
vunması ve kuzey Arapları ile güney Arap
ları arasındaki husumeti şiddetli bir dil
le kınarnası dikkat çekicidir. Şuübiyye 

taraftarı olduğunu ifade eden şiirlerin

den çok azı günümüze kadar gelebilen 
Dikülcin Humus'ta vefat etti. 

Dikülcinn'in şiirleri genel olarak mer
siye ve gazel türündedir. Özellikle mer
siye alanında büyük bir başarı göster
miştir. Bunlar arasında Hz. Hüseyin hak
kında söylediği mersiyeler, birçok kim
senin duygularına tercüman olduğu için 
sık sık terennüm edilmiştir. Bazı şiir ten
kitçileri DTkülcinn ·in m ersiye türünde, 
kendisinden faydalanarak şiir kabiliye
tini geliştiren çağdaşı meşhur Ebü Tem
mam'dan daha üstün olduğunu kabul 
etmişlerdir (İbn Reşfk. ll . ı49) . Merzüba
ni, Dikülcin ile Muhammed b. Selame b. 
Ebü Zür'a ed-Dımaşki'yi Suriye bölgesi
nin en önemli iki şairi saymıştır (Mu' ce· 
mü 'ş-şu 'ara', s. 428). 

Babasından kalan mirasla Ahmed b. 
Ali ei-Haşimf ve kardeşi Ca'fer'den gör
düğü yardımlar sayesinde maddi sıkıntı 
çekmeyen Dikülcin, yeğeni Ebü Vehb'in 
ifadesine göre zevk ve safadan başka 
bir şey düşünmeyen. maddi hazlar uğ
runa varını yoğunu harcayan bir sefihti. 
Şiirlerinde de görülen bu hali yüzünden 
çok dindar bir kimse olan amcasının oğ
lu Ebü't-Tayyib ile araları açılmıştır. Bu 
arada Verd adlı Humuslu hıristiyan bir 
cariyeye aşık olan şair onun İslamiyet'i 
kabul etmesi üzerine kendisiyle evlen
miştir. Pek azı günümüze kadar gelen 
şiirlerinin çoğunu Verd için söylediği ga
zellerle onun bu cariye ile evlenınesini 
istemeyen amcasının oğlunun evlilikten 
sonraki bir tertibi üzerine öldürdüğü, 
sonra da suçsuz olduğunu öğrendiği ha
nımı için söylediği hüzün ve pişmanlık 
dolu mersiyeler teşkil eder. 

Dikülcinn'in şiirlerini ilk defa, 377 (987) 
yılında hayatta olan Ali b. Muhammed 
eş-Şimşati bir divan halinde toplamış
tır. Ancak bu divan günümüze kadar gel
memiştir. Çeşitli edebiyat kitaplarında 
bulunan 424 beyit kadar şiiri Muham
med b. Tahir es-Semavi (ö ı 950) tara
fından bir araya getirilmiştir. Bundan 
başka Abdülmuin ei-Mellühi ile Muhyid
din ed-Derviş de onun çeşitli antoloji ve 
edebiyat kitaplarındaki şiirlerini bir ara
ya getirerek Dfvdnü Dikilcin el-lfımşf 
adıyla neşretmişlerdir·(Humus ı 960) Şa
irin, Semavi tarafından toplanan şiirleri 
görülmeden neşredilen bu divanında 417 
beyit vardır. Dikülcinn'in şiirleri. Sema
vi'nin yayımlanmamış derlernesi de dik-

kate alınarak Ahmed Matlüb ve Abdul
lah ei-Cübüri tarafından Dfvdnü Dikil
cin adıyla yeniden neşredilmiştir (Bey
rut ı 964). Divanın bu neşrinde 641 beyit 
bulunmaktadır. Mazhar Reşid ei-Hacci, 
daha sonra bu iki baskıdan faydalana
rak Dikülcinn'in divanını yeniden yayım
lamış ( Dımaşk ı 987). ayrıca Dfkülcin el
Hımsf : Dirdse if mükevvendti 'ş-şd'ir 
~e ~eddmfni şi 'rih ( Dımaşk ı 989) adlı 
bir eser kaleme almıştır. 
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dullah ei-Cebürl). Beyrut 1981 , naşirlerin mu
kaddimesi , s. 5·21; Cehşiyarf. el· Vüzera' ve'/· 
küttab, s. 102 ; Ebü'l-Ferec el-isfahanf, el -Ega 
ni, XIV, 51 -68; Merzübanf. Mu'cemü 'ş · şu'ara' 
(nşr. F. Krenkow). Kahire 1354- Beyrut 1402 / 
1982, s. 428 ; Davüd-i Antakf. Tezyinü 'l·esvak, 
Beyrut 1986, ı, 292-293; İbn Reşfk el -Kayreva
nf. el- 'Umde (nşr. M . Muhyiddin Abdüıhamid), 
Kahire 1383 / 1963, ll, 149 ; İbn Hallikan, Ve{e
yat, lll, 184-188; Zehebf, A'lamü 'n-nübela', 
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br, XXXI, Küveyt 1987, s. 15; Şakir ei-Fehham, 
"el -Müstedrek 'ala Div€ıni Dikilcin", MMLADm., 
LXVI / 4 (1991), s. 690-726; A. Schaade, "Dikül
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al-Q.iinn al-Hımşi", E/2 (ing.). ll, 275-276. 
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~ HüsEYiN ELMALI 

DiL 

Türk devletlerinde 
ve özellikle Osmanlılar'da, 

ülkeleri ve orduları hakkında 
bilgi edinmek amacıyla 

düşman esirlerinden edinilen casus 
(bk. CASUS). 

DiL 

( J~ ) 

Kalp ve gönül anlamına gelen 
bir tasavvuf terimi 

(bk. KALB). 

DiLOGLANI 

Divan-ı Hümfıyun'da 
ve sefaret tercümanları nezdinde 

çeşitli hizmetler gören 
!isan bilir gençler için 
kullanılan bir tabir 
(bk. TERCÜMAN). 
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DiL ve TARİH -COGRAFYA 
FAKÜLTESi DERGiSi 

Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

tarafından çıkarılan dergi. 
_j 

Ankara Üniversitesi kurulmadan önce 
faaliyete geçen Dil ve Tarih- Coğrafya Fa
kültesi 'nde süreli bir yayın çıkarma ça
lışmaları 1940'ta başladı. Dört yıl sonra 
da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Yıllık Araştırmalar 
Dergisi I (1940-1941) adıyla bir dergi İs
tanbul'da yayımlandı. 1067 sayfadan olu
şan bu dergi kullanışsız bir ebattaydı ve 
herhangi bir sunuş yazısı da bulunmu
yordu. Derginin sayfaları fakülteyi oluş
turan bölümler arasında paylaştırılmış. 
bazı bölümler kendi hedefleriyle ilgili kı
sa sunuş yazıları koymuşlardı. Her bö
lüm ayrı basım yaptırdığı için bazı kayıt
larda bunlar müstakil dergiler şeklinde 
geçmektedir. Bu derginin ikinci bir sa
yısı çıkmamıştır. 

Fakülte idaresi bu arada yeni bir sü
reli yayın projesini uygulamaya koyarak 
ilk sayısı Eylül 1942'de Ankara'da bası
lan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Dergisi adıyla bir 
dergi yayımlamaya başladı. Derginin ba
şında devrin Maarif vekili Hasan Ali Yü
cel ile fakülte dekanı Şevket Aziz Kan
su'nun birer sunuş yazısı bulunmakta
dır. Bazı makalelerin Batı dillerinden bi
rine tercümelerinin de yayımlandığı der
ginin sonunda "Yayımlar Üzerine" başlı
ğı altında yeni yayımianmış kitaplar, "Ha
berler" başlığı altında da fakülte ve üni
versite ile ilgili haberlere yer verilmiştir. 

Yazı işleri müdürlüğünü fakülte dekanı

nın yaptığı derginin bir yayın kurulu var
dı. Tatile rastlayan aylar dışında iki ay-

Dil ve 
Tarih· 

Coğrafya 

Fakaltesi 
Dergisi' nin 

ilk savısının 
kapağı 

Ankara Ünivers itesi 

Dil veTarih-Coğrafya 
Fakültesi Dergisi 

htl AYDA BIR ÇikAR 
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Cilt: I-Sayı : 1 
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DiL ve TARiH- COGRAFYA FAKÜLTESi DERGiSi 

da bir olmak üzere yılda beş sayı ve bir 
cilt olarak planlanan derginin 2. sayısı 

Ocak- Şubat 1943'te çıktı ve Temmuz
Ağustos 1943 sayısı ile ilk cilt tamamlan
dı. ı. ciltte her sayıya ayrı sayfa numa
rası konmuş ve cildin sonunda her sayı
nın ayrı ayrı fihristieri verilmiştir. ll. cil
din ilk sayısından itibaren (Kasım-Aralık 
1943) her cilde baştan sona tek sayfa nu
marası verilmiş, IV. ciltten itibaren de 
( 1946) cildin kendi içindeki sayı numara
ları terkedilmiş ve her cildin başına tek 
bir fihrist konulmuştur. 

1942-1948 yılları arasında yayımlanan 
ilk altı cilt beşer sayı olarak planlandığı 
halde VII. cildin ilk sayısından itibaren 
(Mart 1949) mart, haziran, eylül ve ara
lık olmak üzere üç aylık periyottarla yıl
da dört sayı yayımlanması kararlaştı

rıldı. Fakat bu da uzun sürmedi; der
gi bazan iki (Mart-Haziran 1951), bazan 
üç sayı (Haziran- Eylül- Aralık 1953) bir 
arada çıkarılarak genelde yılda iki defa 
yayımlanmıştır. 1960' lı yıllardan itiba
ren fakülte bünyesindeki bölümler ken
di dergilerini çıkarmaya başlayınca bu 
dergi önemli değişikliklere uğradı ve 
1987'de XXXI. cilt ile birlikte yeni bir 
şekil aldı. Yaklaşık elli yıllık bir geçmi
şi olması dolayısıyla Türkiyat Mecmu
ası, Şarkiyat Mecmuası, Tarih Dergisi 
gibi doğrudan doğruya üniversite yayın 
organı olan dergiler arasında önemli bir 
yer işgal eden Dil ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesi Dergisi'nin içinde yer alan 
araştırma ve incelemelerin daha çok ta
rih, arkeoloji, antrepoloji, coğrafya ağır
lıklı olduğu, zaman zaman da dil ve ede
biyatla ilgili yazıların neşredildiği görül
mektedir. 

1970'li yıllara kadar dergide yayımla
nan makalelerin büyük kısmı küçük bi
rer kitap hacminde iken son yıllarda çı
kan sayılardaki makalelerin hacmi gide
rek küçülmüştür. Dergide yayımlanan 
geniş hacimli makalelerin belli başlıla

rı şunlardır: Necati Akder, "Bir Aksiyon 
Problemi Olarak Felsefe" (1946, N, 537-

596); Mehmet Altan Köymen, "Büyük Sel
çuklu İmparatorluğu Tarihinde Oğuz İs
tilası" (1947, V, 563-620); Faruk Demir
taş, "Osmanlı Devrinde Anadolu'da Oğuz 
Boyları" (1949, VII, sy 2, s. 321-385); Ek
rem Akurgal, "Bayraklı Kazısı" (1950, VIII, 
sy. 1, s. 1-97); M. Altan Köymen, "Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu'nun Kuruluşu" 
(1-11, 1957, )01, sy. 1-3, s. 97-191; sy. 4, s. 
ı-ı 07); Mübahat Türker, "Farabi'nin Ba
zı Mantık Eserleri" (1958, XVI, sy. 3-4, s. 

296 

165-286); Faruk Sümer, "Oğuzlar'a Ait 1 
Destani Mahiyette Eserler" (1961, XVII, 

DİlAVERHAN 

(ö. 808/1405) sy. 3-4, s. 359-456). 

Dergide özel sayı niteliğinde bazı sa-
yılar da çıkmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpı
nar'ın birinci ölüm yıldönümü dolayısıyla 
hazırlanan özel bölüm (Mart-Nisan 194 5, 

III, sy. 3); ünlü Alman şair ve yazarı Goet
he ile ilgili olarak yayımlanan Goethe sa
yısı (Eylül 1949, VII, sy 3); "Atatürk'ün 
100. Doğum Yılına Armağan" adıyla çı

kan sayı ile (1982, XXX, sy. l-2) "Türki
ye'de Eski Eser Kaçakçılığı, Tahribatı 

ve Korunması Sempozyumu" başlığı ile 
bu konuya ayrılan bölüm ( 1990, XXXN, 

sy. 1-2, s. 289-472) bunların en önemli
leridir. 

Çıkışından itibaren bugüne gelinceye 
kadar dergide birçok ilim adamı ve araş
tırmacının makaleleri yayımlanmıştır. 

Bunların belli başlıları arasında şu isim
ler yer almaktadır: Mustafa Akdağ, Ne
cati Akder, Ekrem Akurgal, Şinasi Al
tundağ, Necla Aytür, Ünal Aytür, Bekir 
Sıtkı Baykal, Niyazi Berkes, Emin Bilgiç, 
Necdet Bingöl, Pertev Naili Boratav, Or
han Burian, Saadet Çağatay, W. Eber
hard, Nusret Hızır, Halil İnalcık, Reşat 
İzbırak, Zeynep Korkmaz, Mehmet Al
tan Köymen, Akdes Nimet Kurat, Saha
eddin Öge!, Muhaddere N. Özerdim, Me
lahat Özgü, Tahsin Özgüç, Faruk Sümer, 
Muzaffer Şenyürek, Selahattin Tansel, 
Mehmet Tuğrul, Osman Turan, Şerafet
tin Turan, Mübahat Türker, Ahmet Edip 
Uysal, Kemal Edip Ünsal (Kürkçüoğlu). 

Elli yıllık geçmişine rağmen derginin 
genel bir dizini henüz yapılmamıştır. Sa
dece Enver Koray'ın hazırladığı Tarih Ya
yınları Bibliyografyası ciltlerinde sü
reli yayınlar kısmında söz konusu edil
miştir. Başlangıçta her cilt için yapılan 
toplu fihrist uygulaması sonradan ter
kedilmiş, kitap tanıtma ve haberler bö
lümleri de zaman içinde kaldırılmıştır. 

Fakültenin bütün profesör, doçent ve 
asistanları derginin tabii yazarları sayıl
dıklarından dergi ile birlikte fakülte ele
manlarının ilmi faaliyetlerinin gelişimi 

de takip edilebilmektedir. Ayrıca Il. Dün
ya Savaşı öncesinde Türkiye'ye gelerek 
Türk üniversitelerinde hizmet veren bazı 
ilim adamlarının makaleleri de bu der
gide yayımlanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (ko
leksiyonu!. !·XXXV; Enver Koray. Türkiye Tarih 
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ısıııı MAHMUT H. ŞAKİROGLU 

Hindistan'da 
Malvii Devleti'nin kurucusu. 

L _j 

Bazı kaynaklara göre asıl adı Hasan, 
Hüseyin veya Amid Şah Davud'dur. Onun 
Muizzüddin Muhammed b. Sam'ın (Şeha
beddin Gür!) soyundan geldiği kabul edil
mektedir. Tarih sahnesine çıkışı Delhi 
Sultanı Ffrüz Şah Tuğluk dönemine rast
lar. Bu sırada kendisine sultan tarafın-
dan bir unvan ve mansıb verilmiştir. Dhar 
şehrindeki Şeyh Kemaleddin Malvrnin 
türbesinde bulunan bir mezar taşı kita
besinden, 1392-1393 yıllarında Malva 
valisi olduğu anlaşılmaktadır. Dilaver Han 
adını ne zaman aldığı tam olarak bilin
memekle birlikte bunun kendisine Ffrüz 
Şah Tuğluk tarafından verilmiş olduğu 

tahmin edilmektedir. Ffrüz Şah'ın oğlu 
Muhammed Şah da onu Malva sübedar*ı 
tayin etmiştir. 

Dilaver Han, Ffrüz Şah'ın ölümünden 
sonraki karışık dönemde de Malva'daki 
görevini sürdürmekteydi. 1398 ·de Ti
mur' un Hindistan seferi sırasında ülke
sinden kaçan Delhi Sultanı Nasırüddin 

Mahmud Şah Tuğluk'un Malva'ya sığın
masını sağladı; ona hükümdar muame
lesi yaptı ve 1401 'e kadar onu himaye 
etti. Ancak oğlu Alp Han (HGşeng Şah Gü
ri) babasının bu bağlılığını tasvip etme
yerek ona karşı çıktı ve bu yüzden Man
dü'ya gönderildi. Mahmud Şah'ın 1401 '
de Delhi'ye gidişi üzerine 1392'den be
ri yıllık vergisini ödememiş olan Dilaver 
Han oğlunun da teşvikiyle bağımsızlığı
nı ilan etti. Ancak ömrü bu bağımsızlığın 
sonuçlarını görmeye yetmedi ve 1405'
te aniden öldü. Kendisinin muhteris oğ
lu Alp Han tarafından zehirletildiği de 
iddia edilmektedir. Nitekim komşu Gu
cerat Sultanı ı. Muzaffer Şah, yakın dos
tu ve kan kardeşi Dilaver Han'ın zehir-
letildiğini öne sürerek intikam için Mal
va'ya yürümüş ve Alp Han'ı yakalamışsa 
da daha sonra serbest bırakarak Dhar'a 
göndermişti. 

Malva'da ilk defa müstakil bir devlet 
kuran Dilaver Han'ın Dhar'da bir cami
mescid yaptırdığı bilinmektedir. Tüzük-i 
Cihangiri'de bu binanın inşasına dair 
verilen 870 (1465-66) tarihi, doğu kapı
sı üzerindeki kitabenin yanlış okunuşun
dan ileri gelmiş olup kuzey girişi üzerin
de mevcut kitabe yapılış tarihi olarak 
807 yılı Receb ayını (Ocak 1405) göste-


