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Ebu Hilal el-Askeri'nin 
(ö. 400/ 1009'dan sonra) 

şürde konu, mana 
ve üsluba dair eseri. 
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Cahiliye devri şairleriyle muhadramun • 
ve bunları takip eden İslami devir şair
lerinin şiirlerini daha çok mana, konu ve 
üslOp meseleleri açısından ele alan bir 
eserdir. "Kitabü'l - Meani", "Kitabü Mea
ni'ş - şi'r" ve "Kitabü Ebyati'I-meani" gi
bi adlarla anılan bu tür eserlerin telifine 
ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren başlanmıştır. 
Bunlardan adı bilinen en eski eser, Mu- , 
faddal ed-Dabbi'nin (ö 170/786-87 [?ll 
Kitô.bü Me cô.ni'ş-şi cr'idir. 

Kaynaklarda Ebü Hilal'in Me cô.ni'l
edeb, el-Far~ beyne'l-mecô.nfve Aclô.- . 
mü'l-mecô.nf if macne'ş-şicr adlı ÜÇ 

eserinden söz edilmekle beraber Dfvô.
nü'l-me cani'nin adı geçmemektedir. An
cak eserin bir nushasında müellif, yedin
ci babına yazdığı girişte O. 368; ll, 2) ki
tabının adının Dfvô.nü'l-mecô.nfolup on 
iki bab ihtiva ettiğini açıklamakta ve her . 
babını müstakil bir kitap gibi telif etti- 1 

ğini ifade etmektedir. Daha sonra Ab- , 
dülkadir el - Bağdadi çeşitli münasebet
lerle bu eseretemas etmiştir (ljizanetü'l· 

edeb, 1, 23, 229, 231; X, 351) 

Ebü Hilal el-Askeri, iyi bir tenkit ve 
belagat kültürüne sahip bulunması se
bebiyle benzerlerine göre daha muhte
valı olarak telif ettiği. ayrıca az da olsa 
mensur edebi malzerneye yer verdiği bu , 
eserini, edebiyat ve şiirle ilgilenen kim
selerin karşılaştıkları güçlüklere çözüm 
getirmek düşüncesiyle yazmıştır. Mu
kaddimesinde bu hususu ifade ederken 
meşhur olan ve olmayan edebi mahsul
lerin her bakımdan en güzellerini topla- · 
dığını ve bunları kendi arasında bir se
çime tabi tuttuğunu belirtmektedir. 

Ebü Hilal, mukaddimede anlatlığına ' 

göre, kitabında verdiği bilgilerin hepsini 
ihtiva eden bir başka eser mevcut olma
dığı, sadece bazı kitaplarda dağınık halde 
bilgiler bulunduğu için Dfvô.nü '1- me cô.
nf'de bu bilgileri doyurucu bir şekilde 
topluca vermiş, okuyucuya cazip gelme
si için konuları manzum ve mensur şe
kilde işlemiş ve kolayca faydalanılması
nı sağlamak amacıyla da kitabı on iki 
baba ayırmıştır O. 14). 

Dfvô.nü'l-me cô.nı~ Cahiliye devriyle ilk 
İslami dönem, Emevi ve Abbasi dönemi 
edebiyatlarında nazım ve kısmen de ne-
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sir sanatlarını ele almış; ayrıca Müslim 
b. Velid, Beşşar b. Bürd gibi -o zama
na göre- muhdes şairlerle daha sonraki 
Ebü'l - Kasım İbn Tabataba el-İsfahani, 
Ebü Temmam, Buhtüri, İbnü'l - Mu'tez, 
İbnü' r- Rumi ve ayrıca az da olsa şiirle
rini bir divanda toplayamayan diğer şa
irlerin ( mukı li On) çeşitli edebi ve ilmi eser
lerde dağınık halde yer alan şiirlerini in
celemiştir. Dolayısıyla bu eserde, müel
lifin Kitô.bü'ş-Şınô. cateyn'i ile birlikte 
muhdes şairlerin şiirleri bol miktarda yer 
almış ve bunlar vezin, konu, şekil bakı 

mından değerlendirilmiştir. Eser ayrıca 
başkasına ait bir sanat, ifade ve şiiri ken
disine mal etme (serikat), şiirle istişhad 

etme ve şairlerin birbirinden etkilenme
leri gibi hususlar yanında Ebü Hilal'in 
meşhur şairlere dair görüşlerini de ihti
va etmektedir. 

Aruz sahasında da önemli bir kaynak 
olan Dfvô.nü '1- me cô.nf aruz bahirleri, ile! 
ve zihafat, Arap şiirinde en çok ve en az 
kullanılan bahirler ve kafiye ş(;!killerine 

dair başka kaynaklarda pek bulunma
yan, Cahiliye devrine ve İslami döneme 
ait çeşitli örneklerle zenginleştirilmiş de
ğerli bilgiler ihtiva etmektedir. Ayrıca ki
tap, şairi bilinmeyen bazı şiirlerin kime 
ait olduğunun tesbiti, bir şaire nisbet 
edilenlerin doğruluk derecesi, sıkça kul
lanılan bazı şevahidin döneminin tayini. 
az veya çok kullanılan kafiye şekilleri, 

vezin ve kafiyeden hareket ederek ba
hirlerin tesbiti gibi hususlarda orijinal 
bilgiler veren bir kaynak mahiyetinde 
olduğundan divanların ve diğer metin
lerin neşirlerinde mutlaka başvurulma
sı gereken bir eserdir. 

Ebü Hilal, mOstehcen şiir vb. edebi mal
zemenin ( el-edebü' 1-mekşOf) rivayetinde 
mahzur görmez. Beğendiği nesir tar
zından örnekler vererek sarf ve nahiv 
konularına da temas eder, bazı fiilierin 
yapılarına ve farklı kullanımlarına yer 
verir (1, 192, 250; ll, 187). Ayrıca düzgün 
konuşabilmek için edebi bilgilerin ve 
alıştırmanın (mümarese) önemine işaret 
ederek suskunluğun tutukluk vereceği, 
sesli okumanın faydalı olacağı gibi ba
zı pedagojik meselelere de temas eder 
(1 , 150) 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha
ları bulunan (Brockelmann, ll, 252) Dfvô.
nül -mecô.nf, Hüsameddin el-Kudsi ta
rafından iki cilt halinde yayımlanmıştır 
(Kahire 1352/ 1933) Bu neşirde Muham
med Abduh ve Mahmud eş-Şinkiti nüs
haları esas alınmış olup eserin British 
Museum'daki bir nüshasına da müraca-

at edilmiştir. Ancak kitaptan istifadeyi 
kolaylaştıracak ayrıntılı indeksler yok
tur, sadece konu ve şairler indeksi veril
miştir. Nüsha farkları için ciltlerin sonun
da yer alan listeler ise pek kullanışlı de
ğildir. Bundan başka Ahmed Süleyman 
Ma'rQf'un da Min Kitabi Dfvô.ni'l-me cô.
nf adıyla yaptığı bir neşri vardır (Dımaşk 
1984). 
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liJ ZüLFiKAR TüccAR 

Dİ'VE 
(~..ıli) 

Nesep iddiası 
veya nesebin ikrarı anlamında 

bir fıkıh terimi 
(bk. NESEP). 

la DIVINA COMMEDIA 

(bk. ilAHi KOMEDYA). 

DMT 

Eskiden yazı takımlarının 
korunması ve kolayca taşınması için 

kuUanılan mahfaza. 
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Arapça'da "mürekkep hokkası" karşı
lığı kullanılan devat kelimesi Türkçe'de 
divit şekline dönüşmüş ve farklı bir ma
na kazanmıştır. Divit, mürekkep hakka
sı ile içinde kamış kalem ve onu açmak
ta kullanılan kalemtıraş, makta' gibi ya
zı aletlerinin saklandığı dar ve uzun priz
ma şeklinde bir gövdeden meydana ge
lir. Büro mahiyetindeki yerlerde yazı ta
kımı, yazı tepsisi, hattat çekmecesi ola
rak isimlendirilen kapların içinde toplu
ca bulundurulan yazı edevatı, katip ve
ya hattatın yanında taşıyabilmesi için di
vit içerisine konulur ve bu da bele sarı
lan kuşağa çapraz olarak yerleştirilirdi. 
Hokka kısmı çıkintısı dolayısıyla yukarı 


