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"Kazanın altına ayaklarını sokarak kaza
nı kaynat!" demesi üzerine öyle yapar ; 
ayak parmaklarından çıkan alevlerle aşı 
pişirir. Kerametin açıklanmasını isteme
yen Mevlana, "Hay ateşbaz, hay!" der. 
Böylece Yusuf bu olaydan sonra "Ateş
baz" unvanıyla anılmaya başlar. 

Ateşbaz-ı Veli'nin türbesi Konya'da Me
ram yolu üzerinde Aşkan (Aşıkan "aşık

lar") tepesi yakınlarındadır. Selçuklu tür
be mimarisinin özelliklerini taşıyan ya
pının muntazam kesme taştan inşa edil
miş gövde kısmı içeriden kare, dışarıdan 
sekizgen planlıdır. Üstü ise ehrami bir 
külah ile örtülü olup Arapça kitabesi gü
neydeki "niyaz penceresi"nin üzerinde
dir. Türbenin civarına, Sultan Veled'in 
kızı Arife Şeref Hatun'un oğlu Muzaffe
rüddin Ahmed Paşa torunlarından Çelebi 
Abdüssamed tarafından bir zaviye yap
tırılmış ve vakıflar kurulmuştur. Zaman
la harap olan bu zaviyenin yerine bu
günkü tekke, postnişin Vahid Çelebi ta
rafından 1897 yılında inşa ettirilmiştir. 

Mevlevilik'te mutfak "aşhane" olduğu 

gibi dah'a önemlisi, Mevleviliğe intisap ni
yazında bulunan kişileriri temel eğitim
lerinin yapıldığı yerdir. Mevlana zama
nında bu önemli görevi "Ateşbaz-ı Veli" 
Yusuf b. izzeddin yerine getiriyordu. Son
raki dönemlerde bu unvan bu göreve 
tayin edilen kişiler için kullanılmıştır. 

Mevlevihanelerdeki özel ocağa "Ateş
baz-ı Veli ocağı " denir. önemli günlerde 
aş burada pişirilir, ayrı bir yerde sak
lanan gümüş renkli "Ateşbaz-ı Veli ka
zam··, işi bitince yıkanarak özenle yerine 
kaldırılırdı. Mevlevi dergahlarında mey
dan-ı şerifte serili beyaz postun adı 

"ateşbaz postu"dur. Bu makama tesli
miyet, "Mevleviliğe ikrar vermek", "çile
ye soyunmak" demektir. Salikierin mü
rebbisi olan "ateş-baz türbedarı "nın ayin 
sırasında semahanedeki yeri postnişin 
ve tarikatçı dedenin hizasında idi. Meşi
hatnameler çok defa "ateşbaz şeyhi" ile 
gönderilirdi. Kazan ve tencerelerin açılı
şında olduğu gibi yemekten sonraki "gül-
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bank"ta Ateşbaz-ı Veli de zikredilir. Mev
levilik'te onun makam ve mevkiine daima 
büyük saygı gösterilmiştir. 
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ATEŞKEDE 
( .~T) 

Lutf Ali Beg Azer'in 
(ö. 1195 / 1781) 
şuara tezkiresi. 

_j 

Farsça yazan 845 şairin biyografisini 
ihtiva eden eser, 1174 (1761) yılında ya
zılmaya başlanmıştır. Tezkirenin tamam
lanma tarihi ise, belli değildir. Ancak 
eserde şairler için verilen ölüm tarihle-

Ateşkede'nin 

ilk sayfası 

(İÜ Ktp., 

FY, nr. 499) 

rinden en sonuncusu 1193 (1779) oldu
ğuna göre bu tarihten sonra tamamlan
dığı söylenebilir. iran'ın Afgan istilasm
dan (ı 709) güney eya! etlerinde düzeni 
sağlayan Kerim Han Zend 'e kadar sü
ren karışıklık dönemi hakkındaki elli yıl
lık tarihinden bahseden bir önsözün ar
dından, şairlerin mensup oldukları böl-. 
ge ve şehirlere göre tertip edilmiş olan 
Ateşkede, "micmere " (manga!) adlı iki 
ana bölümden meydana gelmiştir. Lutf 
Ali Beg'in kendisinden önceki döneınıer
de yaşamış şairlerin hayatiarına dair bil
gi verdiği ilk micmere "şu'le" , "ahger" 
ve "füruğ" adlı üç alt bölüme ayrılmıştır. 
Şu'le alt bölümünde İslam dünyasının 
şair olan hükümdar, şehzade ve emirle
rinden; ah ger alt bölümünde İran, Tu
ran ve Hindistan şairlerinden; füruğ alt 
bölümünde ise kadın şairlerden bahse
dilmektedir. Tezkirenin bu kısmında ve
rilen bilgilerin çoğu Taki-i Kaşi'nin lju
lô.şatü'l-eşcô.r ve zübdetü'l-efkô.r adlı 
eserinden alınmıştır. Müellifin çağdaşı 
yetmiş kadar şairin biyografisini ihtiva 
eden ikinci micmere "pertev" adı verilen 
iki alt bölüme ayrılmıştır. Birinci pertev 



Afganlılar'ın İran'ı istilası ve sonraki olay
lar hakkında bir girişten sonra çağdaş 
şairterin biyografilerini. ikinci pertev ise 
müellifin otobiyografisini ve şiirlerinden 
yaptığı seçmeleri ihtiva eder. 

Dünya kütüphanelerinde birçok nüs
hası bulunan (b k. Storey, I/ 2, s. 871 vd ., 
ayrıca iü Ktp ., FY, nr. 499. 61 2, 619) Ateş
kede 'nin henüz tam bir ilmi neşri yapıl

mamıştır. Eser Kalküta (1249 / 1833) ve 
Bombay'da ( 12771 1860, 1299/ 1882) taş 
basması, Tahran'da (1337 hş. / 1958) ise 
eski bir yazmadan ofset olarak Seyyid 
Ca'fer Şehidf'nin önsöz ve notları ile ya
yımlanmıştır. Ancak hepsi de el yazısı 

nüshalardan taş basması veya ofset su
retiyle yapılan bu baskılardan faydalan
mak güçtür. Tahran baskısının diğerle
rine tercih edilen tek yanı şahıs, yer ve 
kitap adlarını ihtiva eden fihristierinin 
bulunuşudur. Ateşkede'nin ikinci bas
kısını hazırlamaya başlayan Hasan Sadat 
Nasıri, şimdiye kadar eserin Irak-ı Acem'
de yetişen şairlerin sonuna kadar olan 
bölümünü üç cilt halinde yayımiarnıştır 
(Tahran 1336 hş . 119571; 1338 hş . 11959) 
ve 1340 hş. 11961)) Ateşkede'nin hü
kümdarlar, prensler ve emirlerden bah
seden " şu' le" bölümü N. Bland tarafın
dan The Atash-Kadahor Fire- Temple, 
by Hajji Lutf Ali Beg of Istahan adıyla 
ilk defa Londra'da basılmıştır (1841). 

Özellikle müellifin yaşadığı devrin İran 
tarihi için de önemli bilgiler ihtiva eden 
Ateşkede ' nin Türkçe bir tercümesinden 
söz ediliyorsa da (bk. EI2 !İng . ). V, 834; 
Storey, 1/2, s. 872) bu doğru olmama
lıdır. Zira tercümenin baskı yılı için veri
len 1259 ( 1843) tarihi Ateşkede tercü
mesine değil, Devletşah Tezkiresi'nin 
Fehmi Efendi tarafından Sefinetü'ş-şu
ara adıyla yapılan tercümesine aittir. 
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Iii TAH SİN Y AZI CI 

ATEŞPERESTLİK 

(bk. MECÜSİLİK). 

ATFE 
( ubll) 

Hadislerin yazdışı sırasında 
unutularak yazılmayan ve sonradan 

sayfa kenarına veya satır arasına 
ilave edilen kelimeye işaret etmek üzere, 

bu kelimenin düştüğü yerden sağa 
veya sola doğru çizilen yatay çizgi 
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(bk. IAHAK). 

ATFİYEŞ 

(bk. ETIAFEYYİŞ) . 

ATHAR-e IRAN 

~ 

~ 

İran 'da tarihi değer taşıyan 
sanat eserlerini tanıtmak üzere 

Fransızca olarak yayımlanan dergi. 
L ~ 

İran Eski Eserler Müdürlüğü ' nün yıl

lığı olarak 1936'dan itibaren çıkarılan 

dergi, İran Milli Eğitim Bakanlığı'na bağ
lı bu müdürlüğün başına getirilmiş bu
lunan Fransız uzman Andre Gadard ta
rafından Hollanda'da Haarlem'de bastı
rılıyor ve Paris'te Paul Geuthner Yayıne

vi aracılığı ile dağıtılıyordu. Dergi başlı
ğının altında ayrıca "Annales du Service 
Archeologique de l'lran" şeklinde bir alt 
başlık daha bulunuyordu. 

İlk fasikülü 1936'da yayımlanan dergi
nin her yıl iki fasikülden oluşan bir cilt 
halinde çıkarılması tasarlanmıştı. 1938'e 
kadar sadece üç cildi çıkmış, uzun bir 
aradan sonra 1949'da yayımlanan IV. 
cildi ile yayımı sona ermiştir. İlk sayının 
başında yayımcısı A. Godard, derginin 
yeni araştırmalara zemin hazırlamak ga
yesiyle çıkarılmakta olduğunu ve bunun 
için mümkün olduğu kadar bol çizgi, fo
toğraf, kitabe kopyası , kısa açıklama 

metinleri ve çok lüzumlu sonuçlarla ta
rihi notlar yayımiayacağını açıklamış ve 
arkeolojiyi karıştırmaktan başka bir işe 
yaramayan teorilerden kaçmacağını be
lirtmiştir. 

İ\k sayıda P. Pelliot, M. Bementh Smith 
gibi yabancıların da makaleleri bulun
makla beraber, yazıların büyük bir kıs
mı A. Gadard tarafından yazılmış, bazı 
sayılar tamamen onun veya Maxime Si
roux'un kaleminden çıkmıştır. Bazı sayı
larda Takl Mustafavi, Mehdi Behramf, 
Yedda Godard, Behmen Kerimi gibi im
zalar da görülmektedir. 

Oldukça itinalı basılmış, bol resimli ve 
çizimli bu ilmi derginin İran'daki sanat 

A(!!ar-e 
Tran ' ın 
ka pa ğı 

ATlF EFENDi 
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ATH A R -E IRAN 

ANNALES 

DU 
SERVICE ARCHEOLOG lQU E 

DE 

L'TRAN 

TO M E 1 
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eserlerinin tanttılması hususunda büyük 
hizmeti olmuştur. Makaleler İran sınır
ları içinde çeşitli bölgelerde, hatta bazı
ları erişilmesi son derecede zor yerlerde 
bulunan, gerek Sasani döneminde ge
rekse İslamiyet'in yerleşmesinden iti
baren yapılan mimari eserleri, planla
rı, süslemeleri ve kitabeleri. haklarında 
kaynaklarda bulunan bilgilerle araştırı
cılara sunmaktadır. Dergide mimari dı
şında kalan konularla ilgili olarak pek 
az makale yayımlanmıştır. 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

ATlF EFENDi 
(ö. 1155/ 1742) 

Osmanlı defterdan 
ve kendi adıyla anılan 

kütüphanenin kurucusu. 
~ 

Babasının adı Mustafa olduğundan Atıf 
Mustafa Efendi olarak da bilinir. İstan
bul'da Soğanağa mahallesinde dünyaya 
geldi. İlk tahsilinden sonra maliye mes
leğine girdi. Başarıları sayesinde kısa 

zamanda devrin defterdan İzzet Ali Pa
şa'nın dikkatini çekerek defterdar mek
tupçusu oldu. 1737 yılında oefterdar- ı 

şıkk-ı ewel (başdefterdar) tayin edildi. Bu 
ilk defterdarlığı, Avusturya ile yapılan 
savaş ve idari mekanizmadaki bozuk
luklar yüzünden buhranlı yıllara rastla
dt Atıf Efendi ordunun mali işlerini yü
rütmek üzere Niş'e kadar gitti, fakat 
sadrazam Yeğen Mehmed Paşa tarafın
dan kusurlu görülerek 1738'de görevin
den alındı. Ancak ertesi yıl İvaz Mehmed 
Paşa ' nın sadareti zamanında ikinci de
fa başdefterdarlığa getirildi ve savaş 

sırasında başarılı hizmetlerde bulundu. 
Belgrad'ın geri alınmasından sonra şeh
re ilk girenler arasında o da vardı. İki 
buçuk yıla yakın süren bu ikinci defter
darlığından 17 41 Eylülünde ayrılarak hac
ca gitti. Döndükten sonra üçüncü defa 
başdefterdarlığa getirildi. 25 Temmuz 
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