
Güneş- Dil teorisini ortaya atınca devri
nin pek çok dilcisi gibi İbrahim Necmi 
de çalışmalarının hemen hemen tama
mını bu teorinin ana hatlarının açıklan

ması ve öğretilmesine hasretti. Ancak 
Güneş- Dil teorisi ilmi bir esasa dayan
madığından konuyla ilgili olarak yapılan 
çalışmaların ve bu arada Dilmen'in dille 
ilgili eserlerinin de ilmi bir değeri olma
dığı bilinmektedir. 

Eserleri. 1. Tarih-i Edebiyyat Dersle
ri (1-11, istanbul ı 922) . Galatasaray Lisesi 
ve Erkek Muallim Mektebi'ndeki hoca
lık yıllarında hazırladığı bu eserin ı. cil
dinde müellif, Türk dilinin en eski örnek
lerinden Tanzimat'a kadar eski Türk ede
biyatının önde gelen şair ve yazarlarını 
tanıtmış ve eserlerinden örnekler vermiş
tir. ll. ciltte ise Tanzimat'tan milli ede
biyata kadar olan dönemdeki edebi ge
lişmeleri ele almıştır. z. Türkçe Gramer 
(istanbul 1929) . Lise ve muallim mektep
lerinde okutulmak üzere hazırlanmış iki 
ciltlik bir eserdir. Kitapta gramer kaide
lerinin yanı sıra kompozisyon ve edebiyat 
kurallarına da yer verilmiştir. 3. Abdül
hak Hami d ve Eserleri (istanbul ı 932). 

Abdülhak Hamid hayatta iken hazırla
nan bu çalışmada Hamid'in hayatı üze
rinde durulmuş, ayrıca onun Türk ede
biyatındaki yerine temas edilerek eser
leri ayrı ayrı ele alınmış ve değerlendiril
miştir. 4. Türk Dil Bilgisi Dersleri (1-11, 
istanbul ı936) . Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi'nde verdiği derslerden meydana 
gelen eserin ı. cildinde dillerin ana kay
nağı meselesi kısaca ele alınıp Güneş
Dil teorisinin esasları, ll. cildinde ise di
lin fonetik kuruluşu ve Güneş - Dil teori
sinin analiz metodu üzerinde durulmuş
tur. S. Tanzimat Edebiyatı Tarihi Not
lan (Ankara ı 942). Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi'ndeki hocalığı sırasında 1940-
1941 ders yılında okuttuğu derslere ait 
talebe tarafından tut ulan notların kitap 
haline getirilmiş şeklidir. 

Dilmen'in bunlardan başka yayımian
mış eserleri şunlardır : Türkiye'de Tü
tün Meselesi (istanbul ı 925); Yeni Türk
çe Okuma Yazma Dersleri (İstanbul 

ı 928) ; Muallimlere Mahsus Yeni Harf
lerle Türkçe Okuma Yazma Dersleri 
(istanbul ı 928) ; Yeni Türkçe Gramer 
Hakkında Bir Kalem Tecrübesi (istan
bul ı 929) ; Küçük Türkçe Gramer (istan
bul ı930) ; Güneş-Dil Teorisinin Ana 
Hatlan (Les Lignes Meres et Essentielles 
de la Theorie Güneş·Dil) (İstanbul ı936) ; 

Dilin ve Dillerin Kaynağı Sorunu Üze
rine Teoriler (Ankara ı 939). 
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Konuşma yeteneğinden yoksun bulu
nan kimse demektir. Arapça· daki karşı
lığı ahrestir. Bu kelime Türkçe'de de ah
ras, ahraz şeklinde kullanılır. Sözlü be
yanın önem taşıdığı dini ve hukuki me
selelerde dilsizin konumu, hak ve görev
leri İslam hukuk kaynaklarında ayrıca 
ele alınmış ve dilsizle ilgili bazı özel hü
kümlere yer verilmiştir. Anadan doğma 
dilsizlerin konuşamamanın yanı sıra bil
gi edinme ve anlama imkanlarının kısıt
lı olduğunu göz önünde bulunduran fı
kıh alimleri, bu durumun dini mükel
lefiyete ve eda ehliyetine kısmen veya 
tamamen engel teşkil eden bir arıza ol
duğu kanaatine varmışlardır. Buna kar
şılık günümüzde dilsizlerin özel eğitim
le okuma yazma ve iletişim imkanına 

kavuşturulduğu da bilinmektedir. Ko
nuyla ilgili olarak geçmiş asırlardaki tıb
bi bilgilerin ve imkanların yetersizliği se
bebiyle olmalıdır ki klasik literatürde dil
sizle ilgili dini ve hukuki hükümlere yer 
verildiği halde dilsizliğin kaynağı, dere
cesi, okuma yazma ve iletişim imkanı gi
bi açılardan birtakım ayırırnlara ve farklı 
hükümlere pek rastlanmaz. Öyle anlaşı 
lıyor ki İslam hukukçuları dilsiz tabiriyle 
genelde söyleneni işiten ve anlayan, fa
kat diliyle ifade edemeyen kimseyi kas
tetmişlerdir. Halbuki anadan doğma dil
sizlerle konuşma yeteneğini sonradan 
kaybeden veya söyleneni anlayan, oku
ma yazma bilen dilsizlerin farklı hüküm
lere tabi olacağı açıktır. 

İslam'ı din olarak benimsediğini belirt
mek kelime-i tevhidi söylemekle müm
kündür, fakat dilsizler in işaret yoluyla 
bunu ifade etmeleri caiz görülmüştür. 
Bazı Şafii fakihleri , böyle kimselerin İs
lam' ı kabul ettikten sonra namaz kılma
larını şart koşmuşlar ve ancak bu du-
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rumda müslüman olduklarına hükme
dilebileceğini söylemişlerse de mezhep 
içindeki hakim görüş, namaz kılmanın 
şart olmadığı ve diğer mezheplerdeki 
gibi harici emarelerin yeterli bulunduğu 
şeklindedi r. Namazda özellikle iftitah 
tekbiri ve kıraat esnasında telaffuz ge
rekli olmakla birlikte özel durumları göz 
önüne alınarak dilsizlerin bundan muaf 
oldukları konusunda görüş birliği var
dır. Cemaatle kılınan namazlarda ima
rnın herkesin duyacağı şekilde tekbir 
getirmesi ve cehren kılınan namazlarda 
açıktan okuması gerekli olduğundan dil
sizin imam olması kabul edilmemiştir. 
Ancak Şafii ve Hanbeli fakihleri bu ko
nuda cemaatin dilsiz veya konuşabilen 
kimseler olması arasında bir ayırım yap
maz ve her halükarda dilsizin imameti
ni geçersiz sayarken Hanefi ve Maliki 
fakihleri dilsizin bir başka dilsize imam 
olmasını mahzurlu saymamışlardır. Dil
sizin kestiği hayvanın şer'an temiz sa
yıldığı ve yenilebileceği de kabul edil
miştir. 

Hukuki işlemler açısından söz, akidle 
ilgili iradeyi yansıtan vasıtaların başın
da gelmektedir. Ancak belli ihtiyaç ve 
zaruret hallerinde bu irade başka usul
lerle de dışa yansıtılabilir. Dilsizin işare
ti bunlardan biridir. İslam hukukunda 
yerleşik, "Dilsizin anlaşılan işareti dil ile 
beyan gibidir" (Mecelle, md . 70) ilkesi de 
bunu ifade eder. Bununla birlikte naza
riyede, dilsizin okuma yazma bilmesi ha
linde yazısının en geçerli irade beyanı 
aracı olduğu ve bu takdirde onun işare
tinin kabul edilmemesi, hukuki işlemle
r inin ancak yazılı beyanı ile sahih olaca
ğı görüşü ağırlık taşımaktadır (Zerka, ı. 

328). İslam hukukçuları alışveriş, kirala
ma, hibe, rehin, nikah, talak ve ibra gi
bi hukuki işlemlerde, yazı bilmeyen dil
sizin başkalarınca bilinen ve anlaşılan 

işaretlerinin sözlü irade beyanı yerine 
geçeceğinde görüş birliği içindedir. Son
radan konuşamaz hale gelen kimsenin 
dil tutukluğu kalıcı ise onun da işareti 

irade beyanı olarak kabul edilmekle bir
likte bu usulle meydana gelen hukuki 
işlemlerin ölümüne veya dilinin açılma
sına kadar askıda (mevkuf) olacağı ifade 
edilir. Ancak dilin bir yıl süre ile tutul
masının asli dilsizlik hükmünde kabul 
edileceği şeklindeki ikinci görüş daha 
isabetli görünmektedir. Öte yandan dil
sizin işareti kural olarak sözlü irade be
yanı yerine geçiyorsa da belli konularda 
farklı hükümlere tabi tutulmuştur. Bu 
hükümler şöylece özetlenebilir: 
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Hanefi ve Maliki fakihleri dilsizin işa
retiyle boşamanın meydana geleceğine 
hükmetmişler, Şafii ve Hanbeliler ise bu 
konuda bir ayırım yaparak işaretin her
kes tarafından anlaşılması halinde sa
rih, aksi durumda ise kinaye sayılacağı
nı ve buna göre hukuki hükümler doğu
racağını belirtmişlerdir (bk. TArAK). Fa
kihlerin çoğunluğuna göre dilsizin anla
şılır işaret veya yazı ile yapmış olduğu 
ikrarı geçerlidir. Bu ikrar bir hukuki iş
lemin veya bu işlemden doğan bir bor
cun kabul edilmesi şeklinde olabileceği 
gibi kısas veya haddi gerektiren bir su
çun itiraf edilmesi şeklinde de olabilir. 
Çünkü bu hukukçulara göre geçerli bir 
ikrarın konusuna göre farklı değerlen
dirilmesi ve bazı suçlarda geçerli kabul 
edilip diğerlerinde edilmemesi tutarlı 

değildir. Hanefi fakihleri ise dilsizin işa
retle veya yazı ile yapmış olduğu ikrar 
ve itirafı her türlü hukuki işlernde ve ta ' 
zir suçlarında geçerli saymışlarsa da işa
retin yanlış anlaşılabileceği ve bu sebep
le suçun sabit olması bakımından bir 
şüphe doğurabileceği endişesiyle, ayrı

ca, "Şüphe durumunda hadleri uygula
mayın" (İbn Mace, I:Iudüd", 5; Tirmizi, "I:Iu
düd", 2) hadisinin de desteğiyle had ve 
kısası gerektiren suçlarda bu tür itira
fın geçerli olmamasını ihtiyata daha uy
gun bulmuşlardır. 

HanefTier'e ve Şafii mezhebinde hakim 
görüşe göre dilsizin şahitliği kabul edil
mez. Çünkü şahitliğin şüphe ve tereddü
de yer vermeyecek şekilde açık ve ke
sin ifadelerle yapılması gerekir. Bu ise 
dilsizin işaretinde yoktur. Hanbeliler dil
sizin yazılı şahadetini kabul ederler. Ma
likiler ise yazılı şahitliğin yanı sıra anla
şılan bir işaretle yapılan şahadetin de 
geçerli olduğu görüşündedirler. Hanefi 
ve Maliki fakihleri, dilsizin anlaşılabilir 

mahiyette bir işaretle yapacağı yeminin 
geçerli olduğuna hükmettikleri halde Şa
fii ve Hanbeli fakihleri bu konuda olum
lu ve olumsuz iki görüş belirtmişlerdir. 

Dilsizin diline yönelik haksız fiilierde 
"hükümet-i adi " denilen ve miktarını 

meydana gelen zarara göre hakimin be
lirlediği bir tazminata hükmedilir. Dilsi
zin bu organından gerektiği gibi fayda
lanamadığı, dolayısıyla bu tür haksız fi
ille herhangi bir menfaatin tam olarak 
zail olmadığı göz önüne alınarak kısas 
uygulaması veya sabit bir ceza-tazmi
nat mahiyetinde olan diyetin (erş) öden
mesi gerekli görülmemiştir. Şafii fakih
leri, hükümet-i adi ile yetinilmesi için 
haksız fiille dilin tat alma duyusunun iza-
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le edilmemesi kaydını getirmişler, söz 
konusu duyunun yok olması halinde di
yet gerekeceğini söylemişlerdir. Hanbeli 
mezhebindeki bir görüşe göre ise diye
tin üçte biri takdir edilir. Çünkü Hz. Pey
gamber, görmeyen göz ve tutmayan ele 
yönelik haksız fiilde diyetin üçte birini 
takdir etmiştir (Nesai. "~asame" , 43). 
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IJ!III!J SALİM ÜGÜT 

D TARİH. Osmanlı sarayının Ende
run kısmında görev yapan dilsizler, keli
menin Farsça karşılığı olan bizeban adıy
la da anılır. Osmanlılar'dan önceki dev
letlerin hükümdar saraylarında da bu
lunan bu görevlilerin istihdamında hü
kümdara, hanedan üyelerine ve devlet 
adamlarına hizmet etmeleri dolayısıyla 
güvenlik ve konuşulan devlet işlerinin 

dışarıya yansıtılmama gerekçesi rol oy
namış olmalıdır. Dilsizlerin Osmanlı sa
rayına alınmaları Fatih Sultan Mehmed 
döneminde veya bir rivayete göre Yıldı
rım Bayezid zamanında gerçekleşmiştir. 

Doğuştan sağır ve dilsiz olan siyah ve
ya beyaz hadım*ların en zekilerinden 
seçilen bu zümre mensupları esas ola
rak Seferli Koğuşu 'na bağlıydılar. Ayrıca 

Enderun koğuşlarında da her birinde 
üç veya beş görevli bulunmak üzere is
tihdam edilirlerdi. P. Rycaut'ya göre XVII. 
yüzyıl ortalarında sayıları kırk olan dil
sizlerin aynı yüzyılın ortalarında Harem'
de bir, Has Oda'da iki, Hazine Koğuşu'n
da yedi. Kiler Koğuşu'nda dört, Seferli 
Koğuşu'nda ise on bir olmak üzere yir
mi beş kişi kadar oldukları anlaşılmak
tadır. Bunların başlarında " başdilsiz" adı 

verilen idarecileri bulunurdu. 

Dilsizler kıdemleri arttıkça "soyunuk 
eski, bıçaklı eski" gibi Enderun 'a has un
vanlar alırlar ve başdilsizliğe kadar yük
selebilirlerdi. Kıdemli olanlar kendileri
ne ait camektinlarda dinlenme, eskiler 
sofrasında yemek yeme gibi birtakım im
tiyazlar elde edebilirlerdi. Ancak başdil
siz Enderun'daki bütün dilsizlerin amiri 
durumunda değildi. Dilsizler bulunduk
ları koğuş amirinin nezaretinde o ko
ğuşun günlük hayat düzeni içinde ya
şarlardı. Taklitçilikte usta olan dilsizler 
padişah musahibliğine ayrılır ve cüce
ler gibi çeşitli soytarılıklarla padişahı 

eğlendirirlerdi. Dilsizlerin asıl vazifesi 
padişah kapısında nöbet tutmak. onun 
sadrazam ve şeyhülislamla özel görüş
melerinde iç hizmette bulunmak, padi
şah haremde iken kapı beklemekti. Bel
li bir hizmet süresinden sonra başdilsiz 
ve dilsizlerden isteyenler muayyen ma
aşlarla emekli edilerek saraydan çıkarı
liriardı; çıkmak istemeyenlerse ömürle
rinin sonuna kadar sarayda kalabilirler
di. Fakat başdilsizlik makamında uzun 
süre kalarak bu kadroyu işgal edenler, 
buraya aday olan dilsizlerin düşmanlığı
nı kazanırlardı (Ata Bey, ı , 172). Uygun
suz durumları görülen dilsizler belli bir 
maaşla saraydan çıkarılır, suçu daha bü
yük olaniarsa uzak eyaletlere sürgüne 
gönderilirdi. 

önceleri sadece sarayda istihdam edi
len dilsizler daha sonra Babıali'de, özel
likle XIX. yüzyılda Meclis-i Has'ta gizli 
meselelerin görüşülmesi sırasında da 
kullanılmaya başlandı. 1819 yılında is
tanbul'a gelen Fransa elçisi Vicomte de 
Marsellus hatıralarında, ll. Mahmud ta
rafından kabulü sırasında sarayda siyah 
ve beyaz dilsizler gördüğünden bahset
mektedir. Bazı belgelerden anlaşıldığı

na göre cariyeler arasında da cüceler ve 
dilsizler vardı . Kalfalığa yükselen cari
yelerin kendilerine mahsus dilsiz hizmet-
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