MlZRAKLI iLMiHAL
eleştirilmiştir. Eser ilki İstanbul'da 1258
(1842) yılında olmak üzere pek çok defa
basılmıştır (Özege, lll, 1140). Mızraklı İl
mihal adı ve Latin harfleri ile yayımlanan
kitapların önemli bir kısmı metne bağlı
kalmaya özen göstermemiş , bir kısmı ise
eserin yalnız adını kullanmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
Mızraklı İlmihal, İstanbul 1306; a.e. (haz.
İ s mail Kara). İstanbul 1999; Abdülaziz Bey.
Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri (n ş r. Kazım Arısan-Duygu A rıs a n Günay). İstanbul
1995 , ı, 62; özege. Katalog, lll, 1140; Hatice Kelpetin Arpaguş. Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları, İstanbul
2001 , s. 38-39 ; Hasan Kurt. Cumhuriy et Dönemi Ilmihal Kitaplarının İtikadi Konulara Yak' laşımı (yüksek li sa ns tezi. ı 998). Sakarya Üni versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 66-67;
Saadettin Merdin, Mızraklı ilmihal'in ilikadi
Açıdan Tahlili (yüksek lisans tezi, I 999). UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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M. KAMiL YAŞAROGLU

Mİ'CEN
(~1)

Eskiden Kabe
L

Rüknülıraki arasında

kapısı

ile
bulunan çukur.
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Sözlükte "karmak. yoğurmak" anlamın
daki acn kökünden türeyen mi'cen (mi'cene) "çamur karılan, hamur yoğrulan
yer" demek olup Kabe'nin kuzeydoğu duvarının önünde Rüknülıraki ile Kabe'nin
kapısı arasındaki çukur bu adla anılmıştır.
Bunun sebebini zikreden rivayetler arasında en güçlü olan ı, Kabe'nin inşası esnasında Hz. İsmail'in inşaat harcını burada karmış olduğu yolundaki rivayettir (M .
Ali e i- Mağribl, ll, ı 05) . Ancak bunun doğ
ruluğunu teyit edecek bir bilgi bulunmadığı gibi adiandırma da son dönemlere
aittir. Eski kaynaklarda buradan "Kabe'nin önündeki çukur" diye söz edilmektedir.
Mi'cen'in ehemmiyetiyle ilgili çok sayı
daki rivayetin en önemlisi, beş vakit namaz farz kılındığında Cebrail'in Hz. Peygamber' e namazı burada kıldırmış oldu. ğunu bildiren nakildir (Fasl, 1, 354-355).
Bundan dolayı buraya "m usaila Cibril" de
denilmektedir. Diğer bir rivayete göre ise
Kabe'nin inşası sırasında Hz. İbrahim bu
yeri kendisi için makam edinmiştir. Daha
sonra Resı11-i Ekrem veya bazı rivayetlere
göre Hz. ömer namaz kılanların tavafı engellememesi için bu makamı Kabe'den
biraz uzağa çekmiştir (a.g.e., 1, 334-335;
bk. MAKAM-ı İBAAHİM):
Bu çukur yeni yerine alınmadan önce
makam-ı İbrahim'in yerini gösteriyordu.
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İbn Cübeyr, burasının Ka be yıkandığı zaman suların aktığı bir çukur olarak kaldı
ğını söylemiş. M ağri bi ise bu bilgiye baş
ka yerde rastlanmadığını belirtmiştir. İbn
Cübeyr er-RiJ:ıle'sinde , Kabe'nin kapısı ile
Rüknülıraki arasında bulunan havuz biçimindeki çukurun uzunluğunu on iki, enini
beş buçuk, derinliğini yaklaşık bir karış
olarak, Fasi uzunluğunu 4, enini zıt ve derinliğini 0,5 arşın diye kaydetmiştir (Şi
fa'ü 'l-garam, ı. 358) . İbrahim Rifat Paşa
çukurun derinliğini 30 santim , enini 1,S
m. ve uzunluğunu yaklaşık 2 m. olarak
vermektedir. Mi'cen. hacıların tavaf sıra
sında düşerek sakatlanmalarına yol açtığı
için 20 Şubat 1958 tarihinde kapatılmış
ve üzerine mermer döşenmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

Ezraki, Ai)baru Mekke (Me! has). I, 350-351;
İbn Cübeyr, er-Ri/:ı le, Beyrut 1400/1980, s. 62;

Fas!, Şiftı'ü '1-gartım(nşr. ömer Abdüsselam Tedmürl), Beyrut 1405/1985,1,334-337, 351-358;
Mir'tı tü 'l-Haremeyn, s. 959; İbrahim Rifat Paşa.
Mir'tıtü'l-Haremeyn, Kahire 1344/1925, !, 267;
Hüseyin Abdullah Baselame. Ttırfi)u 'imtıreti 'l
Mescidi 'l-Hartım, Cidde 1400/1980, s. 140 vd.;
a.mlf., Ttırfi)u '1-Ktı'beti'l-mu 'a.?.?ama, Cidde
1402/1982, s. 186-189; M. Ali el-Mağribl. A'ltı
mü 'l-Hictız fi'l-karni 'r-rtıbi' 'aşer li'l-hicre, Cidde 1404/1984, ll, 105.
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SALiM ÖGÜT

MİCMER
(bk. BUHURDAN).
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şeyhi, şair

ve edip.

Bitlis'te görevli bulunan

ağabeyi

İsmail Zihni Bey'in yanında tamamladı.
Bitlis İdadisi'nden mezuniyetinin ardın

dan istanbul'da Maliye Nezareti Kalemi'nde memuriyete başladı . İki yıl sonra Orman Meadin ve Ziraat Umum Müdürlüğü Kalemi'ne nakl edildi. Bir ara Akşehir
Hatip Mektebi'nde Türkçe ve edebiyat
muallimi olarak görev yaptı. Farsça'yı diğer ağabeyi Mustafa Re'fet Efendi ve Bahariye Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede'den, Arapça'yı Beyazıt dersiamlarından ve istanbul Darülfünunu müderrislerinden Hüseyin Avni Efendi'den
öğrendi. Hüseyin Avni Efendi'nin diğer
derslerine de devam ederek icazetname
aldı. Mehmed Said Efendi'den Arap edebiyatı, ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].ô.ri hafızı olarak tanı
nan Said Efendi'den el-Cômi'ıı'ş -şaJ:ıiJ:ı'i
okudu. Bu yıllarda Mehmed Said Efendi'nin kızı Fıtnat Hanım'la evlendi. Hüseyin
Fahreddin Dede'ye intisap ederek çile çı
karan Midhat Bahari, Eyüp Hatuniye Nakşibendi Dergahı şeyhi Hoca Hüsameddin
Efendi'den mesnevihanlık icazeti aldı.
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından kısa
bir süre önce Ankara Mevlevihanesi'ndeki bir sohbet sırasında Midhat Bahari'nin
sözlerinden etkilenen Konya makam çelebisi Abdülhalim Çelebi'nin başındaki
destarh sikkeyi çıkarıp ona giydirmesiyle
Mevlevi şeyhliği makamına yükselmiş oldu. Dergahlar kapandığı sırada Kasım
paşa Mevlevlhanesi mesnevlhanıydı.
Türkiye Sanayi ve Meadin Bankası kurulunca bu bankanın haberleşme şubesi

MİDHAT BAHARI
(1875-1971)
Mevlevi

sırada

başkatipliğine , ardından SümerbankAlım
Satım Şubesi haberleşme
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İstanbul'un Eyüp semtindeki Taşlıbu
run Sadi Dergahı'nda doğdu. Asıl adı Ahmet Midhat'tır. Bahariye Mevlevihanesi'ne mensup olduğu ve şiirlerinde "Sahari" mahlasını kullandığı için Midhat Bahari
diye tanınmış , soyadı kanunundan sonra
Beytur soyadını almıştır. Babası Askeri
mahkeme başkatibi Kütahyalı Mehmed
Nuri Efendi, annesi Sadi Dergahı şeyhi
Süleyman Efendi'nin kızı FatmaAliye Ha-

bölümü şefli
getirilen Midhat Bahari 1945 yılın
da emekli oldu . 1959'da açılan İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsü'nde bir buçukyıl
kadar Farsça okuttu. Rahatsızlığı sebebiyle enstitüden ayrıldıktan sonra Caddebostan'daki evinde ilmi çalışmalarına değine

nım'dır.

babasın ı küçük yaşta
dedesi Şeyh Süleyman
Efendi'nin yanında yetişti. İlk dini bilgile- ·
ri dedesinden, Şark dilleri ve edebiyatın
daki derin kültürünü aile çevresinden ve
ailenin seçkin dostlarından edindi. Eyüp
Darülfeyz-i Hamidi Mektebi'ni ve Eyüp
Asker1 Rüşdiyesi'ni bitirdi. İdadi tahsilini,
daha sonra Ankara defterdan olan ve o

Midhat Bahari

kaybettiğinden

Midhat Bahari

