
kafiye olmamakla birlikte kulağa hoş 
gelmeyecek kadar bozuk da değildir. Fi
kirlerinde olduğu gibi şiirlerinde de şe
kil ve muhteva bakımından geniş bir hür
riyet havası hakimdir. Klasik Doğu ede
biyatında mesneviler dışındaki türlerde 
beyit hakimiyeti vardır. Bir beytin diğer 
beyitle anlam ilgisi yoktur. Gazelin belli 
bir beyit sayısı vardir. Mevlana· nın her 
şiiri ise bir bütündür. İlk beyitte hangi 
fikri ele almışsa son beyte kadar o fikri 
işler. Beyit sayısı da belirsizdir; üç dört 
beyitlik gazellerinin yanı sıra adeta bir 
kaside niteliğini taşıyan doksan beyitlik 
gazellere de rastlanır. iran'ın ünlü ede
biyat tenkitçilerinden Ali- i Deşti, Seyri 
der DivCın-ı Şems (Tahran 1337 hş) adlı 
eserinde bu hususlar üzerinde ayrıntılı 
olarak durmuştur. 

Döneminin bütün bilgilerini kavramış, 
Hint- İran, Yunan- Roma mitolojisini bi
len, yeri gelince ayet ve hadislerden fay
dalanan bir bilgin olan Mevlana'nın şiir
lerinde halk unsurlarının önemli bir yeri 
vardır. Türk atasözleri, gelenekler, töre
ler, halk deyimleri. halk inançları, eski 
devirlerin kanaatleri, köyler, şehirler ve 
sokaktaki delilere taş atan çocuklardan 
rüşvet yiyen kadılara kadar çok geniş bir 
sosyal çevre divanın panoramasını be
lirler. 

Şems'in ona Mütenebbi divanını oku
masını yasaklaması, Mevlana· nın Arap 
edebiyatı ile ne kadar yakından meşgul 
olduğunu gösterir. Onun İran edebiyatı
nı bütün incelikleriyle bildiği şüphesiz
dir. Şiirleri arasında Rüdeki'yi, Minüçih
ri'yi, Nasır -ı Hüsrev'i, hatta Hayyam'ı, 
özellikle Senai ve Attar' ı hatırlatanlar var
dır. 

Çok geniş bir hacme sahip olduğun
dan DivCın-ı Kebir adı verilen esere, şi
irlerde genellikle Şems, Sems-i Tebrizi 
mahlasları kullanıldığından DivCın-ı Şems 

veya Divan-ı Şems-i Tebrizi adı da veril
miştir. DivCın 'ın yazma nüshaları 30.000 
beyit ile 50.000 beyit arasında değişir. 

Asıl muteber nüshaları 43.000 beyitten 
fazladır. Bu nüshalarda şiirler bahirlere 
göre sıralanmış, ayrıca her bahirdeki şi
irler kafiyelerine göre alfabe sırasına ko
nulmuştur (yazma nüshaları için bk. H. 
Ritter. s. 144-155). DivCın-ı Kebir'in be
yit sayısı eski basımlarında 30.000 ile 
50.000 arasında değişir (Karatay, s. 33 
vd.). Eserin bazı basımları ile yazma nüs
halarında Sultan Veled, Cemaleddin-i is
fahani, Enveri, Şems-i Tabesi ve Şems-i 
Meşriki' nin gazellerine de rastlanır. Di-

von 'daki rubailer genellikle ayrı bir eser 
olarak derlenmiştir. 

DivCın-ı Kebir'in ilmi neşri Bediüzza
man Fürüzanfer tarafından, dokuz eski 
yazma nüshasından faydalanılmak su
retiyle Külliyyat-ı Şems yô DivCın-ı Ke
bir (1-VIII, Tahran 1336- I 345 hş.) adıyla ya
pılmıştır. Bu neşrin ilk altı cildinde şiir
ler, bahirlerine bakılmaksızın klasik di
vanlardaki tertip üzere kafiyelerine göre 
alfabe sırasına konulmuştur. 3229 ga
zel ve terkibibend ihtiva eden bu neşrin 
VII. cildi nadir kelimeleri açıklayan söz
lük ile ayet, hadis, kişi adları, kabile ad
ları, fırka adları, kitap adları, açıklama. 

düzeltme ve fihristierden meydana ge
lir. VIII. cilt rubailere ayrılmış olup 1765 
rubai ihtiva eder. B. Fürüzanfer'in neşri 
esas alınarak DivCın -ı Kebir'in İran'da 
çeşitli baskıları yapılmıştır (nşr Perviz 
Babayi, Tahran 1371 h ş.). 

Reynold A. Nicholson ilk defa İngiliz
ce'ye çevirdiği kırk sekiz gazeli metinle
riyle birlikte Selected Poems from the 
Divan Shams-i Tabriz (Cambridge 1898) 
adıyla yayımlamıştır. Mithat Bahari Bey
tur, İranlı şair ve tezkire yazarı Rıza Ku
lı Hidayet Han'ın DivCın-ı Kebir'den yap
tığı ve Divan -ı Şemsü '1- ha~iiyı~ (Tebriz 
ı 280) adını verdiği üç ciltlik antolojiyi Di
von-ı Kebir'den Seçme Şiirler adıyla 

Türkçe'ye tercüme etmiştir (1-lll, istan
bul ı 944). Abdülbaki Gölpınarlı eserden 
seçip tercüme ettiği 282 gazeli çeşitli 

konu başlıklarına ayırarak DivCın -ı K e
bir, Gül- des te adıyla yayımiarnıştır (İs
tanbul I 955). Abdülbaki Gölpınarlı, daha 
sonra Konya Mevlana Müzesi 'ndeki 1 
Rebiülewel 770'te ( 14 Ekim 1368) istin
sahı tamamlanmış iki ciltlik nüshayı esas 
alarak tercüme etmiştir (Dfvan · ı Kebfr, 

I-VII, istanbul 1957-1974). Bu tercüme 
yazma nüshanın düzenine uyularak ba
hir sırasına göre yapılmıştır. 

DivCın-ı Kebir'deki rubailer Türkiye'
de ilk olarak Veled Çelebi tarafından ya
yımlanmış (Rubaiyyat·ı Hazret·i Mevlana, 

istanbul 1314), 1942 rubai ihtiva eden bu 
eseri M. Nuri Gençosman Mevlana 'nın 
Rubaileri I-Il adıyla Türkçe'ye tercüme 
etmiştir (İstanbul 1965) Hasan Ali Yücel 
167 rubainin tercümesini, Farsça'ları da 
Latin harfleriyle yazılmış olarak Seçme 
Rubailer adıyla yayımiarnıştır (İstanbul 
1932) Asaf Halet Çelebi'nin kendi el ya
zısıyla metin ve tercümesini ihtiva eden 
276 rubai Mevlana 'nın Rubaileri adıy
la neşredilmiştir (İstanbul 1939). AbdGl
baki Gölpınarlı 210 rubai}'i Seçme Ruba-
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iler adıyla yayımlamış (İ stanbul 1945). da
ha sonra DivCın-ı Kebir tercümesine 
esas aldığı nüshanın sonunda bulunan 
1765 rubaiyi RuMiler adıyla tercüme et
miştir (İstanbul ı 964). Rubailer son ola
rak Şefik Can tarafından tercüme edil
miştir (Hz. Mevlana 'nın Rubaileri, 1-11. İ s

tanbul 1991). 2217 rubai ihtiva eden bu 
tercümede rubailerin Farsça metinleri 
de yer almaktadır. 
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DİVAN RAKAMlARI 

İslam devletlerinde, 
özellikle İlhanlılar ve Osmanlılar'da 

maliye ile ilgili hesapları 
tutmak için kullanılan bir tür 
şifre rakamlara verilen ad. 

_ı 

ı 

_ı 

Erkam-ı dlvaniyye, siyakat-i Arabl, ru
küm- siyak veya siyak. siyakat rakamları 
adlarıyla da anılmakta olup rakamların 
okunuşlarının doğrudan doğruya kısaı

tılmış ve stilize edilmiş yazı ile yazılma
sı esasına dayanır. Öğrenilmesi ve okun
ması özel bir bilgi gerektirecek niteliğe 
sahip olan ve gizliliğin esas olduğu ma
liye ile ilgili muhasebe kayıtlarında kul
lanılan bu tür rakamların ne zaman ve 
nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinme
mekle birlikte rakamların harflerle kar
şılanması usulü Roma dönemine kadar 
çıkar. 

Bugün Türkiye'de ve Batı dünyasında 
kullanılan rakamlar "Arap rakamları·, 

Araplar'ın kullandığı rakamlar ise "Hint 
rakamları"dır. Sıfırın kullanıldığı bu ra
kamlarda onlar, yüzler gibi basamaklar 
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türetilerek hesap işleri oldukça kolay
l aştırılmıştı. Kara tahta ve tebeşirin bi
linmediği, kağıdın da çok değerli oldu
ğu dönemlerde bir tabla içine veya "taht" 
denilen bir tahta üzerine ince kum dö
külerek işlem yapıldığından bu rakamlar 
"gubar rakamları " olarak anılırdı. Roma' 
da olduğu gibi harfiere sayı değerleri ve
ri lmek suretiyle de rakam yazılabil iyordu. 

Bu şekilde "cümel-i kebfr" tablosu esa
sına göre 1 OOO'e kadar yazmak müm
kündü. Cümel rakamları ise zfc deni len 
astronomik tablolarda kullanılırdı. Za
manla rakam ve rakam cümlesi yazıyla 
ifade edi lmeye başlandı ve divan rakam
ları ortaya çıktı. Bunlar. rakamların doğ
rudan doğruya eksiksiz bir şekilde ya
zıyla ifadesi değil kısaltılmış ve formül 
haline sokulmuş rakam veya rakam cüm
leleri şekl indeydi. Sonradan ortaya çıkan 
ve yine maliye kayıtların ı tutmakta kul
lanılan bir yazı türü olan siyakatla bir
likte yer alınca da buna siyakat rakam
ları denildi. Nitekim devrin düz Memlük 
yazısıyla düzenlenen tereke ile ilgili 796 
(1394) tarihli bir belgede eşya değerleri 
divan rakamlarıyla gösterilmiştİ (Kami l 
Cemi! Aseli. ll. 162 - 163) Çoğunlukla nok
tasız . köşeli ve zor okunacak bir şekle 
sahip olup divanda özellikle defterdara 
bağlı kalemlerde muhasebe kayıtların

da kullanılan bir çeşit süs görünümün
deki siyakat yazısı . şekil itibariyle kısai
tı l mış olarak rakamların yazılışma da 
esas oldu. 

Divan rakam larının İslam dünyasında 
kullanılışınm Cahiliye devrine kadar git
tiği belirtilir. Bu bilgi rakamların yazı ile 
gösterilmesi usulü için doğru ise de di
van rakamları kısaltı lmış bir yazı oldu-
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ğundan bu son şeklin ne zamandan iti
baren kullanılmaya başlandığı henüz ke
sinlik kazanmış değildir. Öte yandan İs
lamiyet'in ilk dönemlerinde divan kuru
munun kabulü ile divan rakamlarının tu
tulan kayıtlarda kullanıld ığ ı rivayet edi
lir. Ancak bu ata. rızk ve cünd divanla
rında Arapça'nın kullanı lması durumun
da mümkün olabilir. Bilindiği gibi Abdül
melik b. Mervan devrine kadar divan ka
yıtl arı yerine göre Pehlevfce veya Rum
ca tutulmaktaydı. Diğer taraftan İran sa
hasında kurulan devletlerde bu rakam
ların kullanıldığ ı söylenebilir. Moğollar'ın 
siyakat rakam larını kullandıkları , bazı

ları bugüne ulaşan belgelerden anlaşıl
maktadır. 

Bu rakamlar Moğol hakimiyetinin ya
yı ldığı yerlerde de yaygın olarak kulla
nılmıştır. Nitekim Hindistan·ın. Osman
lı tahrir kayıtlarına benzer tarzda XIX. 
yüzyı la ait siyakat yazı ve rakamlarının 
bulunduğu bil inmektedir. Büyük Selçuk
lular vasıtasıyla Anadolu'ya girdiği anla
şılan bu rakamlar Anadolu Selçuklu Dev
leti 'ne ait bazı sikkelerde de görülür. 
Bun ların tarihleri kısmen siyakat rakam
ları ile yazılıdır (İ sma il Galib, s. 4 ) Yaygın 

olarak bu rakamları uygulayan İlhanlı
lar'da da devlet muhasebesini anlatan 
ve döneminin otantik belgelerinden ör
nekleri içine alan eserler vardır. Bu eser
ler. Ali Felek Ala-i Tebrizi'nin (ö 706/ 
1306) Vezir Muhammed b. Taceddin Ali 
es-Saveci'nin oğluna istifa (d efte rdarl ı k 

ve devlet muhasebesi) sanatını öğretmek 
üzere yazdığı Sa' adetname fi't- teressül 
ve kavô 'idü 'd-defter ile Abdullah b. 
Muhammed b. Kiya ei-Mazenderani'nin 
Kitôb fi 'l-hisôb ve Risôl e-i Fel ekiyye 
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adlı kitaplardı r. Bunların ilki teressül (ki 
tabet ) sanatı ile ilgili bir giriş ve istifa 
için gerekli bi lgileri veren bir belümden 
ibarettir. Diğeri ise otantik belgelerle 
desteklenmiş bir devlet muhasebesi öğ
retimi kitabıdır (Zeki Velidi , s. 3. 14. 31). 
Siyakatten söz etmekle yetinen bir diğer 
eski hesap kitabı . Uluğ Bey kitaplığı için 
Cemşfd b. Mes'Od b. Mahmud ei-Kaşf' 

nin hazırladığ ı Mittdh u '1- J:ıisôb ' dır. Ya
zar. bayağı ve ondalık kesirler dışında 
"ehlü's-siyak". " erbab- ı muamelat" ve 
"ammetü ' l -enam " ın kullandığı dirhem, 
danek, kırat gibi kesirierden söz eder. 

Sa' adetname ile Risôl e-i Fel ekiyye, 
siyakati bilen ve uzmaniaşmak isteyen 
kimselere hitap eden eserler olup kayıt

ları ve rakamları bu konuda eğitilmiş 

kimseye göredir. Hesap ve defter usu
lünün İlhanlı - Selçuklu kanalından inti
kal ettiği bilinen Osmanlılar'da ise ll. Ba
yezid devrinde defterdar katiplerinden 
olduğu anlaşı lan Mehmed b. Atmaca 'nın 

M ecmau 'l-kavôid'i. "ilm-i hisab ve ki 
tabet-i erkarn ve tertib-i muhasebe" ko-



nusunda müşahere • katibi Yusuf b. Meh
med'in Risdle -i Ken'dniyye'si ve KanO
ni Sultan Süleyman devrinde Matrakçı 
Nasuh ' un Umdetü'l-hisdb'ı divan ka
tiplerine divan rakamlarını öğretme ama
cını taşı r. Bunlarda rakamlar hakkın

da bilgi ve bu rakamların tabloları yer 
alır. 

Divan rakamlarını öğrenmek için Arap
ça sayıları ve bazı işaretleri bilmek ye
terlidir. Diğer rakam çeşitlerinde oldu
ğu gibi divan rakamlarında da ilk dokuz 
rakama ait işaretlerden diğer basamak
lardaki rakamlar türetilmektedir. Ra
kam cümlesi yazılırken birlerden sonra
ki basamakları türetmek ve birleştirme 
kolaylığını sağlamak için birler basama
ğı rakamları iki türlü yazılır. Yerine gö
re bunların biri veya diğeri kullanılır. On
lar basamağı. birleri gösteren işaretie
rin sonlarına sola doğru dönük bir ka
nat ilavesiyle yapılır. On binleri göster
mek üzere birler işaretlerinin sonuna 
Arapça "nun" harfi gibi bir işaret ekle
mek gerekir. ikili çoğul rakamların (20, 
200 ve 2000) imiasma sadık kalmaya ça
lışılırdı. Yalnız yirmi anlamına gelen "iş
rfn" sözünün ortada kalan harfleri çiz
gi haline gelmiştir. 100 işareti Arapça 
100'ün karşılığı olan "mie"nin ( .;t.) ilk 
hecesiyle temsil edilir. 1000 anlamına ge
len "elf" ( ...All ) ise aynen korunmuştur. 
2000'i gösteren işaret "elfey"dir (_..<ll). 
Arapça sayı saymada iki basamaklı ra
kamların okunuşundaki sıraya (birler, 
sonra onlar) yazılırken de uyulur. On bin
ler için de aynı durum geçerlidir. Divan 
rakamlarında milyon ve katları "kere" 
ifadesi ilavesiyle (on ke re ı 00.000) ve bu
nun katlarıyla gösterilir. Kere yerine 
"merre" kelimesi yazıldığı gibi "yük" ve
ya bunun Arapça'sı olan "him!" de kul
lanılır. Bu son iki kelime 100.000 anla
mına gelmekteydi. Yarım ise rakam cüm
lesindeki birler basamağının altına konan 
(<><) şeklindeki bir işaretle gösterilir. 

Bu rakamlar Osmanlı maliyesinde uzun 
süre muamelatta ve muhasebe defter
lerinde kullanıldı. Osmanlılar'da da sa
dece bu rakamlarla tutulan rOznamçe, 
muhasebe defterleri olduğu gibi her iki 
rakamın birlikte yer aldığı kayıtlara da 
rastlanmaktadır. Bu durum hesapların 
sıhhati . rakamların doğruluğu açısından 

önemliydi. Hatta bazan bunlarla da ye
tinilmez. düz ve okunakli yazı ile rakam
ların okunuşları aynen yazılırdı. Muha
sebe kalemleri dışında tahrir defterle
rinde sık olmamakla birlikte bu rakam
ların kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

Di)lan rakamlarının maliyede kullanılma
sı Tanzimat dönemine kadar sürdü. Bu 
rakamların Sadrazam Mustafa Reşid Pa
şa tarafından kaldırıldığı yazılmaktaysa 

da bunun ll. Mahmud devrinde hemen 
hemen terkedilmiş olduğu belirtilmek
tedir (Eiker. s. 13). 
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Iii HAL iL SAHİLLİOGLU 

DiVANE MEHMED ÇELEBi 

1 
DİVANE 

1 

( "'~.~) 

İlahi aşkın etkisiyle hayrete düşen, 
şaşırıp kalan anlamında 

bir tasawuf terimi 

L 
(bk. BEHLÜL; MECZUP). 

_j 

1 
DİVANE MEHMED ÇELEBİ 

1 

(ö. 951/ 1544'ten sonra) 

Mevleviliğin yayılmasında 
önemli rol oynayan 

L 
Mevlevi şeyhi ve divan şairi. 

· _j 

'101. yüzyılın ikinci yarısında Karahisar'
da (Afyon) doğdu . Müridierinden Şahidf 
ibrahim Dede'nin (ö . 9571 1550) Gülşen-i 
Esrar adlı eserinin sonunda yer alan 
menkıbelerle karışık hatıraları, onun şah
siyeti hakkında orüinal bilgiler vermek
le birlikte bu bilgiler biyografisinin tes
bitinde yetersiz kalmaktadır. Onunla il
gili ikinci kaynak durumunda olan Sakıb 
Dede'nin (ö. 11 48/ 1735) Setine-i Mev
Jeviyye'sindeki bilgiler de oldukça ka
rışıktır. Sakıb Dede'ye göre Divane Meh
med Çelebi, Mevlana'nın oğlu Sultan Ve
led'in kızı Mutahhara Hatun ile evlenen 
Süleyman Şah'ın torununun oğludur. Mu
tahhara Hatun'un Hızır ve · iıyas adlı iki 
çocuğu olmuştur. Divane Mehmed Çele
bi'nin babası Balf Çelebi (AbapOş- i Veli. 
ö. 890 / 1485) Hızır Paşa ' nın oğludur. An
cak M~vlevflik tarihinin muteber eseri 
Efiakl'nin Mendkıbü '1- 'arifin 'inde Sul-

L 

DIVAN-ı ŞEMS-i TEBRİZİ 

(bk. DivAN-ı KEBİR) . 
_j tan Veled'in torunları Hızır ve ilyas'ın ad-

Matrakçı 

Nasuh'un 
UmdetüT 
hisab adlı 

eserinde 
divan 

rakamla rı 

basamaklarını 

gösteren 
iki sayfa 

(Süleymaniye Ktp., 

Şehid 

Ali Pa~a. 

....ı ı c!:.r j\ - ,_.ıl u , ......;)\:,;1...;,\. 
- \ •• .. .. . '• 

"l.Jitr '~ .ı,.ölb-6%" vJI•I:J- !:- " 

u• u~ .....ı•u~ . .....,,f:.r"'" 

'-(!.'.~-~ ~)\;~.,ll .....ı ı e.r~ 
'-o) l ~ u.ıJ ~ ...., , l:r · ~ ı 

"-" ' c!: . .r.JI:.< ,_,, ~ ..;,ıı ~ 

·:,~C~\:,~ -vııı:r._,ıu, uJIUvJ~w 
\ ...... .. . 
-ı.) l ı:,. ı. '\..Jib-~' ..ı• ~ 

...ııe,. \!, ...ı·~~ -ı•b- \:!; ,.ııı:,.l!,ol 

W>,,n:.,1.~S'~ _.ııı:r!!.> . ..ı•ı:r~ , ..... ·:; ... ·: 

.:.ı ~'~~' ""''w•.ıı. . ...ı•U<.J•' 
-Jibt.Jıı.~ .;;ııbt,ıı!;. ...ııbul~ 

....ı•w·~ ...ııwıb ...ııc!:ic:.ıı~ 

~, Cn!.ıJ t..ı• c..t.i~WS\uJı 
\••"••"•" 

..ııbG;J.~ıwı!,n. ~ıbı,ııLt'' 

5 

Q'.;'el-.cı:u\:-9:~C$>\i-.~J-<:\ic.ı~ 
ft,,;._,_;,\i't.<i,\\,..,s_:~L>t..,ı;:;ı.,_:...,s,ı,: 

~.,\::~~,_,_:,_,~,\>-ıoD_,i.ı;>_,ı 

~~~ ... ~~J!.ü_,\.~.bL_,.ı.ılb', 
w ı.,. ... . ,;.. _ (, W) ~-J.,_: ,~ı 

oı..:J~t_"':~-..:~ V t..r ~ ı:ı o).:c 
ı · 

<U1 b .!.il L- ·b ~ 1.' .ı. ~ . ..::..'f. 

--':ı~· ...... .,J. -J', .,JI..! -"" ıl' ""' '--') 
1· · · 

ı:,. 'ı\ı 1:!,. e. \:!; lljJ '(... ıı ....... ...:._.ı!.;~ . . , .. .. 
1 

. lt)<.! . ""'"" ı.jt.i\o ""'" ~\:..1. - ::.0~ ,., .... 

~.At'~ wı~ ....ıı~ ,_.ııı..--_- ~ ·~ 

-.!ı.~ • , 'l.il' ~ ~~bp 
1··· •.• 

.~ ~ ti~~J -Vl~ U ,1Y-< 

435 


