EVKAF-ı HÜMAVUN NEZARETi

Cem •. Senaf"nin Hadikatü'l-J:ıakika'sı
ve onun vezniyle kaleme alın
mış ahlaki ve tasawufi bir mesnevidir.
Cam-ı Cihanbin adıyla da tanınan ve
yaklaşık 5000 beyit ihtiva eden mesnevi Meragl'nin en iyi eseri olarak kabul
edilir. Cam-ı Cem Vahid-i Destgirdi tarafından neşredilmiştir (Tahran ı 307 hş ı
Bu üç eseri ayrıca Said-i Nefisi bir arada yayımiarnıştır (Tahran ı 340 hş ı Kaynaklardan sadece SuJ:ıuf-i İbrahim adlı
tezkirede adı geçen Enisü'l- caşıkin adlı eserin Evhadüddin'e ait olup olmadığı
belli değildir.
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EVİÇ
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Türk musikisinde
bir perde ve birleşik makam.
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Eviç (eve) Perdesi. Türk müsikisinde
portenin. sol anahtarına göre üstten birinci çizgisi üzerine yazılan bakiye diyezli fa notasının adıdır.
Eviç Makamı . Türk müsikisinin en eski makamlarındandır. Dizisi, eviç perde-

sindeki eksik segah beşlisine nevada rast
beşlisinin. yerinde uşşak makamı dizisinin ve ırak perdesindeki eksik segah beş
lisinin eklenmesinden meydana gelmiş
tir. Bu da ırak makamı dizisinin inici şek
lidir. Makam inici olduğu için ırak perdesindeki segah beşlisinin üst simetriği
durumunda olan eviç per desindeki segah beşiisi ile seyre başlanır. Bu beşli
özellikle çıkıcı nağmelerde bazan eksik
ferahnak beşlisine de dönüşür. Nota yazımında donanımına si koma bemolü ve
fa bakiye diyezi konur. gerekli değişik
likler ise eser içerisinde gösterilir. Makamın birinci derecede güçlüsü eviç perdesidir ve bu perdede segah çeşnisiyle
yarım karar yapılır. Uşşak dizisinin karar perdesi olan dügah ise makamın
ikinci derecede güçlüsüdür. Eviç makamının durağı ırak perdesi olup dizilerinin şematik gösterilişi şöyledir:
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Eviç makamı seyrinde, fazla ısrar edilmeksizin nevada rastlı ve büselikli. nim
hicazda hicazlı kalışlar yapılabilir. Ancak
orta seyir alanındaki uşşak dizisinin karar perdesi ve ikinci derecede güçlü olan
dügahtaki uşşaklı kalış, bu makamın karakteristik nağmelerini teşkil etmesi bakımından önemlidir.
Eviç makamı ile bestelenmiş birçok
eser arasında Tanbüri Ali Efendi· nin
devr-i kebir usulünde peşrevi. Ebübekir
Ağa'nın zencir usulünde, "Z iya-yı mihr
edip neşve-i hicab sana" mısraı ile baş
layan bestesi. Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin ağıraksak usulünde, "Bülbül- asa rüz u şe b karım neva" mısraı ile
başlayan şarkısı ve Muallim İsmail Hakkı Bey'in devr-i hindi usulünde, "Kullarında yok sana layık meta"' mısraı ile
başlayan ramazan ilahisi örnek olarak
verilebilir.
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EVKAF-ı HÜMAYUN NEzARETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan
bütün vakıfların idaresinden,
mülhak ve diğer vakıfların
denetiminden sorumlu olan kurum.
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ll. Mahmud tarafından. sultaniara ve
ait dağınık bir vaziyette bulunan vakıfların tek elden idaresi maksadıyla 1826'da kurulmuştur. O döneme kadar işler durumda olan vakıflar
üç ana grupta toplanmaktaydı. Bunlar
Osmanlılar'dan önceki İslam devletlerinden intikal eden evkaf-ı kadime. miri
arazinin temliki suretiyle kurulan evkaf-ı
irsadiyye ve hayır sever kimseler tarafından s ı rf kendi mülklerinden ayırdık
ları mallarla tesis ettikleri evkaf-ı sahiha-i lazime idi (Eim a lıl ı Muhammed Hamdi, Ahkam-ı Euka{, s. ı ı 7) Bu vakıflar
müstakil vakfiyelerine. vakfiyesi bulunmayanlar da eski teamüllere göre ayrı
hükmi şahsiyetler olarak faaliyet gösteriyordu. Başka bir ifadeyle vakıflar vakıf kurucularının belirlediği esaslar doğ
rultusunda idare ediliyordu. Vakıfların
şartlara uygun ve düzenli biçimde işle
yişini iki yetkili sağlardı. Vakfın yönetimini mütevelli yürütür ve yaptığı işe "tevliyet" 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. Padişah ve sultanlar kendi kurdukları vakıf
ların yönetimi ve denetimiyle yeterince
meşgul olamadıkları için bu selatin vakıflarının nezareti sadrazam, şeyhülis
lam ve kapı ağaları gibi yetkililere şart
koşuluyordu. Böylece nezaret görevinin
değişik yetkililere devredilmiş olması vakıfların yönetiminde merkezi bir idareye geçiş ortamını da hazırlamıştı.
Sadrazam. şeyhülislam ve kapı ağala
rının nezareti dışında , XVI. yüzyılın sonlarına doğru Mekke ve Medine'deki müesseselere tahsis edilen ve ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan vakıfların· tek
bir elden idaresi için yeni bir nezaret teşyakınlarına
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