
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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M HULôsi Kıuç 

ı 
ATIAR, Muhammed b. Hasan 

ı 

L 
(bk. İBN MİKSEM el-ATIAR). 

_j 

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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~ FERİDUN E MECEN 

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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yada beni gören gerçekten görmüştür; 
çünkü şeytan benim suretime giremez" 
(Buhar!, "'ilim", 38, "Edeb", 109, "Ta'bir", 
10; Müslim "Rü'ya", 4, 7) mealindeki ha
disinin şerhinden ibarettir. f<aynaklarda 
zikredilen bu eserin herhangi bir nüs
hasına henüz rastlanmamıştır. 7. Rav
iü'l-insan if tedabiri'l-ebdan (Süley
maniye Ktp , Fatih, nr. 3569). Tıpla ilgili 
hadislerin şerhine dairdir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taşköprizade, eŞ-Şe/i:a' i/i:, s. 416·417; M ec
di, Şekaik Tercümesi, s. 415; 1\amO.Sü'l·a'lam, 
IV, 3161; Sicill-i Osmanf, II, 314; Osmanlı Mü
elli{leri, I, 355-357; Brockelmann, GAL Suppl., 
II, 639; Hediyyetü 'l-'ari{fn, I, 346; Kehhale, 
Mu'cemü'l-mü'elli{fn, N, 101; Bilmen, Te{sir 
Tarihi, II , 642-643; Sadık Cihan, "Hayreddin 
I:Iıdır b. Mahmud b. Ömer el- 'Atüfi «Kasta
moni» ve Hadis Eserleri", İİFD, III ( 1979), s. 
65-72; TDEA, I, 228. 1:;,ı . 

lJ!Iil1ıl ISMAİL L. ÇAKAN 

1 
A1VAR-ı DİL 

ı 

( jJ .JlJl.f ) 

Tasavvufta kalbin sadr, 
kalb, şegaf, fuad, habbetü'l-kalb, 

süveyda ve mühcetü'l-kalbden ibaret 
yedi tavrı 

L 
(bk. KALB). 

_j 

1 
A1VAR-ı SEB'A 

ı 

( ~ı _)l_,l.')ll ) 

Nefsin 
emmare, levvame, mülhime, mutmainne, 

raziye, marziyye ve kamileden ibaret 
yedi tavrını ifade eden 

L 

1 

L 

bir tasavvuf terimi 
(bk. LETAiF-i HAMSE; NEFİS). 

AV 

_j 

ı 

_j 

İlk insanların yiyecek et ve giyecek 
post ihtiyaçlarını sağlamak için başlat~ 
tıkları av, medeniyetin gelişmesine pa
ralel olarak bir geçim vasıtası olmak~an 
çıkmış, bir spor ve eğlence halini alıp 

özellikle sürek avı şeklinde Eskiçağ ve 
Ortaçağ hükümdarlarının askeri talim 
yerine uyguladıkları bir sportif oyun du
rumuna gelmiştir. Kişilerin tek başları
na veya gruplar halinde yaptıkları av bu
gün bütün medeni dünyada bir spor ola
rak kabul edilmekte, ancak hayvanların 
nesiini tüketmek ve milli servetleri he
ba etmek gibi sebeplerle bazı kısıtlama
lara tabi tutulup özellikle hayvanların 

üreme mevsimlerinde yasaklanmakta
dır. Balık, sünger, inci gibi deniz ürünle-
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ri avcılığı ise amatör zevklerin ötesinde 
profesyonel bir geçim yolu olarak kal
mıştır. Kara avcılığı yalnız spor ve eğ
lence haline dönüşmüş olmakla birlikte 
XX. yüzyılın başlarına kadar kırsal alan
da yaşayanlarla göçebelerin önemli bir 
gelir kaynağını oluşturmuştur. Bugün de 
bazı Afrika, Avustralya ve Güney Ameri
ka kabileleri geçimlerini yine avcılıktan 
temin etmektedirler. Avcılık bir spor 
olarak kabul edilmekle beraber birçok 
toplumda, özellikle can almayı ve can 
yakmayı caiz görmeyen müslümanlar 
arasında insani açılardan tartışma ko
nusu olmuştur. İslam dini avcılığa izin 
vermiş, fakat daima ihtiyaç durumunu 
göz önünde tutarak zevk için cana kıy

maya engel olmak istemiştir. 

TasviriSanatta Av. Tasvirisanatta sah
ne özelliği gösteren ilk resimler Paleoli
tik devir rrıağara duvarlarında bulunan 
av kompozisyonlarıdır. Aynı şekilde ma
ğara duvarlarında görülen, sahne teşkil 
etmemiş ilk münferit resimlerle mağa
ra zeminlerinde bulunan taş veya ke
mikten yapılmış ilk heykeller de yaban 
öküzü, yabani at ve geyik gibi yine avla 
ilgili hayvan figürlerinden ibarettir. Bu 
durum, ilk insanların temel ihtiyaç mad
delerini oluşturan et ve postu temin et
mek için verdikleri savaşı, hayatlarının 
resmedilmeye değer en önemli hadisesi 
olarak gördüklerini ortaya koymakta
dır. Daha çok Büyük Sahra'da ve İspan
ya ile Fransa'nın günümüzden 10.000-
40.000 yıl öncesine giden Magdalenyen 
çağ mağaralarında rastlanan resimler
de, çıplak insanlar ellerindeki ok ve yay
larla geyik sürüsü gibi hayvan kümele
rine saldırırken gösterilmişler ve özel
likle insanlar, çok daha yakın çağiara ait 
donuk insan figürleriyle mukayese edi
lemeyecek derecede hareketli resmedil
ınişlerdir (Parrot, s. XII; Mutlu, rs. 17 -19) . 
Anadolu ve bütün Ön Asya' nın en eski 
av sahneleri ise Neolitik devre (m.ö. VII
V. binyılları ait Çatalhöyük Mabedi'nin 
duvarlarında görülmektedir (Mellaart, lv. 

Asurlular·a ait 
yabani 
at avı 

kabartması 

(Lioyd, 

rs. 169) 

54-57, 61-64). Bunlar yine ellerindeki ok 
ve yaylarla geyik sürüsüne saldırmış in
sanları gösteren son derece hareketli 
resimlerdir; ayrıca avdan sonraki şölen 
veya dini tören de canlandırılmıştır. Ar
keoloji aleminde dünyanın en eski büyük 
boy kabartması olarak bilinen Uruk'ta 
bulunmuş milattan önce lll. binyılın baş
larına ait bir granit stel de yine dünya
nın ilk resimleri gibi bir av sahnesi ser
gilemektedir ("Aslan avcıları"; Parrot, rs. 
92; Lloyd, rs. 17). Sahnenin figürleri, biri 
mızrakla diğeri ok-yayla aslan aviayan 
iki kişidir. ll. binyıldan itibaren ise bü
tün ön Asya'da en çok itibar edilen tas
viri sanat motifleri avcılık üstüne olmuş, 
özellikle Mısır, Hitit ve Asur krallarıyla 
aristokratları savaş arabaları üzerinde 
aslan avlarken resmedilmişlerdir. 

Köpeğin Neolitik devrio başından beri 
evcilleştirilmiş olmasına rağmen ilk av 
sahnelerinde tasvirine rastlanmamak
tadır. Bu duruma bakarak köpeğin av 
sırasında işe yarayacak derecede terbi
ye edilmesinin çok daha sonraki yıllarda 
gerçekleştirildiğini tahmin etmek müm
kündür. İran'da ve Mezopotamya'da ele 
geçirilmiş IV. binyıla ait boyalı seramik 
ve mühür baskıları üzerinde tek başla
rına veya koyun ve keçilerle beraber bu
lunan köpek figürlerine rastlanmakta 
ise de (Lloyd, s. 25; Goff, rs. 522-532) av 
sahnesinde yer almadıkları için bunların 
av köpeği olup olmadıkları anlaşılama
maktadır. Köpeğin yardımcı av hayvanı 
olarak kullanılması ancak milattan önce 
ı. binyıl Asur kabartmaları ile belgelen
dirilebilmektedir. Eskiçağ'ın en başarılı 

resmedilmiş av sahneleri kabul edilen 
fevkalade gerçekçi bir yabani at sürü
sünün oklarla avianınası kabartmasın
da, boyunları tasmalı iri kurt köpekleri
nin atlara saldırdıkları görülmektedir. 

Şahin cinsi yırtıcı kuşların yardımcı av 
hayvanı olarak kullanılmalarının ise sa
nıldığından çok daha eskilere gitmesi 
gerekir (krş. Öge!. s. 209). Mısır sanatı
nın en eski tasviri eserlerinden biri ola-


