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DÝLGAN, Ahmet Hamit

Dil çin ta ra fın dan top lam on iki cilt halin-

de ya yım la nan Ta ra ma Söz lü ğü’nün 

ta nık sız mad de baş la rı nı ve es ki harf-

li di zi ni ni içe ren tek cilt lik bir söz lük tür. 

Eser, ge niş bir ça lış ma gru buy la ve ara-

lık lar la kırk iki yıl da ha zır la nan Ta ra ma 

Söz lü ğü’ nün kul la nı mı nı ko lay laş tır mak 

ama cıy la ha zır lan mış tır. 2. Mes‘ud bin 

Ah med, Sü heyl ü Nev-bahâr, İn ce le-

me-Me tin-Söz lük (An ka ra 1991). Dok to-

ra te zi nin bir ta kım ilâve ve de ği şik lik ler le 

ya yım la nan şek li dir. Eser Ho ca Me sud’un 

ha ya tı, edebî ki şi liği, eser le ri, Sü heyl ü 

Nev ba hâr’ın in ce len me si ni ve kar şı laş tır-

ma lı met ni ni içe ren dört bö lüm den oluş-

mak ta dır. Ay rı ca me tin de ge çen 3300’ü 

aş kın es ki Türk çe ke li me ve de yim bir 

söz lük ha lin de ese re ek len miş tir. 3. Ör-

nek ler le Türk Şi ir Bil gi si (An ka ra 1983, 
1992). Türk şi iri nin ve zin, ka fi ye, re dif, bi-

çim ve tür zenginliğiy le be ra ber kul la nı lan 

söz sa nat la rı nın da örnek ler le ele alın dı ğı 

kap sam lı bir ça lış ma dır. 4. Stu di es on 

Fu zu lî’s Di van: Fu zulî Di va nı Üzeri-

ne Not lar (Har vard Univer sity, 2001). 
Di van da ses ve söz tek rar la rı, iki le me ler, 

pa ra lel ve si met rik söz ve an lam ya pı la rı, 

kav ram, maz mun ve mo tif uyu mu, iş lev-

sel ve zin ta sar ruf la rı, söz di zi mi ter cih le ri 

vb. üslûp özel lik le rin den ha re ket le ka si-

de ler dı şın da ki 2723 bey tin in ce len di ği ve 

di va nın mat bu nüs ha la rının ya nı sı ra La tin 

harf le riy le da ha ön ce yapıl mış üç neş ri-

nin kar şı laş tı rıl dı ğı öz gün bir eser dir. 5. 

Fu zu lî’ nin Şi iri Üze ri ne İn ce le me ler 

(İs tan bul 2010). 6. Di van Şi iri ve Şa ir le ri 

Üze ri ne İn ce le me ler (İs tan bul 2011). Bu 

iki ese rin önem li bir kıs mı ya za rın ma ka le 

ve bil di ri le rin den der len miş tir.
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Matematikçi, bilim tarihçisi.˜ ™

18 Mart 1901’de İs tan bul’da doğ du. 

Ba ba sı Meh met Efen di, an ne si Zeh-

ra Ha nım’dır. 1921’de Ve fa Li se si’nden 

me zun ol du. Ay nı yıl kay dol du ğu İs tan-

bul Fen Fa kül te si’ni ma te ma tik ve ge nel 

fi zik li san sı öğ re ni mi gö re rek 1924’te 

ho ca lar la ça lış ma fır sa tı bul muş tur. Türk 

Dil Ku ru mu’nda yü rü tü len pro je ler de 

Ömer Asım Ak soy, Agâh Sır rı Le vend, A. 

Di la çar ve Fe rit De vel li oğ lu ile bir likte ol-

muş, on la rın söz lük ve kla sik me tin çö-

züm le me bi ri kim le rin den ya rar lan mış tır. 

İlk genç lik yıl la rın da yaz dı ğı şi ir ler den 

son ra da ha çok kla sik ede bi yat bil gi si ve 

kül tü rüy le har man la dı ğı mi zahî şi ir le re ve 

ta rih man zu me le ri ne yö nel miş, dost la rı ve 

mes lek taş la rı nın özel gün le ri için yazdı ğı 

ta rih ler le ba zı mi za hî şi ir le ri ken di si için 

ha zır la nan ar ma ğan da yayımlan mış tır 

(TU BA, Cem Dil çin Ar mağa nı I, XXXI-
II/1 [2009], s. LV-LXXIX). 1001 beyit lik 

“Mecnûn-nâme (Teh zîl-i Leylâ vü Mecnûn)” 

ad lı man zu me si Fu zûlî’nin Leylâ vü 

Mecnûn’una yazılmış bi li nen tek teh zil 

ör ne ği dir (TU BA, Ha si be Ma zı oğ lu Ar ma-
ğa nı I, XXI [1997], s. 230-301).

Cem Dil çin me tin neş rin den re to rik ça-

lış ma la ra, te ma tik in ce le me ler den sti lis tik 

de ğer len dir me le re ka dar pek çok alan da 

eser ver miş, özel lik le Fuzûlî ve di van şii rin-

de geo met rik ya pı üze ri ne ger çek leş tir di ği 

ya yın lar la dik ka ti çek miş tir. Di van şi iri nin 

çö züm len me sin de, kla sik şerh me to du-

nun ya nı sı ra mo dern eleş ti ri yön tem le-

ri nin de kul la nıl ma sı ge rek ti ği fik ri ni sa-

vun muş tur. 1991’de yaz dı ğı “Fuzûlî’nin 

Bir Ga ze li nin Şer hi ve Ya pı sal Yön den İn ce-

len me si” ad lı ma ka le si (Tür ko lo ji Der gi si, 
IX/1 [1991], s. 43-98), da ha son ra ya pı lan 

ve di van şi iri ni mo dern me tin in ce le me 

me tot la rıy la ele alan ça lış ma la ra ön cü lük 

et miş tir. Türk An sik lo pe di si’ne kır ka ya-

kın mad de yaz mış, ço ğu Türk Di li, Tür-

ko lo ji, Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si 

Der gi si ve Jo ur nal of Tur kish Studi es-

Türk lük Bil gi si Araş tır ma la rı’nda ya-

yım la nan ma ka le ve bil di ri le ri nin sa yı sı 

otu zu aş mış tır.

Eser le ri. 1. Ye ni Ta ra ma Söz lü ğü (An-
ka ra 1963). Ömer Asım Ak soy ve Dehri 
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Eski Türk edebiyatçısı, şair.˜ ™

18 Ekim 1942’de Çan k ı r ı ’n ın 

Yenimahall e sem tin de doğ du. Ba ba sı 

Türk Dil Kurum u uz man la rın dan A. Deh ri 

Dil çin’ dir. Aile si Çan kı rı’ nın kök lü eş ra fın-

dan olup şa ir, ya zar ve mil let ve ki li Ah-

met Ta lat Onay’ın da ya kın ak ra ba sı dır. 

Anka ra Ata türk Li se si’n den me zun olun ca 

(1961) ba ba sı nın is te ği üze ri ne kay dol du-

ğu Anka ra Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’ni 

kı sa bir sü re son ra bı rak tı, Dil ve Ta rih-

Coğ raf ya Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı 

Bö lü mü’ ne gir di (1963). As ker lik gö re vi 

için ara ver di ği (1964-1966) yük sek öğ-

re ni mi ni 1970’ te ta mam la dı. Me zun ol-

duğu fa kül te de Türk çe kompo zis yon der si 

okut ma nı ol du (1971). Bir sü re Ye ni çağ 

Ta ri hi Kür sü sü’n de Os man lı pa le og raf ya sı 

okut tu (1975-1981), ar dın dan Es ki Türk 

Ede bi ya tı Kür sü sü asis tan lı ğı na ge ti ril-

di. Ha si be Ma zı oğ lu’nun da nış man lı ğın da 

ha zır la dı ğı Mes‘ud bin Ah med, Sü heyl 

ü Nev-ba hâr, İn ce le me-Me tin-Söz lük 

ad lı te ziy le dok to ra sı nı ta mam la dı (1984). 
Ay nı fa kül te nin Es ki Türk Ede bi ya tı Ana-

bi lim Da lı’nda yar dım cı do çent (1987), do-

çent (1996) ve pro fe sör (2002) ol du.

Türk Dil Ku ru mu’nda uzun yıl lar hiz-

met et ti. Der le me ve Ta ra ma kol la rın da 

söz leş me li uz man sı fa tıy la gö rev yap tı 

(1971-1981). Türk Dil Ku ru mu aslî üye-

li ği ya nın da Millî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim 

ve Ter bi ye Da ire si baş kan lı ğın da, Türk 

Di li Yük sek Da nış ma Ku ru lu üye li ğin de 

bulun du. Boğa zi çi Üni ver si te si Türk Di li 

ve Ede bi ya tı Bö lü mü Yaz Oku lu’nda ko nuk 

öğ re tim üye si ola rak ça lış tı (1997-2003). 
Ken di is te ğiy le emek li ye ay rıl dı ğı 2006 

ta ri hin den son ra Ha cet te pe Üni ver si te si 

Türk Dili ve Ede bi ya tı Bö lü mü’nde yük-

sek li sans ve dok to ra ders le ri ver di (2006-
2008). 1 Ka sım 2013 ta ri hin de An ka ra’da 

öl dü ve Kar şı ya ka Me zar lı ğı’na gö mül dü.

Dil, ede bi yat ve şi ir sev gi si ni kü çük yaş-

lar da ai le sin den alan Cem Dil çin, eski harf-

ler le oku ma yaz ma yı de de si İs ma il Rah mi 

Koç hi sar lı’dan öğ ren miş, or ta okul çağ la-

rın da iken şi ir yaz ma ya baş la mış tır. Ba-

ba sıy la Ah met Ta lat Onay’ın soh betlerin de 

aruz bil gi si ve kla sik şi ir zev ki al mış, üni-

ver si te de ve Türk Dil Ku ru mu’nda önem li 

Cem Dilçin




