MAKSOR ve MEMDÜD
şekillenmesinden

ortaya çıkan zorluklar
üzerine "el-maksOr ve'l-memdOd" vb. adlar taşıyan risaleler kaleme almışlardır. Bu
risalelerde ayrıca kelimelerin anlam ve
kullanım özellikleriyle kullanım kuralları

ağzı

MAKSÜRE
(bk. MAHFİL).

L

incelenmiştir.
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MAKTA'

Bu tür kelimelerin bir araya toplanıp
risaleler, Il. (VIII.) yüzyılda telifine başlanan konu sözlüklerinin de bir
bölümünü o luşturmuştur. Bir kısmı alfabetik olarak, bir kısmı da ilk harfinin mahrecine göre tertip edilen ve İbn Düreyd'in
el-Ma]fşure'si ile İbn Malik et-Ta'i'nin
eseri dışında diğerleri mensur olan bu risalelerin müellifleri arasında Yahya b. Ziyad el-Ferra, Asmal, Kasım b. Sellam. İb
nü:s-Sikk'it, EbO Hatim es-Sicistani, Müberred, Mufaddal b. Seleme. Zeccac. İbn
Keysan. Muhammed b. Cerir et-Taberi,
İ bn Düreyd, Muhammed b. Osman eiCa'd, Niftaveyh. Ahmed b. Vellad, EbO Ali
el-Kali, Ebu Ali ei-Farisi. İbnü'I-KOtıyye.
İbn Haleveyh, İbn Dürüsteveyh. İbn Cinnl.
İbn Side. Ahmed b. Muhammed ei-Hazzaz. Ebü'J-Muzaffer İbn Hübeyre, EbO Bekir İbnü'I-Enbarl. Kemaleddin ei-Enbari
ve İbn Malik et-Tai'nin adı zikredilebilir.
İbn Düreyd'in el-Ma]fşı1re'si İstanbul
( 1300). Kahire (ı 324) ve Dımaşk'ta (ı 928)
şerhiyle birlikte basılmış. Mehdi Ubeyd
Casim tarafından ilmi neşri gerçekleşti
riimiş (el-Mevrid, Xlll/1, Bağdad 1984, s.
ı 83-200, ibn Hi şam el-Lahmi şerhiyle birlikte), üzerine birçok şerh yazılmıştır (Keş
fü'?·?unün, ll, 1807-1808). BunlardanYahya b. Ziyadei-Ferra (nşr Abdülilah Nebhan-M. Hayrel-Bikai,Dımaşk 1983).Ahmed b. Veli ad (nşr. BrOnleh, Le iden ı 900;
Kahire ı 326/1 928). Niftaveyh (nşr. Hasan
Şazell FerhOd, Kah i re ı 980). İ bnü'l-Enbari
(nşr. Atıyye Amir, Beyrut I 962) ve İbn Malik' in (nşr Şinkiti, Kahire 1329) risaleleri
zikredilebilir.
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açıklandığı

(bk. BEYİT; GAZEL; KASİDE).
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MAKTA'
(~f)

Üzerinde
kalem ağzının
kesilip düzeltildiği alet.
kamış

L
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"Üstünde kesim yapılan alet" manasıyla
sözlükte yer alan makta' kelimesi Türkçe'ye yanlış olarakyerleşmiş olup doğ
rusu "kesmek. yontmak". anlamındaki
katt kökünden gelen mikattadır (üzerinde kalem ağzı kesilen alet). Çoğunlukla eni
2-3 cm., boyu 10-20 cm. olan. 2-3 mm.
kalınlığında kemik veya fildişinden yapıl
mış bir plakadan ibaret makta ' ların yaprak şeklinde boyu kısa olanları da vardır;
bunlar maden veya deriden yapılmış ince
bir zincirle divite bağlanır ve gerektiğin
de kullanılır. Basitleri kemikten. kıymet
lileri fildişinden yapılan makta' ların abanoz ağacından. boynuz, bağa ve sedeften
olanlarına da rastlanır. Gümüşten. sarı
madenden veya üstü altın kakmalı taban
demirinden imal edilmiş makta'larda kalem in kesileceği yere fildişinden küçük
bir parça tutturulmuştur. Çünkü kalemin

BİBLİYOGRAFYA :

Müberred, el-Mul!:teçiab (nşr. M. Abdülhalik
Uzeyme). Kahire ı 386/ı 966, III, 78-88; İbnü'n
Nedim, el-Fihrist (Şüveyml). s. 250, 264, 267,
277,278,284,304,331,337,339,370,374,
384; İbn Yaiş. Şerf:ıu'l-Mufaşşal, Beyrut, ts. (Aiemü'l-kütüb). VI, 36-42; İbn Hişam en-Nahvi, Evçiaf:ıu'l-mesalik ila El{iyyeti ibn Malik (nşr. M.
Muhyiddin Abdülhamid). Beyrut ı 987, s. 295297; a.mlf .. Şerf:ıu Şü?Cıri'?·?eheb (nşr M. Muhyiddin Abdülhamid), Kahire 1385, s . 65; Keş
fü'?·?UnCın, ll, 1461-1462, 1807- ı808; Ahmed
Nasif Casim, ed-Dirasatü '1-lugaviyye ve'n-naf:ı
viyye fi Mışr, Kahire 1977, s. 246-255; a.mlf ..
"Eşerü'l-ma15şı1r ve'l-memdüd li'bn Vellad fi'lJ:ıareketi'l-lugaviyye", Mecelletü Adabi'l-Müstanşıriyye, ll, Musul 1977, s . 9 vd.; Ahmed eş
Şerkiivl İkbal. Mu'cemü'l-me'acim, Beyrut ı407 1
ı987, s. 272-279 .
~
ııııı!J

454

KENAN DEMİRAYAK

Önce sol elin ayasına yaslanarak ucu dil
yontulan kamış kalem daha son"
ra makta' üstüne yatırılıp ağzı eğri olarak
kesilir (katt-ı kalem) . "Kalem ağzının dikine
kesilmesi veya çatlatılması" demek olan
" şak" işlemiyse kalem elde tutulurken yapılabileceği gibi istenirse makta' üstünde
de gerçekleştirilebilir. Ancak her iki durumda da kalemin oynamadan sabit kalabilmesi için makta' üzerinde "hane-i
kalem. kalem yastığı, kalem yuvası" denilen ve kalem çapı kadar yivi bulunan bir
yuva çıkintısı yapılmıştır.
şeklin de

Gazel ve kasidenin
son beyti
L

sert bir zeminde kesilirse kalemtıra
"tig" veya "namlu" denilen ağız kısmı
dönerek keskinliğini kaybeder. Bu sebeple makta' yapımında kalemtıraşın keskinliğine zarar vermeyen fildişi gibi sertliği
az maddeler tercih edilmiştir.
Şin

Makta' imali, dergahların açık olduğu
devirlerde mevlevihanelere gelir sağla
mak için Mevlevi dervişleri tarafından ince bir sanat haline getirilmiş. makta' üzerine çakı. mil ve kıl testere ile gayet ince
oygularla Mevievi sikkesi, nakış. çiçek ve
yazı gibi (çoğunlukla Hz. Mevlana'nın ismi) gibi tezyini unsurlar işlenmiştir. Bilhassa XIX. yüzyıla ait sanat değeri taşı
yan böyle makta'ların dip tarafında Fikri,
Resmi, Sırri gibi makta' sanatkarlarının
imzalarına da rastlanır. Kızıldeniz sedeflerinden özenle yapılan, baş makamına
Kubbetü's-sahre'nin ekseriya kabartma
olarak işlendiği sedef makta'lara da yapıldığı şehrin adı dolayısıyla "Kudüs işi"
denilmektedir.
Kiltipler veya hattatlar makta' bulamaacil durumlarda kalemin gövdesini
sol elin üçüncü ve dördüncü parmakları
arasına sıkıştırıp ağzını baş parmak tırna
ğı üstünde kalemtıraşla kesrnek yoluna
giderler.
dıkları
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