AHMED CEVDET, ikdamcl
Gazetecilik faaliyeti yanında yayıncı
da meşgul olan Ahmed Cevdet,
İkdam Kütüphanesi adı altında pek çok
faydalı kitap yayımlamıştır. Salim ve Latm tezkireleri, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin ilk altı cildi, Şemseddin Sami'nin Kamus-ı Türki'si. Sursalı Meh~
med Tahir'in Türklerin UJUm ve Fünun'a Hizmetleri, Kemalpaşazade'nin
Divan'ı. Ali Şir Nevai'nin Muhakemetü'l-Iugateyn'i, Necip Asım 'ın Orhun
Abideleri, En Eski Türk Yazısı ve Büyük Türk Tarihi bu seride çıkan önemli kitaplardandır.
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Anadolu'da adı bilinen
ilk İslam mimarı.

(1862-1935)
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Türk gazetecisi.
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bilgi yoktur. X. yüzyıl
başlarında Abbasi Halifesi MuktedirBillah tarafından yeniden inşa ettirilen
Diyarbekir surlarında çalıştığı, Harput
(Dağ) Kapısı ile Mardin (Tel) Kapısı bölümlerindeki 297 (909) tarihli dört kitabede adının bulunmasından anlaşıl
maktadır. Kitabelerden "el-mühendis"
unvanını taşıdığı ve Diyarbekirli (Amidl)
olduğu öğrenilen Ahmed b. Cemil'in surları yeniden inşa sırasında eski plan ve
cephe düzenlerine bağlı kalıp kalmadığı
nı. değişiklik yapmış ise bunların hangi
bölümlerde ve ne ölçüde olduğunu tesbit
etmek bugün için mümkün değildir. Ancak Diyarbekir'in pek çok defa maruz
kaldığı muhasaralar sırasında çeşitli biçimlerde zorlanmaianna rağmen bu kapıların bugüne kadar sağlam vaziyette
kalmış olmalarında, Anadolu'daki İslam
mimarisinin adı bilinen bu ilk sanatkarı
nın mühendislik bilgisiyle ve uyguladığı
inşaat tekniğindeki başarısıyla büyük pay
sahibi olduğu anlaşılmaktadır.
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istanbul'da doğdu. Babası, istanbul'un
tütün tüccarlarından Hacı Ahmed Efendi'dir. Kaptanpaşa Rüşdiyesi'n
den sonra Mülkiye'den ve Hukuk Mektebi'nden mezun oldu. Arapça , Farsça
ve Fransızca dersleri aldı ; kendi gayretiyle Almanca ve Rumca öğrendi. Bildiği
diller sayesinde daha yirmi bir yaşında
iken Tercüman-ı Hakikat gazetesine
mütercim olarak girdi ve ilk yazılarını
bu gazetede yayımlamaya başladı. Bu
arada Takvim-i Vekayi'de de yazılar
yazdı ve bir süre bu gazetenin yazı kur ulunda görev aldı. Daha sonra Tömbeki
Rejisi'nde ve Osmanlı Bankası'nda memur olarak çalıştı. Sabah, Tarik, Saadet
gazetelerinde başmuharrirlik yaptı. S
Temmuz 1894'te İkdam gazetesini yayımlamaya başladı. Uzun süre bu gazeteyi yayımladığı için İkdamcı Cevdet diye tanındı.
·
tanınmış

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra idareyi eline geçiren İttihat ve Terakki Fırka
sı'na muhalefette bulunan Ahmed Cevdet, 31 Mart Vak'ası ' nın ardından Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı (ı 9091 Gazeteye oradan yazıla r göndermeye devam etti. 26 Şubat 1912'den itibaren
gazetenin adı İkilham olduysa da birkaç ay sonra yeniden İkdam adıyla yayınına devam etti. Milli Mücadele yılla
rında gazetesindeki yazı kadrosuyla birlikte Milli Mücadele'yi destekledi. Cumhuriyet ilan edilince Türkiye'ye döndü.
Gazetede yayımlanan bir haberden dolayı İstiklal Mahkemesi'ne verildiyse de
suçsuz olduğu anlaşılarak beraat etti
ve hayatının sonuna kadar siyasetten
tamamen uzak kaldı. İkdam 31 Aralık 1928'e kadar 11 .384 sayı yayımlandı.
193S'te Ankara'da yapılan ı. Matbuat
Kongresi 'ne katıldığı gün çok heyecanlanarak kalp krizi geçirdi ve ertesi gün
27 Mayıs 193S'te öldü.

Yazılarında sade bir dil kullanan Ahmed Cevdet'in Türkçü lüğü ve Türkçeciliği, hem dilinde hem fikir hayatında
değişmeyen hareket çizgisini -t;eşkil etmiştir. İkdam kısa sürede aynı fikri
paylaşan pek çok yazarın toplandığı bir
merkez ve yayın organı olmuş, Ahmed
Cevdet daha ilk yıllardan itibaren Ah med Midhat Efendi, Recaizade Ekrem.
Hüseyin Rahmi, Ahmed Rasim, Cenab
Şahabeddin . Halid Ziya, Samipaşazade
Sezai, Hüseyin Daniş, Fatma Aliye, Samih Rıfat. Hüseyin Kazım. Veled Çelebi,
Ahmed Refik, Ahmed Hikmet, Hamdullah Suphi, Ahmed Naim, Necip Asım ve
daha birçok yazarın roman, hikaye ve
yazılarına yer vermiş ve bu şe k ilde devrin en seçkin yazar kadrosunu oluştur
muştur. Zengin iç ve dış haberleri, ciddi, seviyeli, ilgi çekici tefrika ve makaleleriyle kısa sürede gazeteyi okuyuculara sevdiren Ahmed Cevdet. böylece İk
dam 'ı devri n en çok satılan gazetesi
haline getirmiştir. ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra gazetesinde bazı yenilikler yapan Ahmed Cevdet. ilk defa rotatif baskı makinesini Türkiye'ye getirmiş,
İkdam 'ın sayfalarını çağaltmış ve böylece Türk gazeteciliğinde yeni ve olumlu bazı adımlar atmıştır.

Ahmed
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Türk mOsiki

kaynaklarında

Na'ne la-

kabıyla tanınır. istanbul'da Galata sem-

tinde

Devrinin mOsiki üstatladers aldı. Sesi çok güzel olduğu
için Sultan lV. Mehmed devrinde ( 16481687) şöhreti artarak padişah sohbetlerine katılmaya başladı. Bir müddet sonra da hanendeler arasına girdi. Hayatının son yılları hakkında yeterli bilgi
yoksa da istanbul'da vefat ettiği bilinmektedir.
doğdu.

rından

Devrinin bestekarları arasında önemli
bir yeri buluqan Ahmed Çelebi aynı zamanda iyi bir hoca idi. Talebelerini büyük bir titizlikle seçtiği. mOsikinin inceliklerine vakıf olmayanları kabul etme-

la-

du. Devrinin meşhur mOsiki üstatların
dan ders alarak kendini yetiştirdi. MOsiki kabiliyetinin yanı sıra sesi de çok
güzel olan Ahmed Çelebi'nin istanbul
Şehremini'deki Himmetzade Tekkesi'ne
zakirbaşı olarak tayin edildiği bilinmektedir. Burada kazand ı ğı şöhret yanın
da. bestelediği eserlerle de Sultan lV.
Mehmed devrinin ( 1648-1687) tanınmış
müsikişinasları arasında yer aldı. Esad
Efendi, onun yüzden fazla dinf ve din
dışı eser bestelediğini söylemektedir. El
yazması güfte mecmualarında bu eser lerinden bazısına rastlanmakta ise de
zamanımıza hiçbir bestesi ulaşmamış
tır.
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kabıyla tanınmaktadır. İstanbul'da doğ

AHMED ÇELEBİ, Na'ne

Türk edebiyatında
ve nesir türünde
çeşitli eserler veren,
fakat daha çok Çengname adlı
manzum eseriyle tanınan şair.
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Babasının adı İbrahim, dedesinin adı
Mehmed'dir. Adı ve mahlası birlikte anı
lan Ahmed-i Daf hakkında bilgi veren
kaynakların hepsi onu Germiyanlı olarak
gösterirler. Doğum yeri ve tarihi üzerinde tezkirelerdeki bilgiler birbirini tutmaz. Sehf ve Latfff. Dafnin Emfr Süleyman devri ( 1402-141 Ol şairlerinden olduğunu söyledikleri halde, Hasan Çelebi
ve Mehmed Süreyya onu ı. Murad dönemi ( 1362-1389) şairlerinden sayarlar. Velüd bir şair olan Dal'nin eserlerine bakarak onun ı. Murad, Germiyan Beyi ll.
Yakub, Yıldırım Bayezid'in oğlu Emfr Süleyman ve ll. Murad devirlerini idrak ettiği söylenebilir. Aif ve Sehfnin kaydettİklerine göre Daf, Germiyan'da bir süre
kadılık yapmıştır. Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın kızı ile Yıldırım Bayezid'in
evlenmesi münasebetiyle ( 1378) Kütahya'nın çeyiz olarak Yıldırım Bayezid'e
verildiği yıllarda Dafnin orada kadılık
yaptığı tahmin edilmektedir. Süleyman
Şah 'ın 13B7 yılında vefatından sonra yerine geçen ıı. Yakub ( 1387-1390) Dafyi
himayesine almıştır. ll. Yakub'un Yıldı 
rım tarafından mağlüp edilmesi ve Germiyan (Aydın, Saruhan. Menteşe) topraklarının Osmanlı ülkesine katılması sonucu Daf de muhtemelen Kütahya'da tanıştığı Emfr Süleyman'ın yanına gitmiş
tir. Divanındaki Bergama ve Mihaliç'le
ilgili sanatkarane yazılmış iki şiirinden,
onun 1390-1402 yılları arasında Emfr
Süleyman'la birlikte olduğu tahmin edilmektedir. Fakat Ankara Savaş·ı sırasın
da Dafnin nerede olduğu ve ne yaptı
ğı bilinmemektedir. Son derece cömert .
olan ve sanatkarları himayesi altına alan
Emfr Süleyman'ın çevresinde toplanan
Daf. Ahmedf, Şeyhf ve Hamza gibi şair
ler ona şiirler söylüyor, eserler sunuyor lardı. Daf de BOB'de (1406) Çengndme
adlı mesnevisini Emfr Süleyman adına
kaleme almıştır. Divanında da Emfr Süleyman adına yazılm ı ş şiirleri vardır.
Emfr Süleyman'ın 1410 yılında öldürülmesi üzerine Dafnin Çelebi Mehmed'in
· himayesine girdiği, onun cülüsu ile ilgili olarak yazdığı kasidesinden anlaşıl
maktadır. Bu sırada düzenlediği Farsça

