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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 

– —DİHLEVÎ, Nezîr Ahmed

(bk. NEZÎR AHMED DİHLEVÎ).˜ ™

– —DİLÇİN, Cem
(1942-2013)

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
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Rûmî ve Şem sed din Mu ham med b. Eş ref 

es-Se mer kandî mad de le rinin ya zı mı tek-

li fi üze ri ne Tah ran ve Bağdat millî kü tüp-

hane le rin de araş tır ma lar da bu lunmuş tur.

Eser le ri. Yir mi den çok te lif ve çe vi-

ri ki tap, yi ne yir mi nin üze rin de Türk çe 

ve ya ban cı dil ler de ma ka le ya yım la yan 

Dil gan’ın baş lı ca eser le ri şun lar dır: 1. 

Ma te ma ti ğin Ta rih ve Tekâmü lü ne 

Bir Ba kış (İs tan bul 1955). Eser de ma-

te ma tik ta ri hi Su mer, Bâbil ve Mı sır me-

de ni yet le rin den baş la tı la rak XX. yüz yı la 

ka dar ge li şi mi in ce len miş tir. 2. Bü yük 

Türk Âli mi Nasîreddîn Tûsî (İs tan bul 
1956, 1968). Mü el lif bu ese rin de, Ba tı lı 

ya zar la rın İslâm ma te ma tik çi le ri nin sa-

de ce Yu nan ma te ma ti ği ni ge liş tir dik le ri 

te zi ne kar şı çı ka rak bu gün kü Ba tı ma-

te ma ti ği nin te me li ni, Yu nan me tin le-

rin den yap tık la rı ter cü me le rin ya nı sı ra 

müs lü man ma te ma tik çi le rin ke şif le ri nin 

oluş tur du ğu nu özel lik le vur gu la mış, Türk 

ol du ğu nu id dia et ti ği Tûsî’nin ma te ma tik 

ve as tro no mi ça lış ma la rı nı in ce le yip onu 

Türk Ök li di di ye ni te le miş tir. 3. Ke ops 

Pi ra mi di ne Da ir Ba zı Ma te ma tik Has-

sa lar (İs tan bul 1957). 4. Mu ham med 

İb ni Mûsâ el-Har zemî (İs tan bul 1957). 
Eser de Dil gan’ın yi ne Türk ol du ğu nu ile ri 

sür dü ğü Hârizmî’nin ce bir ça lış ma la rı gü-

nün no tas yon la rı ara cı lı ğıy la in ce len miş-

tir. 5. Tak vim ler ve Târih Te ka bül le ri 

(İs tan bul 1957). 6. Bü yük Ma te ma tik çi 

Ömer Hay yam (İs tan bul 1959, 2009). 
Ömer Hayyâm’ın şa ir li ği dı şın da ilmî ki şi li-

ği hak kın da Türk çe’de ki ilk müs ta kil eser 

ol ma özel li ği ni ta şı mak ta dır. İki bö lüm-

den mey da na ge len ki ta bın bi rin ci bö lü-

mü İslâm ma te ma tik ta ri hi nin Hayyâm 

dö ne mi ni, ikin ci bö lü mü Ömer Hayyâm 

ve za ma nı nın ma te ma ti ği ni kap sar. 7. 

Bi zans’ın Ma te ma tik Kül tü rü (İs tan-
bul 1963). 8. Şa ir Ma te ma tik çi Ömer 

Hay yam (İs tan bul 1964). Ege Üni ver si te-

si’nde 1964’te ver di ği kon fe ran sın met ni 

olup da ha ön ce ki ça lış ma sı nın bir öze ti 

ol mak la bir lik te ye ni kay nak lar la ta mam-

lan mış bir ça lış ma dır. Dil gan ay rı ca V. 

Vla di mi rov’un Es ki Mı sır Mi ma ri sin de-

ki Nis bet ler ad lı ese ri ni Türk çe’ye çe vir-

miş tir (İs tan bul 1947, Se lim Pa la van ile 
bir lik te). Ma ka le ler: “Tak vim ler ve Ta rihî 

Va ka la rın Yıl dö nü mü” (İTÜ Der gi si, IX/1 
[1951], s. 11-14); “An tal ya lı Apol li nus” 

(a.g.e., XI/1-2 [1953], s. 1-4); “Has san 

Ben Ha it hem et les ma nus crits exis tants 

dans les bib li othèqu es d’Is tan bul” (Bul le-
tin of Tech ni cal Uni ver sity, VI II/1 [İs tan-
bul 1955], s. 36-41); “Nas¢r-ed-D¢n To uss¢, 

ve Arap ça bi len Dil gan 13 Ka sım 1976 

ta ri hin de İs tan bul’da öl dü. Ah met Ha-

mit Dil gan’ın bi lim ha ya tı fen bi lim le ri ve 

Yük sek Mü hen dis Mek te bi’nde ça lış ma-

ya baş la dık tan son ra eğil me ye baş la dı ğı 

bi lim ta ri hi alan la rın da ki ça lış ma la rıy la 

de vam et miş tir. Fen bi lim le ri da lın da ki 

ça lış ma la rı sis mo lo ji, as tro no mi, je olo ji 

ve ma te ma ti ği içer mek te dir. Bu alan da 

mes le ği nin er ken dö nem le rin den iti ba ren 

çe şit li ma ka le ler yaz mış, ki tap lar ya yım la-

mış tır. Özel lik le yük sek ma te ma tik eği ti mi 

için ka le me al dı ğı ders ki tap la rı uzun yıl lar 

oku tul muş tur.

Tür ki ye’de bi lim ta ri hi ça lış ma la rı XX. 

yüz yı lın ba şın da Sâlih Ze ki ile baş la mış, 

Ab dül hak Ad nan Adı var ve Ha mit Dil gan’la 

sür müş tür. “İç ten yak la şım cı” (in ter na list) 

ba kış açı sı na sa hip her iki bi lim ada mı 

odak lan dık la rı dö nem ler le bi lim ta ri hi ça-

lış ma la rın da fark lı me tot lar iz le miş tir. Ha-

mit Dil gan da Fen Fa kül te si’nde öğ ren ci si 

ol du ğu, Or ta çağ İslâm ma te ma tik çi le ri nin 

es ki Yu nan ma te ma tik bil gi si ni ne öl çü de 

ge liş tir dik le ri ni or ta ya koy ma yı amaç la-

yan Sâlih Ze ki’nin et ki sin de Or ta çağ İslâm 

ma te ma tik ta ri hi ala nın da ça lış ma lar 

yap mış, araş tır ma la rı nı Sâlih Ze ki’nin ele 

al dı ğı isim ler üze rin den sür dür müş tür. 

An cak Dil gan bu ça lış ma la rın da çağ da şı 

olan bi lim ta rih çi si Ay dın Sa yı lı gi bi, Tür-

ki ye Cum hu ri ye ti’nin o dö nem mil li yet çi 

po li ti ka sı na uy gun bi çim de özel lik le Türk 

bi lim adam la rı nın kat kı la rı üze rin de yo-

ğun laş mış tır.

Dil gan bi lim ta ri hi ala nın da ki ilk ya yı nı nı 

1940’ta yaz dı ğı bir ma ka le ile gerçekleştir-

miş tir (“Türk ve Arap Riyâzi ye si”, 
Matema tik Kül tür, sy. 2 [İs tan bul], s. 2-6). 
Ardında n on beş yıl ka dar ko nuy la il gi li bir-

kaç kı sa ma ka le ya yım la mış, 1955’te, yak-

la şık yir mi yıl dır üze rin de ça lış tı ğı Ma te-

ma ti ğin Ta rih ve Tekâmü lü ne Bir Ba-

kış ad lı ese rin den son ra araş tır ma la rın da 

bi lim ta ri hi ne ağır lık ver miş tir. Ni te kim 

bu ça lış ma sı na da Me zo po tam ya ve Mı sır 

uy gar lık la rın dan baş la mış tı. Ay rı ca 1947 

yı lın dan iti ba ren İs tan bul, İs ken de ri ye, 

Ka hi re, Pa ris ve Ro ma kü tüp ha ne le rin de 

yap tı ğı bi lim ta ri hi araş tır ma la rı ya nın da 

1958’de Mü nih’te bu lun du ğu es na da ma-

te ma tik ta rih çi si Kurt Vo gel ile kur du ğu 

te mas onu ye ni ça lış ma la ra sev ket miş tir. 

1956 ve 1959 yıl la rın da VI II ve IX. Uluslara-

ra sı Bi lim Ta ri hi kon gre le ri ne teb liğ le riyle 

ka tıl mış, 1960’ta tek rar Pa ris ve Münih’-

te bi lim ta ri hi araş tır ma la rı yap mış tır. 

1968’de, Ame ri ka’da 1970’te ba sı la cak 

olan Dic ti onary of Sci en ti fic Bi og raphy 

ad lı ese rin edi tö rün den al dı ğı, Ka dızâde-i 

ta mam la dı. Eği ti mi ni bir yıl da ha sür-

düre rek bu fa kül te den as tro no mi ser ti fi-

ka sı da al dı. 1925’te Kan dil li Ra sathâne si 

as tronomi bö lü mün de yap tı ğı bir yıl lık 

staj dan son ra ra sathâne nin as tro fi zik ve 

je ofi zik şubele ri nin mua vin li ği ne ge ti ril di. 

1932’ye ka dar de vam eden bu gö re vi sı-

ra sın da Fati n Gök men’le ça lı şan üç ki şi den 

biriydi ve özel lik le jeo man ye tik le sis mo lo ji 

ala nın da ça lış ma lar yü rüt tü. 1926-1934 

yıl la rın da Bo ğa zi çi Li se si’nde ma te ma tik, 

1930’da Fen Fa kül te si’nde as tro no mi ve 

gök meka ni ği ders le ri ver di.

1932’de Yük sek Mü hen dis Mek te bi’ne 

ma te ma tik mu al lim mu avi ni (do çent) ola-

rak ta yin edil di. 1934’te ge nel ma te ma-

tik-1 grup mu al li mi, ana liz II ve ras yo nel 

me ka nik tat bi kat mu al li mi ol du. 1944’te 

İs tan bul Tek nik Üni ver si te si Mi mar lık Fa-

kül te si’nde ma te ma tik ve tat bikî ma te-

ma tik pro fe sör lü ğü ne ge ti ril di. 1936-1946 

ara sın da İs tan bul Tek nik Oku lu’nda (Yıl-
dız Tek nik Üni ver si te si) ge nel ma te ma tik 

mu al lim li ği yap tı. 1946’da kür sü baş ka nı 

ol du ve 1960 yı lı na ka dar bu gö rev de kal-

dı. 1948’de Ca hit Arf, Na zım Ter zi oğ lu, 

Ke rim Erim gi bi ma te ma tik çi ler le bir lik te 

Türk Ma te ma tik Der ne ği’nin ku ru cu on 

üç üye si ara sın da yer al dı. İs tan bul Tek-

nik Üni ver si te si’nde, 1939’da Er zin can’da 

ger çek le şen şid det li dep re min ar dın dan 

baş la tı lan dep rem ça lış ma la rı ne ti ce sin de 

UNES CO’nun da tek nik yar dı mıy la 1952’-

de Sis mo lo ji Ens ti tü sü’nü kur du, 1956’ya 

ka dar mü dür lü ğü nü yü rüt tü. Bu gö re vi 

sı ra sın da bi ri İs tan bul Tek nik Üni ver si te-

si’nde ki mer kez ol mak üze re Kas ta mo nu 

ve Çi ne’de üç dep rem is tas yo nu ku rup 

bu ra da ya ban cı uz man lar la bir lik te ça lış-

tı. 1954’te Nüz het Gök do ğan, Mu am mer 

Di zer ve Fa tin Gök men’in de ara la rın da 

bu lun du ğu on bir ki şiy le bir lik te Türk As-

tro no mi Der ne ği’nin ku ru lu şun da yer al dı.

1959 yı lın da ka tıl dı ğı IX. Ulus la ra ra sı 

Bi lim Ta ri hi Kon gre si’nde, Bü yük Ma-

te ma tik çi Ömer Hay yam ad lı ese ri ve 

İb nü’l-Hey sem’in izo pe ri met re prob le mi 

hak kın da ki bir ya zı sı se be biy le ün lü Al man 

ma te ma tik çi si Le on hard Eu ler adı na ve-

ri len Eu ler ma dal ya sıy la ödül len di ril di. 

1963’ te İs tan bul Tek nik Üni ver si te si’nde ki 

otu zun cu mes lek yı lı kut lan dı. 1966-1967 

ve 1968-1969 yıl la rın da rek tör lü ğe bağ lı 

Elek tro nik He sap Mer ke zi’nde mü dür lük 

yap tı. Türk Ma te ma tik Der ne ği ve Türk 

As tro no mi Der ne ği ya nın da Türk Je ofi zik 

Der ne ği ile Al man Millî Je ofi zik Der ne ği 

üye lik le rin de bu lun du. Mü zik ve şi ire de 

il gi du yan, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca 
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Os man lı taş ra teş kilâtı nı da yan sı-

tan XVI. yüz yı la ait tah rir def ter le rin de 

yapılan araş tır ma lar ne ti ce sin de di van-

la rın Os man lı kla sik dö ne min de var ol-

du ğu ve özel lik le Ba tı Ka ra de niz’de Bo-

lu sancağın da (235 di van) yo ğun laş tı ğı 

dik ka ti çeker. Bo lu san ca ğın dan son ra 

di van lar Ço rumlu san ca ğı (ye di di van), 
Ken gı rı / Çan kı rı san ca ğı (beş di van), 
Rum vilâyeti (Si vas-To kat) (beş di van), 
Kas ta mo nu san ca ğı (üç di van), Bay burt 

san ca ğı (bir di van) şeklin de sı ra lan mak-

ta dır (Ha ri ta 1). Burad a di van ola rak 

kay de di len bölgeler de ki köyle rin ad la rı 

da zik re dil miş tir. Bu tah rir ka yıt la rın dan 

di van la rın, ka za veya idarî bö lü nüş te ti-

mar teş kilâtı na has bir as kerî / ida rî böl ge 

olan na hi ye ile köy ara sın da fonk si yo nel 

amaç lar la oluş tu rul muş bir bi rim ol du-

ğu an la şıl mak ta dır. Me selâ Bo lu san ca-

ğın da Acı öz di va nı al tın da Alın ca köyü, 

Vi ran şe hir ka za sı İki ki li se di va nın da ise 

Ekin ci ve Kö se ler köy le ri yer al maktadır.

Yer leş me le rin ku ru luş ye ri se çi min de 

do ğal se bep ler baş ta ol mak üze re ta rihî, 

kül tü rel, eko no mik vb. fak tör le rin et ki li 

ol du ğu bi lin mek te dir. Söz ko nu su fak-

tör ler, idarî bir bü tün lük ar ze den si ya sal 

ku rum lar da / dev let ler de hâkim olu nan 

coğ raf ya ya özel idarî teş kilâtlan ma yı zo-

run lu kıl mış tır. Ba tı Ka ra de niz böl ge sin-

de de ege men lik ku ran dev let ler, ge rek 

idarî ge rek se malî iş le ri ni ko lay ca ya pa-

bil mek ama cıy la köy ler den di ğer le ri ne 

gö re mer kezî ve bü yük olan bi ri ni di van 

mer ke zi ka bul et miş, di ğer le ri ni de bu 

mer ke ze bağ la ya rak top lu laş tır ma yo lu-

na git miş ler dir. Bir di van bün ye sin de üç, 

ver mek için di van edip kös çal dı ğı yer le re 

hâlâ di van laf zıy la tâbir edip ye di di van 

ye di nâhi ye ol muş tur” ifa de siy le di va nın 

ma hi ye ti hak kın da hay li be lir le yi ci bir ta-

nım yap mış tır.

Muh te lif ça lış ma lar da di van la il gi-

li ya pı lan ta nım lar şöy le ce sı ra la na bi lir: 

“Os man lı Dev le ti’nde bir kaç köy den mü-

te şek kil kü çük bir idarî bir lik”; “Os man lı 

yö ne tim ter mi no lo ji sin de en kü çük bi-

ri mi tem sil eden na hi ye le rin ye rel adı”; 

“Ana do lu bey lik le ri ve Os man lı lar’ın ilk 

dö nem le rin de köy ler den mey da na ge len 

idarî bi rim”; “bir kı sım köy le rin bir ara-

da ve mâruf bir mer kez et ra fın da idarî 

ve kazâî bir lik oluş tur ma sı”; “kü çük iskân 

yer le rin den te şek kül eden bir malî ver-

gi bü tün lü ğü”; “bir ara ya gel miş köy le rin 

idarî ve kazâî bir lik oluş tur ma sı”; “Ba tı 

Ka ra de niz böl ge si nin bir ve ya bir kaç ev-

lik kü çük grup lar ha lin de or man la ra da-

ğıl mış ve her el li-alt mış ta ne si bir kar ye 

iti ba riy le ev vel ce bir di va na, bu gün bir 

muh tar lı ğa bağ lı köy hâne le ri”; “Ku zey 

Ana do lu’da Sam sun, Bo lu, İs tan bul üç-

ge ni için de ka lan sa ha da bu lu na bi len ve 

ken di si ne has bir idarî sis te min mey da na 

gel di ği köy-al tı iskân şek li”; “Os man lı dö-

ne min de ba zı yö re ler de (Sam sun-Bo lu-İs-
tan bul üç ge ni) da ğı nık hal de bu lu nan köy 

yer leş me le riy le ir ti bat kur mak ve ver gi 

top la ma da ko lay lık sağ la mak mak sa dıy la 

bir üni te içe ri sin de yer alan köy yer leş me-

le ri de ği şik sa yı lar da (üçer li, be şer li, onar-
lı) grup lan ma sıy la olu şan idarî bi rim.” Bu 

ta nım la ma lar ge nel de doğ ru dur, an cak 

ay rın tı da di va nın fark lı özel lik le ri ni or ta ya 

koy mak tan uzak tır.

Gran de Sci en zi ato Ma te ma ti co” (Mat he-
ma ti cal Re vi ews, XIX/7 [1958], s. 183-
191); “Sur une théorème isopérimètri que 

d’Ibn-i-Ha it ham” (Ac tes du IXe congrès 
in ter na ti onal de l’his to ire des sci en ces, 
Bar ce lo na-Mad rid, 1-7 Sep tem bre 1959, 
Pa ris 1960, I, 453-460); “Démons tra ti on 

du pos tu lat d’Euc li de par Schams-ed-

Din Sa mar kandi: Tra duc ti on de l’ouv ra-

ge Aschkål-üt-teess¢s de Sa markand¢” 

(Re vue d’his toire des sci en ces et le urs 
app li ca ti ons, XI II [Paris 1960], s. 191-
196); “Ga li leo Ga li lei” (İTÜ Der gi si, XXII/5 
[1964], s. 1-4); “Qåd¢ Zåda al-R†m¢” (DSB, 
XI, 227-229); “Al-Samar qan d¢, Shams Al-

D¢n Mu ham mad Ibn Ashraf Al-Hu sayn¢” 

(a.g.e., XII, 90).
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Anadolu beylikleriyle
Osmanlýlar’da köy ile kaza arasýnda

idarî bir ünite.˜ ™

Söz lük te bir çok an la mı olan dîvân ke-

li me si, taş ra teş kilâtın da idarî ve malî 

açı dan ko lay lık sağ la mak ama cıy la ba zı 

köy le rin bir ara da dü şü nül dü ğü na hi ye ye 

ben ze yen bir idarî üni te yi ifa de eder. Özel-

lik le Ana do lu’da Sel çuk lu dö ne min de ve 

ar dın dan or ta ya çı kan bey lik ler le Os man-

lı lar’da ge nel lik le Ba tı Ka ra de niz böl ge sin-

de gö rü lür. Di va nı bu an lam da açık la yan 

Ev li ya Çe le bi, “Lisân-ı Is tılâh-ı Et râk-i Tos-

ya ve Bo lu ve Dörddîvân” baş lı ğı al tın da, 

“Etrâkin di van tâbir et tik le ri Er tuğ rul, 

Âl-i Selçûkiyândan Sultân Alâeddîn as rın-

da boy be yi iken ke fe re elin den bu dağ la rı 

fet het tik çe reâyâ ve berâyâya is timâlet 

1530 yılı tahrir defterlerinde yapılan taramalara göre divanların yerlerini gösteren harita




