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MÜZDELÝFE

miþlerdir. Cünüplük, hayýz gibi guslü ge-
rektiren durumlar, Arafat vakfesi ve Mina’-
da þeytan taþlamada olduðu gibi Müzde-
life’de vakfe yapmaya da engel deðildir;
ancak temizlenmiþ olarak vakfe yapýlmasý
müstehaptýr.

Müzdelife’de bayram için gusül abdesti
almak, su bulunmamasý durumunda te-
yemmüm etmek, akþam ve yatsý namaz-
larýný yatsý vaktinde birleþtirerek kýlmak,
geceyi namaz kýlmak, Kur’an okumak, zi-
kir ve dua gibi ibadetlerle ihya etmek, ge-
ce yarýsýndan sonra þeytan taþlamak için
taþ toplamak, erken vaktinde kýlýnan sa-
bah namazýndan sonra Kuzah tepesinin
yanýna gitmek ve Kâbe’ye dönerek Allah’a
hamdedip dua ve niyazda bulunmak, tek-
bir ve tehlîl getirip telbiye okumak, Mu-
hassir vadisini süratle geçmek müstehap
kabul edilmiþtir. Ayrýca Arafat’tan Müzde-
life’ye, oradan ayrýlýp Mina’ya giderken Hz.
Peygamber’in, “Ey insanlar! Sükûnet için-
de aðýr aðýr yürüyün” (Müslim, “Hac”, 147;
Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 57) tavsiyesine uya-
rak izdihama yol açmadan yürümek sün-
nettir.

Arafat’ta vakfe tamamlanýp güneþ bat-
týktan sonra Müzdelife’ye hareket eden
hacýlarýn akþam namazýný yolda kýlmayýp
oraya ulaþtýklarýnda yatsý namazýyla birlik-
te yatsý vaktinde birleþtirerek (cem‘) kýlma-
larý sünnettir. Bu konuda fýkýh âlimleri ara-
sýnda ihtilâf bulunmadýðý, hatta cem‘ yap-
manýn sünnet olduðu konusunda icmâ bu-
lunduðu belirtilmiþtir (Ýbnü’l-Münzir en-
Nîsâbûrî, metin: s. 58; Ýbn Kudâme, III,
418). Akþam ve yatsý namazlarýnýn Ara-
fat’ta veya Müzdelife’ye giderken yolda ký-
lýnmasý halinde oraya varýnca yeniden eda
edilir. Fakat geç kalýndýðý için vaktin çýk-
masýndan endiþe ediliyorsa yolda kýlýnabi-
lir. Cem‘ yapýldýðý takdirde iki farz arasýnda
sünnet kýlýnmaz. Hanefîler’e göre cem‘in
cemaatle kýlýnmasý þart olmayýp tek baþý-
na edasý da câizdir, ancak cemaatle kýlmak
sünnettir. Bu mezhebe göre hac için ihra-
ma girmeyen kimsenin cem‘ yapmasý câiz
deðildir.

Hanefîler’e göre akþamla yatsý namazý
bir ezan ve Arafat’taki cem‘den farklý ola-
rak bir kametle kýlýnýr. Abdullah b. Ömer’in
rivayetine göre Hz. Peygamber, Müzdeli-
fe’de akþam namazý ile yatsý namazýný bir-
leþtirip bir kametle akþamý üç, yatsýyý iki
rek‘at olarak kýldýrmýþtýr (Müslim, “Hac”,
289-291). Her namaz için ayrý ezan ve ka-
met okunacaðýný söyleyen Mâlikîler’e göre
hac ibadetini yöneten imamla birlikte Ara-
fat’ta vakfede duran kimse Müzdelife’ye
de onunla gelmiþse birlikte, geri kalmýþsa

tek baþýna cem‘ yapar; vakfeyi imamla be-
raber yapmayan kiþi her namazý kendi vak-
tinde ayrý ayrý kýlar. Ayrýca seferî durumun-
da olanlar yatsýyý iki rek‘at, diðerleri tam
olarak eda ederler. Hanbelîler ve Þâfiîler de
cem‘in hac sebebiyle deðil seferîlikten do-
layý meþrû olduðu görüþündedir. Resûl-i
Ekrem’in bir ezan ve iki kametle akþamla
yatsý namazlarýný kýldýrdýðý, aralarýnda her-
hangi bir nâfile namaz kýlmadýðý rivayetini
(Müslim, “Hac”, 147) esas alan Þâfiîler’e
göre bir ezan okunur, ancak her iki namaz
için de kamet getirilir. Züfer b. Hüzeyl ve
Ebû Ca‘fer et-Tahâvî gibi Hanefî âlimleri
de bu görüþü benimsemiþtir. Hanbelîler,
bu farklý rivayetler sebebiyle her namaz için
ayrý kamet getirilmesi daha iyi olmakla bir-
likte iki namazýn tek kametle de kýlýnabi-
leceðini belirtmiþlerdir (ayrýca bk. CEM‘).
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Aslý Grekçe mouseion (Lat. museum)
olan müze kelimesi Grek mitolojisindeki
Mousa denilen dokuz ilham perisinin adýn-
dan türetilmiþtir ve sözlük anlamý “Musa-
lar’ýn yeri / tapýnaðý”dýr. 1956 yýlýndan beri
Türkiye’nin de üyesi olduðu International
Cauncil of Museums (ICOM) adlý kurulu-
þun genel tanýmlamasýna göre müzeler,
“tarihî - arkeolojik eserlerin ve tabiattan
toplanmýþ nesnelerin teþhir edildiði me-

Hanefîler’e göre vakfenin rüknü Müzde-
life denilen mekânda bulunmaktýr. Kiþi ora-
ya ister bizzat gelsin ister baþkasý tarafýn-
dan taþýnmýþ olsun vakfe gerçekleþir. Uy-
kulu veya baygýn durumda olmak, niyet
edip etmemek, yaptýðý ibadetin farkýnda
olup olmamak vakfenin yerine gelmesine
engel deðildir. Hz. Peygamber’in güneþ
doðmadan Müzdelife’den ayrýlmasýný (Müs-
lim, “Hac”, 147; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 59)
esas alan Hanefîler’e göre vakfenin zama-
ný, kurban bayramý günü fecrin doðuþu ile
güneþin doðuþu arasýndaki zaman dilimi-
dir. Fecir doðmadan önce veya güneþ doð-
duktan sonra yapýlan vakfe geçerli sayýl-
maz. Vakfenin süresiyle ilgili vâcip olan
miktar çok az bir zamandýr. Sünnet olan
ise vakfenin ortalýk iyice aðarýncaya kadar
devam etmesidir. Sabah namazýnýn fecir
doðduðunda alaca karanlýkta kýlýnmasý ve
vakfenin namazdan sonra yapýlmasý daha
faziletlidir.

Þâfiîler ve Hanbelîler bir an bile olsa Müz-
delife’de vakfe yapmakla vâcibin yerine ge-
leceðini, hiç durmadan oradan geçip git-
menin bile yeterli olduðunu belirtmiþler-
dir. Bu mezheplere göre vakfenin vakti
gece yarýsýndan sonraki zaman dilimidir;
bundan önce Müzdelife’ye gelenlerin bu
vakte kadar beklemesi vâcip olup daha ön-
ce ayrýlan ceza kurbaný keser. Kiþi, gece
yarýsýndan sonra ister bir özür sebebiyle is-
ter özürsüz olarak Müzdelife’den ayrýlýrsa
bir þey gerekmez. Mâlikîler’e göre gecenin
herhangi bir anýnda kýsa bir süre konakla-
mak, akþam ve yatsý namazlarýný kýlýp bir
þeyler yiyip içecek kadar bir süre vakfe
yapmak yeterlidir. Fecir doðduðunda ala-
ca karanlýkta sabah namazý kýlýnmasý, ar-
dýndan vakfeye durulmasý, ortalýk iyice aða-
rýncaya kadar dua ve niyazda bulunup gü-
neþ doðmadan önce Mina’ya hareket edil-
mesi sünnettir.

Resûlullah’ýn Müzdelife gecesi yaþlý, þiþ-
man ve kalabalýðýn sýkýntýsýna dayanama-
yacak durumda olan eþi Sevde ile henüz
çocuk yaþta olan Abdullah b. Abbas’a ve
diðer bazý kimselere erkenden Mina’ya git-
me izni vermesini (Buhârî, “Hac”, 98; Müs-
lim, “Hac”, 293, 303, 304) gerekçe göste-
ren fýkýh âlimleri, gerek yolda gerekse bü-
yük þeytanýn taþlanmasý sýrasýnda oluþa-
cak izdihamýn sýkýntýsýndan kurtulmak ve
ibadetin huþû içinde ifasýný saðlamak için
yaþlý, zayýf ve güçsüz olan kadýn ve erkek-
lerle çocuklarý gece yarýsýndan sonra Mi-
na’ya göndermenin sünnet olduðu görü-
þünü benimsemiþlerdir. Bazý mezhepler,
Mina’ya erken intikal etmeleri gereken
meslek sahiplerini de bu hükme dahil et-
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la ün kazanmýþtýr. Ýtalyan hekimi Ulisse
Aldrovandi’nin tabiattan seçtiði ilginç nes-
neleri sergilemesinin ardýndan Toskana
Grandükü I. Cosimo koleksiyonunu Uffizi
Galerisi’nde halkýn görüþüne sunmuþ, Pom-
pei ve Herculanum’un bulunuþu da yalnýz
Ýtalya’da deðil bütün Avrupa’da arkeoloji-
ye olan ilginin artmasýna yol açmýþtýr. Fran-
sa krallarýnýn Louvre Sarayý’nda oluþtur-
duklarý koleksiyonlar sergilenmeye baþlan-
mýþ, böylece daha sonra kurulacak olan
Louvre Müzesi’nin temelleri atýlmýþtýr.
Londra’daki Oxford Üniversitesi’nde 1683’-
te açýlan bir sergi tarihçi ve koleksiyoncu
Elias Ashmole’nin eski Grek, Roma ve Do-
ðu uygarlýklarýndan derlediði koleksiyon-
larýn ünlü Ashmolean Müzesi’ne dönüþme-
sini saðlarken Ýngiltere Parlamentosu’nun
20.000 sterline doktor Sir Hans Sloane’n-
dan satýn aldýðý para, madalyon, araç ge-
reç, kitap, bitki ve resim koleksiyonlarý Bri-
tish Museum’un çekirdeðini teþkil etmiþ-
tir. XIX. yüzyýlda müzecilik Amerika’da da
önem kazanmýþ ve dünyanýn en büyük
müzelerinden Metropolitan Museum of
Art baþta olmak üzere pek çok müzenin
kuruluþu birbirini izlemiþtir.

Türkiye’de müzecilik çalýþmalarýna ilk
defa XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþlan-
mýþsa da eski eser toplama faaliyetleri-
nin tarihçesinin Selçuklular’a kadar gitti-
ði ve Konya’da Alâeddin tepesindeki sur-
lar üzerine antik dönemlere tarihlenen mi-
mari parçalarla kabartma ve heykellerin
yerleþtirildiði Fransýz gezginlerinden Le-
on de Laborde’un gravürlerinden öðrenil-
mektedir. Osmanlý döneminde de Fâtih
Sultan Mehmed zamanýndan beri cebe-
hâne olarak kullanýlan Aya Ýrini Kilisesi’n-
de savaþlarda ganimet olarak alýnan silâh-
larla artýk çaðdýþý kalan savaþ araç ve ge-

reçleri toplanmýþtýr. Yine Fâtih Sultan Meh-
med’in Topkapý Sarayý’nýn iç avlusunda Bi-
zans dönemine ait lahit, sütun, sütun ka-
ide ve baþlýklarýný bir araya getirttiði bilin-
mektedir. Sultan Abdülmecid, Yalova çev-
resine yaptýðý bir gezide dikkatini çeken
bazý Bizans yazýtlarýný Ýstanbul’a yollamýþ,
onun döneminde Tophâne-i Âmire müþiri
olan Rodosîzâde Damad Fethi Ahmed Pa-
þa da imparatorluðun çeþitli yörelerinden
Ýstanbul’a eski eser gönderilmesini iste-
miþtir. O yýllarda Aya Ýrini’deki savaþ araç
ve gereçlerinin yanýnda toplanan bu eser-
ler Mecma-ý Esliha-i Atîka (bk. ASKERÎ MÜ-
ZE) ve Mecma-ý Âsâr-ý Atîka adlarýyla iki
bölüm halinde düzenlenmiþ, Sadrazam Âli
Paþa zamanýnda Maarif Nâzýrý Saffet Pa-
þa’nýn emriyle ziyarete açýlmýþtýr (1869).
Müze-i Hümâyun ismi verilen bu müzenin
müdürlüðüne Mekteb-i Sultânî öðretmen-
lerinden Edward Goold getirilmiþ, bu ara-
da belli baþlý eserlerin tanýtýldýðý taþ bas-
masý Fransýzca bir katalog yayýmlanmýþ-
týr. Fakat iki yýl sonra Sadrazam Âlî Paþa’-
nýn ölümü üzerine yerine getirilen Mah-
mud Nedim Paþa anlaþýlmayan bir sebep-
le E. Goold’u görevinden alarak bu ilk Türk
müzesini kapatmýþ ve o sýrada müzede
bulunan eserleri Avusturya sefiri Freiherr
von Prokesch-Osten’ýn ýsrarýyla Ýstanbul’-
daki Lyod Autrichien vapur acentasý sahi-
binin oðlu ressam ve koleksiyoncu Teren-
zio’nun muhafýzlýðýna býrakmýþtýr. Mahmud
Nedim Paþa’nýn 1872’de azli üzerine Ma-
arif nâzýrý olan Ahmed Vefik Paþa müzeyi
yeniden açmýþ ve müdürlüðüne Alman asýl-
lý doktor Philipp Anton Dethier’i tayin et-
miþtir. Dethier, Anadolu’daki kültür varlýk-
larýnýn yaðmalanmasýný önlemeye çalýþmýþ,
bu arada Heinrich Schliemann’ýn Atina’ya
kaçýrdýðý Truva hazinelerini geri almak için
Atina’ya gidip mahkemeye baþvurmuþsa
da Osmanlý hükümetinin yüklü bir tazmi-
nat alarak isteðinden vazgeçmesiyle dava
düþmüþtür. Dethier ayrýca ilk Âsâr-ý Atîka
Nizamnâmesi’ni de yürürlüðe koydurmuþ-
tur. Bu nizamnâmeye göre yabancýlarýn
yaptýklarý kazýlardan çýkan eserlerin üçte
biri kazýyý yapana, üçte biri arazi sahibine,
üçte biri devlete býrakýlýyor, kazýyý yapana
ayrýca eserlerden dilediðini seçme hakký
tanýnýyordu. Bu nizamnâme ile kazýlarýn
kontrol altýna alýndýðý iddia edilirse de ger-
çekte kazý yapana dilediði eserleri yurt dý-
þýna götürme serbestisi verilmek suretiyle
bir bakýma Anadolu’dan eski eser kaçýrma
iþi yasallaþtýrýlmýþtýr.

1870’li yýllarda, Aya Ýrini’nin müzeye el-
veriþli olmamasý ve çeþitli yollarla saðla-
nan yeni eserlere dar gelmesi sebebiyle

kânlar, tabii parklar, nebatat ve hayvanat
bahçeleri, akvaryumlar ve halkýn ziyareti-
ne açýk biçimde düzenlenmiþ tarihî ören
yerleri”dir.

Eski Mýsýr ile Mezopotamya’da deðerli
eþyanýn dinî amaçlarla bir araya toplan-
masýnýn yanýnda savaþlarda galip gelen hü-
kümdarlarýn elde ettikleri ganimetleri bir
kuvvet ve kudret gösterisi olarak sergile-
dikleri bilinmekteyse de bunlar müze kav-
ramýnýn dýþýndadýr. Tarihte ilk müzenin An-
tikçað’da Atina Akropolü’ndeki Propylai’-
nin bir salonunda Pinakotheka (resim de-
posu) adýyla kurulduðu söylenebilir (SA,
IV, 1612). Mouseion adý ise ilk defa Hele-
nistik dönemde I. Ptolemaios Soter (m. ö.
305-283) tarafýndan Ýskenderiye’de kuru-
lan ve ünlü kütüphaneyi de içine alan aka-
demik merkez için kullanýlmýþtýr. O dönem-
de Bergama krallarý da saraylarýnda kla-
sik Grek heykellerinin orijinallerinden veya
kopyalarýndan birtakým koleksiyonlar oluþ-
turmaya baþlamýþlar, daha sonra Romalý-
lar, onurlu bir uðraþ olarak gördükleri bu
faaliyeti sürdürerek heykelleri saraylarýn
dýþýnda, mâbedlerin ve bütün önemli dev-
let binalarýnýn revaklarýnda halkýn ziyare-
tine sunmuþlardýr.

Ortaçað Avrupasý’nýn kilise ve manas-
týrlarýnda dinî eþyadan meydana getirilen
zengin koleksiyonlar gün geçtikçe çoðalýr-
ken soylular da Antikçað heykellerinin ya-
ný sýra sikke, madalyon ve mücevherat gi-
bi sanat eserlerini toplamaya baþlamýþlar-
dýr. Rönesans’la birlikte görülen eski eser
sevgisi ve koleksiyon yapma tutkusu da-
ha sonraki yýllarda Avrupa’da kurulacak
olan müzelere can vermiþtir. Eski eser top-
lamanýn soylular arasýnda bir yarýþa dönüþ-
tüðü Avrupa’da Medici, Este, Gonzague
ve Farnese aileleri yaptýklarý koleksiyonlar-
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mýþtýr. Halil Ethem Bey, o yýllarda yeterli
uzmanýn bulunmadýðý müzenin koleksiyon-
larýný yabancý uzmanlara düzenletmiþ ve
bilimsel yayýnlara aðýrlýk vererek yeni ka-
taloglar hazýrlatmýþtýr. 1917’de müzenin
yakýnýndaki Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin Ca-
ðaloðlu’na taþýnmasý üzerine onun bina-
sýnda Eski Þark Eserleri Müzesi açýlmýþ-
týr. Bunu, imparatorluðun çeþitli yerlerin-
deki vakýf binalarýndan getirilen eserlerle
Süleymaniye Külliyesi’nin imaretinde Ev-
kaf-ý Ýslâmiyye Müzesi’nin ve daha sonra
Kasýmpaþa Tersanesi’ndeki Nakkaþhâne’-
de Deniz Müzesi’nin açýlýþlarý takip etmiþ-
tir.

Müzecilik konusu Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açýlýþýndan sonra millî hüküme-
tin programýnda da yer almýþ ve progra-
mýn kabulünün hemen ardýndan Maarif
Vekâleti’ne baðlý bir müdür ve bir kâtipten
oluþan Türk Âsâr-ý Atîka Müdürlüðü faali-
yete geçirilmiþtir. O zamanki Maarif Ve-
kâleti merkez teþkilâtýnýn bakan dýþýnda
sadece yirmi kiþiden meydana geldiði dü-
þünülürse bu iki kiþilik kadronun hiç de
az olmadýðý görülür. Maarif Vekili Ýsmail
Safa Bey 5 Kasým 1922 tarihinde Müzeler

ve Âsâr-ý Atîka Hakkýnda Tâlimat baþlýðý
altýnda bir genelge yayýmlayarak müze
müdür ve memurlarýnýn sorumluluklarýný
belirtmiþ, bunun yaný sýra onlardan arkeo-
loji ve etnografya ile ilgili eserlerin derlen-
mesini ve envanter çalýþmalarýnýn yapýlma-
sýný istemiþtir. Cumhuriyet’in baþlangýcýn-
da bazý büyük þehirlerde Müze-i Hümâyun
þubeleri ismi altýndaki depolarda sergile-
necek nitelikte eserler bulunuyor, özellik-
le Osmanlý Hazîne-i Hümâyun Kethüdâlýðý
yönetimindeki Topkapý Sarayý dikkatleri çe-
kiyordu. Ýlk iþ olarak sarayýn müze haline
konulmasý için faaliyete geçilmiþ ve Mali-
ye Vekâleti öncelikle bütün saray eþyasýný
tesbit ettirmek üzere komisyonlar kurdur-
muþtur. Üç yýl süren çalýþmalardan sonra
binalarda gereken onarýmlar yapýlmýþ ve
yeni düzenlemelerle ilk bölümü 1927’de,
diðer bölümleri 1934’te ziyarete açýlmýþtýr.
Ankara Arkeoloji Müzesi (1923) ve Bursa
Müzesi (1929) baþta olmak üzere diðer
þehirlerde de müzeler açýlmýþtýr. Ayrýca Ýs-
tanbul’da Ýtfaiye, Ankara’da PTT gibi ba-
zý kuruluþlarýn küçük müzeleri olmuþtur.
Daha sonralarý Ýstanbul’da Sadberk Ha-
ným, Hasköy’de Rahmi Koç, Konya’da Ko-
yunoðlu müzeleri gibi özel müzeler de
kurulmuþtur.

Atatürk, Cumhuriyet döneminin hemen
baþlarýndan itibaren yapýlan arkeolojik ka-
zýlarla yakýndan ilgilenmiþ ve çalýþmalarý
desteklemiþtir. Türkiye’de arkeoloji araþ-
týrmalarý baþlangýçta -Osman Hamdi Bey
hariç- yalnýzca yabancý uzmanlar tarafýn-
dan yürütülürken o yýllarda Türk müzeci-
leri de söz sahibi olmaya baþlamýþ, yaban-
cýlarýn kazý ve araþtýrmalarýna da ancak
Türk müzelerinin denetiminde izin veril-
meye baþlanmýþtýr. Bu arada yurt dýþýna
arkeoloji eðitimi yapmak üzere öðrenciler
gönderilmiþ, Ýstanbul ve Ankara üniversi-
telerinde arkeoloji bölümleri açýlmýþtýr. Bu
alandaki araþtýrmalar yürütülürken müze-
ciliðin hukukî meseleleri üzerinde de du-
rulmuþ, Âsâr-ý Atîka Encümeni’nin Teþki-
lât ve Vazifelerine Dair Kararnâme (1924),

Maarif Nâzýrý Cevdet Paþa’nýn teklifiyle Çi-
nili Köþk bazý deðiþiklikler yapýlarak müze-
ye dönüþtürülmüþ ve buraya taþýnan Mec-
ma-ý Âsâr-ý Atîka koleksiyonu ile yeni Mü-
ze-i Hümâyun (bugünkü Arkeoloji Müzesi,
Eski Þark Eserleri Müzesi ve Türk Çini ve
Seramikleri Müzesi’nden oluþan Ýstanbul
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüðü) 3 Aðustos
1881’de törenle açýlmýþtýr. Müdür Dethier
müzenin açýlýþýndan çok kýsa bir süre son-
ra ölünce yerine Sadrazam Ýbrâhim Ed-
hem Paþa’nýn oðlu Ressam Osman Ham-
di Bey getirilmiþ ve Türk müzeciliðinin bu
ünlü ismi, ölümüne kadar yaklaþýk otuz yýl
baþýnda kaldýðý müzenin bütün koleksi-
yonlarýný bilimsel yöntemlerle sýnýflandýr-
mýþ, A. Joubin ile G. Mendel’e eserlerin bi-
limsel kataloglarýný hazýrlatmýþtýr. Ayrýca
1883-1895 yýllarý arasýnda Nemrut daðý ve
Sayda kral mezarlarý baþta olmak üzere
çeþitli arkeolojik kazýlar yaparak ünlü Ýs-
kender lahdi gibi birçok eseri müzeye ka-
zandýrmýþtýr. Bu arada Çinili Köþk gittikçe
çoðalan eserlerin tamamýný barýndýracak
durumda olmadýðýndan karþýsýna Mimar
P. Vallaury’nin projesine göre yeni bir mü-
ze binasýnýn yapýmýna baþlanmýþ, eski Grek
mâbedleriyle Sayda lahitlerinden esinle-
nerek yapýlan bu yeni müzenin birinci bö-
lümü 1891’de, diðerleri ise 1902 ve 1908’-
de tamamlanmýþtýr. Osman Hamdi Bey,
bir yandan müzeyi geliþtirmeye çalýþýrken
bir yandan da 1973 yýlýna kadar iþlevini sür-
düren yeni Âsâr-ý Atîka Nizamnâmesi’ni
hazýrlamýþ ve 1884’te yürürlüðe koydur-
muþtur; böylece kazýlardan çýkan eserle-
rin yurt dýþýna götürülmesini engellemiþ-
tir. Osman Hamdi Bey’in ölümünden son-
ra yerine kardeþi Halil Ethem (Eldem) Bey
getirilmiþ ve bu görevde yirmi iki yýl kal-
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nýlmýþtýr. Dillerde eril asýl, diþil onun bir un-
suru olarak kabul edildiðinden takýlar ve
alâmetler diþil öðeye ait olur. Aristo, Pro-
tagoras’tan naklen Yunanca’da eril ve diþil-
den baþka ne eril ne de diþil olan üçüncü
bir kategorinin (nötr) mevcut olduðunu
söyler ve gerçek cinsiyetin insanlarla hay-
van isimleri arasýnda bulunduðunu, diðer
varlýklardaki erillik ve diþilliðin mecaz yo-
luyla doðduðunu belirtir (Retorik, s. 175).

Ýlkel dillerde birbirinden gramatikal ola-
rak ayýrt edilebilen birçok cinsiyet katego-
risi mevcuttur. Bu durum, ilkel insanlarýn
her þeyin canlý olduðu þeklindeki metafi-
zik tasavvurunun diline yansýmasý sonu-
cunda fizik âlemdeki her þeyi cinsiyet ka-
tegorileri içinde deðerlendirmesi netice-
sinde ortaya çýkmýþtýr. Birçok örnekte ke-
limenin anlamý ile ona atfedilen cinsiyet
arasýnda açýklanabilir bir ilginin bulunma-
masý da dillerdeki cinsiyet kategorilerinin
metafizik tasavvurlara dayandýðý izlenimi-
ni güçlendirmektedir. Meselâ Arap dilin-
de diþil öðelerin diþillik sebebi olan organ
eril iken eril öðelerin erillik sebebi olan
organýn birçok sýfatý diþildir. Sâmî dillerin-
de farklý cinsiyetler atfedilen güneþin
(þems) Arapça’da diþil olarak kabulü de
Araplar’ýn önemli gök cisimlerinin Allah’ýn
kýzlarý olduðu inancýndan kaynaklandýðý
ifade edilmektedir. Genellikle güçlü, hâ-
kim, etkin, yiðit ve saygýn öðelere erillik,
buna karþýlýk üretken, zayýf, edilgin ve âciz
öðelere diþillik izâfe edilmesi de canlý -can-
sýz varlýklara yarar-zarar açýsýndan bakan
totemizmin izleri olarak deðerlendiril-
mektedir (Gesinius, s. 391).

Müzekker lafzan veya hükmen ve takdi-
ren diþil alâmeti taþýmayan kelimedir. Ha-
kiki ve mecazi olarak ikiye ayrýlýr. Hakiki
müzekker erkeklik organýna sahip olan in-
sanlarla hayvanlarýn erkekleri, mecazi mü-

zekker ise bu tür organý olmayan diðer
varlýklarýn erilleridir. Müzekker ayrýca zâ-
tî, hükmî (kesbî) ve te’vîlî olmak üzere üçe
ayrýlýr.

Müennes lafzan veya hükmen diþil alâ-
meti taþýyan, hakiki müennes diþilik or-
ganý olan, mecazi müennes ise böyle ol-
mayan kelimedir. Müennes de müzekker
gibi zâtî, hükmî ve te’vîlî kýsýmlarýna ayrý-
lýr. Mecazi müennes diþil alâmeti taþýyor-
sa kýyasî (mýhfaza gibi), taþýmýyorsa (ayn
gibi) gayri kýyasî kýsýmlarýna ayrýlýr. Gayri
kýyasî müenneslere hakiki müennes ol-
madýðý ve diþil alâmetleri taþýmadýðý için
“semaî müennesler” adý da verilir. Diþil alâ-
metleri taþýmamalarý sebebiyle ihtilâflarýn
çoðu semaî müenneslerde yoðunlaþmýþtýr.
Klasik eserlerde 125 kadar olan bu nevi
kelimelerden çok kullanýlan altmýþ tane-
sini Ýbnü’l-Hâcib kasidesinde saymýþ (bk.
bibl.) ve sadece otuz dördünde ittifakýn
bulunduðunu belirtmiþtir. Diðerlerinin eril
sayýlmasý da câizdir.

Kadîm Mýsýr diliyle (hiyeroglif) Arapça,
Ýbrânîce gibi Sâmî dillerinde mecazi mü-
ennesleri tesbit için birçok kural ortaya
konulmuþ, insan ve hayvanlarýn organlarý-
nýn adlarý, ülke, belde, þehir, nehir, deniz,
gün, gök cisimleri gibi belirli kesimlere ait
isimlerden eril ve diþil sayýlanlar belirlen-
miþtir (Gesinius, s. 222, 389). Meselâ Arap-
ça’da insan organlarýndan çift olanlarýn
adlarý diþil, tek olanlar erildir (Ýbn Vehb,
s. 49-52).

Dünyanýn birçok dilinde eril ve diþil öðe-
ler takýlarla ayýrt edilir. Arapça’da ve diðer
Sâmî dillerinde isimler için mevcut olan
üç diþil takýsý et-tâü’l-merbûta, elif-i mak-
sûre (��– � ) ve elif-i memdûdedir (א����).
Bunlarýn diþil alâmeti olabilmesi için keli-
menin asýl harflerine ek ve zâit olarak gel-
meleri þarttýr. Arapça’da ve diðer Sâmî

Kýymetli Eserlerin Harice Ýhracýnýn Men’ine
Dair Kararnâme ile (1925) Müze ve Rasat-
hâne Kanunu (1924), bunlarýn uygulanma-
sýna kolaylýk getirecek çeþitli tamim ve tâ-
limatnâmeler yürürlüðe konularak Türki-
ye’deki kültür mirasýnýn korunmasýna ça-
lýþýlmýþtýr.
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ÿErdem Yücel

– —
MÜZE-i HÜMÂYUN

(bk. MÜZE).
˜ ™

– —
MÜZEKKER ve MÜENNES

( ��	
�א���� א����� )

Arapça’da ve diðer dillerde
kelimelerin erillik ve diþilliði konusu,

bu alanda yazýlan eserlerin
ortak adý.

˜ ™

Kelimeler arasýndaki cinsiyet kategorisi-
nin, insanlarýn ve hayvanlarýn erkekleriyle
diþileri arasýndaki cinsiyet farkýnýn ilkel in-
sanýn dikkatini çekmesi ve bunun sonu-
cunda diline yansýmasýyla ortaya çýktýðý be-
lirtilir. Bu sebeple dünya dillerinde en yay-
gýn tasnif, eril ve diþil kabul edilen öðeler
için ayrý kelimelerin kullanýlmasý þeklinde
görülür. Ancak bu durumun kelime sayýsý-
nýn artmasýna yol açtýðýnýn görülmesi üze-
rine birçok dilde ayný kelime sadece taký ve
alâmet farký ile her iki cins için de kulla-

MÜZEKKER ve MÜENNES
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