
ATABEG 

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. 
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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-


