
EVHADÜDDIN-i KiRMANI 

ayırmıştır. Genellikle Farsça olan bu ru
baflerin 120'si B. M. Weischer tarafın
dan "Awhaduddln-i Kirmanı und Seine 
Vierzeites" (Isi., LVI, 1976) adıyla Alman
ca'ya, B. M. Weischer ve P. L. Wilson ta
rafından da Heat's Witness: The Sufi 
Qatrains of A whaduddin Kirmani (Tah
ran 1978) adıyla ingilizce'ye çevrilmiştir. 
Cami ve ondan naklen diğer bazı müel
lifler Şemseddin ei-Kirmanf'ye ait Mis
baJ:ıü'l-ervaJ:ı adlı eseri Evhadüddin'e 
atfetmişlerdir. Evhadüddin ·in Anadolu 
Selçuklu tarihi bakımından önemli bilgi
ler ihtiva eden ve müellifi bilinmeyen me
nakıbnamesinin yazma nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Nafiz Paşa , nr. ı 199). Eseri Bedfüzzaman 
FürQzanfer yayımiarnıştır (Tahran 134 7 
hş. ) . Menakıbnamenin Gelibolulu Muh
yiddin tarafından yapılan Türkçe tercü
mesi Konya'da Koyunoğlu Müze ve Kü
tüphanesi 'ndedir (nr. 21 06) 
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EVHADÜDDİN-i MERAGi 
( .}:-!_,.. .:ı;...U I ..~>y i ) 

Evhadüddln (Rüknüdd!n) 
b. Hüseyn -i Meragl-i İsfahanl 

(ö. 738 / 1338) 

İranlı mutasavvıf şair. 
__j 

673 'te (1274) Azerbaycan'ın Meraga 
şehrinde doğdu. Bundan dolayı Meragr 
veya Meragai, babası isfahanlı olduğu 
ve kendisi de bir süre bu şehirde otur
duğu için isfahani nisbelerini aldı. Bazı 
kaynakların, onun başlangıçta Safi olan 
mahlasını bırakıp Evhadi mahlasını al
masını. devrin tanınmış safilerinden Ev
hadüddin-i Kirmanf'ye intisap etmesine 
bağlamaları doğru değildir. Zira 673'te 
( 1274) doğan Evhadüddin-i Meragl'nin 
635'te (1238) ölen Evhadüddin-i Kirma
ni'ye bizzat intisap etmesi mümkün de
ğildir. Bu intisap olayı, Evhadüddin-i Me
ragl'nin Evhadüddin-i Kirmanf'ye manen 
intisap etmesiyle açıklanabilir. Eserlerin
den iyi bir tahsil gördüğü anlaşılan Ev
hadüddin, uzun seyahatlerden sonra yer
leştiği Meraga'da başta ilhanlı hüküm
darlarından EbQ Said Sahadır Han ol-

mak üzere bazı devlet adamları tarafın
dan himaye edildi. Evhadüddin Meraga'
da öldü ve burada defnedildi. Mahmud 
Perruh onun hakkında Ahval ü Aşar-ı 
EvJ:ıadi-i İşfahdni (Meşhed 1335 hş ) adlı 
bir monografi kaleme almıştır. 

Daha çok mersiye ve gazel türünde 
başarılı olan Meragi, manzumelerinde 
genellikle dini. ahlaki ve tasawufi konu
ları işlemiştir . 

Eserleri. 1. Divan. Yaklaşık 1 0.000 be
yitten ibaret olan divanı, çoğu EbQ Said 
Sahadır Han ile Vezir Gıyaseddin Mu
hammed'i öven kaside, gazel, terciibend, 
terkibibend ve rubaTierden meydana gel
mektedir. Eser Seyyid YQşa · (Ma dr as ı 951) 
ve Hamid Seadet (Tahran ı 340 hş. ) tara
fından neşredilmiştir. 2. Dehname (Man

tıku ' l- 'uşşak:). 600 beyit civarında olan 
bu tasawufi mesnevi 706'da (1307) Fah
reddin-i lraki'nin aynı adı taşıyan mes
nevisine nazire olarak yazılmıştır. Aşık 
ile maşukun mektuplaşmaları tarzında 
kaleme alınan eser. Nasirüddin-i TOsi'
nin tarunu Vecihüddin Yusuf'un isteği 

üzerine ve onun adına yazılmıştır. Deh
name Mahmud Perruh tarafından ya
yımlanmıştır (Meşhed 1335 hş.). 3. Cam-ı 

Evhadüddin- i Mera gl divan ının ilk iki sayfası (Nuruosmaniye K tp ., nr. 4195) 



Cem •. Senaf"nin Hadikatü'l-J:ıakika'sı 
tarzında ve onun vezniyle kaleme alın
mış ahlaki ve tasawufi bir mesnevidir. 
Cam-ı Cihanbin adıyla da tanınan ve 
yaklaşık 5000 beyit ihtiva eden mesne
vi Meragl'nin en iyi eseri olarak kabul 
edilir. Cam-ı Cem Vahid-i Destgirdi ta
rafından neşredilmiştir (Tahran ı 307 hş ı 
Bu üç eseri ayrıca Said-i Nefisi bir ara
da yayımiarnıştır (Tahran ı 340 h ş ı Kay
naklardan sadece SuJ:ıuf-i İbrahim adlı 
tezkirede adı geçen Enisü'l- caşıkin ad
lı eserin Evhadüddin'e ait olup olmadığı 
belli değildir. 
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Iii A . N Acİ ToKMAK 

EVHADÜZZAMAN 

(bk. EBÜ'I- BEREKATei-BAGDADI). 
L ~ 
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EVİÇ 

( ız_, ! ) 
Türk musikisinde 

bir perde ve birleşik makam. 
~ 

Eviç (eve) Perdesi. Türk müsikisinde 
portenin. sol anahtarına göre üstten bi
rinci çizgisi üzerine yazılan bakiye diyez
li fa notasının adıdır. 

Eviç Makamı. Türk müsikisinin en es
ki makamlarındandır. Dizisi, eviç perde-

sindeki eksik segah beşlisine nevada rast 
beşlisinin. yerinde uşşak makamı dizisi
nin ve ırak perdesindeki eksik segah beş
lisinin eklenmesinden meydana gelmiş
tir. Bu da ırak makamı dizisinin inici şek
lidir. Makam inici olduğu için ırak per
desindeki segah beşlisinin üst simetriği 
durumunda olan eviç perdesindeki se
gah beşiisi ile seyre başlanır. Bu beşli 

özellikle çıkıcı nağmelerde bazan eksik 
ferahnak beşlisine de dönüşür. Nota ya
zımında donanımına si koma bemolü ve 
fa bakiye diyezi konur. gerekli değişik
likler ise eser içerisinde gösterilir. Ma
kamın birinci derecede güçlüsü eviç per
desidir ve bu perdede segah çeşnisiyle 
yarım karar yapılır. Uşşak dizisinin ka
rar perdesi olan dügah ise makamın 
ikinci derecede güçlüsüdür. Eviç maka
mının durağı ırak perdesi olup dizileri
nin şematik gösterilişi şöyledir: 

r EVIÇtesega.hbeşlisl-, 

$ f 4tt r ~ı ('11) 

rNMda rastbe~lisll 

trırrr(u1 ) 

l lr.ıktaseg3hbeşlist1 
; ~ 4 rr • n (pP 

Eviç makamı seyrinde, fazla ısrar edil
meksizin nevada rastlı ve büselikli. nim 
hicazda hicazlı kalışlar yapılabilir. Ancak 
orta seyir alanındaki uşşak dizisinin ka
rar perdesi ve ikinci derecede güçlü olan 
dügahtaki uşşaklı kalış, bu makamın ka
rakteristik nağmelerini teşkil etmesi ba
kımından önemlidir. 

Eviç makamı ile bestelenmiş birçok 
eser arasında Tanbüri Ali Efendi· nin 
devr-i kebir usulünde peşrevi. Ebübekir 
Ağa'nın zencir usulünde, "Ziya-yı mihr 
edip neşve-i hicab sana" mısraı ile baş
layan bestesi. Hammamizade İsmail De
de Efendi'nin ağıraksak usulünde, "Bül
bül- asa rüz u şe b karım n eva" mısraı ile 
başlayan şarkısı ve Muallim İsmail Hak
kı Bey'in devr-i hindi usulünde, "Kulla
rında yok sana layık meta"' mısraı ile 
başlayan ramazan ilahisi örnek olarak 
verilebilir. 

;ij• y tns 0 0ı~ u un ı n wa wı J. ~ EJ!Ef! ı 

;ij~ an u }J Eviç makamı 
seyir örneğ i 

EVKAF-ı HÜMAVUN NEZARETi 
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Iii İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

EVKAF 

(bk. VAKlF). 
~ 

ı ı 
EVKAF-ı HÜMAYUN NEzARETİ 

L 

Osmanlı ülkesinde bulunan 
bütün vakıfların idaresinden, 

mülhak ve diğer vakıfların 
denetiminden sorumlu olan kurum. 

~ 

ll. Mahmud tarafından. sultaniara ve 
yakınlarına ait dağınık bir vaziyette bu
lunan vakıfların tek elden idaresi mak
sadıyla 1826'da kurulmuştur. O döne
me kadar işler durumda olan vakıflar 
üç ana grupta toplanmaktaydı. Bunlar 
Osmanlılar'dan önceki İslam devletlerin
den intikal eden evkaf-ı kadime. miri 
arazinin temliki suretiyle kurulan evkaf-ı 
irsadiyye ve hayır sever kimseler tara
fından sı rf kendi mülklerinden ayırdık
ları mallarla tesis ettikleri evkaf-ı sahi
ha-i lazime idi (Eima lıl ı Muhammed Ham
di, Ahkam-ı Euka{, s. ı ı 7) Bu vakıflar 
müstakil vakfiyelerine. vakfiyesi bulun
mayanlar da eski teamüllere göre ayrı 
hükmi şahsiyetler olarak faaliyet göste
riyordu. Başka bir ifadeyle vakıflar va
kıf kurucularının belirlediği esaslar doğ
rultusunda idare ediliyordu. Vakıfların 
şartlara uygun ve düzenli biçimde işle

yişini iki yetkili sağlardı. Vakfın yöneti 
mini mütevelli yürütür ve yaptığı işe "tev
liyet" adı verilirdi; vakfın denetimini ise 
nazır yerine getirir, buna da "nezaret" 
denilirdi. Umumiyetle vakıf mütevellisi 
vakıf sahibinin kendisi, onun ölümünden 
sonra da evlat ve ahfadı oluyordu. Padi
şah ve sultanlar kendi kurdukları vakıf
ların yönetimi ve denetimiyle yeterince 
meşgul olamadıkları için bu selatin va
kıflarının nezareti sadrazam, şeyhülis

lam ve kapı ağaları gibi yetkililere şart 
koşuluyordu. Böylece nezaret görevinin 
değişik yetkililere devredilmiş olması va
kıfların yönetiminde merkezi bir idare
ye geçiş ortamını da hazırlamıştı. 

Sadrazam. şeyhülislam ve kapı ağala
rının nezareti dışında , XVI. yüzyılın son
larına doğru Mekke ve Medine'deki mü
esseselere tahsis edilen ve ülkenin çe
şitli bölgelerinde bulunan vakıfların· tek 
bir elden idaresi için yeni bir nezaret teş-
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