
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 eser
le kendisi tarafından imha edilen Ceva
himame 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, Maz
harü'l- 'a~a-'ib, Lisanü'l-gdyb, Rumd
zü'l- 'aşıkin, Şahbilzname, Mihr ü Müş
teri, Heftabild, Heft Vadi, Tercemetü'l
eJ:ıadfş, Sf Faşl, MiftaJ:ıu'l-fütılJ:ı, Bi-ser
name, Bülbülname, Mi 'racname, Cüm
cümename, Vuşlatname, Heylacname, 
Ijayyiltname, Vaşıyetname, Kenzü '1-
J:ıa~ü'ik, Kenzü'l-esrar (Kenzü'l·bahr). 

Veledname, Siyahname, İ{ıvanü'ş-şa 
ta' ve Esrarü'ş-şühud gibi eserler At
tar'a isnat edilip çoğu onun adıyla ba
sılmış , hatta bazıları Türkçe dahil bir
çok dile bile tercüme edilmiştir. Ancak 
son araştırmalar, ilk beş eserin ona is
nadının çok şüpheli, diğerlerinin ise ta
mamen sahte olduğunu ortaya koymuş
tur. F'ürüzanfer ve Zerrfnküb'a göre ona 
ait olduğu şüpheli olan Pendname ha
riç bunların tamamı uydurmadır. Yine 
bu araştırıcılara göre adı geçen eserle
rin pek çoğu XV. yüzyılda yaşayan At-

Feridüddin Attar'ın Mantıf:cuHayr adlı eserinde 
kuşların toplantısını gösteren bir minvatür 

(Oxford Bod. Ktp., ms., nr. 246, vr. 25B) 

98 

tar - ı Tünf tarafından yazılmış, bir kısmı 
da yine Attar adlı veya mahlaslı diğer ki
şilerce kaleme alınmıştır (eserlerin baskı
ları ve tercümeleri için b k. İA, Il, 7-12; Rit
ter, Oriens, s. 195-228; Rypka, s. 775-776). 
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ATIAR, Hasan b. Muhammed 
( .) lbl 1 .._.. ıY. ı:.r- ) 
Hasen b. Muhammed 

b. Mahmudel-Attar eş-Şafii 
(ö. 1250/1834) 

Mısırlı edip, 
din alimi ve Ezher şeyhi. 

_j 

Aslen Mağribli olup 1180'de ( 1766) Ka
hire'de doğdu. Attar olan babası önce
leri onu yanında çalıştırmak istediyse de 
okuma hevesini dikkate alarak tahsili
ne Ezher'de devam etmesine izin verdi. 
Dinf ilimierin yanı sıra astronomi, mü
hendislik, coğrafya ve tıpla da meşgul 
oldu. Fransızlar Mısır'ı işgal edince (1798) 

o zamanki alimlerden çoğunun yaptığı 
gibi önce Asyüt'a kaçtıysa da .bir müd
det sonra Kahire'ye dönerek Fransız ilim 
adamları ile tanıştı. Bu alimlerden Fran
sızca ve modern ilimleri öğrendi, kendi
si de onlara Arapça dersleri verdi. Daha 
sonra Suriye, Hicaz, Anadolu ve Rume
li'yi içine alan uzun bir seyahate çıktı. 
Arnavutluk'un İşkodra şehrinde evlenip 
oraya yerleştLMısır'a döndüğünde (1813) 

Ezher'e hoca tayin edildi. Ezher'de uzun 
yıllar okutulmayan Beyzavf tefsirini bü
yük bir vukufla akutması sebebiyle bir
çok 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 ge
tirildi. 1830'da Ezher şeyhliğine tayin 
edildi. Ölümüne kadar bu görevde kaldı. 

Fransızca, Türkçe ve Arnavutça bilen 
Hasan el-Attar öğrencilerine ana kay
naklara inmeyi, dilde, edebiyatta, ilim
de düşünceyi ifade etme kısırlığından 

kurtulmayı öğretmeye çalışmış, okullar
da modern ilimierin okutulmasını tavsi
ye etmiştir. Mahmud Sami el-Barüdf. 
Şevki ve Hafız İbrahim gibi şairlerin ye
tişmesine zemin hazırlamıştır. Talebesi 
Rifaa et-Tahtavf yabancı diller okulunu 
onun teşvikiyle kurmuştur. 

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

lardır : 

Dil ve Edebiyat. 1. Man? um e if 'ilmi'n
naJ:ıv. Elli yedi mısrada nahiv kaidelerini 
öğretmeyi hedef alan bu didaktik man
zume, ilki Kahire'de (1280) olmak üzere 
Mecmu'u mühimmôti'l-mütan adlı ki
tap içinde birçok defa basılmış ve At
tar'ın talebesi Hasan Kuveydir tarafın
dan şerhedilmiştir. 2. lfaşiye 'alil Şer
J:ıi'l-Ezheriyye. Halid el-Ezherf'nin ken
disine ait el-Ezheriyye adlı muhtasar 
nahiv kitabına yazdığı şerhin haşiyesi 

olup Kahire'de basılmıştır (1307, 1315). 

Ezherf'nin Musılü 't - tullab ila kava 'i
di'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 de
fa Kahire'de tarihsiz bir taş baskısı ya
pılan 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'l
Kasım b. Ebü Bekir el-Leysf es-Semer
kandf'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-lfa-



şiyetü'ş-şugra calô Ma~ülati's-Süca ci 
adlı eseriyle birlikte basılmıştır (Kahire 
1282. 1303, 1328). 2. ljaşiye calô Ma~ü
lôti'l-Büleydi. Muhammed el-Büleydi'
nin yine kategorilere dair Risale ti'l-Ma
~ülati'l- caşr'ine yazdığı bu şerh de Ka
hire'de basılmıştır ( 1328) 3. Haşiye calô 
ŞerJ:ıi Şey{J.i'l-İslam Zekeriyya el-En
şari cala metni Jsagüci fi'l-mantı~. Esi
rüddin el-Ebheri'nin lsagüci adlı man
tık kitabına Zekeriya el-Ensari tarafın
dan yapılan şerhin haşiyesidir. 1321 'de 
Kahire'de basılmıştır. 4. Ijaşiye cala Şer
J:ıi't-Teh?ib. Sa'deddin et-Teftazani'nin 
Teh?ibü'J-mantı~ ve'l-kelam adlı ese
rine Ubeydullah b. Fazı el -Habisi'nin yaz
dığı Te?hib adlı şerhin haşiyesi olup üçü 
bir arada Bu la k ( 1296) ve Kahire'de ( 1318) 

basılmıştır. 

Dini İlimler. ljaşiye calô ŞerJ:ıi'l- Ce
lal el-MaJ:ıallf cala Cem ci'l-cevamt. 
Taceddin es-Sübki'nin usül-i fıkha dair 
Cem cu'J-cevamt adlı eserine Celaled
din el- Mahalli'nin yazdığı şerh in haşiye
si olup Kahire 'de basılmıştır (l-ll . 1316, 

1358). 

Artar'ın bunlardan başka henüz neş
redilmemiş eserleri de vardır. Bunlar 
arasında. Türkiye'de bulunduğu yıllar

da Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'nin kesb* gö
rüşüne dair yazdığı Tuhfetü garibi'I
vatan if taJ:ı~i~i nuşreti'ş-şey.l]. Ebi'l
Hasan'ı, Muhammed el-Mar'aşi'nin mü
nazara adabına dair kitabını şerhetti

ği ljaşiye cale'r-Risaleti'l-velediyye if 
adabi'l-bahs ve'l-münazara'sı ve astro
nomiye dai·r-Risale if k~yfiyeti 'l- camel 
bi ·ı - usturlab 'ı zikredilebilir. 
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(bk. İBN MİKSEM el-ATIAR). 
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ı 
ATÜFETLÜ 

ı 

Osmanlılar'da 
resmi yazışmalarda kullanılan 

L 
bir hitap şekli. 

_j 

Kelime, "pek esirgeyici, çok şefkatli 

ve merhametli " anlamına gelen atüfun 
masdar şekline Türkçe "lü" ekinin ek
lenmesiyle türetilmiştir. önceleri, genel
likle yüksek mevkide bulunan bir kim
seye yazılan özel veya resmi yazılarda 
gelişigüzel kullanılmıştır. Tanzimat'tan 
sonra memuriyet rütbeleri ve resmi ya
zışmaların şekilleri bir nizama bağlanır
ken bu unvanın kimler için kullanılacağı 
da tesbit edilmiştir. 1846'da bala* rüt
besinin ihdasından sonra bu rütbeyi haiz 
olanlar için kullanılması kararlaştırılmış
tır. İlk zamanlarda bala rütbesini alan
larla vezirler. mabeyn başkatibi, serku
rena ve seraskerlik makamına gelmiş vü
kela için kullanılmakta iken daha sonra 
sadece bala rütbesine münhasır kalmış
tır. Ancak zamanla kazaskerlerle birinci 
ferikler için de kullanılmıştır. Bala rüt
besini alanlara yazışmalarda "atüfetlü 
beyefendi hazretleri" . "atüfetlü efendim 
hazretleri" şeklinde hitap edilirdi. 
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ATÜFİ, Hayreddin Hızır 
(ö. 948/ 1541) 

Osmanlı tefsir ve hadis alimi, vaiz. 
_j 

Kaynaklarda Kastamani ve Merzifoni 
nisbeleriyle yer alan Atüfi'nin babasının 
adı Mahmud'dur. Aslen Merzifonlu oldu
ğunu bizzat kendisi bazı eserlerinde be
lirtmiştir. Kastamani nisbesinin hangi se
beple kullanıldığı hakkında bilgi elde edi
lememiştir. Devrinin tanınmış alimlerin
den Bahşı Halife'den tefsir ve hadis, 
Amasyalı Mevlana Abdi'den ilm-i mea
ni, Kadızade'nin tarunu meşhur riyazi
yeci Kutbüddin Muhammed'den riyazi
ye, Sursalı Mevlana Hocazade'den usul 
·ve Efdalzade 'den fıkıh okudu. ilmi şöh
retinden dolayı Sultan ll. Bayezid onu 
saray hizmetiiierine hoca tayin etti. Bir 

ATÜFl, Hayreddin Hızır 

müddet sonra istanbul camilerinde vaaz 
edip tefsir okutmayı daha faydalı göre
rek saraydaki görevinden ayrıldı. Günde 
SO akçe ücretle başladığı bu yeni göre
vinde zamanla günde 80 akçe ücrete 
kadar terfi etti. Daha sonra bu görevi 
de bırakarak evine çekildi ve kitap teli
fiyle meşgul oldu. Atüfi Eyüp'te vefat 
etti ve kendi evinin civarına defnedildi. 

Tefsir, hadis, tıp, mantık ve kelam ilim
lerine dair çoğu şerh ve haşiye mahiye
tinde olmak üzere on beş kadar kitap 
yazan Atüfi'nin belli başlı eserleri şun
lardır: 1. Haşiye calô Tefsfri Keşşôi (Sü
leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 263). 

2. Haşiye c ala Tetsiri Bey:iavi (Süleyma
niye Ktp., Beşir Ağa, nr. 25). 3. Keşfü'l 

Meşarı~. Radıyyüddin es-Sagani'nin hem 
ŞahiJ:ı-i Bu.l].ari hem de ŞaJ:ıiJ:ı -i Müs
lim'de bulunan hadisleri bir araya ge
tirdiği Meşari~u '1-envari 'n-nebeviyye 
adlı eserinin şerhidir. Bu eserin müellif 
hattıyla 516 varaklık yegane nüshası Ha
cı Selim Ağa Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (nr. 230). 4. el -Cevheretü'l-cina
niyye if mesa ,ili'l-imaniyye (TSMK, lll. 

Ahmed, nr. 607). S. el-En?ar if şerJ:ıi bac
:ii'l- eJ:ıadiş ve '1 - aşar. M eş arık şerhin

den müellifın bizzat yaptığı seçmelerden 
meydana gelen bir eserdir (Süleymani
ye Ktp., Şehzade Mehmed, nr. 8/ 1) . 6. 
Mir,atü'r-rü,ya. Hz. Peygamber'in, "Rü-

Atüfi"nin Keşfü 'I·Meşlirı)f adlı eserinin müellif hattı ile ilk 
sayfası (Hacı Selim A9a Ktp., nr. 230) 
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