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el kitabı olarak
kitaplar da yazılmıştır.
Attar "ecza deposu sahibi" anlamın
da da kullanılmıştır. Bunlar eczacılar gibi ilaç hazırlamaz , ya iptidai maddeleri
ayrı ayrı veya hazır ilaçları toptan satarlardı. Eczaneler açıldıktan sonra artarlar tütün ve kahveden boyaya kadar çeşitli şeyler satmaya başladılar.
Eczacılığın gelişmesiyle birlikte attarIarın faaliyetleri kısıtlanmaya başladı.
1861 tarihli eczacılık nizamnamesi, ellerinde çalışma izni olan ispençiyarlardan
(eczacı) başka hiç kimsenin hiçbir şekil
de, parça parça, etkisi güçlü ilaç satamayacağı ve tabip, cerrah, baytar reçetesi düzenleyemeyeceği esasını getirdi.
Bu yasak toptan ecza satan tıbbi ecza
tüccarlarıyla attar ve kökçülere de uygulandı. 1883 tarihli ecza tüccarları ve M ı
sır Çarşısı hakkındaki talimatla ise aktarların eczane açmaları yasaklandı ve
satacakları maddeler de sınırlandırıldı.
1885 tarihli nizamnamede aktar, "sanayie ve eczacılığa ait ilaç ve kimyevT maddeleri toptan satan esnaf" olarak tarif
edilmiştir . Böylece bütün Şark'ta olduğu gibi Türkler'de de atların ot toplama. kurutma ve baz ı ilaç terkipleri yapma gibi faaliyetleri zamanla gerilemiş
ve atların eczacılık yönü gittikçe zayıf
layarak tüccar yönü ön plana ç ı kmıştır.
İslam d ünyasında Kühinü'l-Attar gibi
tanınmış bazı tıp ve eczacılık alimlerinin
bu mesleğe nisbetle anılmaları yanında,
muhtemelen bir geçim vasıtası veya ek
bir gelir temini maksadıyla ıtriyat ve ilaç
ham maddesi ticareti yapan, yahut bu
işle uğraşan baba ve dedelerine nisbetle "Attar" lakabıyla anılan birçok alim
ve edip vardır. Bunlar arasında en meş
huru FerTdüddin Attar'dır.
hur eseri gibi
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Horasan Selçukluları ' nın son zamanlabüyük bir ihtimalle 537-540 ( 11421145) yılları arasında NTşabur'da dünyaya geldi. Eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için "Attar" lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu. Çocukluk ve gençlik devresi hakkında kaynakların ve rdiği
bilgiler çok farklı ve yetersizdir. Ancak
eserlerinden, gençliğinde bir taraftan atta rlı kla uğraştı ğı , diğe r taraftan da ilim
tahsil ettiği . tasawuff bilgiler ed indiği
ve çeşitli şeyhlere hizmet ettiği anlaşıl
maktadır. Kendisi, peygamberler ve veITler h akkında birçok kitap okuduğunu
ve otuz dokuz yıl müddetle tasawufla
ilgili şiir ve hikayeleri toplamaya devam
ettiğini söyler. Anne ve babasını gençliğinde kaybetmesi d ış ınd a ailesi ve yakın
çevresi ha kkında bir bilgi yoktur. Mul] tamame'sinde yer alan iki rubaTsinden,
otuz iki ya şındaki bir oğlunu kaybettiği
rında ,

-dolayısıyla evlenmiş olduğu- a n laşılmak
tadı r .
Kayna k ların verdiği

bilgilerden ve ba zı
gör e Attar küçük yaştan itibaren ve özellikle kendisini tasawufa verdikten sonra birçok
seyahatlerde bulundu. Irak. Şam , Mı 
sır, Mekke. Medine, Hindistan ve Türkistan'a ya ptığ ı bu seyahatlerden sonra
NTşa b ur' a döndü ve orada inzivaya çekildi. Uzun yı lla r devam eden bu inziva
hayatı sonunda oldukça ileri bir yaşta
iken Moğollar tarafından NTşabur'da şe
hid edildi.
Atta r'ın tasawuf terbiyesini kimden
a l dığı, irade hırkasını giyip giymedi ği keşii rlerinde n anlaşıldığına
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sin olarak bilinmemektedir. Babasının
da şeyhi olduğu rivayet edilen Kutbüddin Haydar ile RükneddTn-i Ekaf (Ekkaf)
ve Mecdüddin el-Bağdadfnin müridi olduğu şüphelidir. Esrarname'sinin önsözünde aşırı derecede övdüğü Ebü SaTd- i
Ebü'I-Hayr'a (ö 440 / 1049) manen intisap
ettiğini, sahip olduğu her devleti onun
ruhaniyetinden aldığını, kendisini terbiye eden kişinin bu zat olduğunu söyler
ve dolayısıyla "ÜveysT" olduğuna işaret
eder. Eserlerinden. devrindeki birçok mutasawıf ve şeyhle tanıştığı. onlarla dostluk kurup eser lerini okuyarak kendisini
tasawuf merhalelerini aşmaya hazırla
dığı. bu gayretler sonunda irşad makamına ulaştığı anlaş ı lmaktadı r . Bir tarikata girmediği kabul edilse bile iddia
edildiği gibi o sadece tasawufa meraklı
veya süffmeşrep biri değildir . Tasawuf
erbabının sırlarını öğrenip makam ve
hallerini incelemekle yetinmemiş, tasavvufu benimseyip içine girmiş , az da olsa seyr* ü sülı1k* ile meşgul olmuş ve
kendisinden sonra yaşayan pek çok İran
lı mutasawıf-şair ve edibe önderlik etmişti r. Bunlar a rasında Mevlana. Mahmüd-ı ŞebüsterT. Sa'dT, H afız ve Molla
Cami sayılabili r. Özellikle Mevlana· nın
Attar'ı aşıkları n önderi sayması. tasavvuf yolunda ken disini küçük, onu büyük
görmesi, eserlerinden büyük ölçüde f aydalanması . hatta onu "ruh" , SenaT'yi de
ruhun "iki gözü" olarak kabul etmesi,
Hallac'daki nur un Attar' ın ruhunda tecelli ettiğini ve H allac ' ın ona mürebbi olduğunu söylemesi şüphesiz bir sebebe
dayanmalıdır. Kendisine ait o lduğu kesin olarak bilinen eserlerinde Attar Ehl-i
beyt'e hürmet ve sevgide kusuru bulunmayan. müsa ma h alı ve taassuba karşı
bir Sünnfdir. H ayatının s onla rın a doğ 
ru ŞiT ol d u ğ u i ddi ası . ya nlı ş olarak ona
isnat edilen eserlerden kaynak lanma kta dır.

Edebi Kişiliği. Kl asik naz ı m ş e kille rini n
pek ço ğu n u kullanan Attar. daha çok
mesnevi ve gazelde başarı sağlamıştır.
Orijinal ve yer yer aşkla dolu rubaTier
yazmışsa da bu türde Hayyam derecesine ulaşamamıştır. Kasideleri na't. öğüt
ve tasawufun ana meseleleri h a kkınd a 
dır ve bunla r Gazneliler devr inin büyük
kaside ü statla rı Unsuri, Ferruhi ve Minüçihrfninkiler kadar güzel. ahen kli, akı cı
ve olgun değil dir. Buna rağmen dini ve
ahlaki kasidelerde sadece Senai ve Nasır-ı Hüsrev'i ge ç ememiştir. Attar' ın ustalığı tasawuff gazellerinde aranmalı
dır. O, bu na z ım şe klin d e yalnı z yaratıcı
olmakla kalmamış , kendisinden sonra
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gelen mutasawıf olan ve olmayan şair
terin örnek aldığı kişi olmuştur. Gazel
ve mesnevilerinde Senai dahil bütün seleflerini geride bırakmış, bu konuda onu
bazı istisnatarla yalnız Mevlana aşabil
miştir. Gazelleri tasawuf zevkini, özellikle vahdet-i vücüd* telakkisini, ilahi
yolculuk için gerekli kabul ettiği aşkı ve
aşıklığı dile getirir. Attar, gazelleri için
uygun ve gönüle hoş gelen vezinler bulmuştur. Divan 'ında yer alan şiirlerinin
büyük bir kısmı rediflidir. Şiirlerinin çoğunluğunu oluşturan mesnevilerin hep~
si tasawufla ilgilidir. Bu nazım şeklin
deki eserlerine bakarak onun doğuştan
mesnevici olduğu kabul edilebilir. Mesnevilerinde şiire ve edebi sanatlara hakim üstün bir hikayeci olarak görünür.
Tasawuff bir meseleyi ele alırken temsiliere başvurması, çerçeve hikayeler içinde açık ve anlaşılır bir plana göre iç içe
daha küçük hikayeler anlatarak konuyu
sıradan biri için bile daha net bir hale
getirmesi ve böylece manaları ana hikaye ile birleştirmede büyük bir ustalık
göstermesi ona has bir özelliktir. Mevlana Attar'dan aldığı bu anlatım tarzını
bazı yönlerde geliştirmiştir.
Selefieri gibi Horasan üstübunda şiir
söyleyen Attar'ın sözü akıcı ve süssüz,
dili sıcak ve tatlıdır. Şiirleri aşk ve işti
yakı dile getirir. Güç ve anlaşılmaz tarafı azdır. Kelimeler genellikle bilinen anlamlarıyla kullanılmıştır. Eserlerinin hemen hepsini tasavvuff konuları açıkla
mak için yazmış, bu yolda zaman zaman
Iafız fesahatini mana uğruna feda etmiş, sırf bu yüzden uygun ve güzel düş
meyen bazı şiirler de söylemiştir. Bu tasawuff şevk içinde şairliğin bazı kural
ve geleneklerini terketmiş , mesela ömrünün sonuna kadar hiçbir makam ve
rütbe sahibini övmemiştir. Aşk ateşi,
vahdet şuur ve heyecanı bütün şiirlerin
de ve özellikle divanında, onu okuyan
her gönül sahibinin derhal alevleneceği
ölçüde hissedilir. Ancak bunlar Mevlana' nınkiler kadar eşsiz ve eksiksiz değildir. Kasidelerinde özellikle dünyanın
geçiciliği üzerinde durarak insanoğlunun
uyarılması gerektiğini dile getirir. Şiirle
rinin hepsinde insana ömrünü nasıl geçireceği konusunda etkili hatırlatmalar
da bulunarak onu fırsatı ganimet bilmeye, iyi iş yapmaya ve hak yoluna hizmete çağırır.
Görüşleri ve Tasawufu. Attar'a göre görünen bu "çokluk" (kesret). ezeli alemde
Hakk' ın zatı ile "bir"di, ayrılık ve çokluk
yoktu. Çokluk bu alemdedir ve tamamen
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zahiridir. Varlıktan bir zerreye sahip olan
herkes. bütün zerreterin bir varlıktan
geldiğini anlar. Başka bir deyişle, görünen alem, varlığı ateşten kaynaklanan
bir duman gibidir. Gerçekte her şey birdir ve bir her şeydir. "Sen ve ben nazar
sahiplerinin nazarında bir ve aynı şeyiz;
iki gömlekteki bir vücut gibiyiz." Kainatta "bir"den başkasını görmeyenler, vahdet deryasına dalanlar ve aşk ateşinde
yananlardır. İlahi cevheri içinde taşıyan
insan, ancak üzerindeki varlık perdelerini kaldırdıktan sonra Allah'ı bulabilir
ve O'nu görebilir. Çünkü Attar'a göre
Allah, muhtelif şeylerde muhtelif kisvelerle tecelli eder. Bu fikir daha geniş bir
şekilde Mevlana'da ve oğlu Sultan Veled'in İbtidaname 'sinde de görülmektedir. Nitekim buradaki "Neye baktım
sa onda Allah'ı gördüm" veya "Kendisinde Allah'ı müşahede etmediğim hiçbir
şey görmedim " fikri, Attar'da da mevcuttur. Ona göre peygamberler dahil biz
insanlar aklımızia Allah'ı bulamaz, aniayıp kavrayamayız. Bizim akıl ve düşün
cemiz O'nu anlama konusunda bir zerrenin bütün kainatın özünü anlamak istemesi veya bir şebnemin uçsuz bucaksız bir denizde yüzmeye kalkışması gibidir. Allah'ı bulmak için tek yol vardır;
o da kendini bilme, nefsini ıslah etme,
şehveti yenip unutma ve Hakk'ın varlı
ğında yok olma yoludur. Diğer bir ifade
ile hakikat alemine vakıf, vahdet ve ahadiyete vasıl olmak için akıl, ilim ve dedikoduyu bırakmak, "n asıl ve niçin"e, hatta bütün sorulara son vermek, kendini
yok farzedip cismani alemden, bilgi gururundan, çocuksu heveslerden, her türlü aşırı isteklerden uzaklaşmak ve aşk
ateşinde yanıp mutlak varlıkta yok olmak gerekir. Çünkü duyular aleminin dı
şında akıl ötesi gerçek, akıl üstü aşk
ancak hal ve zevk ile anlaşılır.
Attar, tasawufun esası kabul edilen
tarikat, marifet ve hakikat merhalelerini
talep, aşk, marifet. istiğna , tevhid, hayret ve fenadan ibaret yedi merhaleye çı
karır. Hakk'a vasıl olmak ve O'nun varlı
ğında yok olup bekaya ermek için bu
merhalelerin bir mürşid-i kamilin terbiyesinde aşılmasını şart koşar. Attar, sonuncu makam olan ve ona göre gerçek
tevhidden ibaret bulunan fenaya çok .
önem verir. Ona göre insanın vücudu,
Hakk'ın aynası ve cifvegahıdır. Yolda tamamen yok olmaksızın kendi ruhani sülükünün sonunda Hakk'a vasıl olur ve
O'nun kendinde bulunduğunun idrakine
erer. Kamil insan olmak için gerekli olan

zahmetleri ve sı
ilk şartı
talep ve araştırmadır. Yükselme azminde olan kimse derhal visal yoluna koyuı
malı ve bu yol için gerekli olan aşk ateşinde yanıp yok olmaktan korkmamalı
dır. Ona göre aşık canını pervane gibi
ateşte feda eden kimsedir. Aşkı ve ateşi olmayan kimse ölse daha iyidir. Manp~u 't- tayr ve Musfbetname adlı mesnevilerinde belirttiği gibi salik, ilahi cevheri kendinde bütünüyle hissetmek için.
her türlü zahmet ve ıstıraba tahammülü
olan bir aşk ile uzun bir yol takip eder.
Bütün kainatı yani felaket ve engellerle
dolu yedi vadiyi (bk. AKABE) dolaştıktan
sonra nihayet aradığını kendinde bulur
ve kendisi de tamamen aradığı şey (Hak)
olur. Diğer bir deyişle , maşukun aşıktan
başka bir şey olmadığını görür ve Allah'ta yok olup (fena fillah) O'nu kendinde bulur ve böylece, "Nefsini bilen rabbini bilir" sözünün sırrı zahir olur. Görüldüğü
üzere Attar vahdet-i vücüd telakkisine
daha etraflı bir metotla yaklaşır ve ona
selefierine nisbette daha derin bir anlam
verir. Onun düşüncesinde Hak'ta yok
olanlar için gerçekte ölüm mevcut değil
dir. Çünkü Hak'ta yok olmak onları beka makamına ulaştırır.
Attar, Ahmed el-Gazzali' den . gelen
aşk anlayışına ve Hallac'da görülen fena telakkisine bağlı kalınakla yetinmemiş, vahdet-i vücudun en üst seviyesine
ulaşmış ve belki de farkına varmadan
bazan ittihad*, bazan da hulül* akldelerine yaklaşmıştır. Bununla birlikte o,
ateşli gazelleri, aşıkane şiirleri. mesnevilerine ustaca yerleştirdiği manzum hikayeleri ve bunlarda billürlaşan orijinal
fikirleriyle Mevlana'yı hazırlamış ve az
da olsa Türk ve Arap edebiyatlarını etbu

yolculuğun sayısız

kıntıları vardır.

Bu

yolculuğun

kilemiştir.

Eserleri. Tabiatı, ruhu ve fikri sürekli
cevelan halinde olan Attar, nazım ve nesirde önemli eserler meydana getirmiş
tir. Manzum eserlerinin 100.000 beyit civarında olduğu söylenmektedir. Eserlerinin sayısını Devletşah'ın kırk, Nürullah
et-Tüsteri'nin 114, Hidayet'in bir eserinde 114, diğerinde 190 olarak göstermeleri tam bir mübalağa örneğidir. Gerçek olan, çok söz söylemekle itharn edilecek kadar şiire sahip bulunduğu hususudur. O, eserlerinde en çok hikaye
anlatırnma yer veren şair olarak bilinir.
Söz konusu hikayeterin büyük bir kısmı,
süff vaizlerin anlattıkları dokunaklı hikayelerin nazmedilmiş şeklinden ibarettir. Nitekim eserlerinde Ahmed el-Gaz-
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zall'nin vaazlarında anlattığı hikayeterin
hepsine rastlandığı gibi İbn Sina, Ebu
Safd-i Ebü'l-Hayr. Sühreverdf el-MaktQI, Muhammed el-Gazzalf ve başkala
rının bu tür hikayelerinden faydalanmış
tır. Onun faydalandığı bu hikayelerden
bazısının kaynağının eski Yunan'a kadar vardığı da bilinmektedir. H. Ritter.
Artar'ın eserlerinde en az üç farklı üs!Qbun müşahede edilmesini, hayatı boyunca İran şairlerinde çok ender görülen ruhi değişimler geçirmesine bağlar
ken Safd-i Neffsf, Zerrfnküb ve Bedfüzzaman FürQzanfer bu üs!Qp farkının
gerçekte onun olmayan eserlerin ona
isnat edilmesinden kaynaklandığını, kendisinin olduğu kesin olarak bilinen eserlerinde üs!Qbun tek ve mükemmel olduğunu ispata çalışırlar. Bu araştırmacıla
ra göre Artar'ın günümüze kadar gelen
ve onun olduğunda şüphe bulunmayan
yedisi manzum. biri mensur sekiz eseri
vardır.

1. İlahimime * . 6500 beyitlik bir mesnevidir. Çerçeve hikaye, bir hükümdarın
altı oğluna dünyada en çok arzu edip
elde etmek istedikleri şeyleri sorması.
onların da s ırasıyla cevap vermeleridir.
Her biri insanın ihtiraslarından birini
temsil eden arzular etrafında gelişen hikayede baba bunların manasızlığını gösterir. İHihiname ilk olarak Şemseddin

Sivasf (ö . 1597) tarafından manzum olarak Anadolu Türkçesi'ne, A. Gölpınarlı
tarafından da düz yazı halinde günümüz
Türkçe'sine çevrilmiştir (İstanbul 1947).
Eset H. Ritter (Leipzig-İstanbul ı 940) ve
F. Rqhanf (Tahran 13 391 1960) tarafın
dan heşredilmiştir. 2. Esrarname·. Attar·ı~ ilk tasawuff mesnevisidir. Yirmi
altı bölüme ayrılan eser küçük hikayelerden meydana gelmiştir. Çerçeve hikaye yoktur. Sadık Gevherfn tarafından
neşredilen (Tahran 1338/ ı 959) eser XV.
yüzyılda Ahmedf Akkoyunlu tarafından
Türkçe'ye çevrilmiştir. 3. Muşibetname.
5740 beyitlik bir mesnevi olup Cevdbndme adıyla da bilinir. Artar'ın tasawuff
görüşlerini ve fikri dünyasını en düzenli şekilde aksettiren mesnevisidir. Kırk
bölüme ayrılan eserde salikin önce melekler arasında ve öteki dünyada, sonra
da bu alemde dolaşması. peygamberlere başvurması, daha sonra duygu, hayal ve akıl ile ruha giderek bunlara Allah'ı sorması . neticede Allah'ı kendi içinde bulması hikaye edilmiştir. Bu mesnevi N. Visal tarafından yayımlanmıştır
(Tahran 1338/ 1959) 4. Ijüsrevname. Gül
ü Ijüsrev veya Gül ü Hürmüz de denen bu eser, Artar'ın tasawuff olmayan
tek mesnevisidir. Bu mesnevide Rum
kayserinin gayri meşru oğlu Hüsrev ile
HQzistan şahının kızı Gül'ün aşk mace-
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raları anlatılır. Bu aşk hikayesi. hakkın 
da hiçbir bilgi bulunmayan Bedr-i Ahvazf adlı bir kimse tarafından mensur
olarak yazılmış, daha sonra Artar aynı
konuyu bu eserden nazma çekmişti r .
Aşk macerasının Ahvaz'da geçmesi sebebiyle mesnevideki çerçeve hikaye o
yöredeki mahallf menkıbeler üzerine kurulmuştur. Bu mesnevinin eski ve yeni
olmak üzere iki versiyonu vardır. Eski
olanı. Artar'ın meşhur tasawuff mesnevisi Manp~u't - tayr'ın nazmedilişinden
yani 1187'den önce kaleme alınmıştır ve
yenisine göre çok daha uzundur. Özet
şeklindeki yeni versiyon ise çok daha
sonra nazmedilmiştir. s. Mul]tarname.
Artar ' ın 5000'i aşkın rubafsinden seçerek konularına göre elli bölümde tertip
ettiği bir rubafler mecmuasıdır. Mecmuanın ilk üç bölümü tevhi d, na't ve ashabın menakıbına dairdir ; 4 -9 . bölümlerde önemli tasawuff mazmunlar üzerinde durulur; 10-29. bölümlerde manevi
ve ahlaki konular işlenir ; 30-49. bölümlerde aşk ve aşkın tecellTieriyle sevgilinin vasıfları incelenir; bu arada 44. bölümde "kalenderiyyat"a bir parça yer verilir; son bölümde ise şairin şahsi temennisi dile getirilir. 6. Mantıku't-tayr*.
Ma~iimdt-ı Tuyur, Ma~iilatü't-tuyur veya Tuyurname adlarıyla da anılan ve
1187'de kaleme alınan bu eser. temsili
bir şekilde vahdet-i vücQd inancını anlatan bir mesnevidir. Bu mesnevideki kuş
lar salikieri temsil eder. Hüdhüd kılavuz
yani mürşiddir. Sfmurg (otuz kuş~ anka).
Allah'ın zuhur* ve taayyün * üdür. Manplw't-tayr'ın XIV. yüzyıl Anadolu şairle
rinden Gülşehri tarafından yapılan tercümesinin tıpkıbasımını Agah Sırrı Levend
neşretmiştir (Ankara 1957). Eser Şemsed
din Sivasf ve ayrıca Fedaf (ö. 1636) adlı
Mevlevf bir şair tarafından tercüme edilmiş, manzum olan ikinci tercüme basıl
mıştır (İstanbul 1274). Mantıku't-tayr A.
Gölpınarlı tarafından günümüz Türkçe'sine de çevrilmiştir (l-ll, İ stanbu l 19621963). 7. Divan. Mesnevilerindeki tasavvuff fikirleri lirik bir tarzda ifade ettiği
eseridir. 10.000 beyitlik divanın henüz ilmf bir neşri yapılmamıştır. 8. Te?kiretü'levliya '•. Büyük sQfflerin hal tercümelerinden bahseden ve bazı sözlerini nakleden mensur bir eserdir. Artar'ın çok tanınmış ve birçok dile çevrilmiş olan bu
eserinin sonradan istinsah edilen bazı
nüshalarına yirmi beş sütinin hal tercü- .
mesi daha eklenmiştir. Tezkiretü'l-evliya,, ilk olarak Aydınoğlu Mehmed Bey
zamanında adı bilinmeyen bir kişi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir.
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ADAR, Feridüddin
Eserin en tanınmış tercümesi ise Sinan
Paşa'ya aittir. Te?kiretü'l-evliyi'/ın son
tercümesi Süleyman Uludağ tarafından
yapılmıştır (İstanbul ı 984). Bu sekiz eserle kendisi tarafından imha edilen Cevahimame ve ŞerJ:ıu'l-~alb mesnevilerinin
adları Ijüsrevname ve Mu{ıtamame'nin
önsözlerinde zikredilmiştir.
Kaynaklarda ve çeşitli araştırmalarda
Pendname, Haydamame, Uşturname,
Cevherü'z-zat, Nüzhetü'l-ahbilb, Mazharü'l- 'a~a-'ib, Lisanü'l-gdyb, Rumdzü'l- 'aşıkin, Şahbilzname, Mihr ü Müş
teri, Heftabild, Heft Vadi, Tercemetü'leJ:ıadfş, Sf Faşl, MiftaJ:ıu'l-fütılJ:ı, Bi-sername, Bülbülname, Mi 'racname, Cümcümename, Vuşlatname, Heylacname,
Ijayyiltname, Vaşıyetname, Kenzü '1J:ıa~ü'ik, Kenzü'l-esrar (Kenzü'l·bahr).
Veledname, Siyahname, İ{ıvanü'ş-şa 
ta' ve Esrarü'ş-şühud gibi eserler Attar'a isnat edilip çoğu onun adıyla basılmış , hatta bazıları Türkçe dahil birçok dile bile tercüme edilmiştir. Ancak
son araştırmalar, ilk beş eserin ona isnadının çok şüpheli, diğerlerinin ise tamamen sahte olduğunu ortaya koymuş
tur. F'ürüzanfer ve Zerrfnküb'a göre ona
ait olduğu şüpheli olan Pendname hariç bunların tamamı uydurmadır. Yine
bu araştırıcılara göre adı geçen eserlerin pek çoğu XV. yüzyılda yaşayan At-

Tünf tarafından yazılmış, bir kısmı
da yine Attar adlı veya mahlaslı diğer kişilerce kaleme alınmı ştır (eserlerin baskı
ları ve tercümeleri için b k. İA, Il, 7-12; Ritter, Oriens, s. 195-228; Rypka, s. 775-776).
tar - ı
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ATIAR, Hasan b. Muhammed
( .) lbl 1 .._.. ıY. ı:.r- )
Hasen b. Muhammed
b. Mahmudel-Attar eş-Şafii
(ö. 1250/1834)

Feridüddin Attar'ın Mantıf:cuHayr adlı eserinde
kuşların toplantısını gösteren bir minvatür
(Oxford Bod. Ktp., ms., nr. 246, vr. 25B)

L

Mısırlı edip,
din alimi ve Ezher şeyhi.

_j

Aslen Mağribli olup 1180'de ( 1766) Kahire'de doğdu. Attar olan babası önceleri onu yanında çalıştırmak istediyse de
okuma hevesini dikkate alarak tahsiline Ezher'de devam etmesine izin verdi.
Dinf ilimierin yanı sıra astronomi, mühendislik, coğrafya ve tıpla da meşgul
oldu. Fransızlar Mısır'ı işgal edince (1798)
o zamanki alimlerden çoğunun yaptığı
gibi önce Asyüt'a kaçtıysa da .bir müddet sonra Kahire'ye dönerek Fransız ilim
adam ları ile tanıştı. Bu alimlerden Fransızca ve modern ilimleri öğrendi, kendisi de onlara Arapça dersleri verdi. Daha
sonra Suriye, Hicaz, Anadolu ve Rumeli'yi içine alan uzun bir seyahate çıktı.
Arnavutluk'un İşkodra şehrinde evlenip
oraya yerleştLMısır'a döndüğünde (1813)
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Ezher'e hoca tayin edildi. Ezher'de uzun
okutulmayan Beyzavf tefsirini büyük bir vukufla akutması sebebiyle birçok Ezher hocası onun tefsir derslerini
takip etti. Mehmed Ali Paşa'nın takdir
ve iltifatına mazhar olduğu için 1828'de
kurulan Mısır'ın resmf gazetesi el - Ve~ü 'i' u '1- Mışriyye 'nin başyazarlığına getirildi. 1830'da Ezher şeyhliğine tayin
edildi. Ölümüne kadar bu görevde kaldı.
yıllar

Fransızca, Türkçe ve Arnavutça bilen
Hasan el-Attar öğrencilerine ana kaynaklara inmeyi, dilde, edebiyatta, ilimde düşünceyi ifade etme kısırlığından
kurtulmayı öğretmeye çalışmış, okullarda modern ilimierin okutulmasını tavsiye etmiştir. Mahmud Sami el-Barüdf.
Şevki ve Hafız İbrahim gibi şairlerin yetişmesine zemin hazırlamıştır. Talebesi
Rifaa et-Tahtavf yabancı diller okulunu
onun teşvikiyle kurmuştur.

Eserleri. Din, dil ve müsbet ilimlerle ilgili olarak yazdığı, çoğu haşiye tarzında
ki yirmi kadar eserin belli başlıları şun 
lardır :

Dil ve Edebiyat. 1. Man? um e if 'ilmi'nElli yedi mısrada nahiv kaidelerini
öğretmeyi hedef alan bu didaktik manzume, ilki Kahire'de (1280) olmak üzere
Mecmu'u mühimmôti'l-mütan adlı kitap içinde birçok defa basılmış ve Attar'ın talebesi Hasan Kuveydir tarafın
dan şerhedilmiştir. 2. lfaşiye 'alil Şer
J:ıi'l- Ezheriyye. Halid el-Ezherf'nin kendisine ait el- Ezheriyye adlı muhtasar
nahiv kitabına yazdığı şerhin haşiyesi
olup Kahire'de basılmıştır (1307, 1315).
Ezherf'nin Musılü 't - tullab ila kava 'idi'l-i 'rab adlı .şerhi~e de henü~ basıl 
mamış bir haşiyesi vardır. 3. İnşa 'ü '1'Attar. Resmr ve gayri resmr yazışma ve
mektup örneklerini ihtiva eden ve ilk defa Kahire'de tarihsiz bir taş baskısı yapılan eser 1243'ten(1827) 131S'e (1897)
kadar Bulak, Kahire, Bombay ve İstan
bul'da birçok defa basılmıştır. 4. lfaşi 
ye 'ala metni's-Semer~andiyye. Ebü'lKasım b. Ebü Bekir el-Leysf es-Semerkandf'nin belagat ilmine dair es-Semer~andiyye adlı risa!esine yazdığı şerh
olup 1288 ve 1309'da Kahire'de basıl
mıştır. Attar ayrıca İbn Sehl el-İsraTif'nin
şiirlerini bir araya getirerek Dfvanü İbn
Sehl adıyla baskıya hazırlamış ve eser
birkaç defa basılmıştır (Kahire 1279, 1302;
Beyrut 1885).
Mantık. 1. el-lfaşiyetü'l-kübrı'i 'ala Şer
J:ıi Ma~ülôti's-Sücı'i 'i. Ahmed es -Sücaf'nin kategorilere (makulat) . dair kitabına
yazdığı bu büyük şerh, yine onun el-lfanaJ:ı v.

