
ei-MAKSADÜ'I-ESNA 

İkinci bölüm temel konular ve hedefler 
hakkında olup üç fasıl halinde düzenlen
miştir. Birinci fasıl, meşhur olan Ebu Hü
reyre rivayetindeki doksan dokuz ismin 
kendi sırasına göre açıklanmasından iba
rettir. 1 00 sayfalık bir hacme sahip bulu
nan bu kısım on sayfalık bir açıklama ile 
sona ermektedir. Müellif burada, isimle
ri açıklarken kulun o isimden alabileceği 
hissenin neden ibaret olduğu yolundaki 
uyarılarının sebeplerini anlatmaktadır. 

Bunları ilahi ahlakla, yani esrna-i hüsna
nın içerdiği ahiakla ahlakianmanın gere
ği yanında bazı sufilere nisbet edilip bu
rada sözü geçen ahlakianma ile bağlan
tılı göster ilen hulül ve ittihad söylentisi
nin imkansızlığı ve yanlışlığının vurgulan
ması şeklinde özetlemektedir. İkinci bö
lüm. çok sayıda ismin zat-ı ilahiyyeye rü
cu edip yoğunlaşması ve Ehl-i sünnet' e 
göre yedi sıfatta özetlenmesiyle Mu'te
zile ve filozoflara ait sıfat anlayışında bu 
yoğunlaşmanın nasıl telakki edildiğ i ko
nuları ile son bulmaktadır. 

Kitabın üçüncü bölümü eklerden teşek
kül etmiş olup üç fasla ayrılmıştır. Bura
da, Kur'an'da ve Sünnet'te Allah'a izafe 
edilen isimlerin doksan dokuzia sınırlı ol
madığı. bu sayının öne çıkarılmasının hik
meti, ilahi isim ve sıfatiarın nasların bil
dirmesiyle sabit olmasının yanı sıra (tev
kifi) akli çıkarımlarla O'na isim ve sıfat 
nisbet etmenin imkan dahilinde bulu
nup bulunmad ı ğı gibi hususlar işlen
mektedir. 

el-Ma~şadü 'l-esna, gerek önsözü ve 
doksan dokuz ismin ele alınışından gerek
se sonundaki eklerden anlaşı ldığ ı üzere 
Gazzall'nin tasawufla ilgilendiği dönem
de kaleme alınmıştır. Kitabın bütün bö
lümlerinde müellifin sürükleyici ve sami
mi üslübunun yanında zihnin ve kalbin 
ürünü olan kelaml ve tasawufi yaklaşım
ları dikkat çekmektedif. Gazzall'nin, eser
ler inde başarısını sağlayan zahir- batın 
uyumunun sanatkarane tecellisi bu kitap
ta açıkça görülmektedir. Abdülkerlm ei
Kuşeyrl'nin aynı konuda kaleme aldığı et
Tal).bir fi 't-te?,k ir ile el-Ma~şadü'l-esna 
arasındaki mistik an latım benzerliği Gaz
zall'nin Kuşeyrl'den etkilendiğini ortaya 
koymaktadır. el-'Avaşım mine'l-~ava

şım adlı eserinde Gazzall'nin keşf anlayı
şını eleştiren Ebu Bekir İbnü 'I-Arabl'nin 
( el-'Avaşım, ll, 14- 17, 30-33) esrna-i hüs
naya dair el-Emedü'l-a~şa adlı kitabın
da büyük çapta onun açıklamalarından 

istifade etmiştir. Fahreddin er-Razi'nin 
Levami'u'l-beyyina t adlı esrna-i hüsna 
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şerhide hem genel plan hem işieniş açı
sından el-Ma~şadü 'l-esna'yı takip et
miştir. Razi eserinde isim vererek Gazza
ll'den nakiller yapmıştır. el-Ma~şadü'l

esna'nın aynı konuda yazılan eserler üze
rindeki etkileri sonraki dönemlerde de 
devam etmiştir. Eser Ortaçağ'dan itiba
ren Batı dünyasında da ilgi görmüş ve 
bazı bölümleri tercüme edilmiştir (DİA, 
x ııı . 520. 527) . 

İslam dünyasında ve diğer ülkelerdeki 
kütüphanelerde birçokyazma nüshası bu
lunan el-Ma~şadü 'J-esnô'nın Türkiye Di
yanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
Kütüphanesi bilgisayar kayıtlarında çoğu 
Süleymaniye'de olmak üzere eliiye yakın 
nüshası görülmektedir ( çeş i t li kütüpha
nelerdeki yazma nüshaları için bk. Brockel
man n, GAL, ı. 538; Suppl., ı . 746; ay rı ca 

bk. el-MaJı:şadü'l-esna, neş redenin giri ş i, 

s. XVI-XVII; Abdurrahman Bedevl , s. I 35-
! 36) Eser Kahire (! 322, 1324, ts. [ei-Mek
tebetü'l-allamiyyeJ) ve Beyrut'ta (ts. [Da
rü'l -kütübi'l-ilmiyyeJ) basılmıştır. Bessam 
Abdülvehhab ei-Cabl'nin neşrinden baş

ka (Kıbrı s ! 407/ 1987) Fazluh Şehade Al
manya, İngi ltere ve Amerika'da bulunan 
altı nüshaya dayanarak eserin ilmi neşrini 
gerçekleştirmiştir ( Beyrut ı 97 ı. ı 982) . 

Kitap üzerine Şemseddin Muhammed 
b. İbrahim ei-Hatlb ei-Vezlrl'nin yaptığı 
çalışma (ei-Menhelü '1-'a?b fi şer/:ıi esma'i 'r

rab) Katib Çelebi tarafından Şer]Ju'l-es

mô'i 'l-l).üsna başlığ ı altında zikredilmiş

se de kendisinin de ifade ettiği gibi eJ
Ma~şadü 'J-esnô'nın muhtasarından iba
rettir (Keşfü '?·?unun, ı ı . ı 033, 1805)za
/:ıu '1-meknfın, l l. 594; Süleymaniye Ktp., M. 
Mu ra d - M. Arif. nr. 190). Eserin Türkçe ve 
İngilizce tercümeleri de vardır (Yurdagür, 
s. 55) . Helmut Ga1je ve Ahmet Arslan ki
taba dair birer makale yazmışlardır (bk. 
bibl.) . 
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!il BEKiR TOPALOÖLU 

L 

MAKSEM 
( ~ ) 

Şehir suyu şebekelerinde 
su t aksim merkezi. 

_j 

Kelimenin aslı Arapça maksim olup 
"suyun koliara ayrıldığı yer" demektir. İlk 
defa Romalılar tarafından kullanıldığı sa
nılan maksemler. dağıtılan suların dış kir
lenmelerden korunması için daima kapalı 
bir bina halindedir. Bu dağ ıtma merkezine 
suyolcular "kubbe" adını da verirler. Mak
seme gelen su tekneveya sandık denilen 
küçük bir havuza alınır. Sandığın düşey yü
zü üzerine su seviyesinden ekseni 96 mm. 
aşağıya yerleşti rilen lüle adlı kısa borular 
vasıtasıyla debi ölçülür. Sandığın içerisin
deki su seviyesini sabit tutmak için lüle
lerin bulunduğu cephenin üzerinde sa
vaklar yer alır ; yağmurların fazla olduğu 
mevsimlerde savcıklardan taşan sular da
ğıtılan yerlere gider. Ana maksemler bü
yük ve gösterişli yapılardır. istanbul'un 
en büyük maksemi, Eğrikapı'daki Savak
lar Kubbesi de denilen Mimar Sinan'ın yap
tığı Eğrikapı Maksemi'dir. Taksim meyda
nına adını veren ve sekiz köşeli bir yapı 
olan Taksim Suyu Maksemi de mevcut mak
serolerin tahribat görmemiş tek ömeğidir. 

1127 (1715) tarihli Kırkçeşme suyunun 
tevzi şemasında Eğrikapı Maksemi'nden 
100 lüle (5200 m3/gün) su dağıtıldığı belir
tilmiştir. Mimar Sinan'ın 976 (1568-69) 
yılına ait tevzi defterinde de aynı miktar 
yazılıdır. Maksernin 124 lülesinden on üçü 
Yedikule yönüne, 111'i ise Fatih itfaiye
si'nin arkasındaki Tezgahçılar Maksemi'ne 
su gönderir. Buradan ayrılan bir dehliz 
Gedikpaşa üzerinden Ayasofya Kubbesi'
ne. bir diğeri de Tahtakale Kubbesi'ne gi
der; bu son iki maksem bugün yolun al
tında kalmıştır. Tezgahçılar Maksemi de 
halen yer altında olmakla birlikte kaldırı

rnın üzerindeki bir taş kaldırılarak içine 
inilebilmektedir. Tabanı yol seviyesinden 

Taksim 
Maksemi

istanbul 



üsküdar Doğancılar Maksemi- istanbul 

8 m. kadar aşağıda olan maksernin Ro
ma devrinden kaldığı ve en köklüsü Mi
mar Sinan tarafından gerçekleştirilen çe
şitli tamirler geçirdiği anlaşılmaktadır. 
Taksim Maksemi, ı. Mahmud tarafından 
Taksim suyu tesisleriyle beraber 1 732 yı
lında yaptırılmıştır. isale hattından Tak
sim deposuna dolan su bu maksemdeki 
on lüleden Fındıklı-Tophane. diğer on lü
leden Beyoğlu Galata ve yandaki dörtlü
leden Kasımpaşa yönüne dağıtılır. Kayıt
lara göre bu maksernden dağıtılan sula
rın debisi 41 lüledir (2132 m3/gün). Giriş 
oluğunun iki tarafında iki kitabe bulun
makta ve soldakinde Kaptanıderyil Gazi 
Hasan Paşa'ya yaptırdığı Kalyoncu Kışiası 
ve çeşmelere toplam22 masura ( 143 m3

/ 

gün). sağdakinde Sadrazam Yusuf Paşa'
ya 8 masura (52 m3/gün) su tahsis edildi
ği yazmaktadır. Taksim isale hattı üzerin
de yakın zamanlara kadar mevcut olan 
Harbiye M aksemi ise yol açılması dolayı
sıyla kaldırılmıştır. Anadolu yakasındaki 
mevcut en önemli maksem Üsküdar Do
ğancılar'da bulunan ve halk arasında ge
nellikle türbe sanılan Damad İbrahim Pa
şa Maksemi'dir. Harap durumdaki yapı
nın üzerinde ta'lik hatla yazılmış Şair Ne
dlm'in bir kasidesi vardır. 

Maksemlerin küçük birer örneği de şe
hir içerisindeki suyun basıncını ayarlayan 
su terazilerinin tepesinde bulunur ve 
bunlar vasıtasıyla aynen maksernde oldu
ğu gibi su ölçülerek çeşitli yerlere dağıtılır. 
Halen Süleymaniye Çocuk Kütüphanesi'
nin duvarı üzerinde bunun tipik bir örneği 

yer almaktadır. Şehir dışındaki ana isale 
hatları üzerinde bulunan maksemlere ise 
maslak veya ku b be ve bazan da şekline 
göre baca denir. istanbul'daki masiakla
rın başlıcaları Taksim suyu isale hattı üze
rindeki Hacı Osman Bacası. Ayazağa Van. 
Derbent ve Maslak kubbeleriyle Mecidi
yeköy Maslağı'd ır. 
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li] KAZlM ÇEÇEN 

el-MAKSUD 
( ~~1) 

Osmanlı medreselerinde okutulan 
Arapça sarf kitabı. 

..J 

Müellifi bilinmemektedir. Birgivl eserin 
imam-ı Azam Ebu Hanife'ye ait olduğunu 
söylüyorsa da (İm'anü'l·en?ar. s. 151) kay
naklarda bu görüşü teyit eden bir kayda 
rastlanmamıştır. Kitapta önce sarf ilmi
nin önemine işaret edilmiş. daha sonra 
sülasl mücerred ve r ubal mücerred fiil
Ierin vezinleriyle rubal mücerred veznine 
mülhak altı bab tanıtılmış, ardından sü
lasiye mezld rubal, humasi ve südasl fiil 
kalıpları ile (toplam on dört kalıp) rubal 
mücerrede mezld üç fiil kalıbı ele alınmış

tır. "Masdardan türeyen kip ler" başlığı al
tında masdar. masdar çeşitleri ve mas
dardan türeyen mazi, muzari, emir ve ne
hiy. ism-i fail ve ism-i mef'QI kip ve kalıp
larının kuruluş ve çekimleri açıklanmıştır. 
"Sahih fiilierin çekimi" başlığıyla sahih fi
illerin mücerred ve mezld kalıplarının ma
zi. muzari. emir ve nehiy kiplerinin ma
lum ve meçhul şekilleriyle ism-i fail ve 
ism-i mef'Qllerinin çekimleri anlatılmış
tır. "Notlar" (Fevaid) başlığını taşıyan bö
lümde geçişsiz (lazım) bir fiili geçişli (mü
teaddl). geçişli bir fiili geçişsiz yapmanın 
yolları. hangi fiil kalıplarının (bab) geçişli
lik veya geçişsizlik bildirdiği, fiil kalıpları
nın ifade ettiği istek, işteşlik(müşareket) 
ve dönüşlülük (mutavaat) gibi diğer an
lamlar, isim ve fiillerdeki zaid harfler ve 
bu harflerden bazılarının bildirdiği ma
nalarla bir kelimedeki zaid harfleri belir
lemenin yolları açıklanmıştır. "İlletli fiil
lerle sahih fiillerden hemzeli ve muzaaf 
olanlar" başlıklı bölümde söz konusu fiil
lerle bunların çekimleri esnasında mey-

MAKSOR ve MEMDÜD 

dana gelen i'lal. ibdal ve idgam gibi deği
şiklikler ve kuralları açıklanmıştır. 

el-Ma~şud'a birçok şerh yazılmıştır 
(Keş{ü';ç·;çunün, ll, 1807) Bunlardan Bir
givl'nin İm'anü'l-en?dr'ale'l-Ma~şud'u 
(Bulak 1244; istanbul 1293), Ömer b. As
ker el-Hamevi'nin şerhiyle ( el-Matbaatü'l
meymeniyye, 1306) müellifi meçhul el
MatlCı.b bi-şerJ:ıi'l-Ma~şud (ei-Matbaa
tü'I-Vehbiyye, 1293; ei-Matbaatü' I-Meyme
niyye, 1310; istanbul 1324. 1331) ve Isa 
(Efendi) es-Sirevl'nin RCı.J:ıu 'ş-şurCı.J:ı'u (b k. 
bi bl) sayılabilir. Eser Manisalı Ahmed b. 
Muhammed tarafından Türkçe olarak 
şerhedilmiştir. Hocazade Ahmed kitaba 
bazı ilaveler yapmış ve bu çalışma İldveli 
Maksud adıyla basılarak dönemin okul
larında okutulmuştur. 
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ı;il KENAN DEMİRAYAK 

ı 
MAKSUR 

...., 

(bk.KASR). 
L ..J 

ı 
MAKSUR ve MEMDUD 

...., 

(~~...l.o.<ıJI~.J~I) 

Sonunda 
maksur ve memdud elif bulunan 
Arapça kelimelere dair eserlerin 

ortak adı. 
L ..J 

Arapça'da kelimenin sonunda bulunan 
ve önü fetha olan elife "maksur elif", bu 
harf ile biten isim ve sıfatiara da "mak
sOr isimler" adı verilir. MaksOr elif ya uza
tan elif ya da önü fetha olan ya şeklinde 
yazılır. MaksOr elifin bazan uzun elif. ba
zan da ya şeklinde yazılması belli kuralla
ra bağlıdır. Kelime sonundaki e lif- hem
zeye ( "') "memdQd elif", böyle isim ve sı
fatlara da "memdQd isimler" denir. 

Lugat ve gramer alimleri ilk devirlerden 
itibaren maksOr ve memdQd isimlerle sı

fatların müennes veya müzekker. mün
sarif veya gayri mü nsarif olduklarının be
lirlenmesi, tesniye ve cemi hallerinde elit
lerin dönüşüme uğraması yahut aynen 
kalması üzerinde durmuşlar. bu konular 
ve elifin az veya çok uzatılmasına göre 
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