
ATIABJ, Kü lsüm b. Amr 

L 

ATIABİ, Külsum b. Amr 
( ._.;t:.ll~ .:r. t.YJS) 

Ebu Amr (Ebu All) Külsı1m b. Amr 
b. Eyyub el -Atta bl et- Tağlibl 

(ö. 220 / 835) 

Abbasller devri 
şair, hatip ve katiplerinden. _j 

Muallakat-ı seb'a şairlerinden Amr b. 
Külsüm'un soyundan olup Tağlib kabi
lesindendiL Şam civarındaki Kınnesrin 

kasabasında doğdu (ı 351 752) Doğum 

tarihinin kesin olarak bilinmediği de söy
lenmektedir. Bir müddet Re'sülayn ve 
Rakka'da ikamet ettikten sonra Bağdat'a 
yerleşti ve orada Farsça'yı öğrendi. Üç 
defa gittiği İran 'da Merv ve Nişabur kü
tüphanelerinden çok faydalandı. Bağdat'
ta Mu'tezile kelamcıları ile görüşmesi ne
ticesinde Mu'tezile'nin görüşlerini benim
sedi. Hatta bu münasebetle mantıka dair 
bir de kitap yazdı. Attabi tam bir zahid 
gibi yaşıyordu. Nitekim Harünürreşid'in 
veziri Yahya b. Halid el-Bermeki, Atta
bT'nin zahidane bir hayat süren faziletli 
bir insan olduğunu duyunca onu hima
yesine aldı. Şair de ona ve oğulları Fazi 
ile Ca'fer'e, daha sonra da takdim edil
diği Harünürreşid'e methiyeler yazdı; 
bu sayede halifenin iltifatına nail oldu. 
Fakat Mu'tezi!T fikirlere karşı olan ha
life onun bu mezhebe meylini öğrenip 
huzuruna çağırınca, BermekTier, başına 
bir şey gelmesinden korkarak şairi giz
lediler; daha sonra da halifenin onu ba
ğışlamasını sağladılar. Bunun üzerine At
tabi divan katipliğine getirildi. Farsça bil
diği için bu görevi başarı ile yürüttü. Ab
basTier'in Horasan valisi ve Tahiriler ha
nedanının kurucusu Tahir b. Hüseyin ve 
oğlu Abdullah ile iyi münasebetleri oldu
ğu gibi Halife Me'mün'un yanında, ihti
yarlık günlerinde onun omuzlarına tutu
nup ayağa kalkacak kadar büyük itibarı 
vardı. Buna rağmen halifeden ve diğer 
devlet adamlarından hiçbir maddi men
faat beklemedi. Karısının ısrarına rağmen 
ölünceye kadar yaşadığı zahidane hayatı 
değiştirmedi. 220'de (835). bir rivayete 
göre de 208'de (823) Bağdat'ta öldü. 

Medih, hiciv, gazel ve daha çok hikmet 
türünde şiirler söyleyen Attabi, kendin
den öncekilerde pek görülmeyen ifade 
güzelliği ve düşünce derinliği, mektup
larındaki zengin dil ve üslüp, ayrıca hi
tabelerindeki başarısı ile edebiyat ten
kitçilerinin takdirini kazanmıştır. 

Günümüze kadar ulaşmayan eserleri
nin dil ve edebiyata dair olduğu, bir kıs
mının ise Kelile ve Dimne türünde hay
van hikaye ve masallarından meydana 
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geldiği tahmin edilmektedir. İbnü'n- Ne
dim, onun şiirlerinden meydana gelen 
100 varaklı k bir mecmuayı gördüğünü 
söylemektedir. Bazı antoloji ve edebiyat 
kitaplarında da Artabi'nin şiirleri yer al
maktadır. Kaynaklarda zikredilen eserle
ri şunlardır: Kitabü'l-Elfa?, Kitôbü Fü
mlni'l-J:ıikem, Kitôbü'l-Adab, Kitôbü'l
ljayl, Kitabü'l-Ecvad, Kitabü'l-Mantı~
Bu sonuncu eserin müellifin yaşadığı de
virde bir hayli meşhur olduğu söylen
mektedir. 
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!iii CEMAL MuHTAR 

ATIAR 
( .) \.bl\ ) 

Eskiden bir nevi eczacılık yapan, 
güzel kokular satan, bugün ise baharat, 

şifalı otlar ve kurutulmuş 
çeşitli gıda maddeleri ticareti yapan 

L 
kimselere verilen ad. 

_j 

Türkçe'de daha çok aktar şeklinde 
söylenen kelime, "güzel koku" anlamın
daki Arapça ıtrdan gelmektedir. Ancak 
attar yalnız güzel kokular değil her tür
lü şifalı bitkileri ve bunlardan yaptığı 
ilaçları da (akkar. çağulu akakir) satardı. 
Nitekim bu kelime Arapça'da saydali ve
ya saydalani (eczac ı ) ile eş anlamda kul
lanılmıştır. Attarlık İslam dünyasında Hz. 
Peygamber devrinden beri bilinen bir 
meslektir. Hatta SaJ:ıiJ:ı-i Bul]ari'de at
tar ve güzel koku satışı ile ilgili olarak 
"Bab fi 'l - 'attar ve bey 'i'l-misk" (Buhari, 
"Büyu'", 38) adıyla ayrı bir başlığa yer 
verilmiştir. Eskiden beri serbest ticaret 
yapan atlariarın dükkaniarı eczanelerin 
ilk örnekleridir. Bazı atlariarın uygun 
olmayan veya özelliklerini yitirmiş mal
zemeleri satmaları. hatta hastalara za
man zaman başka ilaç vermelerinin gö
rülmesi üzerine Halife Mu'tasım - Billah 

zamanından itibaren atlariarın imtihan 
edilerek faaliyetlerinin belgeye bağlan
ması yoluna gidilmiş ve attar dükkania
rının kontrolü hisbe* teşkilatının görev
leri arasında yer almıştır. Birçok şehirde 
yalnız atlariarın faaliyet gösterdikleri 
çarşı ve pazarlar vardı. Bunların en meş-

hurları Fustat'taki SOku'l-attarin, Şam'
daki Süku'l-ıtr ve İstanbul'daki Mısır Çar
şısı idi. 

Bir eczacı gibi bazı temel bilgilere sa
hip olması gereken attarın gerek sağlık 
gerekse ticaret bakımından maddelerin 
korunma usullerini bilmesi, çabuk bo
zulan maddeleri de tanıması gerekiyor
du. Kurutulmuş çeşitli otlar, yapraklar, 
kökler, çiçekler, tohumlar, meyvalar ve 
diğer şifalı atların önemli bir kısmı kuru 
olarak satılırken bazı ilaçların yapılma

sında kullanılan nebati, hayvani ve ma
deni maddeler ( droglar) ise daha çok ba
sit ve iptidai şekliyle (müfred ilaçlar) tek 
tek satılırdı·: Fakat attarlar eskiden bu
günkü eczanelerde yapıldığı gibi, suda 
kaynatılmış ve pişirilmiş ilaçlar dışında 
hekim reçetelerindeki formüllere göre 
tıbbi maddeleri birleştirerek müshil, ma
cun, merhem ve kuwet verici bazı mü
rekkep ilaçlar da hazırlarlar, ancak ilaç
ları bugünkü eczacılıkta olduğu gibi sa
bit bir terkiple düzenleyemezlerdL 

Tıp ve akrabazinle ilgili eserlerde ilaç
Iarın yapımında kullanılan bitkiler ve 
özellikleri. ilaç yapım metotları anlatıl
dığı gibi (bk. AKRABAziN, ECZACILIK), Kü
hinü'l-Attar Iakabıyla tanınan Davüd b. 
Ebü'n-Nasr'ın (ö. 658 / 1260'tan sonral 
Minhôcü'd-dükkôn ve düstılrü'l-a'yan 
li'l-edviyeü'n-nafi 'a li'l-ebdan adlı meş-

Eski bir tasviri örnek alarak Süheyl ünver'in yaptığı attar 
minyatürü (Nil San fo to!)raf arşivi) 


