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AHMED ÇELEBİ, Na'ne 

(ö. 1098/1686-87) 

Türk bestekarı ve icracısı . 
L _j 

Türk mOsiki kaynaklarında Na'ne la
kabıyla tanınır. istanbul'da Galata sem
tinde doğdu. Devrinin mOsiki üstatla
rından ders aldı. Sesi çok güzel olduğu 
için Sultan lV. Mehmed devrinde ( 1648-

1687) şöhreti artarak padişah sohbetle
rine katılmaya başladı. Bir müddet son
ra da hanendeler arasına girdi. Haya
tının son yılları hakkında yeterli bilgi 
yoksa da istanbul'da vefat ettiği bilin
mektedir. 

Devrinin bestekarları arasında önemli 
bir yeri buluqan Ahmed Çelebi aynı za
manda iyi bir hoca idi. Talebelerini bü
yük bir titizlikle seçtiği. mOsikinin ince
liklerine vakıf olmayanları kabul etme-
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diği söylenir. Çeşitli el yazması güfte 
mecmualarında dinf ve din dışı birçok 
eserine rastlanıyorsa da zamanımıza 

ancak iki bestesi ile bir ağır semaisi 
ulaşmıştır. 
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Türk bestekarı ve zakirbaşı. 
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Türk mOsikisinde daha çok Şfve la
kabıyla tanınmaktadır. İstanbul'da doğ
du. Devrinin meşhur mOsiki üstatların
dan ders alarak kendini yetiştirdi. MO
siki kabiliyetinin yanı sıra sesi de çok 
güzel olan Ahmed Çelebi'nin istanbul 
Şehremini'deki Himmetzade Tekkesi'ne 
zakirbaşı olarak tayin edildiği bilinmek
tedir. Burada kazand ığı 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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AHMED-i DAİ 
( ~~ ~ .4>-!) 

(ö. 824/1421'den sonra) 

Türk edebiyatında 
nazım 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 üzerin
de tezkirelerdeki bilgiler birbirini tut
maz. Sehf ve Latfff. Dafnin Emfr Süley
man devri ( 1402-141 Ol şairlerinden ol
duğunu söyledikleri halde, Hasan Çelebi 
ve Mehmed Süreyya onu ı. Murad döne
mi ( 1362-1389) şairlerinden sayarlar. Ve
lüd bir şair olan Dal'nin eserlerine ba
karak onun ı. Murad, Germiyan Beyi ll. 
Yakub, Yıldırım Bayezid'in oğlu Emfr Sü
leyman ve ll. Murad devirlerini idrak et
tiği söylenebilir. Aif ve Sehfnin kaydet
tİklerine göre Daf, Germiyan'da bir süre 
kadılık yapmıştır. Germiyan Beyi Süley
man Şah'ın kızı ile Yıldırım Bayezid'in 
evlenmesi münasebetiyle ( 1378) Kütah
ya'nın çeyiz olarak Yıldırım Bayezid'e 
verildiği yıllarda Dafnin orada kadılık 

yaptığı tahmin edilmektedir. Süleyman 
Şah 'ın 13B7 yılında vefatından sonra ye
rine geçen ıı. Yakub ( 1387-1390) Dafyi 
himayesine almıştır. ll. Yakub'un Yıldı

rım tarafından mağlüp edilmesi ve Ger
miyan (Aydın, Saruhan. Menteşe) toprak
larının Osmanlı ülkesine katılması so
nucu Daf de muhtemelen Kütahya'da ta
nıştığı 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 edil
mektedir. 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 Sü
leyman adına yazılm ış şiirleri vardır. 

Emfr Süleyman'ın 1410 yılında öldürül
mesi üzerine Dafnin Çelebi Mehmed'in 

· himayesine girdiği, onun cülüsu ile ilgi
li olarak yazdığı kasidesinden anlaşıl

maktadır. Bu sırada düzenlediği Farsça 


