südur ve ayet-üs
sürur (!-II , Ankara ı 957, ı 960). 

istanbul ve bilhassa Anadolu· da An
kara, Konya, Bursa, Edirne, Manisa. Ti
re. Afyon, Çorum, Yozgat, Amasya, Sam
sun, Tokat, Kastamonu ve havalisi gibi 
yerlerdeki kütüphanelerde yaptığı araş

tırmaların neticeleri olarak yazdığı ma
kalelerde, bu kütüphanelerde muhafa
za edilen ve ilim alemince tanınmayan 
birçok eserin yegane nüshasını, bazıla 

rının taşıdıkları hususiyetler bakımından 
ehemmiyetli nüshalarını devamlı suret
te tanıtmıştı (bu makaleler hakkında et
rafl ı bilgi için bk. Nihad M. Çetin, "Ahmet 
Ateş", Oriens, XXI-XXII, ı 4- ı 5 ; ta nıtılan 
nüshalar hakkında bk. Yusuf Demirkol, 
bibliyografyada gösterilen eser; iA 'da ve 
UDMi'de ç ı kan maddeleri hakkında bk. 
Çetin, ŞM, VII , s. 9-22). 

Ahmet Ateş'in bunlardan başka başta 
İslam A nsiklopedisi olmak üzere Tür
kiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, 

Türk Dili ve Edebiyatı. Dergisi, TDA Y
Belleten ve Tarih Dergisi'nde birçok 
araştırma mahsulü makale ve kitap ta
nıtma yazısı yayımlanmıştır. Bunlar ara
sında özellikle "Metin Tenkidi Hakkın
da" (TM, I 942, VII-VIII, s. 253-267) adlı 

makalesi, Türkiye'de modern metotlar
la metin neşri çalışmalarında bir dönüm 
noktası teşkil etmiştir. Ateş'in kitap ve 
makalelerinin kronolojik bir listesi de 
yapılmıştır (bk. Çetin, ŞM, VII, s. 9-22). 
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ATEŞ, Osman Hulılsi 

(bk. HULÜSİ EFENDi, Osman ). 
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ATEŞ - i RÜMİ 
( ....... -'-.) ;.:;ı ) 

Eskiden 
bir savaş silahı olarak kullanılan 

L yanıcı, yakıcı ve patlayıcı bir madde. _j 

Daha çok Bizanslılar' ca kulianıldığı için 
bu adla meşhur olmuştur. ilk önce Çinli
ler tarafından bulunduğu ve Çin'den ya
yıldığı hakkındaki kanaat ise daha yay
gındır . B izanslılar'ın ilahi bir güç olarak 
kabul ettikleri. terkibi yüzyıllarca bir sır 
gibi saklanan bu ateşin esasının o çağ
larda kullanılan güherçile olduğu, bu
nun kükürt ve zift maddeleriyle karışı
rnma neft yağının eklenmesiyle de ma yi 
haline getirildiği qaha sonra anlaşılm ış

tır. Su üzerinde dahi yanabilme özelli
ğinden dolayı "ateş-i bahri" adıyla da 
anılmıştır. "Grejuva ateşi" de denilen bu 
ateşin birieşimine kömür tozu ilave edi
lerek bu maddenin bir bakıma barutun 
basit bir şekli olduğu söylenebilir . 

Ateş - i Rumf'yi, Bizans imparatorların
dan Konstantin Pogonatos'un hüküm
darlığı zamanında Mısırlı veya Baalbek
li Kallinikos adlı biri Bizans· a getirmiş 
(652 ) ve silah olarak kullanılmasında ön
cü olmuştur. Mucidinin de yanlış olarak 
bu kişi olduğu zannedilmiştir. Halbuki 
ateşin IV. hatta ll. yüzyıllarda varlığı bi
liniyordu. Rum ateşi Bizanslılar tarafın

dan ilk defa, Halife Muaviye zamanında 
istanbul'un fethi için gönderilen Süfyan 
b. Avf kumandasındaki islam orduları
na (674), daha sonra da istanbul'u kuşa
tan Ruslar'a ve yine müslüman kuwet
lerine karşı kullanılmış ve tesirli olmuş
tur. Bizanslılar'ın ilahi bir sır gibi sakla
ma gayretlerine rağmen Araplar tara
fından Çinliler'den öğrenilen bu ateşin 

daha da geliştirilerek "neft-i kazıf" veya 

Ates- i Rüm.i'nin atılı sını gösteren bir resim 
(C. Zenghelis, Byzantion, s. 280) 

ATEŞBAZ -ı VELI 

"harraka" adları altında Haçlı seferleri 
sırasında kullanıldığı görülmüştür. Bun
dan dolayı Avrupa lılar bu silaha ·Arap 
ateşi " adını vermişlerdir. Rum ateşinin 
kullanımı XIV. yüzyıldan sonra Anado
lu'da da yayılmış, Timur izmir K?lesi 'ni 
bu ateş sayesinde alabilmiştir. Bizanslı

lar bu ateşi son olarak 14S3'te Osman- · 
lılar'ın istanbul'u kuşatmaları sırasında 
kullanmışlardır. 

Rum ateşinin fındık büyüklüğünden fı
çı büyüklüğüne kadar birçok çeşidi var
dı. Bunlar büyüklüğüne ve yerine göre 
ok ucuna bağlanarak veya mancınıkla , 

topun icadından sonra ise toplarla atıl
mıştır. Şişeler içinde hazırlananları ise 
günümüzdeki el bombaları gibi kullanı
lırdı. Surlara tırmananlara karşı büyük 
kaplarla burçlardan aşağı boşaltılan bu 
ateş Araplar'ın eline geçtikten sonra ha
vai fışeklerle ve mancınıklarla atılmış

tır. istanbul'un fethinden sonra, Osman~ 

lı Türkleri tarafından topun geliştirilme
siyle ikinci planda kalan ateş-i Rumi Av
rupa' da bir süre daha varlığını sürdür
müş, XIX. yüzyılda ise tamamen tarihe 
karışmıştır. 
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ATEŞBAz-ı VELI 

( J...ı j~T) 

Yılsuf b. izzeddin 

(ö. 684/ 1285) 

Mevleviliğin ünlü simalarından. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Mevcut bilgiler, menkıbevl de olsa yaşa
dığı yıllar ve Mevlevl kültüründeki yeri 
hakkında fikir verecek durumdadır. Mev
lana'nın babası Bahaeddin Veled ile Ho
rasan'dan geldiği veya kafileye Kara
man' da katıldığı rivayet edilmektedir. 
Horasan'dan geldiği yolundaki görüş da
ha kuwetlidir. Yusuf b. izzeddin'e " ateş
le oynayan kişi " anlamına gelen Farsça 
ateşbaz unvanının verilmesi şu menkı

beye dayanır: Bir gün, mutfakta odun 
kalmadığını arzetmek üzere Mevlana'nın 

huzuruna girer. Mevlana'nın latife olarak, 
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