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NOTLAR-İKTİBASLAR 

TÜRK BASlN TARİHİNDEN BİR SAHİFE : 
İKDAMCI AHMED CEVDET ORAN. 

(1862-1935) 

M. flak.ir tJık.üta§ır 

Tanııunış bir gazetecimiz olan Ahmet Cevdet 1862 yılında İstanbul'da Ak· 
saray'da doğdu. Babası, tütün tacirlerinden Hacı Ahmet Efendi adında bir 
zattır. · 

Ahmet Cevdet, Orta-Lise tahsilini bilyük bir baııariyle ilanal ettik~eıi son
ra sırasiyle, Mülkiye Mektebine, (§imdi SiYasal Bilgiler Fakültesi) burayı bi
tirdikten sonra da Hukuk Mektebi (Şimdi Hukuk Fakültesi) ne girdi. Her iki 
Yüksek Okulu da birineilikle bitirdi. Mektebinin en çalı§kan, zeki ve başarılı 
bir öğrencisi olmak· ııerefini daima muhafaza etti · Hukuk'un son · senelerine 
doğru Fransızca ve Arapçaya çalı§tı. 21 ya§mda iken bu iki dilin Mütercimi 
olarak eTercilman-ı Hak.ik.ab gazetesinde muharrirliğe ba§ladı. 

Bir aralık -Devletin Resını Gazetesi olan- «Tak.vim-i Vakayı» m yazarlığını 

yaptı . . Tömbeki Rejisi ile Osmanlı Bankasında · memurluklarda bulundu. Sonra 
Hariciye Nezaretinde (Dl§tııleri Bakanlığı) çall§tı .. Bu sirada Rusya Çarı 2. 
Nikola'nm tahta çıkl§ı (Kasım -1894) . milnasebetiyle tebrikil.t için Rusya'ya gi
den Türk HeyetL arasmda Ahmet Cevdet Bey de bulundu. Biraz sonra serbest 
hayata atılarak gazeteci .oldu ve ömrü boyunca da öyle kaldı. 

Ahmet Cevdet, tahrir hayatmm ilk devirlerinde, zamanmm iki bilyük giln
_lük gazetesi olan cSabah» ve cTarik.» de, sırasiyle baıımuharrirllk yaptı. Bu 
esnada yazıları, faydalı makaleleri ile halkın ilgisini ·çekti, sevgisini kazandı. . . 

5 Temmuz 1894 (1312 senesi Muharremi gurresinde) tarihinde dkdam" 
gazP-tesini kurup neııre ba§ladı. Sabah gazetesi sahibi Miliran Efendi'nin ııld· 

.detlt rekabetine rağmen gazetesini. yaııatmağa ~uvaffak oldu. lkdam, İBtibdat 
·De'{rinin son üç mühim gazetesinden biri olarak okundu ye devam da· ettl1 . . 

1 Dil'er Iki gazete cSabahıt lle «Tercümıın-ı llaldkab 'ldl. 
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Ahmet Cevdet, 2. Meşrutiyetin llaiıında (24 Temmuz 1908) yeni bir .mat
baa makinesi alarak «İkdam Yurdu':mu kurdu ve gazetesine de güzel bir şekil 
vermeg-e muvaffak oldu. Fakat, meşrutlyetın ük yılları içinde «İttihat ve Te
rakki Fırkası» na karşı muhalefete geçerek aleyhte yazılar yazınag-a başlıyan 
Ahmet Cevdet, 31 Mart (lS Nisan 1909) vak'asından sonra memleketi terk et
mek zorunda kaldı. önce bir müddet, Nis'te oturdu, sonra İsviçre'ye yerleştrı. 

Ahmet Cevdet, I. Cihan Harbi içinde (1914-1918) İsviçre'de kaldı. Bura
dan gazetesine suya sabuna dokunmayan, yazılar yazdı. Cumhuriyetin lla.niyle 
(1928) beraber !stanbul'a döndü ve lkdam'daki bas 'yazılarına devam etti. Cum
huriyetin ilanından gazetesinin neşriyatını tatil edişine kadar (1928) Türkiye'
nin bilhassa Ticari, İktisadi ve Zirai hayatına, bu alanlardaki kalkınmasına 
dair cidden kıymetli, iSabetli bir çok yazılar yazdı .. 1925 de, lkdam'da Türkiye 
madenieri üzerine süreli makaleler yazdı. Bu makaleler, o zaman Baş\rekll olan 
İsmet Pa§a (İnönü) nın dikkatini çekmiş, yazıları önemle takip etmiş ve Cev
det Beyi, bllvasıta taltif etmi§ti. 

Ahmed Cevdet, gazetesinde yayınladıg-r bir haber yüzünden Tanin Başya
zarı Hüseyin Cahit (Yalçın) ve Tas·vir Başyazan Velit Ebüzziya lle birlikte 
!.stanbul lstikla.J. Mahkemesine verildi; beraatinden sonra da siyasi hayattan 
tekrar ve -kesin olarak çekildi 

Ahmet pevdet, 1935 senesi Mayıs ayı içinde Ankaı:a'da toplanan «1. Bü
yük Türk .Basın Kongresi» n~ i§tirak etti. Fakat, kongrenin ikinci oturwnunda 
ilir kalp krizi geçirdi ve ertesi 28 Mayıs 1995 günü öldü. Na'şı !stanbul'a nak
lolunarak Eyüp Sultan'a gömüldü. 

Gazeteci Ahmet Cevdet ileri fikirli, sag"lam seciyyeye sahip bir insanru. 
C:iddi ve muntazam bir tahsil görmil§tü. Bu itibarla pek mükemmel bir kültü~ 
re sahipti. Arapça, Farsçadan maadıi. Fransızca, Almanca ve İngilizce de bili
yordu. Bu bakımdan Garp kültürünü yetki lle takip edebi.lm.iştir. O, Garbı da, 
Şarkı da çok iyi tanıyor, biliyordu. 

Ahmet Cevdet, Garp memleketlerini deg-il, Garp Medeniyetini severdi. Tür
kiye'nin de bu medeniyet seviyesine yükselmesini isterdi Gazetesinde bu .yolda 
irşad edici yüzlerce yazı yazdı. Gençleri A vnıpada ö~enimlerinl ilerietmeg-e 
teşvik ederdi. Hatta· rahmetli doktor Adnan Adıvar, İkdam'da miltercim iken 
tıp ög-tenimini Avrupada ikmal etmeg-e karar vermi§ ve bu arzusunu Ahmet 
Cevdet'e açtıg-r zaman on~an hararetli bir teşvik görmü~_ü. 

Ahmet Cevdet'in kendine mahsus bir çalı.şma tarzı vardı. Erkenden mat
haaya gider, gazeteleri dikkatle okur, ondan ·sonra günlük makalesini yazma
g-a başlardı. Ahmet Cevd~t, muharrirlikden yeti§tiği, kültürlü bir insan olduğu 

2 Ahmet· Cevdet'ln, İttihat ve Terakki Fırkasına karsı yaptıgı bu muhalefet asla 
irtıcat detudi; sadece Idari, siyası sahalarda ve tainamen uyarıcı bir İıitelikte ldL 1t
tlhatçıların her iki alandaki hocalama ve becerikslzce hareketlerin! bu yazılarmda aid
detlı. tenkit ediyordu. Ahmet Cevdet, çagınm siyasi, iktiso.dt hayat ve faaliyetini çok 
iyi biliyordu. 
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için, gazetesinin yazı ~leri ile de yakından n:ieşgul olurdu. Uzun inücldet İk
dam'ın baş yazarlığını kendisi yaptı. 

Ahmet Cevdet, dilde sadeZiğe, sade Tilrkçe yazılmas-ına tarattardı. Türkçe 
karşılığı varken Arapça ve Farsça gibi yabancı sözler kullanılmasuıı hoş gör
mezdi. Gazetesinde bilhassa n . Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra s4de, açık 
Türkçe yazı yazınağı hararetle savundu. Bu arada kendisi de, başmakalelerini 
sAde, güzel, arı bir Türkçe Ue yazan lik İstanbul gazeteciSi oldul. Bununla be
raber Cumhuriyet devrindeki harf devriminden, bu .arada bilhassa sA.de Türk
çe cereyanından pek büyük bir memnunluk duymu§tu. 

Ahmed Cevdet, sahibi bulunduğu «lkdam» gazetesinin başına, daha iStib
dat devrinde «Siyasi, !Zmi Tilrk Gaze_tesidir» cümlesini UA.ve ederek yalnız Türk
çeyi değil, _Türkçülük fikirlerini de benlmse~ Qlduğunu gösterdi. Nitekim ga
z~tesinde bu alanda yazılmış ilmi ve fikri yazılara, etütıere de büyük bir yer 
verdi; devrln Türkçü, Türkçeci yazarlarını İkdam'da topladı. 

Ahmed Cevdet Beyin hasiS oldugu söylenir, yazılır. Halbuki o hasis değil; 
pek tutumlu bir insandı. İkdam'da çall§an yazarıara da böyle olmalarını tav
siye ederdi. Ahmed Cevdet, çiçeklere pek düşkün bir adamdı .. TakSim' de Sıra
selviler'deki apartmanının bahçesinde çok güzel ve nadide çiçekler yet~tirir ; 

ve bunlara bir çocuk lbtimamiyle bakardı. . 
Ahmet Cevdet, n. Abdülhamit'In monarşik idaresine · ştd<:Ietıe muarızdı. O 

zaman pa~aha, hükümete karşı bir şey_ söylerneğe imkan olmadığı için sus
roağı ihtiyar eder ve Saray ile temastan .daima ltaçardı. O devirele Saray
dan gazetelere millıiınce ödenek verUirdi. Ahmet Cevdet, bu parayı da . hiç bir 
zaman almadı. 

Ahmet Cevdet'in Türk basınına yaptığı h·izmet pek bilyük olmuştur. Onun 
bu hizmeti yalnız «lkdam» gazetesini çıkarmakla ·kalmamış «Kütüphane-i İk
dam» adı altmda tertipiediği bir seri dahilinde bazı eski yazma eserleri de mat
haasında basarak İrfan kütüphanemize kazandırmış oldu. Bu eserlerin başlı
caları Seydi .Ali ReiS'In «MirO.tü'Z-MemO.Zik» i, All Sa'i Çelebi'nin «Tezkiretü'l
Bilnyltn»ı, Ali Şir Nev§.i'nln «Mtıhltkemetii.'l-Itagateym> i, Kastamonulu «L!l.ti
fi», Kazasker «SAlinı» ve «Rıza» tezkireleri, müverrlb All'nin «Hett Meclis» 1, 
Bursalı Mehmet Talıir'ln «Türk lerin Ultım ve füntına hizmetleri», Nec1b Asım'm 
«Eski Tiirk Yazısı» dır. Ahmet Cevdet, bunlardan başka Evllya Çelebi «Seya-
1ıatnltme» sinin ilk altı cildini, Maarif Nazırı Eınrullah Efendi'nin «Muhit ül 
Maarif» ini ve Kamusçular babası Şemsettln Sami'nin «Kamııs-ı Tiirki» sini de 
bastırdı4. 

5 Temmıız 1Ş94 tar1blnden itibaren çıkınağa başlıyan «lkdam~ m da ·n . 
Abdülhamit devrinde Osmanlı basınının yenilik ve canlılık göstermesinde mü
him bir hiSsesi olmuşturs. 

3 O sıralarda tzmir'de çıkmakta olan cJilzmet» gazetesi de öz TUrkçecUI!fln vU~yet
ler içinde hemen hemen biricik bayrak-tan idl. 

4 Peyam Başyazarı All Kemal'In «Edebiyat-ı Bakikiye D ersleri», üç küçük cUUlk 
cParls 1\t üsahabeler i», eDir Safha-i TariJıı,i de cKütüphane-1 İkdıunıo ca basılmıştır. .Alı 
Kemal bir müddet tkdam gazetesinin Paris husust muhablrlliı.nı de yapmıııtır. 

5 AbdWhamit devrinde İstanbulda İkdam'dan bQ3ka (Sabah, Tercümiin-t Hakikat, 
Tarik ve liD.ziin) adlarında günlUk dört gazete daha çıkmakta Idi. 
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İkdam1 n. Me§rutiyetin ilAnı akabinde Babanzade İsmail Hakkı, Abdtıl
lah Cevdet, Alunet Rasim ve Hüseyin Cahit (Yalçın)dan mürekkep yeni bir 
muhı:ı-rrir kadrosu ili! ilk harekete geçen gazete olmuııtu. Yine Ahmet Cevdet'in 
bu gazetesi, g_erek istibdat gerek n. · Me§rutiyet devirlerinde oldukça genl§ bir 

· okuyucu kütlesi tarafından takip ıı~tir. lkdam, devrinin en _ kıymetli ilmt, 
tarihi makaleler, en müntehab telif veya tercüme romanlar neııreden bir .ga
~etesi de olmu§tur. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın hemen hemen .bütün roman

· ıarı, Necib Asım Yazıksız ve · bilhassa Ahmet Refik Altınay'ın bir takım tari.hİ 
tefrikaları, Zeki Megamız'm, bir hıristiyan Arap bilgini, tarihçisi olan Corçi 
ZeydAlı'dan dilimize çevirdiği tari.hİ bir çok romanlar bu arada akla gelenler
dendir. 

Gerek istibdat (1880-1908) ve gerek me§rutiyet (1908-1920) devirlerinde, 
Türkiye'nin en yetkili ve seçkin ilin'ı, fikir adamlan «lkdam» a yazı yazmı§lar
dır. Hele ~. fi.kii Türkçülük; dilde sade Türkçecilik alanlarmda «.lkdam1> kol
leksiyonları, yüzlerce makaleyi ihtiva eden, birer hazinedir. Yurdumuzda Türk

·Çilliık; · Türkçecilik akımlarmm tarihini yazacak olanlar· !kdam'm bu ne§riya
tından asla miİstağni kalamazlar. . . 

1928 yılında latin harflerinin kabOlü üzerine gazeteler, satl§ bakımmdan 
büyük bir sarsıntı geçirmi§lerdi. İşte 1894 denberi İstanbul'da çılanakta olan 
.ve :1926 dan itibaren bir müddet de rş..bmetli yazar Ali Naci (Karacan) tarafın
dan çıkarılan «lkdam» gazetesi bu sarsıntı arasında ne§riyatıilı tatil etnii§tir. 
Bj:)ylece 34 yıl _ yaptığı çok değerli hizmet .ve · ne§riyattan sonra «tkdam» da 
devrinin öteki gazeteleri gibi Basım Tarihimizin malı ve· mevzuu oldu. 


