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ak da bilinen Kede yer alýr; Mûsâ
032’de (1623) inndaki Rus istilâsý
Osmanlý eserleriu cami günümüze
manlý yapýlarýndan
slar tarafýndan iþokslar’ca kullanýlKatolik kilisesi olsayede yýkýmdan
ir onarým geçiren
se þeklinde kullakalem iþleriyle besýrasýnda bunla95 yýlýnda Kýrým’a
lar’ýn ibadete açmakta olup sýva altekrar ortaya çý-

kare planlý yapýnýn
þerit halinde altýköþelerin çok aþaantiflerle her cepreli onaltýgen kasbbeye geçilmiþtir.
eniþlikte ve 3 m.
rlak bir penceresi
maktadýr. Caminin
bbe eteðinde çok
cerenin bulunmaermektedir. Yýkýl-

mýþken eski kaidesi üzerine 1976’da tekrar inþa edilen caminin minaresi giriþ cephesinin sað köþesindedir. Kare þeklinde
kesme taþ bir kaidenin üstünde prizmatik
üçgenlerle geçiþ yapan gövde yenidir. Minareye caminin içinden çýkýlýr.
Caminin giriþ cephesi son cemaat yerinin bugün yýkýlmýþ olmasýndan dolayý eski biçimini kaybetmiþtir. Bu cephede sivri
kemerli giriþ kapýsý ve iki yanýnda sivri kemerli pencereler vardýr. Pencerelerin dýþ
taraflarýnda birer küçük mihrap niþi bulunur. Giriþ cephesinde yapýlan restorasyon
sonucunda asýl son cemaat yerinin izleri
ortadan kalkmýþsa da vaktiyle beþ bölümlü olduðu tahmin edilebilir. Batý cephesinde mihrap kaidesinin hemen yanýnda kündekâri iþçiliði olan kanatlarý orijinal bir kapý
vardýr. Bunun yanýnda ikinci bir kapý ana
mekâna giriþi saðlamaktadýr. Bu kapýnýn
iç tarafýnda sivri bir alýnlýðýn yer almasý eskiden beri burada bir kapý olduðunu göstermektedir. Ýç mekânýn kuzeyindeki ahþap galeri muhtemelen sonradan yapýlmýþtýr. Galerinin alt tarafýnda iki pencerenin yanýnda bunlarla ayný ölçüde birer dolap niþi bulunmaktadýr. Cami avlusunda
bugün yer alan ve türbe olarak adlandýrýlan bir yapý kalýntýsý Evliya Çelebi’de geçen Þehid Baba ve Þeyh Ebûbekir isimli
iki ziyaretgâhtan biri olmalýdýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Evliya Çelebi, Seyahatnâme (Daðlý), VII, 257;
P. S. Pallas, Bemerkungen aus einer Reise in die
Südlichen Statthalterschaften des Russischen
Reiches in den Jahren 1793 und 1794, Leipzig
1801, s. 262; E. D. Clarke, Travels in Various
Countries of Europe, Asia and Africa: Russia,
Tartary and Turkey, Philadelphia 1811, s. 359360, 363; A. L. Jakobson, Srednevekovýy Krým,
Moskva 1964, s. 113; Oktay Aslanapa, Kýrým ve
Kuzey Azerbaycan’da Türk Eserleri, Ýstanbul
1979, s. 13, 113; 1. Crimea as seen by Travellers and Artists, Engravings of Late 18 th and
Early 19 th Century, Simferopol 1996; Yevgeniy
Katyuþin, Feodosiya Kaffa Kefe, Feodosiya 1998,
s. 130-131; Yücel Öztürk, Osmanlý Hakimiyetinde Kefe: 1475-1600, Ankara 2000, s. 212-213;
Chim Krikun, Pamyatniki Krýmskotatarskoy Arhitekturi, Simferopol 2001, s. 27-30; W. Barthold, “Kefe”, ÝA, VI, 536; Cengiz Orhonlu, “Kefe”,
EI 2 (Fr.), IV, 902-903.
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3 Haziran 1870’te Ýstanbul’da Süleymaniye semtinde doðdu. Müftüler yetiþtirmiþ
Moralý bir aileden gelmektedir. Dedesi Trapoliçe müftüsü Abdülhalim Efendi þiirle

meþgul olmuþ, 1820 isyanýnda þehri isyancýlara teslim etmek istemeyen ahaliye önderlik ettiði için isyancýlar tarafýndan öldürülmüþtür. Deðiþik vilâyet ve sancaklarda
kapý kethüdâlýðý yapan babasý Yahyâ Sezâi Efendi basýlmamýþ bir divançe sahibidir. Moralý bir Halvetî þeyhinin kýzý olan annesinin soyu Niyâzî-i Mýsrî’ye kadar ulaþýr.
Yedi yaþýnda iken babasýný kaybettiði için
aðabeyi Refik Bey’in himayesinde yetiþti. Rüþdiyeyi bitirdikten sonra Galatasaray
Sultânîsi’ne yazdýrýldý. Bu okuldan mezun
olunca Hariciye Nezâreti Þehbenderlik Hizmetleri Kalemi’nde memuriyete baþladý
(29 Aðustos 1889). Marsilya baþþehbenderliði kançýlarý olarak tayinine kadar (11 Ekim
1893) Matbûât-ý Dâhiliyye Kalemi memurluðu ve Takvîm-i Vekayi‘ Ýdaresi mütercim
yardýmcýlýðý görevlerini de yürüttü. 18931895 yýllarýnda Atina, Pire, Poti ve Kerç’te
þehbender vekilliði ve þehbenderlik yaptý.
Aralýk 1895’te tayin edildiði Þehbenderlik
Hizmetleri Kalemi sermüsevvidliði göreviyle Ýstanbul’a döndü. Serhalifeliðe kadar
yükseldiði bu görevi Ekim 1908’de sona
erdi. Buradan Ticaret ve Nâfia Nezâreti
Ticaret Müdürlüðü’ne, ardýndan Hariciye
Nezâreti Umûr-ý Ticâriyye Þubesi Müdürlüðü’ne nakledildi. Ayrýca Galatasaray Sultânîsi’nde imlâ, kýraat, Türkçe, kitâbet ve
edebiyat öðretmenliði yaptý (1898-1909).
Aralarý açýk olduðu için Tevfik Fikret’in bu
okula müdür olarak gelmesinden sonra
oradan ayrýlýp Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nde hocalýða baþladý. Burada edebiyat
tarihi dersleri okuttu (1910-1912). Galatasaray Sultânîsi’ndeki öðrencileri arasýnda
Ahmed Hâþim, Abdülhak Þinâsi (Hisâr) ve
Hamdullah Suphi de (Tanrýöver) bulunuyordu. 1912 Eylülünde tayin edildiði Budapeþte Baþkonsolosluðu’nun Mütareke’nin ilânýyla laðvedilmesi üzerine Ýstanbul’a
döndü. Ýki yýl sonra, daha önce ýsmarlanmýþ olan savaþ malzemeleriyle ilgili bir komisyonun baþkanlýðý göreviyle yurt dýþýna
gitti. Budapeþte, Viyana ve Berlin’de iki
yýl kadar kaldý. Dönüþünde son halife Abdülmecid Efendi’nin baþmâbeyinciliðine
getirildi (Kasým 1922) ve halifeliðin laðvedilmesine kadar bu görevde kaldý (Mart
1924). 1926’da Ankara’da önce Hariciye Vekâleti’nin Konsolosluk Hizmetleri ve Ticaret Umum Müdürlüðü’ne, ardýndan bu vekâletin müsteþarlýðýna tayin edildi. Saðlýk
problemleri sebebiyle Ankara’dan ayrýlmak zorunda kalýnca Anadolu - Baðdat
demiryollarý ile Elektrik Þirketi Yönetim
Kurulu üyeliklerine getirildi. 19 Mayýs
1927’de vefat etti ve Maçka Þeyhler Mezarlýðý’nda defnedildi.
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Ahmed Hikmet, Galatasaray Sultânîsi’nde bazý çalýþmalarýný hocasý Muallim Nâci’nin eleþtirisine sunmuþ, ilk yazýsý Sezâizâde Abdülhalim Hikmet imzasýyla Pâyidar gazetesinde yayýmlanmýþ (1887), Nâmýk Kemal’in ölümü üzerine bir mersiye
yazmýþtýr. Ýlk neþredilen eseri Parmantiye
yahut Patates adýyla çevirdiði bir fen kitabýdýr (1890). Dördüncü sýnýfta ödev olarak hazýrladýðý Leylâ yâhud Bir Mecnunun Ýntikamý adlý uzun hikâyesi de basýlan ilk telif eseridir (1891). Fen alanýndaki
çevirileri dolayýsýyla adý Servet-i Fünûn
sayfalarýnda görünmeye baþlamýþ, “Roman Fabrikasý” adlý makalesiyle derginin ilk
yazarlarýndan biri olmuþtur (1893). Ayný yýl
Hazîne-i Fünûn dergisinde çevirileri ve
yazýlarý çýkan Ahmed Hikmet, yurt dýþýndan döndüðü 1896’da Servet-i Fünûn’da bir araya gelen edebiyat topluluðuna
(Edebiyât-ý Cedîde) katýlmýþtýr. Servet-i
Fünûn’da tercümeleri ve yazýlarý, özellikle de hikâyeleriyle dikkat çekmiþtir. Sonradan Hâristan ve Gülistan adlý kitabýnda
bir araya getirdiði bu hikâyeler onun iki
dönem halinde ele alýnan yazarlýðýnýn dil
ve duyarlýlýkta Edebiyât-ý Cedîde zevkine
büyük oranda baðlý kaldýðý birinci dönemini temsil etmektedir. Bu devirde ferdî
duyuþ ve estetik kaygý ön plandadýr. Dilde Arapça ve Farsça kelime ve terkiplere
açýktýr. Ýkinci döneminde Türkçülüðü belirginlik kazansa da onda millî benliði oluþturan psikolojinin kökleri yurt dýþýndaki ilk
görev yýllarýna kadar iner. Edebiyât-ý Cedîde devri Servet-i Fünûn’una Türklük cereyanýnýn ilk iþaretleri Mehmed Emin’le
(Yurdakul) beraber Ahmed Hikmet’le gelmiþtir. Bu dönemde Servet-i Fünûn’da
yayýmlanan “Nakiye Hala”, “Yeðenim” ve
“Ýki Mektup” hikâyeleri onun millî ve içtimaî meselelere duyarlýlýðýný göstermektedir.
II. Meþrutiyet’in ardýndan Türkçülük cereyanýnýn en hararetli taraftarlarýndan bi507
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asaray Sultânîsi’ncasý Muallim Nâuþ, ilk yazýsý Sezâit imzasýyla Pâyianmýþ (1887), Nâerine bir mersiye
eseri Parmantiye
evirdiði bir fen kiü sýnýfta ödev olahud Bir Mecnuhikâyesi de basý1). Fen alanýndaki
Servet-i Fünûn
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ön plandadýr. Dilime ve terkiplere
e Türkçülüðü bemillî benliði oluþyurt dýþýndaki ilk
r. Edebiyât-ý Cedîn’una Türklük ceMehmed Emin’le
ed Hikmet’le gelrvet-i Fünûn’da
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dan Türkçülük ceraftarlarýndan bi-

ri olmuþ, bu sýrada kurulan Türk Derneði’nin üyeleri ve Türk Yurdu Cemiyeti’nin
kurucularý arasýnda yer almýþtýr. 1912’de
Atina’da yapýlan XVI. Milletlerarasý Þarkiyatçýlar Kongresi’ne Türk dili ve edebiyatýyla ilgili fikirlerini Fransýzca bir bildiri ile
sunmuþtur. Türk Ocaðý’na üye olarak faaliyetlerini desteklemiþtir. Macaristan’da
bulunduðu sýrada birçok konferans yanýnda milletlerarasý kongrelere katýlmýþ, TürkMacar dostluðunun kuvvetlenmesine büyük katkýlar saðlamýþtýr. Budapeþte’deki
faaliyetleri içinde Türkçe öðretimi için
dershanelerin açýlmasý, Türkçe bazý oyunlarýn sahnelenmesi, bir cami yaptýrýlmasý
ve Gülbaba Türbesi’nin onarýlmasý da bulunmaktadýr.
Eserleri. A) Telifleri. 1. Leylâ yâhud Bir
Mecnunun Ýntikamý (Ýstanbul 1308). 2.
Hâristan ve Gülistan (Ýstanbul 1317).
Hâristan adýyla da yayýmlanan eserin (Ýstanbul 1324) yeni harflerle iki baskýsý bulunmaktadýr (Ýstanbul 1969, 2005). 3. Kadýn Oyuncak Deðildir (Ýstanbul 1335).
4. Çaðlayanlar (Ýstanbul 1338). Türkçülük
anlayýþýna uygun olarak yazdýðý hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniði bakýmýndan mükemmel sayýlmasa da
içinde taþýdýðý derin millî heyecan ve bu
duygularýn çerçevesini çizen fikirleriyle en
fazla sevilen eseri olmuþtur. 1940’tan baþlayarak yeni harflerle de yayýmlanmýþ, Fethi Tevetoðlu’nun hazýrladýðý baskýya yazarýn kitaplarýna girmemiþ bazý hikâyeleri
dahil edilmiþtir (Ýstanbul 1971, 1987). 5.
Gönül Haným. Tasvîr-i Efkâr gazetesinde tefrika edilen bu romaný (1 Þubat – 13
Nisan 1920) Fethi Tevetoðlu yeni harflerle
yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1971; Ankara 1987).
6. Bîgâne Durmayýn Âþinânýza, Müftüoðlu Ahmed Hikmet’in Mektup, Þiir ve
Günlükleri (haz. M. Kayahan Özgül, Ankara 1996).
B) Tercümeleri. Antoine A. Parmentie,

Parmantiye yahut Patates (Ýstanbul
1307); Alexandre Dumas Fils, Bir Riyâzînin Muâþakasý yâhud Kâmil (Ýstanbul
1308); Baronne de Staff, Tuvalet ve Letâfet-i Âzâ (Ýstanbul 1309; Müftüoðlu bu
esere Türkler’in giyim kuþamýyla ilgili bir
bölüm eklemiþtir).
Müftüoðlu’nun ölümü üzerine Türk
Yurdu (nr. 191-30, Haziran 1927) ve Güneþ (nr. 11, Haziran 1927) dergilerinde
onunla ilgili özel bölümlere yer verilmiþtir.
Ahmet Tetik, Ahmet Hikmet Müftüoðlu’nun Hayatý, Eserleri ve Fikirleri Üzerine Bir Araþtýrma adýyla doktora tezi ha508
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zýrlamýþtýr (1999, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
BÝBLÝYOGRAFYA :
“Ahmet Hikmet Bey”, Nevsâl-i Millî, Ýstanbul
1330, s. 63-65; Fethi Tevetoðlu, Büyük Türkçü
Ahmet Hikmet Müftüoðlu, Ýstanbul 1951; Hikmet Dizdaroðlu, Müftüoðlu Ahmet Hikmet, Ýstanbul 1964; Bilge Ercilasun, “Ahmet Hikmet Müftüoðlu”, Büyük Türk Klâsikleri, Ýstanbul 1990,
X, 76-79; a.mlf., “Ahmet Hikmet Müftüoðlu’nun
Orhun Abideleriyle Ýlgili Romaný: Gönül Haným”, Yeni Türk Edebiyatý Üzerine Ýncelemeler,
Ankara 1997, I, 380-390; Florinalý Nâzým, “‘Hâristan’ ve ‘Çaðlayanlar’”, Süs, sy. 21, Ýstanbul
1339, s. 4-6; Ercüment Ekrem [Talu], “Ahmed
Hikmet’e Dâir”, Güneþ, sy. 11, Ýstanbul 1927;
Fevziye Abdullah Tansel, “Ahmet Hikmet Müftüoðlu: Hayatý ve Sanatý”, TM, IX (1951), s. 1-34;
Recep Duymaz, “Yeðenim Yahut Batýdan Gelen”,
Yöneliþler, sy. 10, Ýstanbul 1982, s. 31-34; a.mlf.,
“Saflýðýn Bedeli”, Yedi Ýklim, sy. 56, Ýstanbul 1994,
s. 9-11; Ramazan Kaplan, “Türk Romaný ve Dýþ
Türkler: Gönül Haným”, MK, sy. 71 (1990), s. 5051; Adnan Akgün, “Osmanlý Arþiv Belgelerine
Göre Edebiyatçýlarýmýzýn Hal Tercümeleri XV:
Ahmet Hikmet Müftüoðlu”, Yedi Ýklim, sy. 42,
Ýstanbul 1993, s. 47-49; a.mlf., “Ahmet Hikmet
Müftüoðlu’nun Eserlerinin Kronolojik Listesi”,

Doðu Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Dergisi,
sy. 1, Gazimaðusa 1998, s. 125-146; a.mlf., “Ahmet Hikmet Müftüoðlu’nun Memuriyet Hayatýna Dair Ek Bilgiler”, Ýlmî Araþtýrmalar, sy. 7,
Ýstanbul 1999, s. 285-312; a.mlf., “Ahmet Hikmet Müftüoðlu’nun Edebiyat ve Dil Hakkýndaki
Görüþleri”, TUBA, XXVII/1 (2003), s. 23-46; Ahmed Hamdi Tanpýnar, “Ahmed Hikmet”, ÝA, I,
183-184; Mustafa Kutlu, “Ahmed Hikmet Müftüoðlu”, TDEA, I, 65-66; M. Kayahan Özgül, “Ahmed Hikmet Müftüoðlu”, Türk Dünyasý Edebiyatçýlarý Ansiklopedisi, Ankara 2002, I, 162163.
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Paydaþlarýn
ortak maldan yararlanma
usulü hakkýnda anlaþmalarýný
ifade eden fýkýh terimi.

™

Sözlükte “iyi durumda olmak, hazýr hale
gelmek” anlamýndaki hey’et kökünden türeyen mühâyee “birden fazla kiþinin belirli bir durum üzerinde uzlaþmalarý” veya
“taraflardan her birinin vaad ettiðini hazýr ve elveriþli hale getirmesi” demektir.
Fýkýh terimi olarak müþterek mâliklerin
zaman sýralamasý veya mekân belirlemesi
yapmak suretiyle ortak maldan yararlanma usulü hakkýnda anlaþmalarýný ifade
eder. Her bir paydaþýn kendi þâyi hissesinden diðerlerinin yararlanmasýna izin verip hakkýný baðýþladýðý veya bunu gönüllü
olarak verdiði düþünülerek mühâbee ve
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mühânee þeklinde de adlandýrýlmýþtýr (Muhammed b. Abdullah el-Haraþî, VI, 184).
Müþterek mülkiyete konu olan mal veya
mallardan bütün hissedarlarýn uzun süre
yararlanmasýnýn sorunlara yol açmasý kuvvetle muhtemel olduðundan bunlarýn rýzâen veya mahkeme kararýyla taksim edilmesi en saðlýklý çözüm gibi görünse de
(bk. KISMET) bazý durumlarda ortak mülkiyetin devamý zorunlu veya daha yararlý
olabilmektedir. Bu sebeple paydaþlardan
birinin talebi halinde müþterek mülkteki
þüyûun giderilmesine öncelik verilmekle
birlikte taksimin mümkün olmadýðý veya
önemli deðer kaybýna yol açtýðý yahut hiçbir paydaþýn taksim talep etmediði durumlarda karþýlýklý anlaþma yoluyla ortak mülkten zaman veya mekân bakýmýndan yapýlacak paylaþýma göre yararlanýlmasý esasý benimsenmiþtir. Ayný cinsten iki deðerin, yani menfaatle menfaatin vadeli olarak deðiþimini konu edinmesi yönüyle Hanefîler mühâyeeyi fýkhî kurallara (kýyas)
aykýrý bulmakla birlikte konuya iliþkin özel
delillere binaen istihsan yoluyla tecviz etmiþlerdir. Naslarda zikredilip de kaldýrýldýðý veya yürürlüðünün devam ettiði açýklanmayan önceki ilâhî dinlere ait hükümlerin (þer‘u men kablenâ) müslümanlar bakýmýndan da geçerli olduðu ilkesini benimseyen fakihlere göre Sâlih peygamberin
kavmi Semûd’un suyu dönüþümlü kullanma kuralýný ihlâl etmesinden söz eden
âyetler (eþ-Þuarâ 26/155-159; el-Kamer 54/
28-31) mühâyeenin meþruiyet delillerinin
baþýnda yer alýr. Hz. Peygamber’in Bedir
seferi sýrasýnda bir deveyi üç kiþi arasýnda
paylaþtýrýp sýrayla binmelerini saðlamasý da
(Ýbn Hiþâm, II, 264) mühâyeenin naklî delilleri içinde zikredilir. Ayrýca fakihler arasýnda menfaatlerden nöbetleþe yararlanýlmasýnýn cevazý hakkýnda görüþ ayrýlýðýnýn
bulunmamasý ve böyle bir paylaþýma duyulan ihtiyaç bu iþlemin genel kabul gören
dayanaklarý arasýnda sayýlýr.
Mühâyee fýkýh literatüründe taksim kurallarýnýn incelendiði “kýsmet” ana baþlýðý
altýnda ele alýnýr. Eþya tasavvurunun bir
uzantýsý olarak Hanefî fakihleri tarafýndan
mühâyee “menfaatlerin taksimi” þeklinde
tanýmlanýrsa da hükümleri incelendiðinde
mahiyeti itibariyle bunun müþterek mülke
konu mallarýn kullanýmýna iliþkin bir sözleþme olduðu görülür. Nitekim Ýbn Arafe
gibi bazý Mâlikî fakihlerince verilen “ortak
mülkiyete konu olan bir malda her paydaþýn diðerinden aldýðý yetkiyle sahip bulunduðu ihtisas ve geliri deðil bizâtihi menfaati hakkýnda elde ettiði müsaade” þek510

lindeki tarifte (M
el-Haraþî, VI, 184
hale getirilmiþtir.
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þýma göre yararl
kullerin yaný sýra
dalanýlabilen kýyem
rarlanma mühây
Mislî mallar ve b
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Zaman bakýmýnd
lar, ortak malýn ta
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Kâsânî, VII, 32-33
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