ATABEG
dır. İlk öğrenimini Beşiktaş ' ta Akaretler'deki Afıtab-ı Maarif Mektebi'nde, orta öğrenimini Vefa Sultanisi'nde tamamladıktan sonra Mekteb-i Hukuk'a girdi.
Burayı başarı ile bitirerek avukatlık, hakimlik ve savcılık gibi görevlerde bulundu. 1952'de Fatih noteri tayin edildi. 3
Ocak 1964 Cuma günü vefat etti ve Karacaahmet'teki aile mezarlığına defnedildi.
Devrinin tanınmış hukukçularından
olan Zeki Arif Bey asıl şöhretini müsiki
sahasında kazanmıştır. İlk müsiki derslerini babasından aldı. Daha sonra babasının delaletiyle, devrin " tavır sahibi"
müsikişinası Hacı Kirarnı Efendi'den fasıllar ve Lamekani Mustafa Efendi'den
ilahiler meşketmeye başladı. Okuyuşun
daki hususi tavrın gelişmesinde Hacı Kirami Efendi'nin büyük tesir ve gayreti
olduğunu bizzat kendisi söylemiştir. Ayrıca babası ile katıldığı çeşitli müsiki toplantılarında Tanbüri Cemil, Kemençeci
Vasilaki, Üdi Nevres, Kaşıyarık Hüsameddin, Hafız Şehla Osman gibi zamanın ünlü sazende ve hanendelerini yakından
tanıma imkanı buldu. Babasının vefatın
dan sonra bestekar Abdülkadir Bey (Töre) ile tanıştı. Kendi ifadesine göre bu
tanışma hayatında bir dönüm noktası
olmuş, Abdülkadir Bey'in yakın dostluk
ve engin bilgisinden tam manasıyla istifade ederek mOsikide bir otorite haline
gelmiştir. Bu arada Darülmüsiki, ardın
dan da Darütta'lim-i Müsiki icra heyetlerinde yer aldı. Daha sonraları bestekar Sadi lşılay ile tanışan Zeki Arif Bey,
beraber devam ettikleri Haydarpaşa'da
ki Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin köşkün
de tertiplenen müsiki toplantılarında Üsküdarlı Hoca Ziya'yı (Bestenigar Ziya Bey)
tanıdı ve bu toplantılardaki fasılların
idarecisi olan Ziya Bey'den bilhassa gazel icrası ve makam seyirleri konuların
da faydalandı. istifade ettiği müsikişi
naslar arasında Leon Hancıyan ve Muallim (Mızı kalı) İsmail Hakkı Bey de ayrıca

devlet otoritesinin zayıflamasıyla atabeglerin birçoğu vasisi veya naibi bulundukları şehzadelerin yerine kendi adiarına hakimiyetlerini icra etmeye başla
mışlardır. Böylece atabJgıerle anılan birtakım hanedanlar kurulmuştur.
Atabeglik Eyyübiler'de ve Memlükler'in ilk devirlerinde Selçuklular zamanın
daki mahiyetini korumaktaydı. Bunu takip eden devirlerde ordu kumandanlığı
şekline dönüştü. Hatta Memlükler'in Halep ve Şam naibliklerinde bunlara atabeg veya atabegü'l-cüyüşun yanı sıra
beylerbeyi dahi denilmeye başlandı. XV.
yüzyıla kadar önemini koruyan atabeglik müessesesi, bu yüzyılda eski önemini kaybederek üçüncü derecede bir makam haline geldi. Bunu takip eden yüzyıllarda ise atabegler askeri kumandanlık görevlerini de kaybederek saraylarda
şehzadelerin mürebbileri ve öğretmen
leri (!ala) haline geldiler (ayrıca bk. IAIA) .
BİBLİYOGRAFYA :
İbnü'I-Esir, et· Tarf!Ju 'l·bahir {i'd-devleti'l-Ata·
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Dönemiyle ilgili Bölümler: h. 430-538) (haz. Ali
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yer. ; Uzunçarşılı , Medhal, s. 47 vd. ; İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara

1984, s . 24, 48, 73, 108, 111, 127, 137, 138 ;
Erdoğan Merçil, Fars Atabegleri, Salgurlu/ar,
Ankara 1975 ; Coşkun Alptekin, The Reign of
Zangi, Erzurum 1978 ; a.mlf., Dimaşk Atabegliği, istanbul 1985 ; David Ayalon, "Studies on the
Structure of the MamlÜk Army-III", BSOAS,
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ATAERGİN, Zeki
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Arif

ı '

(1896-1964)
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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 tanınmıştır. Annesi Hatice Huriye Hanım'-

40

Zeki Arif
Ataergin
(AI8eddl n
Yavaşça

,

koleksiyonu)

zikredilmelidir. Böylece devrin hemen
önde gelen bütün masiki üstatlarından
çeşitli şekillerde faydalanarak başarılı
ve kendine has okuyuşa sahip bir hanende 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 Hamdi Bey gibi müsikişinaslardan da büyük
teşvik gördü. Peşrev, saz semaisi, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı, tevşih, durak ve ilahi formlarında 200'ün
üzerinde eser besteledi. Ayrıca resimle de amatör olarak uğraşmıştır. Mana
Alemi adını verdiği bir rüya tabirleri kitabı hazırladığından bahsedilmekte ise
de eserin bugün nerede olduğu bilinmemektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
İbnülemin , Hoş Sada, s. 300-310 ; Mustafa
Rona, Elli Yıllık Türk Musikisi, İstanbul 1970,
s. 433-440 ; Rahmi Kalaycıoğlu, Zeki Arif Ataergin Külliyatı Sayı 1 (Türk Musikisi Bestekarları Kül/iyatı Sayı 6), İstanbul 1960 ; R.
[Rıdvan] Lale, "Üstad v e Maruf Bestekar Zeki
Arif Bey", TMD, 111 / 35 (1950), s. 9, 16-17 ;
"Bestekar Zeki Arif Ataergin Vefat Etti", MM,
sy. 191 (1964), s. 316 ; Orhan Nasuhioğlu, "Ölümünün 10. Yıldönümünde Bestekar Zeki Arif
Ataergin", MM, sy. 296 (1974), s. 5-.8; Alaeddin Yavaşça, "Zeki Arif Ataergin", Kök Dergisi, sy. 7, İstanbul 1981 , s. 9; a.e., sy. 8, s. 6,
31 ; a.e., sy. 9, s. 6, 30; Öztuna, TMA, 1, 78-79.
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İstanbul'da doğdu (Şevval 991 / Ekim
ı 583).

Sultan lll. Mehmed devri kazaskerlerinden tanınmış şair ve alim Nev'i
Yahya Efendi' nin oğludur. önce babasından , daha sonra Kafzade Feyzullah
Efendi'den ders okudu. 1601 yılında Ahizade Abdülhalim Efendi ' den mülazım
olarak tahsilini tamamladı. istanbul kadısı Zekeriyya Yahya Efendi'nin yardımıy
la 160S'te kırk akçelik Canbaziye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 1608'de müderrisliği bırakarak kadılığa baş
vurdu ve Lofça kadılığına gönderildi. Bir
süre sonra kadılıktan alındı. 161 O'da Babaeski kadısı, ardından Varna , Rusçuk ve
1618'de Silistre kadısı oldu. 1620 yılın~
da Tekirdağ, arkasından da Hezargrad
kadılıklarına tayin edildi. Buradan azle-

ATAT, Nev'Tzade
dilince bir süre Tırnova ve Sahra kadılık
larının gelirleri kendisine verildi. 1624'te
Tırhala kadılığına gönderildi. Manastır
ve yeniden Tırhala kadılıkları yaptıktan
sonra 1632'de Üsküp kadısı oldu. Üç yıl
sonra aziedilerek İstanbul'a döndü ve
çok geçmeden yeni bir tayin beklerken
vefat etti (Cemaziyelevvel 1045 1 Ekim
1635). Mezarı Şeyh Vefa Tekkesi haziresinde babasının yanındadır. Ölümtarihi
Keşfü'?-?Unı1n ' da 1044, Tezkire-i Rı
zd'da 1046 olarak gösterilmiştir. Buna
karşılık Şeyh! Mehmed'in Vekiiyiu 'l -tuzald 'sında Cemaziyelevvel 104S, Muhibbf'nin Ijuldşatü'l-eşer' i ve Asım'ın Zeyl-i
Zübdetü '1 - eş'dr'ında Cemaziyelahir 104S
tarihleri verilmiştir.
Atar. mazul bulunduğu kısa süreler
dışında ömrünü İstanbul'dan uzakta. Bal- ·
kanlar'daki çeşitli kadılıklarda geçirmiş
tir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre güzel konuşan, nükteli ve alaycı bir insandır. Dedesi ve babası gibi o da tasawufa yönelmiş ve Celvetiyye'nin kurucusu
Aziz Mahmud Hüdayfnin müridierinden
olmuştur. Sursalı Mehmed Tahir'in bildirdiğine göre Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'nin kapısı üstündeki Arapça tarih
kitabesi onundur.
Eserleri. Atai değişik konularda manzum ve mensur pek çok eser vermiştir.
BaŞlıca eserieri şunlardır: 1. Divan. Şey
hülislam Yahya Efendi'ye ithaf ettiği divanı orta büyüklükte bir eserdir. Yazma
nüshaları oldukça fazladır. Yalnız İstan
bul kütüphanelerinde on sekiz nüshası
vardır. Manzume sayıları çok farklı olan
bu nüshalar karşılaştırıldığında divanda
mensur bir dfbaceden sonra bir mi'raciye, otuz bir kaside, 303 gazel, iki mersiye, dört muhammes. dört müseddes,
bir muaşşer, elli kıta, on üç rubai, yirmi
sekiz tarih ve yetmiş beyit bulunduğu
görülür. Atai orta derecede bir şair olduğu ndan şii rl e riyl e f azla ta n ın m a mı ş
tır. Dili oldukça ağır ve külfetli olan şa
irin gazellerinde Fuzüli, Nev'f ve Baki'nin etkileri görülür. z. Hamse. Nizarni'yi
örnek alarak meydana getirdiği hamsesinde Atar nin bu şaire bağlılığı sadece
iki müsveddesinin adlarında ve dış görünüşlerindedir. Şair bu eserlerinde çok
kullanılmış konular yerine yeni konuları
ele almıştır. Yer yer mahallf hayatı , halkın yaşayış ve törelerini dile getirmiş,
özellikle İstanbul'un değişik manzaraları ve güzelliklerini ortaya koymaya çalış
mıştır; hatta hikayeler içinde bazı gerçek olayları dahi anlatmıştır. Böylece
mesnevilerine yerli unsurlar katarak İran

Nev'izade
Atarnın

Hamse 'sinden

ilk sayfa
(Türk ve
İslam

Eserleri
Müzesi,
nr. 1969 )

mesnevi geleneğinden kurtutmayı denemiştir. Hamse nüshalarına, Hilyetü'l-efkdr dışında divanı ile bir arada külliyat
halinde çokça rastlanmakta, tamamı ise
Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed, nr.
2650), İstanbul Üniversitesi (TY. nr. 40 13)
ve Süleymaniye kütüphanelerinde (Esad
Efendi, nr. 2872) bulunmaktadır. Türk ve
İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan (nr.
1989) dört sütun halinde yazılmış nüsha ise tezhipli, minyatürlü ve çiçekli bir
yazmadır. Yazmalarının çokluğu mesnevilerinin sevilerek okunduğunu gösterir.
Bundan dolayı da Atar daha çok mesnevi şairi olarak tanınmıştır. Atarnin hamsesini oluşturan beş mesnevi şunlardır:
ı. Alemnümd (Sakiname). 1617 yılında
"faülün faQlün faO!" kalıbıyla yazılan bu
mesnevinin başında Atar. Osmanlı şaire
lerinin kaside ve gazel vadisinde geçtikleri İ ran şai rlerini n mesnevide hala üstün oldukları hususu tartışılırken Faizi'nin ve diğer bazı şairterin ısrarları üzerine bu mesneviyi yazdığım söyler. Aıem
nümd yirmi dört "bahis" içinde 1S61 beyitle Boğaziçi'nin ve hisarıarın güzelliklerini aniatmakla başlar. Ardından bir içki meclisinde sırasıyla saki, şarap , asma,
küp, kadeh, sürahi, pir- i mugan, meyhane, şarkıcı, gece, mum, sabah ve bahar anlatılır. Alemnümd, Haruse'nin en
çok tanınmış mesnevilerindendir. Yalnız İstanbul kitaplıklarında kırktan fazla nüshası vardır. II. Nefhatü'l-ezhdr.
Ataf'nin 162S yılında Nizarni'nin Mahzenü'l-esrdr'ına nazfre olarak "müftei-

lün müfteilün failün" kalıbıyla yazdığı
bu mesnevi 3200 beyittir. Baştaki tevhid, na't, mi'raciye gibi dini şiirler ve
eserin sunulduğu Sultan IV. Murad ile
ŞeyhOlislam Yahya hakkındaki kasidelerden sonra mesnevi yirmi "fasl"a ayrılmış, "nefha" ve "dastan" başlıkları al- ·
tında padişahlardan, aşktan, Anadoluhisarı'nda.ki maskaralar, soğuk latife yapanlar, aşıklar ve cömertlerden söz edilmiştir. Nefhatü'l-ezhdr dini - ahlaki ve
öğretici bir eserdir. Arasına bazı küçük
hikayeler de serpiştirilmiştir. 111. Sohbetü'l-ebkdr. Atarnin 1626 yılında Molla
Cami'nin Sübhatü'l-ebrdr'ından etkilenerek "failatün failatün failün" kalıbiy
la yazdığı 34SO beyitlik bir mesnevidir.
Eserin başında , bir kır gezintisinde dostlarının Cami'nin eserini överek bunun
Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini söylemeleri üzerine bu mesneviyi yazdığım
açıklar. Mesnevi kırk "sohbet" halinde
düzenlenmiş, bunlarda aşk, ibadet, tevazu, fazilet, çalışma, iyilik, bağlılık ve .
yalan gibi konular işlenmiştir. Yirmi sekizinci sohbette de Nasreddin Hoca hikayeleri anlatılmıştır. N. Heft Han ·. 1627
yılında Nizarni'nin Heft Peyker'i örnek
alınarak "feilatün mefailün feilün" kalı
bıyla yazılan mesnevi 2784 beyittir. Heft
Peyker'de yedi ülkenin kızlarının anlatıldığı hikayeler burada yedi aşık tarafından anlatılmıştır. İstanb.ul' da ansızın
bir periye tutulan bir aşık gece gündüz
yanıp yakılır, derdini ve sevgilisinin adı
nı kimseye açıklamaz. Kendisi gibi aşık
olan yedi arkadaşı onu avutmak için sı
rayla yedi hikaye anlatırlar. Bu hikayeler Şam ve Edirne'de, Çin ü Maçin 'de,
Gazne, Bağdat, Rey, Belh ve İstanbul'da
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geçer. Hamsenin en tanınmış mesnevisi
olan Heft Hô.n Turgut Karacan t;:ırafın
dan yayımlanmıştır (Ataı' nin He{t·han 'ı,
İnceleme-Metin, Ankara 1974, XII+349 s.).
v. Hilyetü'l-efkô.r. Hamsenin yakın zamanlara kadar ele geçmeyen bu mesnevisinin eksik bir nüshası ilk defa Agah
Sırrı Levend tarafından ortaya çıkarıl
mıştır (Ataf'nin Hilyetü'l·efkar'ı, Ankara
ı 948). Sonradan üç eksik nüshası daha
bulunan mesnevinin mevcut kısmında
münacat ve na't gibi başlangıç bölümleri yer almakta, asıl konu ile ilgili bölümler bulunmamaktadır. Ancak A. S. Levend
bazı karinelere dayanarak bu mesnevinin Hüsrev ü Şirin konusunda kaleme
alındığını ve bazı küçük hikaye ve menkıbelerden meydana geldiğini ileri sürmektedir. 3. Hadaiku'l-hakiiik* if tekmileti'ş-Şekaik. Atarnin Üsküp kadısı iken
1634 yılında bitirdi ği ve Zeyl- i Şekilik
veya Zeyl-i Atô.i diye de tanınan bu mensur eseri, Taşköprizade'nin meşhur eş
Şel}a'il}u'n-Nucmô.niyye adlı eserinin
965-1044 (1SS8-1634) yıllarını içine alan
Türkçe zeylidir. Bu yetmiş altı yıllık sürede Osmanlı Devleti sınırları içinde yetişen şeyhler, ilim adamları ve şairler
hakkında bilgi veren eser, kendisini 1730
yılına kadar zeyleden Şeyhf'nin Vekayiu'l-fuzalô.'sıyla birlikte Şel}a 'Wın en
önemli zeyli olarak ilim tarihimizin ana
kaynaklarından sayılmaktadır. Türkiye'de ve dış ülkelerde pek çok yazma nüshası vardır. istanbul kütüphanelerindeki nüshaları Zahir Güvemli tarafından,
tercüme ve zeyilleri ise Behcet Gönül tarafından (bk. Bibl.) tesbit edilen eser ay-

rıca iki cildi.bir arada istanbul'da basıl
mıştır (1268). Bu neşrin tıpkıbasımı, Mecdf'nin Şe~a 'i~ tercümesi ve öteki yaz-

ma zeyillerle birlikte bir indeks ilavesiyle 1989'da Abdülkadir Özcan tarafından
yapılmıştır.

Atar'nin bunlardan başka , bir kısım
külliyat nüshalarının sonunda, devrinde
yaşayan bazı kişiler hakkında yazılmış

100 beyit kadar tutan Hezliyyô.t'ı (İÜ
yarım kalmış bir Siyer-i Veysi' zeyli, sekiz mektuptan oluşan bir Münşeô.t'ı (İÜ Ktp., TY, nr. 4097),
ayrıca Kudürl, Kadlhan, Dürer gibi birçok fıkıh kitabında yer alan bazı görüş
leri müellif ve kitap ismi vererek tenkit
etmek üzere hazırlanmış el-~avlü'l-J:ıa
sen if cevô.bi'l-~avli li-men adlı Arapça küçük bir fıkıh kitabı (Ragıb Paşa Ktp. ;
nr. 576) vardır.
Ktp., TY, nr. 319),
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ATAlAR KÜLTÜ

L

Özellikle ilkel dinlerde görülen
ata ve ecdat ruhlarına tapınma.

_j

insanoğlunun soyundan geldiği kimselere karşı tabii ve fıtrl olarak her zaman duymakta olduğu saygı ve sevginin zaman zaman aşırı bir şekle dönüş
mesi, ataları ölümlerinden sonra da çeşitli şekillerde yaşatma fikrini ve çabasını doğurmuştur. Öte yandan ruhların
yaşamaya devam ettiğine inanılmakla
birlikte bu yaşama keyfiyetinin bilinmemesi veya yanlış değerlendirilmesi, ilkin
ölülerin ruhlarından korkup çekinmeye,
daha sonra da onlara tapınmaya yol açmıştır.

Atalar kültü ailenin ölmüş üyelerine
tazim ve korkuyu ifade eder.
Saygı ve tazim esasen hayatta iken büyüklere, yaşlılara , özellikle baba ve atalara karşı duyulan ilgi ve yakınlıktan kayc
naklanır. Korku ise ata ruhlarının mekan ve zamana bağlı olmaksızın geriye
döneceği, yaşayanlara zarar verebilec·eği inanç ve endişesinden ileri gelir. Her
iki durumda da ata ruhlarının hayattaki
insanlarla ilişkisinin devam ettiği inancı
karşı saygı,

esastır.

Atalar kültünün paleolitik devreden
kalma izleri vardır ve bu izler özellikle
ilkel kabilelerde (en çok Afrika, Güney ve
Doğu Asya, Okyanus adaları) yaygındır.-·
Bu kabileler ölen atanın manevi varlığı
nın yeryüzünde kaldığına ve geridekileri
olumlu veya .olumsuz yönlerde etkileyebileceğine, ekinierin ve hayvanların verimli olmasını, insan nesiinin çoğalması 
nı sağlayabileceğine inanırlar; bu yüzden onlara yemek, meyve ve çeşitli hediyeler sunar, kurbanlar keser, adiarına
ve anılarına büyük taşlar dikerler; hey- ·
keller ve maskelerle onları temsilf ola-.
rak canlandırmaya çalışırlar.
Atalar kültünün en belirgin şekli Çin'de asırlar boyurica hakim geleneklerden
biri olarak sürdürülmüş ve daha sonra
oradan Japonya'ya geçmiştir. Çin'de halkın ata ruhları için kurban sunup sunmadığı yolunda elimizde yeterli bilgi ol
masa da geleneksel Çin aristokrasisi atalarının ruhlarının kaderlerini etkilediklerine, ceza ve mükafat verdiklerine, kendi neslinden gelenlerden tazim töreni
ve itaat istediklerine inanırdı. Çin evlerinde özel bir dolapta veya bölmede muhafaza edilen atalara ait levhalar önünde
belirli vesilelerle törenler yapılırdı. Atalara ait eşyanın bulunduğu bu dolap,
\

