
MESfLE 

kezi olan Mesile'de özellikle deri üzerine 
altın , gümüş ve ipek işlemeli el sanatları 
yaygındır. Çevresindeki Arap atı yetiştiri
ciliği sebebiyle eyer yapımcılığı gelişmiş
tir. Şehrin nüfusu 1987 yılında 75.500 iken 
2004 yılının başlarına ait tahminlere gö
re 118.000'e ulaşmıştır. Mesile şehrinin 
merkez olduğu aynı adlı idari bölümün 
(vilayet) 18.718 km2 'yi bulan alanı üze
rinde 2004 yı lının başlarında tahmini 
olarak 960.000 kişi yaşıyordu. 
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MESKEN 
(~1) 
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Arapça sükna (veya seken) kökünden 
zaman ve mekan ismi olan mesken hare
ketin zıddıdır ve "hareketin sona erdiği 
durum" demektir. Mesken yerine nadiren 
meskin, seken ve sükna kelimeleri de 
kullanılır. "Konaklama ve geeeleme yeri" 
anlamındaki mesken fıkıh terimi olarak 
bir kişi veya ailenin sürekli oturmak ama
cıyla yerleştiği yeri ifade eder. Kur'an'da 
"sekene" fiili ve türevleri yirmi, mesken 
ve çoğul u mesakin on iki ayette sözlük ve 
örtteki kullanımıyla geçer. Yemen'de Se
beliler'in çok güzel bahçelerle çevrili olan 
m eskenierinden övgüyle söz edilmesi (Se
be' 34/ I 5) . h oşa giden evlerin kişiye AI
Iah'tan, peygamberinden ve Allah yolun
da savaşmaktan daha sevimli gelmesinin 
yerilmesi (et-Tevbe 9/24), Allah'a inanan 
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erkek ve kadınlara adn cennetlerinde h o
şa gidecek konutların verileceğinin bildi
rilmesi (et-Tevbe 9/72; es-Saf 61/12) bu
na örnek gösterilebilir. Aile kurma teşeb
büsünün kuvveden fiile çıkması bir mes
ken teminiyle başlar. Bir hadiste üç şeyin 
inanan kişi için mutluluk kaynağı olacağı 
belirtilir: Geniş bir ev, iyi binek ve iyi bir 
eş. Diğer bir rivayette bunların aksinin de 
mürnin için mutsuzluk kaynağı olacağı 
ifade edilmiştir (Müsned, ı . !68; lll, 407). 

İslam hukukunda mesken nafaka yü
kümlülüğünün bir parçası olarak eş. ço
cuklar ve belirli akrabalara karşı teminle 
yükümlü bulunulan mekan olması sebe
biyle önem taşır. Evli kadın kocasından. 
belli bir yaşa kadar çocuklar ve evli olma
yan kızlar babalarından, diğer nafaka ala
caklıları da nafaka yükümlüsü yakın hı
sımlarından belirli şartlarla mesken ta
lebine hak kazanırlar. Kur'an'da, "O ka
dınları imkanınıza göre oturduğunuz yer
de oturtun" buyurulur (et-Talak 65/6). Bu
rada söz konusu olan yükümlülük boşa
nıp iddet beklemekte olan kadınlarla il
gilidir. Normal evlilik içinde kadının bu 
haktan yararlanması ise tabii hakkıdır. 
Diğer taraftan, "Kadınlarla iyi geçinin" 
ayetide (en-N isa 4/19) kadına konut sağ
lamanın iyi geçimin gereklerinden oldu
ğunu ifade eder. 

Bir kadın evlenip kocasının evine yerleş
tikten sonra onun yiyecek, içecek, giyim 
ve mesken harcamaları kocaya aittir. 
Bunlar eşierin sosyal seviyelerine göre 
sağlanır; eşierin her ikisi de zenginse bu
na uygun harcama yapılır, ikisi de yoksul
sa kadın kocasından zenginler düzeyinde 
bir harcama yapmasını isteyemez. Öte 
yandan bazı alimler. nafaka konusunda 
yalnız kocanın sosyal ve ekonomik duru
munun dikkate alınacağını söylemişler
dir. Kur'an'da, "Annelerin yiyecek ve gi
yeceği uygun tarzda (ma'rOf) çocuğun 
babasına aittir" buyurulur ( el-Bakara 2/ 
233). Ayetteki ma'rilf "aşırılığa kaçma
dan ve cimriliğe düşmeden örfe göre alı
şılan ve makul karşıtanan yaşam biçimi" 
demektir. Bu ayetler mesken de dahil ol
mak üzere her türlü nafaka için ana ilkeyi 
bildirir. Buna göre meskenin eşierin mali 
ve sosyal durumlarına uygun bulunması 
ve bağımsız bir bölümden oluşması ge
rekir. Bu yer güvenli olmalı ve karı- koca 
hayatı yaşamaya elverişli bulunmalıdır. 

İslam hukukçuları genellikle kadının. 
kocasının hısımlarıyla birlikte yaşamaya 
zorlanamayacağını, ancak kocanın bir 
başka evliliğinden olan ve henüz ergenlik 
çağına ulaşmayan çocuklarının bundan 

müstesna olduğunu , eşin bu çocuklara 
itiraz edemeyeceğini söylerler. Yine ka
dının kendi hısımlarından herhangi biri
ni, hatta başka kocadan olma çocuklarını 
ancak kocasının izniyle evinde barındıra
bileceğini. erkeğin eşinin yakınlarına kar
şı bakım ve nafaka yükümlülüğünün bu
lunmadığını ifade ederler. Ancak bu gö
rüşler. İslam hukukçularının yaşadıkları 
dönemin şartları ve mesken imkanlarıyla 
yakından ilgilidir. Burada meskenle ilgili 
sınırlayıcı hükümler bir yandan aile mah
remiyetini koruma, öte yandan kadının 
güvenliğini , evin huzur ve sükilnunu sağ
lama hedefine yöneliktir. Bu hedefin ger
çekleştiği geniş evlerde sınırlayıcı hüküm
lerin daha yumuşak bir uygulama alanı 
bulacağı bir gerçektir. Diğer taraftan karı
kocanın birlikte çalışıp kazandığı ve ev har
camalarının ortak gelirlerden karşılandığı 
durumlarda kadının da gerekli hallerde 
kendi çocuklarını yanına alabilmesinin "iyi 
geçimin" (en-Nisa 4119) ve hakkaniyetin 
bir gereği olduğu düşünülmelidir. 

Evli kadının genel nafaka hakkı çerçe
vesinde mesken hakkına sahip olduğu 
noktasında İslam hukukçuları arasında 
tereddüt bulunmamaktaysa da boşanan 
veya kocası ölen eş için aynı hakkın var 
olup olmadığı şu durumlara göre farklı 
değerlendirilmektedir: Ölüm iddeti bek
leyen kadına nafaka ve yaygın görüşe gö
re mesken gerekmez. Ölümle birlikte ki
şinin hak ve yükümlülüklerinin sona er
mesi ilkesi nafaka ve mesken yükümlü
lüğü için de geçerlidir. Bu durumdaki ka
dının bir yıl meskende oturabilmesi için 
vasiyet yapılmasını öngören ayetin (ei
Bakara 2/240) kadına miras hakkı tanıyan 
(en-Nisa 4/12) ayetle neshedilmiş olduğu 

hakim görüştür. Boşanan kadının mes
ken hakkına gelince, eğer kadın hamile 
ise İslam hukukçuları kadının nafakaya ve 
dolayısıyla meskene hak kazandığını söy
lerler. Eğer hamile değilse Hanefiler, ka
dının ister ric'i ister bain talakla boşan

mış olsun iddet süresince yine nafakaya 
hakkı olduğunu , dolayısıyla aynı süre için 
meskene de hak kazandığını kabul eder
ler. Maliki ve Şafiiler ise ric'i talakta kadı
nın her tür nafakaya hakkı olduğunu söy
lemekle birlikte bain talakta sadece mes
ken hakkının bulunduğunu düşünürler. 

Hz. Peygamber'in üç defa boşanan Fatı
ma b. Kays'a "Senin için sükna ve nafaka 
yoktur" dediği rivayet edilmekle birlikte 
(Buhari. "Talal5", 4 ı; Müslim. "Raçlac", 
ıo3, 109, II ı. 113, ı 14, ı 17) Hz. Aişe, Hz. 
ömer ve onları takip eden Kilfe ekolü 
hukukçuları bu hadisi, Kur'an-ı Kerim'in 



genel hükümleriyle (et-Talak 65/ 1) çatış
tığı ve adı geçen kadın sahabinin özel 
şartlarıyla ilgili olduğu için dikkate alma
mışlardır (Müslim, "TalaJ5", 46, 52-55 ; 
EbG DavGd, "TalaJ5", 38-40) . imam Şafii, 
bu hadisi mesken bakımından dikkate al
mamışsa da nafaka kapsamında olan di
ğer yükümlülükler açısından göz önünde 
bulundurmuş ve bain talakla boşanmış 

hamile olmayan kadına mesken dışında 
bir nafakanın gerekmediğini söylemiştir. 

imam Malik de aynı görüştedir. İbn Ebü 
Leyla, yukarıda zikredilen hadise dayana
rak bain talakla boşanan ve hamile olma
yan kadın için hiçbir nafakanın gerekme
diğini kabul etmiştir. Mesken yükümlülü
ğü evlilik nafakası kapsamına dahil oldu
ğu gibi usul-fürG ve akrabalık nafakası 
kapsamına da dahildir. Buna göre baba 
çocuğu . çocuk da bakıma muhtaç anne ve 
babası için bir mesken teminiyle yüküm
lüdür, aynı şekilde akrabalık nafakasıyla 
yükümlü olanlar da bu yükümlülük çer
çevesinde yakınlarına karşı mesken te
miniyle mükelleftir (bk. NAFAKA) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb el-isfahani. el-Mü{redat, "skn" md .; 
Lisanü 'l-'Arab, "skn" md.; Müsned, 1, 168; lll , 
407; IV, 229 ; Buhari, "Ta la~" , 41; Müslim, " Ra-

. çla'", 103, 109, ııı , ıı3, ıı4 , ıı7, "Tala~" . 

46, 52-55; ibn Mace, "Tala~", ı O; Ebü Davüd, 
"İmare", ı O, "Tala~", 38-40; Tirmizi, "Nikii.J::ı ", 
38, "Tala~" , 5; Nesai, "NikiiJ::ı ", 21, " Tala~" , 7, 
70, 72; Serahsi, el-Mebsaı, V, 181; Kurtubi, el
Cami', lll , 163; ibnü'I-Hümam, Fetf:ıu'l-kadfr, lll, 
321, 323; el-Fetava'l-Hindiyye, I, 544; Ebü'I
Beka, el-Külliyfıt, s. 511-512; Alüsi, Rüf:ıu'l
me'ani, 1, 146 ; Bilmen, Kamus, ll, 450; Hasan 
Güleç, İslam Hukukunda Na{aka, izmir 1996, 
s . 52-56, 71-76 . 

Iii HAMDİ DöNDÜREN 

L 

MESKÜKAT 
( ..:.ıll~ ) 

Basılmış madeni paralar 
ve bununla ilgili bilim dalı, 

nümismatik. 
_j 

Sözlükte "üzerine damga vurulmuş" 

anlamına gelen meskfikün çağulu olan 
meskfikat, damgalanarak sikke haline 
dönüştürülmüş madeni paraları 1 sikke
leri ifade eder. Ayrıca bu kelime sikkelerle 
uğraşan bilim dalı olan nümismatik kar
şılığı da kullanılmıştır. Osmanlılar'da XIX. 
yüzyılın sonlarından itibaren müzecilik 
alanındaki gelişmelere paralel olarak or
t aya ç ı kan sikke incelemelerine ilm-i 
meskfikat denmiş ve bu terkip daha son
ra yerini nümismatike bırakmıştır. Eski 
Yunan'da "kanun" anlamında kullanılan 

Milartan önce VI. yüzyılda Lydi a' nın başşehri Sardes'te dar
bedilen altın ve gümüş sikkeler 

nomostan tü retilen eski Yunanca namis
m a 1 noummos ve Latince nummus "sik
ke" manası taşımaktaydı. Bu iki kelime 
nümismatik teriminin ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. Nümismatikle uğraşan 
ve ve sikkeleri bilimsel bir metotla ince
leyen kişiler de nümismat olarak adlan
dırılmıştır. 

MeskGkat ilminin ilgi alanı icadından 
bugüne kadar çok geniş bir sikke dilimini 
kapsar. Bunlar günümüzden yüzlerce yıl 
önce yaşamış toplumlar, uygarlıklar, kül
türler hakkında başka kaynaklardan öğ
renilemeyen ya da öğrenilebilenleri doğ
rulayan ve destekleyen bilgileri sağladığı 
için meskGkat. geliştirilen ilmi metot ve 
usullerle bir araştırma sahası oluşturdu
ğundan bilim dalı olarak kabul edilmiştir. 

Sikkenin icadından Bizans Devleti'nin so
nuna kadar basılan sikkeler "antik nümis
matik" adı altında incelenirken Ortaçağ 
islam devletleri ve Osmanlı Devleti'nin 
sikkeleri " İslami nümismatik" adıyla ele 
alınmıştır. Normalde kağıt paraların. ma
dalyaların ve jetonların nümismatik çalış
malarının dışında kalması gerekirse de 
bu konularla ilgili başka bir çalışma alanı 
bulunmadığından bunlar da nümismatik 
içerisinde ele alınır. MeskGkatın asıl uğra

şı malzemesi olan sikke tam olarak "para" 
anlamına gelmez. Çünkü sikkeden önce 
de para vardı: alışverişte veya ticarette 
kullanılan bir değişim ya da ödeme aracı 

olduğundan tarafların ihtiyaçlarına göre 
her türlü mal veya eşya para yerine geçe
biliyordu. Bu sebeple sikke ile para arasın

da belirli bir farkın olduğu, tahıl ürünleri, 
çeşitli araç gereçler, hayvanlar ve metal 
parçalarının para yerine kullanılabildiği 
anlaşılmaktadı r. Sikke bu çeşitliliğe son 
verip standart bir şekilden işlem görmeyi 
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sağlamıştır. Altın, gümüş. bronz ve ba
kı r gibi metallerden basılan sikkeler Batı 
Anadolu'da milattan önce VII. yüzyıl son
larında icat edilmiş ve kısa zamanda Ege 
ve Akdeniz dünyasına yayılmıştır. Ardın
dan belki yüzyıllık bir zaman içerisinde 
Uzakdoğu'da , Çin'de de sikkeler ortaya 
çıkmıştır. Böylece meskGkat ilminin konu
su olan sikke üç ayrı kökten gelişim gös
termiştir: Batı Anadolu 1 eski Yunan, Çin 
ve Hint. Batı Anadolu 1 eski Yunan sikkele
rinin biçimi yuvarlak, Çin sikkelerinin bi
çimi yuvarlak -bazan başka biçimlerde
fakat ortası delik, Hint sikkelerinin biçimi 
ise kare idi. Bugünkü yuvarlak Avrupa sik
keleriyle İslami sikkeler de köken olarak 
Batı Anadolu 1 eski Yunan sikkelerine da
yanmaktadır. 

MeskGkatın bir ilim dalı haline gelişin
de koleksiyoncuların önemli rolü vardır. 

Sikke biriktirme ve saklamanın Eskiçağ'a 

kadar geri gittiği bilinmekteyse de ciddi 
olarak koleksiyonculuğun ancak Röne
sans ile başladığı kabul edilir. Zamanla 
koleksiyoncular topladıkları sikkelerin ka
taloglarını yaparak bunları yayımlamış

lardır. Sikkeleri bilimsel bir şekilde ele alıp 
kataloglarını neşreden ünlüler arasında 
Hubert Goltz (ö. 1583). Jean Vaillant (ö . 
1706). Joseph Pellerin (ö . 1782). Joseph 
Eckhel (ö . 1798) ve Domenico Sestini'nin 
(ö. 1823) adları sayılabilir. Bunlar esas ola
rak eski Yunan ve Roma sikkelerinin ko
leksiyonlarını yapıyorlardı ve İslami sikke 
koleksiyonu yapanlar daha azdı. XX. yüz
yıl başlarında bazı Osmanlı bürokratları

nın da sikke koleksiyonu yaptığı bilinmek
tedir. Mesela DüyGn-ı UmGmiyye müfet
tişlerinden Mehmed Mübarek Bey'in 
Selçuklu sikkeleri koleksiyonu vardı . 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda özel koleksi
yoncuların yerini kamu müzeleri almaya 
başladı. Bazı büyük koleksiyonları satın 

Antik döneme ait bazı si kke örnekleri 
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