
DiLSiZ 

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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çileri olurdu; hatta dilsizlerden ustalığa 
yükseleniere bile rastlanırdı. ll. Abdül
hamid, imparatorluğu otuz üç yıl idare 
ettiği Yıldız Sarayı 'nda gizli haberlerin 
dışarıya ulaştırı lmasında ve bazı şeyle

rin saraya getirilmesinde cüce ve dilsiz
lerden faydalanmıştır (Uiuçay, s. 8, 15) 

Bu zümre varlığını devletin yıkılışma ka
dar korumuştur. 

Dilsizler padişah ve devlet erkanı ile 
özel işaretlerle an laşır, verilen emirleri 
ustalıkla ve en kısa yoldan gerekli yer
lere iletirlerdi. Bu bakımdan padişahın 
gizli emirlerini arz ağa ları denilen Da
rüssaade ağasına , kapı ağasına . silah
dar ağaya , başçuhadar vb. ağalara çok 
defa bunlar tebliğ ederlerdi. Bu özellik
leri sebebiyle oldukça rağbet gören dil
siz-lerin en kalabalık ve. etkili oldukları 
dönem lll. Murad'ın saltanatı zamanıdır 

(1574 - 1595). Dilsizler cücelerle birlikte 
padişahı etkileri altına almışlar , hatta 
uzun süre saraydan cuma selamlığına 

çı kmasını dahi önlemişlerdi. lll. Mehmed 
tarafından bunların çoğu saraydan uzak
laştırı lmışsa da (Selanik!, ll , 441 ı Sultan 
İbrahim ve IV. Mehmed döneminde yi
ne devlet işlerinde etkili bir rol oynamış
lardır. 

Nöbette olmadıkları zamanlarda Ağa
lar Camii önünde toplu olarak bekleyen 
dilsizler aralarında işaretle konuşurlar
dı . Bu konuşma sadece bazı belirli şey
leri anlatmaktan ibaret olmayıp masal, 
hikaye nakletme, din! ve hukuk! konuları 
tartışma derecesine varabiiirdi (Rycaut, 
s. 34) . Bunların bir kısmının okuma yaz
ma bildiği (Ata Bey, ı . 171). bazılarının da 
dışarıya bilgi s ızdırdıkları anlaşılmakta

. dır. Nitekim Sadrazam Köprülüzade Fa
zı ! Mustafa Paşa , kızlar ağasının Sult an 
ll. Ahmed· e kendi aleyhinde söylediği 

sözleri Mehmed ad lı bir dilsizden öğren

mişti (Kantemir, III, 21 1-212) . Padişahla
rın şehir içi gezilerinde halka çil para 
dağıtma hizmetini de dilsizler yapardı. 
Biniş denilen padişah gezilerine çok de
fa musahib dilsizler de katılır, çeşitli ko
mikliklerle padişahı eğlendirirlerdi ( Hız ı r 

İlyas, s. 80-81 ı Dilsizler cellat olarak da 
vazife görmüşlerdir. Nitekim Kanun! Sul
tan Sü leyman'ın oğlu Mustafa'nın bun
lar tarafından boğularak idam edildiği 
bilinmektedir. XVII. yüzyılda İ stanbul'a 
gelen J. B. Tavernier'ye göre dilsizler ve 
cüceler boş zamanlarını genellikle kavuk 
sararak geçirirlerdi (Topkapı Sarayında 
Yaşam, s. 82) Kanun! Sult an Süleyman'ın , 

son seferi esnasında Sigetvar'da vefatı 
üzerine öteki Enderun halkı gibi dilsiz
ler in de çullar giyip mat em tuttuklarını 
Selaniki kaydeder (Tarih, ı . 50) 

Mutat uiGfelerinden başka öteki ri-· 
kab hizmetkarları gibi nöbetçi dilsizle
rin de rikab - ı hümayuna dahil olanlar
dan aldıkları belli aidatia rı vardı. Ayrıca 

kendilerine bayramlarda üçer esvaplık 

kumaş verilirdi. Padişahın diğer iç oğ

lanlarıyla birlikte zaman zaman dilsizle
re de birer altın ihsan etmesi adetti (Ko
çi Bey, s. 83; TV, 1, 468) Bahşiş tutarları 

nın yılda kişi başına 30 altın ı bulduğu 

anlaşılmaktadır. 

Dilsizlerin özel üniformaları ve mera
sim kıyafetleri vardı. Bayram ve cuma 
günleri bol yenli istüfeden ağır kaftan 
üzerine bol yenli kontaş kürk giyerler, 
başlarına Has odaiiiara mahsus "düz kaş" 
denilen işlemeli kavuk takarlar, belleri
ne de donluk şal kuşanırlardı; ayrıca 

bellerinde altın köstekli, mücevherli bı

çak taşırlardı. Normal günlerde de baş

larına, sol tarafına sırmadan uzunca bir 
dil resmi bulunan kısa t akke, sırtiarına 
öteki koğuş mensuplarının giydiği kaf
tan ve dalama giyerler, pellerine de ka
nun kuşağı , yazın ise şai kuşanırlardı. Do
lamaları gül, şeftali veya menekşe renk
li çuhadandı. Dilsizler evlerine gidince 
öteki ağalar gibi başlarına paşalı kavu
ğu giyerler. bellerine donluk şal kuşanır

lardı. Başdilsizlikten nanpare alanların, 
yani belli bir tahsisatveya musahiblikle 
çırağ buyurulanların öteki musahibler 
gibi mevsime göre arkalarma bol yenli 
kürk, başlarına ise yine paşalı kavuğu 

giymeleri adetti (Ata Bey, 1, 283). 
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DiM ETOKA 

DİMETOKA 

Yunanistan'da Trakya kesiminde 
eski bir Osmanlı kasabası. 

_j 

Bugün Didym6teikhon veya Demotika 
adıyla anılmakta olup Türkiye sınırına 

yakın. Edirne'nin 40 km. güneyinde ve 
Uzunköprü'nün 20 km. batısında Evros 
vilayetine (Nomos) bağlı yaklaşık 10.000 
nüfuslu bir kasabadır (1981' de nüfusu 
8571). Kasabanın bir kısmı kayalık pla
to. bir kısmı ise Kızıl Deliçay'ın (Erythro
potamos) Meriç nehrine bağlandığı yer
deki düzlük arazi üzerinde kurulmuş

tur. Plato kısmında büyük bir Bizans ve 
Osmanlı kalesinin kalıntıları bulunmak
tadır. Dimetoka Bizans döneminde Trak
ya' nın en önemli müstahkem kasabası 
olup Osmanlı döneminde (136 1- ı 912) bir 
ilim merkezi ve Osmanlı sultanlarının 

zaman zaman gelip kaldıkları bir yerdi. 
Bu sebeple kalenin bulunduğu tepede 
sultanlar için büyük bir saray yapılmış

tı. Edirne'nin fethine kadar ı. Murad'ın, 

daha sonra da Şehzade Müsa Çelebi ve 
Fatih Sultan Mehmed'in burada ikamet 
ettiği söylenmektedir. Fatih'in oğlu Ba
yezid burada doğmuştur. Yıld ırım Baye
zid'in inşasına başladığı ve oğlu ı. Meh
med'in 824'te (1421) tamamladığı Ru
meli'nin en büyük camii Dimetoka'da
dır. Küçük şehrin silüetine hakim olan 
bu cami hala ayaktadır. 

Dimetoka ' nın, İmparator Trajanus (98-

1 ı 7) tarafından düzlük arazide kurulan 
Plotinopolis'in yerini aldığı belirtilir. Plo
tinopolis Barbar i stilaları sırasında tah
rip olunca Bizans imparatoru ı. lustini
anos (527-565) tarafından Kızıl Deliçay 
nehriyle çevrili platoda tekrar kurulmuş, 
yeni şehir çift surla çevrildiği için bura
ya "çift surlu" anlamına gelen Grekçe 
Didym6teichon adı verilmiş ve bu isim 
Türk hakimiyeti döneminde Dimetoka 
şeklini almıştır. 813'te Türk 1 Bulgar Ha
nı Krum tarafından ele geçirilen şehrin 
adı eski bir kitabede Kastran Didym6-
teichon olarak zikredilir. 

lll. Haçlı seferi sırasında 1189'da Al
man imparatoru Friedrich Barbarossa 
tarafından alınan, kadınlar ve çocuklar 
hariç bütün halkı katledilen (yaklaş ı k 1500 

kişi) Dimetoka bundan sonra Bulgarlar'ın 
saldırılarına uğradı. 1206'da Çar Kalo
yan kumandasındaki Bulgar ordusu Di
metoka'ya iki defa saldırdı ; ikinci hü
cumda kuşatma altına alınan şehrin sur-
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