ATlF EFENDi
Afganlılar'ın İran'ı istilası ve sonraki olay-

bir girişten sonra çağdaş
şairterin biyografilerini. ikinci pertev ise
müellifin otobiyografisini ve şiirlerinden
yaptığı seçmeleri ihtiva eder.
lar

Dünya kütüphanelerinde birçok nüshası bulunan (bk. Storey, I/ 2, s. 871 vd .,
ayrıca iü Ktp ., FY, nr. 499. 61 2, 619) Ateş
kede 'nin henüz tam bir ilmi neşri yapıl 
mamıştır. Eser Kalküta (1249 / 1833) ve
Bombay'da ( 12771 1860, 1299/ 1882) taş
basması, Tahran'da (1337 h ş. / 1958) ise
eski bir yazmadan ofset olarak Seyyid
Ca'fer Şehidf'nin önsöz ve notları ile yayımlanmıştır. Ancak hepsi de el yazısı
nüshalardan taş basması veya ofset suretiyle yapılan bu baskılardan faydalanmak güçtür. Tahran baskısının diğerle
rine tercih edilen tek yanı şahıs, yer ve
kitap adlarını ihtiva eden fihristierinin
bulunuşudur. Ateşkede'nin ikinci baskısını hazırlamaya başlayan Hasan Sadat
Nasıri, şimdiye kadar eserin Irak-ı Acem'de yetişen şairlerin sonuna kadar olan
bölümünü üç cilt halinde yayımiarnıştır
(Tahran 1336 hş . 119571; 1338 hş . 11959)
ve 1340 hş. 11961)) Ateşkede'nin hükümdarlar, prensler ve emirlerden bahseden " şu ' le" bölümü N. Bland tarafın
dan The Atash-Kadahor Fire- Temple,
by Hajji Lutf Ali Beg of Istahan adıyla
ilk defa Londra'da basılmıştır (1841).
Özellikle müellifin yaşadığı devrin İran
tarihi için de önemli bilgiler ihtiva eden
Ateşkede ' nin Türkçe bir tercümesinden
söz ediliyorsa da (bk. EI 2 !İng . ). V, 834;
Storey, 1/2, s. 872) bu doğru olmamalıdır. Zira tercümenin baskı yılı için verilen 1259 ( 1843) tarihi Ateşkede tercümesine değil, Devletşah Tezkiresi'nin
Fehmi Efendi tarafından Sefinetü'ş-şu
ara adıyla yapılan tercümesine aittir.
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Hadislerin yazdışı sırasında
unutularak yazılmayan ve sonradan
sayfa kenarına veya satır arasına
ilave edilen kelimeye işaret etmek üzere,
bu kelimenin düştüğü yerden sağa
veya sola doğru çizilen yatay çizgi
(bk. IAHAK).
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ATHAR-e IRAN
İran 'da tarihi değer taşıyan

sanat eserlerini tanıtmak üzere
olarak yayımlanan dergi.

Fransızca
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İran Eski Eserler Müdürlüğü ' nün yıl
lığı

olarak 1936'dan itibaren çıkarılan
dergi, İran Milli Eğitim Bakanlığı'na bağ
lı bu müdürlüğün başına getirilmiş bulunan Fransız uzman Andre Gadard tarafından Hollanda'da Haarlem'de bastı
rılıyor ve Paris'te Paul Geuthner Yayıne 
vi aracılığı ile dağıtılıyordu. Dergi başlı
ğının altında ayrıca "Annales du Service
Archeologique de l'lran" şeklinde bir alt
başlık daha bulunuyordu.
İlk fasikülü 1936'da yayımlanan dergi-

nin her yıl iki fasikülden oluşan bir cilt
halinde çıkarılması tasarlanmıştı. 1938'e
kadar sadece üç cildi çıkmış, uzun bir
aradan sonra 1949'da yayımlanan IV.
cildi ile yayımı sona ermiştir. İlk sayının
başında yayımcısı A. Godard, derginin
yeni araştırmalara zemin hazırlamak gayesiyle çıkarılmakta olduğunu ve bunun
için mümkün olduğu kadar bol çizgi, fotoğraf, kitabe kopyası , kısa açıklama
metinleri ve çok lüzumlu sonuçlarla tarihi notlar yayımiayacağını açıklamış ve
arkeolojiyi karıştırmaktan başka bir işe
yaramayan teorilerden kaçmacağını belirtmiştir.

İ\k sayıda P. Pelliot, M. Bementh Smith
gibi yabancıların da makaleleri bulunmakla beraber, yazıların büyük bir kıs
mı A. Gadard tarafından yazılmış, bazı
sayılar tamamen onun veya Maxime Siroux'un kaleminden çıkmıştır. Bazı sayı
larda Takl Mustafavi, Mehdi Behramf,
Yedda Godard, Behmen Kerimi gibi imzalar da görülmektedir.

Oldukça itinalı basılmış , bol resimli ve
çizimli bu ilmi derginin İran'daki sanat
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eserlerinin tanttılması hususunda büyük
hizmeti olmuştur. Makaleler İran sınır
ları içinde çeşitli bölgelerde, hatta bazı
ları erişilmesi son derecede zor yerlerde
bulunan, gerek Sasani döneminde gerekse İslamiyet'in yerleşmesinden itibaren yapılan mimari eserleri, planları, süslemeleri ve kitabeleri. haklarında
kaynaklarda bulunan bilgilerle araştırı
cılara sunmaktadır. Dergide mimari dı
şında kalan konularla ilgili olarak pek
az makale yayımlanmıştır.
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Osmanlı defterdan
ve kendi adıyla anılan
kütüphanenin kurucusu.

~

Babasının adı Mustafa olduğundan Atıf
Mustafa Efendi olarak da bilinir. İstan
bul'da Soğanağa mahallesinde dünyaya
geldi. İlk tahsilinden sonra maliye mesleğine girdi. Başarıları sayesinde kısa
zamanda devrin defterdan İzzet Ali Paşa'nın dikkatini çekerek defterdar mektupçusu oldu. 1737 yılında oefterdar- ı
şıkk-ı ewel (başdefterdar) tayin edildi. Bu
ilk defterdarlığı, Avusturya ile yapılan
savaş ve idari mekanizmadaki bozukluklar yüzünden buhranlı yıllara rastladt Atıf Efendi ordunun mali işlerini yürütmek üzere Niş'e kadar gitti, fakat
sadrazam Yeğen Mehmed Paşa tarafın
dan kusurlu görülerek 1738'de görevinden alındı. Ancak ertesi yıl İvaz Mehmed
Paşa ' nın sadareti zamanında ikinci defa başdefterdarlığa getirildi ve savaş
sırasında başarılı hizmetlerde bulundu.
Belgrad'ın geri alınmasından sonra şeh
re ilk girenler arasında o da vardı. İki
buçuk yıla yakın süren bu ikinci defterdarlığından 1741 Eylülünde ayrılarak hacca gitti. Döndükten sonra üçüncü defa
başdefterdarlığa getirildi. 25 Temmuz
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