
ATlRE 

lah rızası için receb ayında kurban kes
mesi veya ilk doğan yavruyu ihtiyaçtan 
dolayı veya sadaka niyetiyle boğazlama
sında hiçbir mahzur yoktur. Ancak yav
runun küçük ve zayıfken değil de biraz 
büyüdökten sonra kesilmesi Hz. Peygam
ber tarafından tavsiye edilmiştir. 

Atire ve fera'ın adak olarak da kesil
mesi ve gereğinde atirenin ilk doğan yav
rudan olması veya fera'ın receb ayında 
kesilmesi halleri, bu iki kurban türü ara
sında bir benzerliğin doğmasına yol aç
mıştır. Encyclopaedia oflslam'a "Atire" 
maddesini yazan Ch. Pellat'ın bu benzer
likten hareketle atire ile umre sırasında 
kesilen kurban arasında da ilişki kur- . 
masına bir anlam vermek mümkün de
ğildir. Zira umrede kurban kesrnek ge
rekmediği gibi umrenin receb ayında ol
ması da şart değildir. Nitekim Hz. Pey
gamber'in ifa etmiş olduğu dört umre7 
den hiçbiri receb ayına rastlamamıştır. 
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Sert ve parlak bir ipekli kumaş türü. 
L ~ 

Diğer adı sat en olan atlas, ipeğin par
laklığını en belirgin biçimde gösteren ku
maş cinsidir ve Arapça ta_lise ( ~ ) kö
künden türeyen "tüysüz, parlak" anla
mındaki adını bu sebepten ötürü almış
tır (bk. Lane, V, 1866- 1867) . Türkçe'ye 
Fransızca'dan giren öteki adı sat en (Fr. 
satin) ise Avrupa dillerine XIV. yüzyıl
da ispanyolca aracılığıyla yine Arapça'
dan geçmiştir ve aslı , Çin'in dokuma tez
gahlarıyla ünlü Tsia-tung şehrinin Arap
ça'da aldığı :?eytün şeklidir (bk. Petit Ro· 

bert 1, s. 1765 : ~eytün cetuni satin). Bu 
durum atlasın çok eski bir dokuma tü
rü olduğunu , ilk def a ipeğin anavatanı 
Çin'de dokunduğunu ve ticaretini yapan 
Araplar vasıtasıyla Endülüs pazarların
da Batı dünyasına tanıtıldığını göster
mektedir. Atlas, tanınmasının ardından 
Batı 'da da büyük revaç bularak XV. yüz
yıldan itibaren özellikle İtalyan ve Fran-
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sız tezgahlarında dokunınaya başlamış

tır. Ancak İbn Bibi'nin (XIII. yüzyıl ), Ana
dolu Selçukluları'nın Bizans'tan "atlas-ı · 
İstanbüli" getirttiklerini belirten cümle
leri (E/2 !ing. !. lll, 215). Justinien devrin
den (527-565) beri ipekçilikle meşgul olan 
Bizanslılar' ın (Dalsar, s. 6) atlas dokumayı 
daha önceden bildiklerini göstermekte
dir. XV. yüzyılda yabancı menşeli atlas 
(Yezid atlas ı , Frenk atlası ) kullanan Osman
lılar XVI. yüzyılın başında. daha önce ka
difenin yanında pek itibar etmedikleri 
atiasla ilgilenmeye ve miski atlas, şehri 
atlas (Bursa işi). Şam atlası, Maraş atiası 
gibi isimler verdikleri atlasları dokuma
ya başlamışlardır (Dalsar, s. 37-38). Top
kapı Sarayı Müzesi 'ndeki padişah kaf
tanları arasında muhafaza edilen Kanü
ni'nin oğlu Şehzade Mehmed'e (ö. 1543) 

ait önü, etekleri ve kol ağızları altın sır
ma işlemeli kattanın kırmızı kumaşı, XVI. 
yüzyıl Türk atlasları hakkında yeterli bir 
fikir verebilmektedir. Fakat Evliya Çele
bi 'nin Seyahatname'si ile 1640 tarihli 
narh defteri, daha sonra XVII. yüzyılda 
birçok Türk el sanatı gibi atlas dokuma
cılığının da kapitülasyonlarla birlikte bol 
miktarda yurda giren Avrupa atlasları 

karşısında gerilediğini göstermektedir. 
Evliya Çelebi, eserinin birinci cildini yaz
dığı yıllarda (1630) istanbul'da atlas ti
careti yapan 1 OS dükkan ve çoğunluğu 
yahudi olmak üzere 300 esnaf bulundu
ğunu, bunların pirlerinin Endülüslü Man
sür adında bir Selmani dervişi olduğunu 
ve bu esnafın bazı günler değerli kumaş
larını arşınlayarak tahtırevanlarla do
laştırdıklarını yazmaktadır (Seyahatna· 
me, ı . 6 ! 5). İstanbul'da ilk Osmanlı atlas 
tezgahının ne zaman kurulduğu kesin 
olarak belli değildir. Ancak XVI. yüzyılın 
ilk yarısında faaliyette olduğu anlaşılan 

Kanüni'nin 
şehzades i 

Mehmed ile 
ll. Süleyman'ı n 

. atlas 
kaftanlan 

(TSM, Padişah 

·Eibiseleri, 

nr. 13/739·514) 

Karhane- i Amire'de bol miktarda ipekli 
kumaş dokunduğu, 1 SSS tarihli bir ham 
ipek alım belgesinden öğrenilmektedir 

(Dal sar, s. ı 04). Ele geçen eski bir plan
dan bu işletmede daha çok kemha ve 
kadife dakunduğu anlaşılmakta ise de 
(Dalsar, şekil ll ) istanbul atlaslarının da 
burada dokundukları tahmin edilebilir. 
Bunun dışında istanbul'da da Bursa'da 
olduğu gibi özel işletmelerin bulunma
sı muhtemeldir. 1640 tarihli narh def
terinden o yıllarda istanbul piyasasında 
satılan atlasların çoğunun yabancı malı 

olduğu anlaşılmakta ve bunların en pa
halısının , 1 ziraı (yaklaş ı k 80 cm.) 220 ak
çeye satılan 7 rubu' (yaklaşı k 140 cm.) 
enindeki "Firengi taraklı münakkaş at
las", en ucuzunun ise 1 ziraı SO akçeye 
satılan Sakız ( adası ) atiası ( kırmızısı 60 

akçe) olduğu görülmektedir ( Kütükoğlu, 

s. 11 5-1 16) XVII. yüzyılda iyice gerilediği 
belli olan Türk atlasçılığı yine bu yüzyı
lın sonlarından itibaren tekrar canlan
maya başlamış ve imparatorluğun Bur
sa. istanbul, Alaşehir, Maraş ve Şam tez
gahlarında, özellikle XVIII. yüzyılda Acem 
ve Venedik atlaslarıyla rekabet etmek 
üzere atlas üretimine yoğunluk verilmiş

tir (Gürsu. s. 29-30, resim 155, 179). 

Pahalılığından dolayı genellikle saray 
mensupları ve zenginler tarafından kul
lanılabilen atlas, dayanıklılığın gerekli 
olduğu veya parlaklığın göze hoş görün
düğü bayrak, sancak, azeilikle yorgan 
yüzü, yastık, perde, bohça, ferman, cüz 
ve para kesesi, kürk astarı, kaftan, şal
var. entari gibi eşya ve libasın yapımın
da tercih edilmiştir. Atlasın, vezirliğe ge
tirilen paşaların padişahlara sundukları 

değerli hediyeler arasında on iki top ola
rak yer aldığı bilinmektedir . Atlas özel
likle Osmanlı sarayında kışın çok giyildi-



ği için saray dilinde bu mevsime "atlas 
mevsimi" denilmiştir. 1 SS4'te Türkiye'ye 
gelen Alman elçisi Busbecq Türk süva
rİlerinin al. mor ve neftf atlas elbise giy
diklerini yazmakta. 1 S80 tarihli bir bel
geden de bir şehri atlas kaftanın 3S ak
çeye dikildiği öğrenilmektedir (TA, IV, 
162; Dalsar, s. 109). Atiasa yakın bir ipek
li kumaş türü olan taftanın, dayanıklı
lığından dolayı yelken yapımında kulla
nıldığı ve böylece. "Bu devlet isterse do
nanmasının direklerini gümüşten, yel
kenlerini atlastan yapar" sözünün bir 
anlamda gerçek olduğu görülmektedir 
(Dalsar, s.l54). 

Atlasların hepsinin aynı özellikleri ta
şımadığı, aslı saf ipekli yani atkı ve çöz
gü ipliklerinin her ikisi de ipekten bir 
kumaş türü olduğu halde, islam fıkhına 
göre saf ipek giyrnek erkeklere haram 
kılındığı için (Tirmizi, "Libas", 1-2) özel
likle erkek elbiselerinde kullanılan at
lasların pamukla karışık dakunduğu gö
rülmektedir. Atlasları, dokuma teknik
lerine ve iplik cinslerine göre şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Çözgülü (çözgü 
ipliklerinin tamamı kumaşın yüzünde), at
kılı (atkı ipliklerinin tamam ı kumaşın yüzün
de), çift yüzlü (atkı ve çözgü ipliklerinin bi
rer tanesi kumaşın yüzünde), donuk (atkı 
ve çözgüsü çapraz), yanardöner (atkısı baş

ka, çözgüsü başka renk -genellikle kırmızı / 
mavi- ve çift yüzlü dokunmuş), atkı veya 
çözgüsü pamuk, atkı veya çözgüsü yün. 
Başlıcaları bunlar olan atlas çeşitleri , 

ayrıca sayılan iplik ve dokuma tarzları
nın değiştirilmesi ve en az beş çerçeve 
gerektiren · atlas ayağı" gibi usullerin 
uygulanması suretiyle çok daha fazla 
çeşitliliğe kavuşturulmuş ve değişik özel 
isimler almışlardır: Türk atlası, Yunan 
atlası, Fransız (veya Lyon) atlası. Çin at
lası gibi. 1640 tarihli narh defterinden 
atlasların renklerine göre değer kazan
dıkları anlaşılmakta ve her cinste kırmı
zı atlasın diğerlerinden daima daha pa
halı olduğu görülmektedir. Mesela, "Fi
lorentin'in (Fioransa işi) al atiası 16S, sa
ir heft (yedi) rengi 1 SS, keza nakışlı al 
ve beyaz atiası 18S, sair heft rengi 17S 
akçedir" (Kütükoğlu, s. 114) denilmekte
dir ki bunun sebebi. kırmızı lök boyasının 
pahalılığından çok bu renk atlasların faz
la talep edilmesi olsa gerektir. Ayrıca fi
yatlara kumaşın sırma veya sim nakışlı 
olması ve kendinden desenlerinin bulun
ması da tesir etmektedir. Bugün dünya 
piyasalarında bulunan atlasların hemen 
tamamı ipek yerine sentetik iplik konu
larak dokunmakta ve "satinaj" (satinage) 
denilen bir işlemle parlatılmaktadır. 
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ATLI, Halit Lemi 

(1869- 1945) 

Türk müsikisi bestekarı ve 
i cra cısı. 
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Üsküdar Sultantepesi'nde doğdu. Ba
bası İbrahim Hakkı Bey, annesi Dilber 
Hanım'dır. Doğumundan bir hafta son
ra annesi öldüğünden abiası ve eniştesi 
tarafından büyütüldü. İki yaşında da ba
basını kaybetti. Fatih ve Soğukçeşme As
keri Rüşdiyesi'nden sonra Mülkiye Mek
tebi 'ne devam etti. Bu arada özel ola
rak Türkçe, Arapça ve Fransızca dersle
ri aldı. On dokuz yaşlarında Dahiliye Ne
zareti Mektübf Kalemi'nde ve Takvim-i 
Vekayi' gazetesinde muhabir olarak gö
reve başladı. Bir müddet sonra da Da
hiliye müsteşarı mühürdarlığına tayin 
edildi. Bu görevde iken 19 Ağustos 1890 
tarihinde kendisine saniye rütbesi veril
di. 1894'te Dahiliye Nezareti'ndeki gö
revinden ayrılarak Zabtiye Nezareti Mek
tübf Kalemi'ne geçti. Takvim-i Veka
yi'deki muhabirlik vazifesinden 1907'
de ayrıldı ve hayatının bundan sonraki 
kısmını müsiki ile meşgul olarak geçir
di. Bir süre İzmir'de de bulundu. Bura
da Deniz Ticaret Müdürlüğü'nde Liman 
Dairesi şefi olarak görev yaptı. 2S Kasım 

Hal it 
Le mi 
Atlı 

ATLI, Halit Lemi 

194S'te Suadiye'deki evinde vefat etti . 
ve İçerenköy Mezarlığı'na defnedildi. 

Asıl haklı şöhretini müsiki sahasında 
göstermiş olan Lemi Atlı bestekarlığı. 

icracılığı ve hocalığı ile zamanın önemli 
müsikişinasları arasında yer almıştır. Fa
tih Askeri Rüşdiyesi'ndeki talebeliği sı

rasında eniştesi Şefik Bey'in konağında 
yapılan aylık müsiki toplantılarında Ke
manf Şeref Dürrf Efendi, Santürf Edhem 
Efendi, Giriftzen Rıza Bey, Hacı Kirarnı 
Efendi, Beylerbeyili Hakkı Efendi, Do
mates Ahmed Bey gibi devrin ünlü sa
zende ve hanendelerini tanıdı. Bu top
lantı lardaki fasılların idarecisi Kadıköylü 
Hafız Yüsuf Efendi'den ilk müsiki ders
lerini almaya başladı. On dört yaşların
da iken Hacı Arif Bey'i tanıdı ve yakla
şık iki yıl kadar ondan meşketti. Hacı 
Arif Bey'in onun üzerinde büyük tesiri 
olduğu muhakkaktır. Faydalandığı diğer 

müsikişinaslar arasında Hacı Faik Bey, 
Kadıköylü (Kel) Ali Bey, Bolahenk Nüri 
Bey, Püsküllü Osman Efendi, Leon Han
cıyan. Şekerci Cemi! Bey ve Tanbürf Ce
mil Bey'i bilhassa zikretmek gerekir. 

İlk bestesini on sekiz yaşında yapan 
Lemi Atlı, Türk müsikisinde şarkı for
munun en başarılı bestekarlarından bi
ridir. Eserlerinde hareketli bir üslüp ha
kimdir ; bilhassa ritm zevki ve melodik 
ifade özelliği dikkati çeker. Şarkı for
munda çok kullanılan makamların he
men hepsinde eser vermiştir. Mehmed 
Akif Ersoy'un kaleme aldığı istiklal Mar
şı dahil 300'ün üzerinde beste yapmış
sa da bunların yarısına yakını unutul
muştur. Eserlerinin bir kısmının unutul
masında nota bilmeyişinin büyük tesiri 
vardır. Zamanımıza ulaşan 170 eserin
den biri saz semaisi, biri marş olup geri 
kalanları şarkı formundadır. 

Lemi atlı aynı zamanda kıvrak bir se
se ve hançereye sahip olduğundan köşk 
ve yalılarda tertiplenen müsiki toplantı
larının vazgeçilmez hanendelerindendi. 
Gençliğinde "Boğaziçi bülbülü" diye şöh
ret yapmıştı. istanbul'da Şark Müsiki Ce
miyeti'nde, İzmir'de bulunduğu sıralar
da da Darülmüsikf adlı müsiki rnekte
binde bir müddet hocalık yapan Lemi 
Atlı, talebe yetiştirmek hususundaki cid
diyet ve hassasiyetiyle de tanınmıştır. 

Türkiye Yayınevi tarafından neşredi
len "Canlı Tarihler" serisinde Lem'i Atlı, 
Hatıraları adıyla bir bölüm de yer al
maktadır (bk. bibl.) . Takdim yazısından 
öğrenildiğine göre bu bölüm Atlı'nın biz
zat kendisinin ve yakınlarının notların
dan meydana getirilmiştir. 
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