DTVANÜ' I- MEANT
sir sanatlarını ele almış; ayrıca Müslim
b. Velid, Beşşar b. Bürd gibi -o zama( ~!...ll ı.:ı~~)
na göre- muhdes şairlerle daha sonraki
Ebü'l - Kasım İbn Tabataba el-İsfahani,
Ebu Hilal el-Askeri'nin
(ö. 400/ 1009'dan sonra)
Ebü Temmam, Buhtüri, İbnü'l - Mu'tez,
şürde konu, mana
İbnü' r- Rumi ve ayrıca az da olsa şiirle
ve üsluba dair eseri.
rini
bir divanda toplayamayan diğer şa
_j
L
irlerin (m u k ı li On) çeşitli edebi ve ilmi eserCahiliye devri şairleriyle muhadramun •
lerde dağınık halde yer alan şiirlerini incelemiştir. Dolayısıyla bu eserde, müelve bunları takip eden İslami devir şair
lifin Kitô.bü'ş-Şınô. cateyn'i ile birlikte
lerinin şiirlerini daha çok mana, konu ve
muhdes şairlerin şiirleri bol miktarda yer
üslOp meseleleri açısından ele alan bir
almış ve bunlar vezin, konu, şekil bakı 
eserdir. "Kitabü'l - Meani", "Kitabü Meamından değerlendirilmiştir. Eser ayrıca
ni'ş - şi'r" ve "Kitabü Ebyati'I-meani" gibaşkasına ait bir sanat, ifade ve şiiri kenbi adlarla anılan bu tür eserlerin telifine
disine mal etme (serikat), şiirle istişhad
ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren başlanmıştır.
Bunlardan adı bilinen en eski eser, Mu- , etme ve şairlerin birbirinden etkilenmefaddal ed-Dabbi'nin (ö 170/786-87 [?ll
leri gibi hususlar yanında Ebü Hilal'in
Kitô.bü Me cô.ni'ş-şi cr'idir.
meşhur şairlere dair görüşlerini de ihtiva etmektedir.
Kaynaklarda Ebü Hilal'in Me cô.ni'ledeb, el-Far~ beyne'l-mecô.nfve Aclô.- .
Aruz sahasında da önemli bir kaynak
mü'l-mecô.nf if macne'ş-şicr adlı ÜÇ
olan Dfvô.nü '1- me cô.nf aruz bahirleri, ile!
eserinden söz edilmekle beraber Dfvô.ve zihafat, Arap şiirinde en çok ve en az
nü'l-me cani'nin adı geçmemektedir. Ankullanılan bahirler ve kafiye ş(;!killerine
cak eserin bir nushasında müellif, yedindair başka kaynaklarda pek bulunmaci babına yazdığı girişte O. 368; ll, 2) kiyan, Cahiliye devrine ve İslami döneme
tabının adının Dfvô.nü'l-mecô.nfolup on
ait çeşitli örneklerle zenginleştirilmiş deiki bab ihtiva ettiğini açıklamakta ve her . ğerli bilgiler ihtiva etmektedir. Ayrıca kibabını müstakil bir kitap gibi telif ettitap, şairi bilinmeyen bazı şiirlerin kime
ğini ifade etmektedir. Daha sonra Ab- , ait olduğunun tesbiti, bir şaire nisbet
dülkadir el - Bağdadi çeşitli münasebetedilenlerin doğruluk derecesi, sıkça kullerle bu eseretemas etmiştir (ljizanetü'l·
lanılan bazı şevahidin döneminin tayini.
edeb, 1, 23, 229, 231; X, 351)
az veya çok kullanılan kafiye şekilleri,
vezin ve kafiyeden hareket ederek baEbü Hilal el-Askeri, iyi bir tenkit ve
hirlerin tesbiti gibi hususlarda orijinal
belagat kültürüne sahip bulunması sebilgiler veren bir kaynak mahiyetinde
bebiyle benzerlerine göre daha muhteolduğundan divanların ve diğer metinvalı olarak telif ettiği. ayrıca az da olsa
mensur edebi malzerneye yer verdiği bu , lerin neşirlerinde mutlaka başvurulma
eserini, edebiyat ve şiirle ilgilenen kimsı gereken bir eserdir.
selerin karşılaştıkları güçlüklere çözüm
Ebü Hilal, mOstehcen şiir vb. edebi malgetirmek düşüncesiyle yazmıştır. Muzemenin (el-edebü' 1- mekşOf) rivayetinde
kaddimesinde bu hususu ifade ederken
mahzur görmez. Beğendiği nesir tarmeşhur olan ve olmayan edebi mahsulzından örnekler vererek sarf ve nahiv
lerin her bakımdan en güzellerini topla- · konularına da temas eder, bazı fiilierin
dığını ve bunları kendi arasında bir seyapılarına ve farklı kullanımlarına yer
çime tabi tuttuğunu belirtmektedir.
verir (1, 192, 250; ll, 187). Ayrıca düzgün

oivANÜ'I-MEANi

at

edilmiştir.

Ancak kitaptan istifadeyi
indeksler yoktur, sadece konu ve şairler indeksi verilmiştir. Nüsha farkları için ciltlerin sonunda yer alan listeler ise pek kullanışlı değildir. Bundan başka Ahmed Süleyman
Ma'rQf'un da Min Kitabi Dfvô.ni'l-me cô.nf adıyla yaptığı bir neşri vardır (Dımaşk
kolaylaştıracak ayrıntılı

1984).
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Ebü Hilal, mukaddimede anlatlığına '
göre, kitabında verdiği bilgilerin hepsini
ihtiva eden bir başka eser mevcut olmadığı, sadece bazı kitaplarda dağınık halde
bilgiler bulunduğu için Dfvô.nü '1- me cô.nf'de bu bilgileri doyurucu bir şekilde
topluca vermiş, okuyucuya cazip gelmesi 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
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ve

kısmen

de ne-

konuşabilmek

için edebi bilgilerin ve
(mümarese) önemine işaret
ederek suskunluğun tutukluk vereceği,
sesli okumanın faydalı olacağı gibi bazı pedagojik meselelere de temas eder
alıştırmanın

(1 , 150)
Çeşitli

kütüphanelerde yazma nüshabulunan (Brockelmann, ll, 252) Dfvô.nül - mecô.nf, Hüsameddin el-Kudsi tarafından iki cilt halinde yayımlanmıştır
(Kahire 1352/ 1933) Bu neşirde Muhammed Abduh ve Mahmud eş-Şinkiti nüshaları esas alınmış olup eserin British
Museum'daki bir nüshasına da müracaları

Nesep iddiası
veya nesebin ikrarı anlamında
bir fıkıh terimi
(bk. NESEP).
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la DIVINA COMMEDIA
L

(bk. ilAHi KOMEDYA).
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DMT
Eskiden yazı takımlarının
ve kolayca taşınması için
kuUanılan mahfaza.

korunması

L

_j

Arapça'da "mürekkep hokkası" karşı
devat kelimesi Türkçe'de
divit şekline dönüşmüş ve farklı bir mana kazanmıştır. Divit, mürekkep hakkası ile içinde kamış kalem ve onu açmakta kullanılan kalemtıraş, makta' gibi yazı aletlerinin saklandığı dar ve uzun prizma şeklinde bir gövdeden meydana gelir. Büro mahiyetindeki yerlerde yazı takımı, yazı tepsisi, hattat çekmecesi olarak isimlendirilen kapların içinde topluca bulundurulan yazı edevatı, katip veya hattatın yanında taşıyabilmesi için divit içerisine konulur ve bu da bele sarı
lan kuşağa çapraz olarak yerleştirilirdi.
Hokka kısmı çıkintısı dolayısıyla yukarı
lığı kullanılan

DiViTDAR
tarafta kalır. böylece divit kuşak arasında kaymadan durabilirdi. Bazan kiltipierin önünde de yazı takımı yerine
kullanılmak üzere bulundurulduğundan
-ve belki bu sebeple- Topkapı Sarayı ' nda
ki divanhanenin yanında sadrazarnın yazışmalarını gerçekleştirdiği odaya "divit
odası" denilmiştir. Türk- İslam med eniyeti bürokrasisinde bilhassa Selçuklu ve
Osmanlı devirlerinde. devatdar denilen
ve her türlü resmi yazı yanında devlet
sırlarını taşıyan mektupların kaleme alın
masıyla vazifeli olan memurlar bulunmaktaydı.

Bilinen şekliyle divitin ilk defa ne zaman ortaya çıktığı katiyetle belli değilse de gelişen yazı ve kitap sanatları
nın neticesinde ilk olarak Arap aleminde görülmeye başlandığı nakledilmektedir.
Üç boy divit vardır. Bunlardan kuşak
ebatta olanlara
"bel diviti", bundan daha küçük ve cübbe kolunun içinde taşınanlara "kol diviti ",
bel divitinden büyük olanlara da "battal
divit" adı verilir. Bel diviti yaklaşık 2530 cm. boyunda, 12-13 mm. eninde ve
3,5 cm. yüksekliğinde bir prizma olup
bunun ağzına kabartmalı ve menteşeli
bir kapak, dibine de ağızdakinin açılma
yan sabit bir benzeri yerleştirilir. Divitin
kalemtıraş, makta' ve kalemleri taşıyan
kol, gövde, makleme veya kalemdan adı
verilen bu bölümü, ölçülerinden de anlaşılacağı üzere ancak birkaç kamış kalemi ve bir kalemtıraşı tek sıra halinde
alabilecek kadardır. 1-2 mm. eninde ve
uzun bir plaka halinde olan makta' kaIemlerle gövde cidarı arasına sığar . Esasen divitlerde kullanılmak üzere küçük,
yaprak şeklinde bir makta· türü de imal
arasında taşınabilecek

Pirine bel ve kol divit leri (i.

Gündag Kayao~ l u koleksiyonu)

edilmiştir.

Bunlar divit hakkasının alt
bilhassa yapılmış bir halkaya
zincirle bağlanır; bu takdirde divite ayrıca makta' konulmasına gerek kalmaz.
Nadir de olsa divitin, kol veya gövde kıs
mındaki kalem yuvaları ayrı oluklar halinde imal edilmiş olanlarına da rastlanır ve bunlar oluk sayısına göre adlandı
rılır (mesela üç kollu) . Divite konulan kalem vb. şeylerin madeni satıhtan incinmesine mani olmak üzere gövde içine
"mifreşe" denilen bir kumaş kaplanır. Kol
kısmının kapağa çok yakın yerine ve
menteşenin tam aksi yönüne ise mürekkep hokkası yerleştirilir. Yüksekliği ekseriya kalemlik seviyesinde kalan hakka is mürekkebine mahsus olarak tektir; fakat la 'l ve mavi gibi diğer renkli
mürekkeplerin konulması için ikinci veya üçüncü hokkası bulunan, yahut siyah
ve la'l mürekkeplere mahsus ortadan ikiye ayrılmış tek hakkah divitler de yapıl
tarafına

mıştır.

Ahşaptan

(abanoz, kızıl sandal gibi sert
ve seramikten mamul olanları da bulunmakla beraber en yaygın
rastlananları madeni divitlerdir. Bunlar
da dökme veya dövme suretinde, daha
ziyade sarı renkli pirinçten veya beyaz
renkli alpaka denilen madenden. bazan
da bakırdan imal edilmiştir. Ayrıca gümüş, altın ve tombak divitlere de kıy
metli örnekler olarak rastlanır.
ağaçla rda n)

Divitin üstü, kazıma tekniğiyle yapıl
tezyini motiflerle güzelleştirilebil
diği gibi çakma yoluyla kıymetli taşlar
la süslenen murassa· divitler de mevcuttur.
Divit vazifesi görmekle beraber şekli
itibariyle ondan ayrılan, dibinde vidalı
hakka, üstünde vidalı rıhdan bulunan ve
ortasından vida ile açılan silindir biçimindeki yazı takımı mahfazalarına "kubür"
adı verilir ki bunlar kuşak arasında taşı
namazlar (bk. KUBÜR) .
mış

Zamanımıza

kadar gelen divitlerin çoustanın küçük bir mühür şeklinde basılmış veya kazıma tekniğiyle yazılmış ismi okunabilmektedir. Ayrıca gümüş divitlerin hakka dibine ve gövdesi üstüne. ayar teminatı
olarak "sah" damgası ve devrin padişa
hının tuğrası da vurulurdu. Divitlerin üstünde. ayrıca kaynaklarda adına veya
mahlasına rastlanan divit ustaları şun
lardır (XVI -XIX. yüzyı l) : Abdüllatif. Baha,
Fenni, Gani, Hüsnü Arif, Hilmi, İbrahim,
Kumkumacızade İbrahim, İzzet, Mehdi.
Mehmed (bu ustanın divitleri "Mehmed
ğunda,

yapan

Üsküdarlı Hoca Al i Rı za Bey· in lö. 19301 karakalem divit

resmi

(M. U ~ur Derman arş ivi)

işi"

olarak

an ılır,

çifte Mehmed

damgas ı

taşıyanları mevcuttur). Mehmed b. İsma

il, Mustafa (Evliya Çelebi. Türk divitçilerinin pirinin "cümleye kul oğlu Mustafa Çelebi" o l d uğunu beli rtmektedir). Osman, Hacı Ömer, Recai, Resmi, Rümi,
Seyyid Hasan. Said, Seyyid Ahmed (Kanbur). Şehri.
Divit ustalarının Üsküdar'da eskiden
Divitçiler adıyla anılan bir mahallede çalıştıkları , dükkaniarının da Beyazıt ' taki
(Vezneciler) Kağıtçılar Çarşısı'nda olduğu
bilinmektedir.
Tanzimat'tan sonraki erkek kıyafetle
rinden kuşağın kalkmasıyla cebe sığma
yacak ebatta olan bel diviti revaçtan düş
müş, yazıhanelerde görülen son örnekleri de Batı usulü demir kalem uçlarıyla
mürekkep hakkalarının yaygınlaşması
neticesinde artık müze ve koleksiyonlardaki yerlerini almıştır.
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DMTÇizADE
ŞEYH MEHMED EFENDi
(bk. MEHMED EFENDi, Divitçizade).

DMTDAR
(bk. DEVATDAR).
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