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EGRİKAPI MAKSEMİ 

İstanbul' da 
tarihi bir su taksim merkezi. 

ı ğinden. daha çok ll. Mahmud devrinde 
(ı 808- ı 839) büyük değişikli klere uğradı

ğı anlaşılan maksem kare planlı olup dış-

L _j tan 8,25 X 8.25 m .. içten 5,95 X 5.95 m. 
ölçülerindedir. Temel duvarları ve iç tak-

Eğrikapı 'da surların dışında olup Sa
vaklar Çeşmesi adıyla da bilinir. Bentler 
bölgesinden getirilen Kırkçeşme suları 
buradan şehre dağıtılırdı. Surlardan iki 
kol halinde geçen suyun bir kolu Eğri

kapı'dan, diğeri ise Sulukule'den şehre 
giriş yapmaktaydı. Eğrikapı Maksemi. 
daha sonra inşa edilen ve bugün fonk
siyonu tamamen değişerek ev halini al
mış olan Eyüp Maksemi'nin yapımından 
önce Eyüp bölgesine de su dağıtımını 

sağlıyordu. Maksernin Edirnekapı'ya çı

kan ana cadde üzerindeki duvarında. içe
riden su alınmasını sağlayan ve bu ya
pıya ikinci adını veren bir çeşme bulun
maktadır. Klasik formdaki çeşmenin cep
hesi dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış 
ve sivri kemerin köşelerine birer yivli ka
bara işlenmiştir. Bugün bozuk durum
daki alçak kabartmatarla süslü ayna ta
şının yanlarında küçük iki niş yer almak
tadır. Ayna taşının altında halen mevcut 
olmayan musluk bulunmaktaydı. Üze
rinde yer yer kazımalar görülen yalak. 
aslında Bizans lahdi olduğu hissini ver
mektedir. 

Yapı, kitabelerinin çokluğu ve hepsi
nin manzum olmasıyla dikkat çekmek
tedir. ı. Abdülhamid'e ait 1201 ( 1786-87) 
tarihli iki kitabeden birinde maksernin 
o yıl su nazırı Mustafa Ağa tarafından 
tamir ettirildiği. diğerinde ise binanın 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapıl
dığı anlatılmaktadır. Bu bilgi. Mimar Si
nan'a ait tezkirelerde adının geçmeme
si sebebiyle maksernin ondan önce baş
mimarlık yapan Acem Ali tarafından in
şa edilmiş olabileceğini akla getirmek
tedir. lll. Selim'in 1203 ( 1789) tarihli ki
ta besinde de yine Mustafa Ağa'nın adı 
geçmektedir. 1235 ( 1819-20) tarihli dör
düncü kitabe ll. Mahmud'a aittir ve met
ni Keçecizade izzet Molla tarafından ya
zılmıştır. 1239 ( 1823-24) tarihli son ki
tabe ise su nazırı Hamid Ağa'nın. mak
seme gösterdiği ilgiden dolayı ll. Mah
mud'a methiyesi olup ölümünden sonra 
onun adına şair Sakıb tarafından yazıl
mıştır. Maksernin giriş cephesine geçi
len yol üzerindeki kapıda görülen tuğ
radan ll . Mahmud'un bu esere gerçek
ten çok önem verdiği anlaşılmakta. ona
rımlar içinde de en fazla onun yaptırdık
larının ağırlık taşıdığı açıkça görülmek
tedir. Örtü sisteminden ve duvar işçili-
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sim düzenlemelerinin bazılarında görü
len farklılıklar. burada Bizans devrine 
ait bir maksernin olabileceğini düşündür
mektedir ; özellikle girişin solunda top
rak altında kalmış olan kemer ve temel
ler Bizans işçiliği göstermeleri açısından 
önemlidir. Yine yapı içinde karşılaşılan 

künklerin bir kısmı ile bölmelerdeki ba
zı işçilik özellikleri de Bizans varlığına 

işaret etmektedir. Maksernin bugün gö
rülen çatısı taşla inşa edilmiş piramit 
şeklindedir ve başka maksemler gibi te
pesinde bir aydınlık feneri vardır; ayrı
ca dört duvarında da birer dar pencere 
mevcuttur. 

Binaya, çeşmeli duvarın sol köşesine 
bitişik ll. Mahmud tuğralı kapı ile geçi
len Haliç tarafındaki cepheden demir bir 
kapı ile girilir. Giriş mermer döşeli bir 
sofa şeklindedir ve sağ tarafında. duvar 
boyunca ziyaretçiterin oturabilmeleri için 
yapılmış, iki basamakla çıkılan bir taş 
peyke yer alır. iç içe iki bölmeden olu
şan havuz. mermer döşemeli safanın iki 
tarafını kuşatacak ve taş peykeye te
mas edecek şekilde iç mekanın geriye 
kalan kısmın ı kaplar. Su havuza. kapının 
karşısına rastlayan köşedeki üstü tonaz
lu bir dehliz şeklinde olan girişten gel
mektedir. Havuzun iki bölmesini birbi
rinden, üst kenarına yakın bir seviyeye 
bugün mevcut olmayan 1 00 kadar tunç 
lülenin dizildiği mermer bir set ayırmak
tadır. Su bir ölçü nisbetinde bu lüleler
den tevzi edileceği ikinci bölgeye geçer 
ve buradan da biri Ayasofya. diğeri Ye
dikule istikametinde giden iki ana ka
nala taksim edilir. Havuzun sofa ile yap
tığı köşenin iki tarafında ziyaretçiterin 

Eğrikapı Maksemi - istanbul 

su içme tasları için birer çıkıntı yuva bu
lunmaktadır. Kıtabelerin tamamı bu iç 
mekanın duvarlarına yerleştirilmiştir. 
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(bk. MEHMED HASİM, Eğrikapılı). 
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ı 
EHABiş 

ı 

(~l>-~1) 

Mekke çevresinde yaşayan 
ve Kureyş'in müttefiki olan 

çeşitli kabileterin oluşturduğu 

L 
bir topluluk. 

_j 

Ehabiş kelimesi Arapça 'da "çeşitli ka
vimlere mensup insan topluluğu" anla
mına gelen uhbüş veya uhbüşenin çoğu
ludur. Mekke'nin kuzey ve güney bölge
lerinde yaşayan Haris b. Abdümenat b. 
Kinane. Adel. Diş. Düil, Hevn b. Huzey
me'den Kare, Huzaa'dan Mustalik ve Ha
ya kabilelerine Ehabiş adı verilmiştir. Ba
zı kaynaklarda, Kureyşliler' le Mekke ya
kınlarındaki Hubşi dağı eteklerinde an
laşma yapmış olduklarından bu kabi
telere Ehabiş denildiği rivayet edilmek
tedir. 

Cevad Ali, Tihame ·de yaşayan ve is
lam · dan çok önceki bir tarihte Ha beş 
yönetimini kabul eden Kinaneliler'e, Ha
beşli kadınlarla evlenmeleri sonucunda 
siyahileşen nesillerine ve onların mütte
fiklerine Ehabiş denitmiş olabileceğini 

söyler. Müsteşrik Henri Lammens, kor
kak olarak tanımladığı Kureyşliler'in, ker
vanlarını korumak ve savaşlarda kullan
mak üzere Habeşli askerlerden oluşan 
bir · ordu kurduklarını. bu orduya men
sup olanlara Ehabiş denildiğini ileri sü
rer. Ancak bu görüşün bugün ilmi çevre
lerde değeri bulunmamaktadır. 

Ehabiş'in Kusay b. Kilab, Abdümenaf 
b. Kusay ve Muttalib b. Abdümenaf dö
nemlerinde Kureyşliler ile yaptığı ittifak 
islamiyenen ·sonra da devam etmiştir. 
Ehabiş, islam öncesinde Kureyş ve Kays 
Aylan kabileleri arasında meydana ge-



len Ficar Harbi'nde Kureyş'in safında bu
lunmuş, bu kabilenin Hz. Peygamber se
bebiyle Haşimoğulları'na karşı uygula
dığı boykatta yine onun yanında yer al
mıştır. 

Mekke çevresinde bedevi bir hayat sü
ren Ehablş'in. Kureyş'in Hz. Peygamber 
ile yaptığı savaşlarda çok önemli rol oy
nadığına dair görüşler doğru değildir. 
Onlar da Kureyş'e yardım eden diğer ka
bileler gibi çeşitli vaadler karşılığında 

Kureyş safında yer almışlardı. Uhud Gaz
vesi'ne 2000 kişiyle katılan Ehablş'in re
isi Huleys b. Zibban, Kureyşliler'in savaş 
sonrası müslüman şehidlere reva gör
dükleri saygısızlığı şiddetle kınamıştır. 

Kureyş'in müttefiki olarak Hendek Gaz
vesi'ne de katılan Ehablş'in bazan Ku
reyş'e muhalefet ettiği de olmuştur. Me
sela Hz. Peygamber'in hicretin 6. (628) 
yılında ashabıyla birlikte umre için gitti
ği Mekke'ye sokulmamasını doğru bul
mamış, müslümanların umreden mene
dilmesi ve uzlaşmaya gidilmemesi ha
linde ittifakı bozacağını bildirmiştir. Re
sotullah'ın Hudeybiye'de Kureyş'e gön
derdiği elçi Hıraş b. Ümeyye'nin öldürül
me teşebbüsünü Ehablş'in reisi Huleys 
b. Alkame engellemişti. Ancak muahe
de sonunda Arap kabilelerinin Kureyş'i 
veya müslümanları tercihte serbest bı
rakılmaları üzerine Ehablş yine Kureyş
liler'in yanında yer almıştı. Kuı:eyşli müt
tefikleri gibi Ehablş de Mekke'nin fet
hinden (8/ 630) sonra müslüman olmuş, 
Emevner zamanına kadar Mekke çevre
sinde yaşamaya devam etmiştir. 
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(bk. AHAD). 
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EHADİYYET 

(bk. AHADİYYET). 

EHAVEYNİ-i BUHARİ 

( eS')~ .:2_,>! ) 

Ebu Bekr Rebi' 
b. Ahmed- i Ehaveynl-i Buhari 

(N./X. yüzyıl) 

EHL-i ADL 

ğu kaynaklardır. Ehaveynl'nin eseri VI. 
(XII .) yüzyılın ilk yarısına kadar özellikle 
Farsça konuşulan çevrelerde orta değer
de bir eser olarak tanınmaktaydı. Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Fatih, nr. 3646) 
bir nüshası bulunan Hiddyetü'l-müte 'al
limin ii'!- pb Celal- i M etini tarafından 
yayımlanmıştır (Meşhed 1344 hş ./ ı 965) 
Müellifın bundan başka Kitdb-ı Nabi ve 
Kitab-ı Teşrif:ı adlı iki eseri daha bulun-

L 
Filozof - hekim. _j · duğu kaynaklarda zikredilmektedir. 

Hayatı ve öğrenim durumu hakkında 
yeterli bilgi yoktur. Zamanımıza gelen 
tek eserinden anlaşıldığına göre daha 
çok tıp ve felsefe ile meşgul olmuştur. 
Ünlü hekim ve filozof Ebu Bekir er-Ra
zrnin talebesi Ebü'I-Kasım Tahir b. Mu
hammed b. İbrahim Mekaneı er-Razl'
den ders aldığı bilinmektedir. Bu bakım
dan İslam dünyasında Razrnin başlattı
ğı natüralist akımı lV. (X.) yüzyılın ikinci 
yarısında temsil eden alimlerden birinin 
de Ehaveynl olduğu söylenebilir. 

Ehaveynrnin günümüze ulaşan Hidd
yetü'l-müte'allimin fi't-tıb adlı eseri, 
aynı zamanda yeni Farsça'da kaleme alın
mış ilk nesir örneği olarak kabul edilir. 
Üç bölüm ve 200 babdan oluşan eserin 
ilk bölümünde, insan sağlığını dengede 
tutan ve "ahlat" adı verilen kan, balgam, 
sarı safra ve kara safra ile kemikler, si
nirler. kaslar ve damarlar hakkında bilgi 
verilir. Ayrıca vücuttaki organların fonksi
yonları, hastalık sebepleri ve arazları gi
bi konuların yanı sıra insan sağlığı üze
rinde önemli etkisi olan hava ve iklim
ler üzerinde durulur: bunlara bağlı ola
rak salgın hastalıklara yer verilir. Bu ara
da sağlıklı bir hayat için gerekli olan ye
me, içme ve uykunun önemi de vurgu
lanır. İkinci bölümde uzunca bir liste ile 
çeşitli hastalıklar sıralanarak deri has
talıkları, tümörler, yanıklar, yaralar, kı
rıklar ve bunların tedavi usulleri izah 
edilir. Son bölümde ise hıfzıssıhha, id
rar ve nabızla ilgili bilgiler verilir. Tıp ala
nında kendisinden önceki Grek bilginle
rinin, hatta başta kendi hacası ve Zeke
riyya er-Razı olmak üzere diğer İslam 
tıp alimlerinin verdikleri bilgilerin doğru 
olup olmadığını şahsi denemeleriyle is
patlamaya çalışmıştır. Bazı hastalıklar 

için birtakım yeni ilaçlar da bulmuştur. 

Ehaveynl eserinde ilk elden malzeme
leri kullanmayı ve onlardan faydalanma
yı bilmiştir. Bunlar arasında Süryanr ta
bip Yuhanna b. Serabiyun'un el-Kün
ndş'ı ile Razrnin ünlü tıp ansik.lopedisi 
el-lfdvi, ayrıca Kitdbü't-Tıbbi'l-Man
şuri adlı eseri müellifın çokça başvurdu-
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Jmi T AHSİN Y AZI CI 

ı 
EHDEL 

ı 

L 
(bk. İBNÜ'I-EHDEL). 

_j 

ı 
EHDELİYYE 

ı 

( ;ç..ı~~\) 

Kadiriyye tarikatının 
Ebü'l-Hasan Ali b. Ömer 
ei-Ehdel el-Hüseyni'ye 

(ö. 1164/ 1751 'den sonra) 
nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. KAI>iRiYYE). 

_j 

ı 
EHL-iABA 

ı 

L 
(bk. AL-i ABA). 

_j 

ı 
EHL-iADL 

ı 

L 
(bk. MU'TEZİLE). 

_j 

ı 
EHL-i ADL 

ı 

( J~l j.tl ) 

Devlete _karşı isyanın çıktığı 
bir Islam ülkesinde 

meşru yönetimin hakim olduğu 
bölgede (darüladl) yaşayan kimseler 

anlamında bir fıkıh terimi 

L (bk. BAGY; DARÜLBAGY). 
_j 
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