
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. 

_j 

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 
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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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~ NuRi ÖzcAN 

ATMACAClBAŞI 

Osmanlı sarayında 
şikc\r ağalanndan biri ve 

Hassa atınacacılar cemaatinin amiri. 
L ~ 

Atmacacıların başlıca görevi. impara
torluğun belli yerlerinden gönderilen avcı 
kuşlarının bakımını yapmak ve padişah
la birlikte sürek aviarına çıkmaktı. Avcı 
kuşu olarak kullanılan atmacaları taş
radaki görevliler yakalardı. Ağ kullanıla
rak veya başka usullerle yakalanan at
maca yavruları önce insana alıştırılır, da
ha sonra da avcılıkta alıcı kuş olarak kul
lanılırdı. Merkezdeki atmacacıların mev
cudu XVII. yüzyılın ikinci yarısında kırk 
beş kişi civarında iken XVIII. yüzyılda 

otuz kişinin altına düşmüştür. Atmaca
cıbaşı aynı zamanda rikab • - ı hümayun 
ağalarındandı. Derece bakımından sara
yın birftn • kısmından olan şikar ağala
rının üçüncüsüdür. Rütbece çakırcıba
şı* ve şahincibaşı*nın altında idi; terfi 
edince şahincibaşı olurdu. Genellikle Şa
hinci Ocağı kethüdalığından gelen at
macacıbaşının tayin ve azli, çakırcıbaşı 
veya şahincibaşının arzlarıyla yapılırdı. 

Taşradaki atmacacılar timar*lı ve bazı 
vergilerden muaf idiler. Bunlar vazifele
rine göre kendi aralarında yuvacı, yav
rucu, götürücü. gürenceci (veya gürencci) 
ve sayyad gibi kısırnlara ayrılırdı. Hem 
müslüman hem de hıristiyanlardan at-
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macacılar vardı. öteki avcı kuşu yetişti
ricileriyle birlikte atmacacıların da bağlı 
oldukları vilayet, sancak ve kazalarda 
hizmetleri ni, · isimlerini, ellerindeki dir
lik*lerin gelirlerini gösteren ayrı def
terler mevcuttu. 
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ATMEYDANI 

Osmanlılar zamanında 
İstanbul'da Sultan Ahmed Camii'nin 

önündeki meydana verilen ad. 
~ 

Bizans döneminde Ayasofya'nın güney
batısında yer alan ve araba yarışları ya
pılacak şekilde düzenlenmiş bulunan 
meydan Hippodromos (hipodrom, at ko
şusu alanı) adıyla anılmış ve çeşitli siya
si olaylarla bazı ayaklanmaların başladı
ğı bir yer olarak büyük önem taşımıştır. 
Yapımına Roma imparatoru Septimius 
Severus ( 193-2 ı ı) devrinde başlanan ve 
orta çizgisine Mısır'dan getirilen dikili
taş ile Delphoi Apolion Mabedi'nden ge
tirilen Surmalı Sütun gibi ünlü anıtlar 
dikilen bu meydanın, "Bizans'ta Tanrı 
Ayasofya'ya, imparator saraya, halk da 
Hipodrom'a sahiptir" sözüyle vurgulanan 
siyasi önemi Osmanlılar zamanında da 
kısmen devam etmiş, özellikle XVII-XIX. 
yüzyıllar arasında sipahi ve yeniçeri ayak
lanmalarına sahne olan meydanda ünlü 
Atmeydanı Vak'ası da cereyan etmiştir. 

Aslinın 

14SO'de 
yapıldığı 

tahmin 
edilen. 
Verona lı 
Onufrio 
Panvinius' un 
kopya 
ederek 
1699'da 
yayımla dığı 

Atmeydanı'nın 

en eski 
gravürü 

istanbul'un fethinden sonra, ortasm
da Hipodrom'un bulunduğu bu alan, At
meydanı adı ile at yarışlarının ve cirit 
oyunlarının yapıldığı bir yer olarak varlı
ğını sürdürmüştür. Ayrıca saraya yakın 
oluşundan dolayı değeri artarak çevre
sine inşa edilen önemli yapılarla yeni 
bir görünüm kazanmış, bayram şenlik
leri ve saray düğünleriyle şehir hayatı
nın merkezi haline gelmiştir. Atmeyda
nı'nın Divanyolu girişine 1491 yılında Fi
ruz Ağa Camii, batısına XVI. yüzyıl ba
şında İbrahim Paşa Sarayı, Kananı Sul
tan Süleyman devrinde Mimar Sinan'ın 
yaptığı su yoluna ait bir sıra çukur çeş
me ile bunun üst tarafına Oğlan Şeyh 
olarak tanınan İsmail Ma'şOkf'nin ma
kamı ve Üçler Namazgahı (sonra camii), 
doğusuna 1553'te Haseki Hamarnı ile 
1617 yılında tamamlanan Sultan Ahmed 
Camii, türbe, darülkurra ve vakıf dük
kanlar yapılmıştır. ı. Ahmed'in inşa et
tirdiği yapılar topluluğuna bağlı imaret 
ve darüşşifa ile, alan güneyden sınırlan
mıştır. Çeşitli kaynaklar, bu önemli in
şaattan önce meydanı paşa saraylarının 
çevrelediğinden bahsetmektedirler. Ge
çen yüzyılda Üçler Camii tamamen or
tadan ka lkmış, sadece haziresinden üç 
mezar kalmıştır. 

istanbul'un fethinden önce yapılan gra
vürler Hipodrom'u, güney ucu ile orta
da sıralanan anıtlar dışında, yıkıntı ha
linde gösterirler. Beyan-ı Menazil-i Se
fer-i Irakeyn'de 1537 yılına tarihlenen 
İstanbul manzarası, Atmeydanı'nı çev
resindeki yapılar, ortasındaki anıtlar ve 
güney ucunda yer alan sütunlarla gös
terir. Ayrıca bu minyatürde, o sırada he
nüz cami haline getirilmemiş Üçler Na
mazgahı gayet ayrıntılı olarak gösteril
miştir. Cornelius van Laos'un 1710 yılı
na ait olan gravürü ise bugüne ulaşma
yan imaret ve darüşşifayı da göstermek
tedir. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazaını 
ve damadı MakbOl (Maktul) İbrahim Pa
şa'nın 1 524 yılında yapılan düğünü sı

rasında at koşuları, atlıların direkler üze
rine geçirilen çömleklere mızrak atma
ları, güreşler, ip üzerinde yürüme, yağlı 
direğe tı rmanma, çeşitli vücut gösteri
leri, soytan oyunla rı, verilen armağanla
rın ve gelin çeyizinin taşındığı alaylarla 
gerçek bir şenlik olarak bu meydanda 
yapılmış, on beş gün on beş gece süren 
düğünde geceleri de donanma fişekieri 
atılmıştır. İbrahim Paşa Budin'in fethin
den (ı 526) sonra istanbul'a getirdiği He
rakles, Diana ve Apolion'dan oluşan üç-


