
ATA b. YESAR 

dine fıkıh alimleri arasında önemli bir 
yeri bulunan ve rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer alan Ata, aynı zamanda çok 
hadis rivayet edenlerden olup güvenirli
ği konusunda İbn Main, Ebü Zür'a, Ne
sal, İbn Hibban ve diğer hadis alim ve 
münekkitleri ittifak etmişlerdir. Rivayet
te bulunduğu kimseler arasında Hz. Aişe, 
Meymüne, İbn Mes'Qd, Ebü Hüreyre, Ebü 
Eyyüb ei-Ensari, Zeyd b. Sabit. Üsame 
b. Zeyd, Zeyd b. Halid, Ebü Said el-Hud
ri. İbn Ömer, İbn Abbas, Muaz b. Cebel, 
Ebu Zer, Ebü'd-Derda ve Ubade b. Sa
mit gibi büyük sahabiler yer almakta
dır. Ondan da Amr b. Dinar, Zeyd b. Es
lem. Ebü Selerne b. Abdurrahman, Mu
hammed b. Ebü Harmele, Yezid b. Ab
dullah. Şureyk b. Ebü Nemir gibi birçok 
hadis alimi rivayette bulunmuşlardır. 

103 (721) yılında İskenderiye'de sek
sen dört yaşlarında vefat eden Ata b. 
Yesar'ın ölüm tarihinin 94, 97 veya 104 
olduğuna dair farklı rivayetler de vardır. 
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ATABEG 

Selçuklular' da ve 
daha sonraki Türk devletlerinde 

kullanılan bir unvan. 
_j 

Türkçe ata ve beg (bey) kelimelerin
den meydana gelmiştir. Selçuklular'dan 
önce, Karahanlılar ve Gazneliler gibi müs
lüman Türk devletlerinde böyle bir un
vanın veya bununla ilgili olarak atabeg
lik şeklinde bir müessesenin varlığı hak
kında bilgi yoktur. Oğuz geleneklerine 
bağlı büyük bir Türk boyu olan Selçuk
lular'ın atabeglik müessesesini İslami 
yet'ten önce kurulan Türk devletlerin
den aldıkları . eski bir gelenek veya mü
esseseyi biraz değiştirmek suretiyle de
vam ettirdikleri düşünülebilirse de bu 
hususta da kayıt bulunmamaktadır. Ba
zı müsteşrikler, Orhun kitabelerinde ki
tabelerin yazıcısı olarak kaydedilen "Kül
tigin atası" lakabının "atabeg" manası
na geldiğini söylerlerse de bu husus da 
şimdilik kesinlik kazanmış değildir. Bu
na rağmen çeşitli Kafkas kavimleri ara
sındaki Türkler'in aile hayatlarında kar
şımıza çıkan atalık, Selçuklular'daki ata-
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beglik ile az da olsa yakınlık göstermek
tedir. Kafkaslar'daki bazı Türk aileler 
küçük yaştaki çocuklarını terbiye ve eği
tim için başka ailelerin yanına vermişler 
ve çocuğun eğitimi ile uğraşan bu aile
nin reisine atalık demişlerdir. Kırım han
ları şehzadelerine de bu usulün uygu
lanmış olması, Selçuklular'daki atabeg
lik müessesesinin atalık ile ilgili olabile
ceği düşüncesini kuwetlendirmektedir. 

Selçuklular' da atabeg unvanı ilk de
fa vezir Nizamülmülk'e verilmiştir . Sul
tan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden son
ra oğlu Melikşah'ın devlet işlerinde tec
rübe kazanması hususunda Nizamül
mülk'ü görevlendirmiş, ona "Ata Hoca" 
veya "Atabeg" unvanını vermiştir. An
cak Nizamülmülk'ten itibaren bu unvan
la birlikte verilen vazife daha sonra yük
sek bir devlet memurluğuna dönüşmüş
tür. Nitekim Selçuklu sultanları bilhas
sa uç eyaletlerini aile fertleri arasında 
taksim ederken henüz yaşları küçük olan 
şehzadelere vasi ve mürebbi sıfatıyla ge
nellikle kumandanlar arasında bir ata
beg tayin etmişlerdir. Atabeg olan şa

hıs, yanında bulunan melikin terbiye ve 
öğretimi ile ilgilenir, eyaleti onun adına 
yön etirdi. 

Sultanların yanı sıra önemli merkez
lerde bulunan melikler de kendi çocuk
larına atabeg tayin ederlerdi. Mesela Me
likşah'ın kardeşi ·suriye Meliki Tacüddev
le Tutuş, oğulları Rıdvan ile Dukak'a bi
rer atabeg tayin etmişti. Melikşah'ın ölü
münden sonra saltanat mücadelesine 
katılan Tacüddevle Tutuş, yeğeni Berkya
ruk'a mağlüp olup hayatını kaybedince 
oğullarından Rıdvan Halep'te, Dukak ise 
Dımaşk'ta birer meliklik kurdular. Du
kak'ın ölümünden kısa bir süre sonra 
atabegi Zahirüddin Tuğtegin, Dımaşk
Şam Atabegleri, Böriler veya Tuğteginli
ler denilen atabegliğin temelini attı (497 1 
1104). Oğlu Böri ve halefieri Haçlılar'la 

uzun mücadelelere girdiler. Tuğteginli

ler'in hakimiyetine Nüreddin Mahmud 
b. Zengi 11 SS yılında son verdi. 

Sultan M elikşah ' tan sonra saltanatı 

ele geçiren oğlu Berkyaruk da kardeşi 
Muhammed Tapar'a Gence ve civarını 

verdiği zaman kumandanlarından Kut
luğ Tegin'i ona atabeg tayin etmişti. Ay
rıca Sultan Berkyaruk henüz beş yaşın
da bulunan oğlu Melikşah ' ı veliaht tayin 
ettiğinde Emir Ayaz' ı onun atabegliğine 
getirdi. Büyük Selçuklular ve Suriye Sel
çukluları'nın yanı sıra atabeglik mües
sesesi Kirman, Irak ve Anadolu Selçuk
luları'nda da görülmektedir. Kirman Sel-

çuktutarı'nda Sultan Tuğrul Şah devrin
de Alaeddin Bozkuş, Behram Şah ve 
Arslanşah devirlerinde Kutbüddin Mu
hammed ile Reyhan meşhur atabegler 
arasında sayılır. 

İlk Irak Selçuklu sultanı olan Mahmud, 
oğullarından Alparslan'ın atabegliğine 

İmadüddin Zengi b. Aksungur'u, Perruh 
Şah'ın atabegliğine ise Hille Emiri Dü
beys b. Sadaka'yı tayin etmişti. Bunlar
dan İmadüddin Zengi'ye ayrıca Musul'un 
ikta * edilmesiyle, tarihe Zengiler veya 
Musul Atabegleri adıyla geçen yeni ve 
çok güçlü bir atabegliğin temeli atıldı 

(1127). Sultan Mahmud'a sadakatten ay
rılmayan Atabeg Zengi, sultanın 1131 yı

lında ölümü üzerine çıkan saltanat mü
cadelelerinde Mesud b. Muhammed Ta
par'ı destekledi. Hatta onun kardeşi Sel
çuk Şah ve atabegi Karaca Saki ile mü
cadeleye girdi. Daha sonra da Irak Sel
çuklu tahtını Melik Alparslan'a kazan
dırmak için zaman zaman mücadelele
re katılan Atabeg Zengi, ömrünün so
nuna kadar ( 1146) Büyük Selçuklu Sul
tanı Sencer'e bağlılıktan ayrılmadı. 

Atabeg Zengi'nin ölümünden sonra 
Musul Atabegliği oğulları arasında tak
sim edildi. Büyük oğlu Seyfeddin Gazi, 
Musul merkez olmak üzere Kuzey lrak'a, 
Nüreddin Mahmud ise Halep merkez ol
mak üzere Kuzey Suriye'ye hakim oldu
lar. 

Tabi oldukları Büyük Selçuklu Devleti'
nin yıkılışı (ı ı 57). Irak Selçuklu Devleti'
nin iç karışıklıklara düşmesi ve Nured
din Mahmud'un bağımsızlığını ilan et
mesiyle sonuçlandı. Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'dan Mısır'a kadar çok geniş 
topraklara sahip olan bu atabeglik, NQ
reddin Mahmud zamanında en haşmet
li devrini yaşadı. Nüreddin Mahmud'un 
ölümü (1174), bu atabegliğin zamanla 
Eyyübi hakimiyetine girmesine sebep ol
du. Halep ve Dımaşk kolunun 1181 'de 
tamamen Eyyübi tabiiyetine girmesine 
karşılık Musul şubesi zaman zaman ba
ğımsız bir şekilde 1222 yılına kadar var
lığını sürdürdü. Bu atabegliğin en dik
kate değer mücadelesi Haçlılar 'a karşı 

oldu. 

Yine Irak Selçuklu Sultanı Mesud 'un 
Arran valiliğine tayin ettiği Şemseddin 

İldeniz, onun ölümünden (1 ı 57) sonra çı
kan taht kavgalarında desteklediği Ars
lanşah ' ı tahta çıkarmaya muvaffak ol
muştu. Arslanşah da minnettar olduğu 
İldeniz'e "atabeg -i a'zam" unvanını ver
di. Bu suretle Azerbaycan'ın büyük bir 
kısmı ile Arran ve Cibal bölgelerini içine 



alan büyük bir sahada İldenizliler veya 
Azerbaycan Atabegleri denilen bir baş
ka atabeglik ortaya çıktı. ildeniz'in ölü
münden sonra yerine geçen Cihan Peh
livan kendisini atabeg ilan etti ve Irak 
Selçuklu Devleti'nin bütün idari ve siya
si işlerini eline aldı. Pehlivan'dan sonra 
yerine kardeşi Kızılarslan atabeg oldu 
(1186) Son Irak Selçuklu sultanı olan lll. 
Tuğrul onun atabegliğini tanımak zorun
da kaldı. Kızılarslan ·dan sonra sırasıy

la Kutluğ inanç (1191), EbQ Bekir (1195) 
ve Özbek (ı 2 ı O) Azerbaycan atabegi ol
dular. 

Selçuklular' ın Fars hakimi Melikşah'ın 
atabegi olan Muzafferüddin Sungur, Sal
gurlular denilen ve 1148-1286 yılları ara
sında iran'ın Fars bölgesinde hüküm sü
ren atabegliği kurdu. Oğuzların Salgur 
veya Salur boyuna mensup olan Salgur
lular ilk önce Selçuklular'a, daha sonra 
da Harizmşahlar ve Moğollar'a tabi oldu
lar. Fars Atabegleri doğrudan doğruya 
Moğol hakimiyeti altına girdikleri 1286 
yılına kadar 138 yıl hakimiyetlerini sür
dürdüler. 

Diğer bir atabeglik de Musul Atabegi 
İmadüddin Zengi'nin Türkmen asıllı ku
mandanlarından, Urfa valisi ve daha son
ra Musul naibi olan Zeynüddin Ali Kü
çük b. Begtegin tarafından Erbil'de ku
ruldu. Ali Küçük ölünce oğlu Yusuf'un 
atabegi olan Mücahidüddin Kaymaz, Yu
suf'u kardeşi Muzafferüddin Kökböri'ye 
karşı koruyarak onun Erbil hakimi ol
masını sağladı (II63) Kökböri Bağdat'
taki halifeye yaptığı şikayetten sonuç 
alamayınca, Musul atabegi olan ll. Sey
feddin Gazi'nin hizmetine girdi. Daha 
sonra da Selahaddin-i EyyQbiye tabi olan 
Kökböri, kardeşi Yusuf'un Ekim 1190'da 
ölümü üzerine Erbil Beyliği'nin başına 

geçti ve 1232 yılında ölümüne kadar bu 
Türk beyliği Erbil ve çevresinde hüküm 
sürdü. 

Atabeglik müessesesini devam ettiren 
bir diğer Türk devleti de Anadolu Sel
çukluları'dır. Sultan 1. Kılıcarslan ölünce 
(I I07) dul kalan karısı Ayşe Hatun. Ar
tukoğulları'ndan Belek'e müracaat ede
rek oğlu Malatya Sultanı Tuğrularslan' ın 

atabegliğini üstlenmesini istedi. Ayşe 

Hatun' un bu isteğini kabul eden Bel ek 
onunla evlenerek Malatya'ya da hakim 
oldu (I I ı3). ı. Alaeddin Keykubad, Erzin
can ve yöresine vali tayin ettiği Mübari
züddin Ertokuş'u oğlu ll. Gıyaseddin Key
husrev'e, Mübarizüddin Armağanşah'ı da 
diğer oğlu ll. İzzeddin Keykavus'a ata
beg tayin etti. Anadolu Selçuklu Devle-

ti'nin Kösedağ mağlObiyetinden (I243) 
sonra, Moğollar'ın Anadolu'daki hakimi
yetleri sırasında da atabeglik müesse
sesinin devam ettiği görülmektedir. An
caK atabeg-i a'zam unvanı ile vazife gö
ren bu yetkili devlet memurunun, Bü
yük Selçuklu ve halefleriyle Anadolu Sel
çukluları ·nda olduğu gibi, ordu sahibi 
olmayıp bir nevi danışman ve denetleyi
ci görevi yürüttüğü bilinmektedir. 

Atabeglik müessesesi diğer Türk dev
letlerinde de vardır. Mesela Sultan Ala
eddin Muhammed Harizmşah, Toğan
şah'ın oğlu Sencerşah'a Mengli Beg'i. 
Tekiş'in oğullarından Yunus Han'a Ma
yacık'ı, oğlu Rükneddin Gursançtı'ya da 
Yıgan Taysı'yı atabeg tayin etmişti. Ha
rizmşahlar devr ine ait metinlerde rast
lanan "ulug !ala beg" tabirinin atabeg 
karşılığı olduğunu belirten tarihçiler de 
vardır. Nitekim "!ala" tabiri Anadolu Sel
çukluları ' nın son devir lerinde ortaya çık
mıştır. Ancak !ala denilen kişinin, Sel
çuklular'ın önceki devirlerinde olduğu gi
bi, askeri ve mülki yetkilerinin olmadığı, 
sadece lalası olduğu melikin eğitimiyle 
ilgilendiği anlaşılmaktadır. Gerçi Büyük 
Selçuklu sultanlarından Muhammed b. 
M elikşah ' ın La la Karategin adında bir 
hamisi varsa da bu şahsın askeri ve mül
KI herhangi bir yetkisinin olup olmadığı 
bilinmemektedir. 

Anadolu Selçuklu sultanları kendileri 
ne tecrübeli bir kumandanı atabeg ta
yin ederlerdi. Hükümdar atabegi olarak 
adlandırılabilecek bu beyler büyük diva
na katılır ve devlet işlerinde önemli rol 
oynarlardı. 

EyyObiler'de de atabeglik müessesesi 
çok az değişiklikle devam etti. Selahad
din-i EyyObfnin oğlu el-Melikü ' l-Fazıl Ali, 
el-Melikü'l-Mansor Muhammed b. Aziz'in 
atabegi idi. Atabeglik Yemen EyyQbileri 
tarafından da askeri bir vazife ve unvan 
olarak ku llanılmıştır. Melik Muizzüddin 
Aybeg, Şeceretü'd-Dür zamanında "ata
begü'l-asakir" olarak tayin edilmişti. Son
raları EyyObiler' de başkumandan ola
rak görülen atabegü'l-asakir, Memlük
ler zamanında da aynı şekilde saltanat 
naibliğinden sonra devletin en yüksek 
ve nüfuzlu makamı olarak varlığını sür
dürmüştür. XIII. yüzyılın ikinci yarısın

da bu vazifede bulunanlara atabeg veya 
"atabegü'l-cüyQş" denirdi. Mesela Emir 
Mancuk bu görevi saltanat naibliği ile 
birlikte yürütüyordu. 

Selçuklu Devleti'nin tesiriyle İran Mo
ğolları da atabeglik müessesesini kur
muşlardı. Olcaytu, Emir Sevinç'i oğlu EbQ 
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Said'e atabeg tayin etmiş ve onu dokuz 
yaşlarında Emir Sevinç'le beraber Hora
san'a göndererek buranın idaresini ver
mişti. İlhanlı idari teşkilatının etkisi al
tında kalan Celayirliler de emirü'l-üme
ralara atabeg unvanı vermişle rdi. 

Akkoyunlular ve daha sonra Safeviler 
tarafından da bu müessese devam et
tirilmiştir. Küçük yaştaki şehzadelerini 
ülkenin sınır vilayetlerinin idaresine tayin 
eden ı. Şah İsmail, o bölgenin tecrübeli 
ve büyük kumandanlarını naib ve mü
rebbi sıfatıyla ve !ala unvanıyla onların 
yanında görevlendiriyordu. Sultan ROm
lO Şah Tahmasb' ın, Durmuş Han Şumlu 
Şah Mirza'nın lalası idiler. Bu müessese 
mahiyeti bakımından zamanla değişikli
ğe uğramakla beraber İran 'da hüküm 
süren Türk sülalelerinde XIX. yüzyıla ka
dar varlığını devam ettirmiştir. İran'da
ki son Türk sülalesi olan Kaçarlarm sa
rayında şehzade mürebbilerinin en bü
yüğüne lalabaşı denilmekteydi. Aynı şe
kilde Osmanlılar'da da sancağa çıkarı

lan şehzadelerin yanına. devlet tecrübe
si olan bir kişi !ala unvanıyla verilmiştir. 

İznik Rum İmparatorluğu'nda "beg" 
unvanlı bir Türk !alanın bulunması. Gürcü 
Kraliçesi Thamara ·nın protokol itibariyle 
vezirden sonra gelen atabeglik müesse
sesini ihdas etmesi, bu Türk geleneğinin 
Ortaçağ hıristiyan devletleri tarafından 
da benimsendiğini göstermektedir. 

Selçuklular zamanında önceleri bir un
van olarak ortaya çıkan ve zamanla 
önemli bir devlet memuriyeti şekline dö
nüşen atabeglik, sonraları atabeglerin 
yanlarında bulunan şehzadelerin anne
leriyle evlenmeleri sebebiyle daha önem
li bir mevki durumuna gelmiştir. Ata
begler doğrudan Selçuklu sultanına bağ
lı olup bulundukları bölgelerde onların 
naibi sıfatıyla adeta yarı bağımsız bir 
hükümdar gibi hareket ediyorlardı. Ölen 
bir atabegin yerine bazan oğlu tayin edi
Iirdi ki bu Ortaçağ'da memuriyetlerin ba
badan oğula intikal etmesi esasına bağ
lıdır. Sultanlar şehzadelerin herhangi bir 
tahrike kapılarak isyan etmelerini önle
mek gayesiyle atabegleri hem tecrübe
li hem de en güvenilir emirler arasın
dan seçerlerdi. Hükümdarların ölümün
de meydana gelen taht kavgaları sıra
sında bazı atabeglerin görünürde naibi 
olduğu şehzadeyi tahta çıkarmak, ger
çekte ise bütün ülke yönetimini ele ge
çirmek için iç savaşlara sebep oldukları 
görülmektedir. 

Merkezi otoritenin güçlü olduğu dö
nemlerde atabegler bağımsızlık yolunda 
açıkça faaliyette bulunamamışlar. ancak 
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devlet otoritesinin zayıflamasıyla ata
beglerin birçoğu vasisi veya naibi bulun
dukları şehzadelerin yerine kendi adia
rına hakimiyetlerini icra etmeye başla
mışlardır. Böylece atabJgıerle anılan bir
takım hanedanlar kurulmuştur. 

Atabeglik Eyyübiler'de ve Memlükler'
in ilk devirlerinde Selçuklular zamanın
daki mahiyetini korumaktaydı. Bunu ta
kip eden devirlerde ordu kumandanlığı 
şekline dönüştü. Hatta Memlükler'in Ha
lep ve Şam naibliklerinde bunlara ata
beg veya atabegü'l-cüyüşun yanı sıra 

beylerbeyi dahi denilmeye başlandı. XV. 
yüzyıla kadar önemini koruyan atabeg
lik müessesesi, bu yüzyılda eski önemi
ni kaybederek üçüncü derecede bir ma
kam haline geldi. Bunu takip eden yüz
yıllarda ise atabegler askeri kumandan
lık görevlerini de kaybederek saraylarda 
şehzadelerin mürebbileri ve öğretmen
leri (!ala) haline geldiler (ayrıca bk. IAIA) . 
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ATABEGÜ'l-ASAKiR 

(bk. ATABEG). 

ATABEK 

(bk. ATABEG). 

ATAERGİN, Zeki Arif 
(1896-1964) 

Bestekar, hanende ve hukukçu. 

_j 

_j 

ı ' 

_j 

istanbul'da doğdu . Asıl adı Salih Zeki 
ise de bestekar Kanuni Hacı Arif Bey'in 
oğlu olduğundan Zeki Arif ismiyle ta
nınmıştır. Annesi Hatice Huriye Hanım'- , 
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dır. İlk öğrenimini Beşiktaş ' ta Akaret
ler'deki Afıtab-ı Maarif Mektebi'nde, or
ta öğrenimini Vefa Sultanisi'nde tamam
ladıktan sonra Mekteb-i Hukuk'a girdi. 
Burayı başarı ile bitirerek avukatlık, ha
kimlik ve savcılık gibi görevlerde bulun
du. 1952'de Fatih noteri tayin edildi. 3 
Ocak 1964 Cuma günü vefat etti ve Ka
racaahmet'teki aile mezarlığına defne
dildi. 

Devrinin tanınmış hukukçularından 

olan Zeki Arif Bey asıl şöhretini müsiki 
sahasında kazanmıştır. İlk müsiki ders
lerini babasından aldı. Daha sonra ba
basının delaletiyle, devrin "tavır sahibi" 
müsikişinası Hacı Kirarnı Efendi'den fa
sıllar ve Lamekani Mustafa Efendi'den 
ilahiler meşketmeye başladı. Okuyuşun
daki hususi tavrın gelişmesinde Hacı Ki
rami Efendi'nin büyük tesir ve gayreti 
olduğunu bizzat kendisi söylemiştir. Ay
rıca babası ile katıldığı çeşitli müsiki top
lantılarında Tanbüri Cemil, Kemençeci 
Vasilaki, Üdi Nevres, Kaşıyarık Hüsamed
din, Hafız Şehla Osman gibi zamanın ün
lü sazende ve hanendelerini yakından 
tanıma imkanı buldu. Babasının vefatın
dan sonra bestekar Abdülkadir Bey (Tö
re) ile tanıştı. Kendi ifadesine göre bu 
tanışma hayatında bir dönüm noktası 
olmuş, Abdülkadir Bey'in yakın dostluk 
ve engin bilgisinden tam manasıyla isti
fade ederek mOsikide bir otorite haline 
gelmiştir. Bu arada Darülmüsiki, ardın
dan da Darütta'lim-i Müsiki icra heyet
lerinde yer aldı. Daha sonraları beste
kar Sadi lşılay ile tanışan Zeki Arif Bey, 
beraber devam ettikleri Haydarpaşa'da
ki Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin köşkün
de tertiplenen müsiki toplantılarında Üs
küdarlı Hoca Ziya'yı (Bestenigar Ziya Bey) 
tanıdı ve bu toplantılardaki fasılların 

idarecisi olan Ziya Bey'den bilhassa ga
zel icrası ve makam seyirleri konuların
da faydalandı. istifade ettiği müsikişi
naslar arasında Leon Hancıyan ve Mual
lim (Mız ı kalı) İsmail Hakkı Bey de ayrıca 

Zeki Arif 
Ataergin 
(AI8eddln 

Yavaşça 

koleksiyonu) 

zikredilmelidir. Böylece devrin hemen 
önde gelen bütün masiki üstatlarından 
çeşitli şekillerde faydalanarak başarılı 

ve kendine has okuyuşa sahip bir ha
nende ve usta bir kanun icracısı oldu~ 

ğu kadar yaptığı bestelerle de zamanın 
önemli bestekarları arasında yer aldı. 
Abdülkadir Töre, Hoca Ziya, Zekaizade 
Ahmed lrsoy, Rauf Yekta, Hikmet Ham
di Bey gibi müsikişinaslardan da büyük 
teşvik gördü. Peşrev, saz semaisi, bes
te, ağır semai, yürük semai, şarkı, tev
şih, durak ve ilahi formlarında 200'ün 
üzerinde eser besteledi. Ayrıca resim
le de amatör olarak uğraşmıştır. Mana 
Alemi adını verdiği bir rüya tabirleri ki
tabı hazırladığından bahsedilmekte ise 
de eserin bugün nerede olduğu bilinme
mektedir. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

ATAİ, Nev' izade 

(ö_ 1045/ 1635) 

Daha çok . 
eş-Şekii 'iku 'n-Nu cmaniyye'ye 

y~zdı~ı zeyille tanınan 
Osmanlı alim ve şairL 

_j 

İstanbul'da doğdu (Şevval 991 / Ekim 

ı 583). Sultan lll. Mehmed devri kazas
kerlerinden tanınmış şair ve alim Nev'i 
Yahya Efendi' nin oğludur. önce baba
sından, daha sonra Kafzade Feyzullah 
Efendi'den ders okudu. 1601 yılında Ahi
zade Abdülhalim Efendi 'den mülazım 
olarak tahsilini tamamladı. istanbul ka
dısı Zekeriyya Yahya Efendi'nin yardımıy
la 160S'te kırk akçelik Canbaziye Med
resesi müderrisliğine tayin edildi. 1608'
de müderrisliği bırakarak kadılığa baş
vurdu ve Lofça kadılığına gönderildi. Bir 
süre sonra kadılıktan alındı. 161 O'da Ba
baeski kadısı, ardından Varna , Rusçuk ve 
1618'de Silistre kadısı oldu. 1620 yılın~ 
da Tekirdağ, arkasından da Hezargrad 
kadılıklarına tayin edildi. Buradan azle-


