
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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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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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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şekillenmesinden ortaya çıkan zorluklar 
üzerine "el-maksOr ve'l-memdOd" vb. ad
lar taşıyan risaleler kaleme almışlardır. Bu 
risalelerde ayrıca kelimelerin anlam ve 
kullanım özellikleriyle kullanım kuralları 
incelenmiştir. 

Bu tür kelimelerin bir araya toplanıp 
açıklandığı risaleler, Il. (VIII.) yüzyılda te
lifine başlanan konu sözlüklerinin de bir 
bölümünü oluşturmuştur. Bir kısmı alfa
betik olarak, bir kısmı da ilk harfinin mah
recine göre tertip edilen ve İbn Düreyd'in 
el-Ma]fşure'si ile İbn Malik et-Ta'i'nin 
eseri dışında diğerleri mensur olan bu ri
salelerin müellifleri arasında Yahya b. Zi
yad el-Ferra, Asmal, Kasım b. Sellam. İb
nü:s-Sikk'it, EbO Hatim es-Sicistani, Mü
berred, Mufaddal b. Seleme. Zeccac. İbn 
Keysan. Muhammed b. Cerir et-Taberi, 
İ bn Düreyd, Muhammed b. Osman ei
Ca'd, Niftaveyh. Ahmed b. Vellad, E bO Ali 
el-Kali, Ebu Ali ei-Farisi. İbnü'I-KOtıyye. 
İbn Haleveyh, İbn Dürüsteveyh. İbn Cinnl. 
İbn Side. Ahmed b. Muhammed ei-Haz
zaz. Ebü'J-Muzaffer İbn Hübeyre, EbO Be
kir İbnü'I-Enbarl. Kemaleddin ei-Enbari 
ve İbn Malik et-Tai'nin adı zikredilebilir. 
İbn Düreyd'in el-Ma]fşı1re'si İstanbul 
( 1300). Kahire (ı 324) ve Dımaşk'ta (ı 928) 
şerhiyle birlikte basılmış. Mehdi Ubeyd 
Casim tarafından ilmi neşri gerçekleşti
riimiş (el-Mevrid, Xlll/1, Bağdad 1984, s. 
ı 83-200, ibn Hi şam el-Lahmi şerhiyle bir
likte), üzerine birçok şerh yazılmıştır ( Keş
fü'?·?unün, ll, 1807-1808). BunlardanYah
ya b. Ziyadei-Ferra (nşr Abdülilah N eb
han-M. Hayrel-Bikai,Dımaşk 1983).Ah
med b. Veli ad (nşr. BrOnleh, Le iden ı 900; 
Kahire ı 326/1 928). Niftaveyh (nşr. Hasan 
Şazell FerhOd, Kah i re ı 980). İ bnü'l-Enbari 
(nşr. Atıyye Amir, Beyrut I 962) ve İbn Ma
lik' in (nşr Şinkiti, Kahire 1329) risaleleri 
zikredilebilir. 
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MAKSÜRE 

(bk. MAHFİL). 

MAKTA' 
(~) 

Gazel ve kasidenin 
son beyti 

(bk. BEYİT; GAZEL; KASİDE). 

MAKTA' 
(~f) 

Üzerinde 
kamış kalem ağzının 

kesilip düzeltildiği alet. 

_j 

_j 

_j 

"Üstünde kesim yapılan alet" manasıyla 
sözlükte yer alan makta' kelimesi Türk
çe'ye yanlış olarakyerleşmiş olup doğ
rusu "kesmek. yontmak". anlamındaki 
katt kökünden gelen mikattadır (üzerin
de kalem ağzı kesilen alet). Çoğunlukla eni 
2-3 cm., boyu 10-20 cm. olan. 2-3 mm. 
kalınlığında kemik veya fildişinden yapıl
mış bir plakadan ibaret makta ' ların yap
rak şeklinde boyu kısa olanları da vardır; 
bunlar maden veya deriden yapılmış ince 
bir zincirle divite bağlanır ve gerektiğin
de kullanılır. Basitleri kemikten. kıymet
lileri fildişinden yapılan makta'ların aba
noz ağacından. boynuz, bağa ve sedeften 
olanlarına da rastlanır. Gümüşten. sarı 
madenden veya üstü altın kakmalı taban 
demirinden imal edilmiş makta'larda ka
lem in kesileceği yere fildişinden küçük 
bir parça tutturulmuştur. Çünkü kalemin 

Makta' örnekleri: al Demir. bl Sedef, cl Fildisi. di Baga, el 

Fildişi 

ağzı sert bir zeminde kesilirse kalemtıra
Şin "tig" veya "namlu" denilen ağız kısmı 
dönerek keskinliğini kaybeder. Bu sebep
le makta' yapımında kalemtıraşın keskin
liğine zarar vermeyen fildişi gibi sertliği 
az maddeler tercih edilmiştir. 

Önce sol elin ayasına yaslanarak ucu dil 
şeklinde yontulan kamış kalem daha son" 
ra makta' üstüne yatırılıp ağzı eğri olarak 
kesilir (katt-ı kalem) . "Kalem ağzının dikine 
kesilmesi veya çatlatılması" demek olan 
"şak" işlemiyse kalem elde tutulurken ya
pılabileceği gibi istenirse makta' üstünde 
de gerçekleştirilebilir. Ancak her iki du
rumda da kalemin oynamadan sabit ka
labilmesi için makta' üzerinde "hane-i 
kalem. kalem yastığı, kalem yuvası" deni
len ve kalem çapı kadar yivi bulunan bir 
yuva çıkintısı yapılmıştır. 

Makta' imali, dergahların açık olduğu 
devirlerde mevlevihanelere gelir sağla
mak için Mevlevi dervişleri tarafından in
ce bir sanat haline getirilmiş. makta' üze
rine çakı. mil ve kıl testere ile gayet ince 
oygularla M evievi sikkesi, nakış. çiçek ve 
yazı gibi (çoğunlukla Hz. Mevlana'nın is
mi) gibi tezyini unsurlar işlenmiştir. Bil
hassa XIX. yüzyıla ait sanat değeri taşı
yan böyle makta'ların dip tarafında Fikri, 
Resmi, Sırri gibi makta' sanatkarlarının 
imzalarına da rastlanır. Kızıldeniz sedef
lerinden özenle yapılan, baş makamına 
Kubbetü's-sahre'nin ekseriya kabartma 
olarak işlendiği sedef makta'lara da ya
pıldığı şehrin adı dolayısıyla "Kudüs işi" 
denilmektedir. 

Kiltipler veya hattatlar makta' bulama
dıkları acil durumlarda kalemin gövdesini 
sol elin üçüncü ve dördüncü parmakları 
arasına sıkıştırıp ağzını baş parmak tırna
ğı üstünde kalemtıraşla kesrnek yoluna 
giderler. 
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