
olaylar hakkında kıyas yapmanın müm
kün olmadığı . zira zuhur edecek her prob
lem için imamların önceden çözüm ge
tirdikleri gibi hususlar işlenir. 

İmamiyye akaidini savunan Eva'ilü'l
ma}{iildt'ta hemen hemen bütün itika
di konulara temas edilmiştir. Sistematik 
bir metot takip edilmediğinden aynı ko
nular yer yer tekrar edilmiş ve genellik
le delilsiz bırakılmıştır. İmamete ilişkin 
konulara geniş yer verilirken diğer me
seleler kısa tutulmuştur. 

Eva'ilü'l-ma}{iildt ilk defa Fazlullah 
ez-Zencani'nin bir mukaddimesi ve Ab
bas Kulı Çerendabi'nin tahkikiyle Şeyh 
Müfid'in Taşf!if!u'l-tti}{iid adlı kitabı 
ile birlikte yayımlanmıştır (Tebriz 1363-

64). Daha sonra İbrahim ei-Ensari tara
fından gerçekleştirilen neşirle eser hem 
hacim hem de esas alınan yazma nüs
halar bakımından daha mükemmel bir 
şekil almıştır (baskı yeri yok IMatbaatü 
Mihri. 14 I 3). Bu neşirde ilk baskının ba
şında yer alan mukaddime ile her say
fadaki dipnotları da ayrı bir bölüm ha
linde kitabın sonuna eklenmiş (s. 143-

269). bunları Ensari'nin kendi notları ta
kip etmiştir (s. 273-408; kitabın diğer bas
kıları için bk. Şeyh Müfıd, Eva'ilü'l-ma~a
lat lnşr. İbrahim ei-Ensarfl. naşirin mukad
dimesi, s. I 9). 

BİBLİYOGRAFYA : 
Şeyh Müfid. Eua'ilü'l-mak:alat fi'l-me?ahi

bi'l-mutıtarat (nşr. Abbas Ku lı Çerendabi). Teb
riz 1363-64, s. 18-20; a.e. (nşr. ibrahim el-En
sari), nilşirin mukaddimesi !Kumi. 1413 (Mat
baatü Mihr), s. 5-19; a.mlf., el-Hikfi.yfi.t (nşr . 

Seyyid Muhammed Rıza el-Hüseyni). !baskı 
yeri ve tarihi yok!. s. 108; Ali el-Fazı! el-Kal
ni en-Necefi, Mu'cemü mü'elli{i'ş-Şi'a, Kum 
1405, s. 399; Agii Büzürg-i Tahrani. e?·:fert'a 
ila teşfi.ni{i'ş-Şr'a, Beyrut 140311983, ll, 237. 
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Afrika halkları 

L 

üzerine araştırmalar yapan 
İngiliz antropologu. _j 

Crowbridge'te (Sussex) bir Anglikan ra
hibinin oğlu olarak dünyaya geldi. Oxford 
Exeter College'de yakınçağ tarihi üzeri
ne yaptığı üniversite öğrenimini 1924 'te 
bitirdi. Öğrenciyken okuduğu E. B. Tay
lor ve J. G. Frazer'in ilkel kültürlerle il
gili kitaplarında bahsedilen sosyal norm-

ların değişikliği ve çeşitliliği konusu dik
katini çekti. Bu eserlerin etkisiyle. güç
lü yabancı baskı karşısında kendi inanç 
ve geleneklerine bağlı kalan insanlara 
sempati duyarak ve bu konuda daha 
yapacak çok şey olduğuna inanarak sos
yal antropoloji alanında çalışmaya karar 
verdi. 1923 yılında. Oxford hocalarından 
hiçbirinin mahallinde antropoloji çalışma
sı yapma tecrübesi olmadığından. C. G. 
Seligman ve B. Malinowski'nin yanların
da doktora yapmak üzere The London 
School of Economics'e gitti. Malinowski 
o zamanlar yerli halkın dilini kullanarak 
mahallinde çalışma yapan ilk antropolog
du. Seligman da daha önce eşiyle birlik
te. o sıralarda İngiltere ve Mısır'ın kont
rolü altında bulunan Sudan'da araştır

malar yapmıştı. Onun tavsiyesiyle Güney 
Sudan'daki Azande kabilesi üzerinde bir 
araştırma yapmaya karar verdi ve 1926-
1930 yılları arasındaki çeşitli sürelerde 
onlarla birlikte yaşayarak 1927'de bu 
topluluk üzerine hazırladığı tezle Londra 
Üniversitesi'nde doktor oldu. 1930-1935 
yılları arasında diğer bir Sudan kabilesi 
olan Nuerler ile Anuak. Luo ve başka Do
ğu Afrika kabileleri üzerine çalıştı; ll. 
Dünya Savaşı sırasında da askerlik göre
vini yaparken vakit buldukça Libya'nın 

Berka (Cyrenaica) bölgesindeki bedevi
ler üzerinde araştırma yaptı. Londra. 
I. Fuad (Kahire) ve Cambridge üniversi
telerindeki öğretim elemanlığı görevin
den sonra 1946 yılında A. R. Radcliffe
Brown'ın yerine Oxford Üniversitesi'ne 
profesör tayin edildi. 1970'te emekli
ye ayrılıncaya kadar bu görevde kaldı. 

Emekliliğinin ertesi yılı kraliçe tarafın
dan "sir" unvanı ile onurlandırıldı; 11 Ey
lül 1973'te öldü. 

Eserleri. Makale ve kitaplarının sayısı 
400'e ulaşır ve en önemli eserleri din ant
ropolojisi üzerinedir. Dindar bir kişiliği 

olan ve 1944 yılında Anglikan Kilisesi'n
den ayrılarak Katolikliği seçen Evans
Pritchard'ın din antropolojisi alanındaki 
çalışmaları tamamen kendine özgüdür 
ve mahallinde yaptığı uzun süreli göz
lemlerle yerli halkın konuştuğu dilleri iyi 
bilmesine dayanır. Bu çalışmaları Azan
de, Nu er. SenüsT ve karşılaştırmalı teorik 
araştırmalar olmak üzere dört grupta 
toplamak mümkündür. İlk kitabı olan 
Witchcraft, Oracles and Magic among 
the Azande (Oxford I 937). bazı eleştir

menlere göre bu asırda antropoloji ala
nında yazılan en önemli eserdir ve sa
dece antropologları değil aynı zamanda 
felsefeellerle sosyal tarihçileri de etkile-

EVANS- PRITCHARD, Edward Eva n 

miştir. Üslüp olarak soyut tartışma yeri
ne detaylı etnografik bilgiler vererek fi
kir geliştirmeyi tercih eden Evans- Prit
chard bu kitabında Zande halkının büyü, 
sihir ve kehanetle ilgili inançlarından. 

yani halkın günlük hayatta karşılaştığı 
tabii ve tabiat üstü güçlerin arkasında
ki sebep ve sonuçları nasıl yorumladığın
dan bahseder. Evans- Pritchard, Sudan'
daki Nuer halkı arasında yaptığı çalış

malarının sonucunda da üç kitap yayım
lamıştır : The Nuer. A Description of 
the Modes of Livelihood and Political 
Institutions ot a Nilotic People ( 1940). 

Kinship and Marriage among the Nuer 
(1951 ). Nuer Religion (1956) Bu kitap
ların en önemlisi olan Nuer Religion'da 
Nuer dini düşüncesinin. gelişmiş kültür
lerdeki teolojik bilgi ile karşılaştırılabile
cek kadar derinliğe sahip olduğunu be
lirtir. Üzerinde durduğu en önemli me
sele insanla tabiat üstü güçler arasın
daki mistik ilişkidir ve bu meseleyi Tan
rı kavramı. ruh ve beden. dini sembolizm. 
günah ve kurban. dini liderlik ve pey
gamberlik konularında çözmeye çalış

mıştır. Evans-Pritchard'ın din üzerine 
kaleme aldığı bir etnografik çalışma da 
The Sanusi ot Cyrenaica ( 1949) adlı ki
taptır. Yerinde yaptığı araştırmaların ya
nı sıra yazılı belgeleri de kullanarak or
taya koyduğu bu eser dini antropoloji 
çalışmaları için bir model teşkil etmiş, 
kendisi de yedi yıl sonra yayımlanan Nuer 
Religon 'da işlediği dini ve siyasi otori
teler arasındaki ilişki fikrine. bu kitabın 
konusunu oluşturan Berka'daki müslü
man SenüsT tarikatının tarihini esas al
mıştır. Bu kitap, dini değişme ve siya
set arasındaki ilişkiyi çok açık şekilde 
ortaya koyan bir temel eserdir. Müellifin 
din antropolojisi alanındaki son eseri ise 
düşünce, ideoloji ve toplum arasındaki 
ilişkileri ortaya koymaya çalışan teorile
rin karşılaştırmalı tenkidini yaptığı The
ories of Primiüve Religion (1965) adlı 

kitabıdır. 

Evans- Pritchard'ın diğer bazı eserleri 
şunlardır: The Political System of the 
Anuak of the Anglo Egypüan Sudan 
( 1940); Afrika· daki merkezi hükümeti 
olmayan toplumların siyasi yapılarını in
celeyen African Political Systems (M. 
Fortes ile birlikte. London 1940); Social 
Anthropology (B.B.C. radyosunda yap
tığı sosyal antropoloji hakkındaki konuş
malar; 1951); Essays on Social Anthro
pology (1964) ; The Position of Women 
in Primitive Society and Other Essays 
(1965); The Azande (1971); Man and 
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Woman among the Azande (ölümünden 
sonra yayımlanm ı ştır, 1974 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

A Bibliography of the Writings of E. E. E vans· 
Pritchard (ed. T. O. Beidelman), London 1974; 
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T. O. Beidelman, "Sir Edward E van Evans 
Pritchard, 1902- 1973: A n A ppreci ation ", An· 
thropos, sy. 69 (1974), s. 553-567 ; R. G. Lien
hardt, "Evans Pritchard, Sir Edward Evan 
( I 902-1973)", The Dictionary of National Biog· 
raphy 1971-1980 (ed L . Blake - C. S. Nic
holls), Oxford 1986, s. 297-299; J . Middleton. 
"Evans-Pritchard, E. E. (1902-1 973)", ER (ed. 
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Türk musikisinde bir birleşik makam. 
L _j 

lll. Selim tarafından terkip edilmiştir. 
Dizisi, zirgüleli hicaz makamı dizisinin 
ırak perdesindeki inici şeddine, eviç per
desindeki eksik segah ve eksik müstear 
beşlilerinin eklenmesinden meydana gel
miştir. Buradaki eksik segah beşlisi, özel
likle çıkıcı nağmelerde bazan eksik fe
rahnak beşiisi şeklini alabilir. Nota yazı
mında donanımına si koma bemolü ile 
fa, do, la ve mi bakiye diyeıleri yazılır; 
gerekli diğer değişiklikler ise yazım içe
risinde gösterilir. Makamın birinci dere
cede güçlüsü tiz durak eviç perdesi olup 
bu perdede segah veya müstear çeşni
leriyle yarım karar yapılır. Müstearlı ka
lış bazan asma karar durumundadır. Ana 
dizinin ek yerindeki nfm hicaz perdesi ise 
makamın ikinci derecede güçlüsü olup 
bu perdede de hicaz çeşnisiyle asma ka
rar yapılır. Durağı ırak perdesidir ve ini
ci bir seyir takip eder. Bu makam diZi
lerinin şematik gösterili şi şöyledir : 

rEvıçteeksiksegahbeşl!sl -ı 

~ t qt t r •r fi ı 

Eve-ara makamı günümüze kadar şed 
makam olarak kabul edilegelmiştir. Ger
çekten de eviç ve ırak perdeleri arasın
daki ana dizi zirgüleli hicaz dizisinin ini
ci şeddidir. Ancak eviç perdesi üzerinde
ki segah ve müstear beşlileri ana diziye 
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tamamen yabancıdır. Bu beşliler, dizi
nin uzatılması veya simetrik bir geniş

leme sonucu ortaya çıkmamalarına rağ

men bütün eve-ara eserlerde kullanıl

mıştır ; yani makamın yapısında mutla
ka bulUndukları halde ana diziye yaban
cıdırlar. Bu durumda, ana dizi her ne 
kadar şed ise de tiz taraftaki bu iki ya
bancı çeşninin bulunması sebebiyle eve
ara makamını artık şed makam değil bir 
birleşik makam olarak değerlendirmek 
daha uygun olacaktır. 

· Eve-ara makamına örnek olarak Dil
hayat Kalfa'nın çifte düyek usulündeki 
peşreviyle aksak semai usulündeki saz 
semaisi. lll. Selim'in muhammes usulün
de, "Mevc-i atlas-ı felekte ben hevadan 
geçtim" mısraı ile başlayan bestesi, Kü
çük Mehmed Ağa ' nın havf usulünde, "Ge
lince hatt- ı muanber o meh-cemalimi
ze" mısraı ile başlayan bestesi, Hamma
mfzade ismail Dede Efendi'nin aksak se
mai usulünde, "Hüsnüne mail gönlüm 
ezelden" mısraı ile başlayan şarkısı ve
rilebilir. 
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Sipahizc'ide Mehmed'in 
tarih ve coğrafya sözlüğü 

mahiyetindeki alfabetik eseri 
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EVDİRHANI 

Eski Antalya - Burdur 
kervan yolu üzerinde 
XIII. yüzyıla ait han. 

_j 

Antalya ' nın yaklaşık 18 km. kuzeyba
tısındaki Veşilbayır köyünün yakınında
dır. Yapının bugün yerinde bulunmayan 
üç satırlık mermer kitabesi, 1928 yılın
da tarihi dahil bir kısmı eksik olmasına 
rağmen R. Riefstahl tarafından okunmuş 
ve eserin ı. izzeddin Keykavus zamanın
da (ı 2 ı ı -1 220) yapıldığı anlaşılmıştır. Sel
çuklu dönemi kervansaraylarında gö
rülen açık avlulu. dört ana eyvanlı plan 
tipinin Anadolu'daki iki örneğinden ·bi
ri olması açısından ayrı bir önem taşı

maktadır (d i ğeri Ha rran ' ın 30 km. güney
doğusundaki ı 215 tarihli Han ei-Ba'rQr'
dur) Anadolu 'da pek benimsenmediği 
anlaşılan bu plan şeması diğer Selçuk
lu bölgelerinde yaygın olarak karşımıza 
çıkar. 

Kuzey- güney doğrultusunda inşa edil
miş düzgün dikdörtgen planlı yapı 54,00 x 
67,60 m. ölçülerindedir. Doğu ve batı 

cephelerinde üçer, diğer cephelerinde 
ikişer tane olmak üzere çevresinde top
lam on adet dört köşe payandası görü
lür. Güney cephede eksen üzerinde yer 
alan taçkapı dışa taşkındır ve girişin 

karşılıklı cephelerinde birer mihrabiye 
ni şi bulunmaktadır. 34,50 X 45,1 O m. 
ölçülerindeki dikdörtgen planlı açık av
lu dört yönden, çift sıra taş ayaklara ba
san tonozlarla örtülü derin eyvanlarla 
kuşatılmıştır . Bunlardan giriş eyvanı ve 
onun karşısına rastlayan ile yanlarda ek
sen üzerinde bulunanlar yüksek ve ge
niş ana eyvan, diğerleri galeri ölçülerin
dedir. içte, yapının doğu duvarında ku
zeyden dördüncü birime ve güney duva
rında batıdan üçüncü birime açılan bi
rer kapıdan , bugün yalnızca üçer basa
mağı görülebilen birer merdivenle dışa 
payanda olarak yansıtılmış dikdörtgen 


