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sayarak diðerlerinden imtiyazlý görüyor-
lardý. Bu sebeple vakfeyi Harem sýnýrlarý
dýþýnda kalan Arafat’ta deðil Müzdelife’de-
ki Kuzah tepesinde yapar, Câhiliye âdet-
lerine göre kurban olduklarýnýn bilinmesi
için hayvanlarýn derileri burada çizilmek
suretiyle kan akýtýlýp iþaretlenirdi. Diðer
Araplar ise Arafat’ta vakfeye durduktan
sonra verilen izinle Müzdelife’ye gelirler-
di. Ýslâm’dan sonra haccýn bir rüknü olan
vakfe Arafat’ta, vâcip vakfe ise Müzdelife’-
de icra edilir oldu. Hz. Peygamber’in uygu-
lamasý dikkate alýnarak Müzdelife vakfesi-
nin mümkün olduðu ölçüde Kuzah tepesi
veya civarýnda yapýlmasý tavsiye edilmiþ-
tir.

Resûl-i Ekrem, Vedâ haccýnda Arafat
vakfesinin ardýndan Müzdelife’ye gelip Ku-
zah tepesine yakýn bir yere indi. Yatsý vak-
tinde akþamla birlikte yatsý namazýný kýldý.
Bu arada hasta ve güçsüz olanlarýn Mina’-
ya gitmesine izin verdi ve güneþ doðma-
dan þeytan taþlamaya baþlamamalarýný
tembih etti. Fecre kadar dinlendikten son-
ra erkence kalkýp sabah namazýný kýldýrdý
ve devesine binerek Kuzah tepesine geldi.
Cenâb-ý Hakk’ýn emri doðrultusunda (el-
Bakara 2/198) kýbleye dönüp tekbir ve teh-
lîl getirdi, dua etti. Ortalýk aðarýncaya ka-
dar vakfeyi sürdürdü. Burada hacla ilgili
sorulara cevap verdi, Müzdelife’nin her ta-
rafýnýn vakfe yeri olduðunu belirtti. Müz-
delife’den ayrýlmak için güneþin doðma-
sýný bekleyen Câhiliye Araplarý’nýn aksine
Hz. Peygamber güneþ doðmadan Mina’-
ya hareket etti. Resûl-i Ekrem, Arafat’ta
ümmetinin affý için yaptýðý duayý Müzde-
life’de tekrar etmiþ ve ardýndan gülümse-
miþti. Bunun sebebi sorulunca duasýnýn
Allah tarafýndan kabul edildiðini ve üm-
metinin baðýþlandýðýný öðrenen þeytanýn
nasýl periþan olduðunu gördüðü için gü-
lümsediðini belirtmiþtir (el-Müsned, IV, 14-
15; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 118).
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Fýkhî Hükümler. Hacýlarýn güneþ battýk-
tan sonra Arafat’tan ayrýlýp arefe gününü
bayram gününe baðlayan geceyi sabah na-
mazý vaktine kadar Müzdelife’de geçirme-
leri Hanefî ve Þâfiî mezheplerine göre sün-
net, Mâlikîler’e göre mendup, Hanbelîler’e
göre müstehaptýr; belirli bir süre kalarak
vakfe yapmak ise bu mezheplere göre vâ-
cip olup haccýn bir rüknü deðildir. Bir özrü
olmadan vakfe yapmayan kimse ceza kur-
baný keser. Bu hüküm, “Arafat’tan ayrýlýp
akýn akýn indiðinizde Meþ‘ar-i Harâm’da
Allah’ý zikredin ve O’nu size gösterdiði þe-
kilde anýn” meâlindeki âyetle (el-Bakara 2/
198), “Kim bizim þu -sabah- namazýmýzda
hazýr bulunur, biz ayrýlýncaya kadar bizim-
le birlikte vakfe yapar ve daha önce gece
veya gündüz Arafat vakfesini yapmýþ olur-
sa haccý tamam olur” hadisine (Ebû Dâvûd,
“Menâsik”, 69; Tirmizî, “Hac”, 57; Nesâî,
“Menâsik”, 211) dayanýr. Tâbiîn âlimlerin-
den Alkame b. Kays, Esved b. Yezîd, Þa‘bî,
Ýbrâhim en-Nehaî ve Hasan-ý Basrî ile bazý
Þâfiî fakihleri Arafat’taki vakfe gibi Müz-
delife’de de vakfenin rükün olduðunu, ye-
rine getirilmediði takdirde haccýn sahih ol-
mayacaðýný söyler. Nevevî bunlarýn delil
olarak gösterdikleri, “Kim Müzdelife’de ge-
celemezse haccý kaçýrmýþ olur” meâlindeki
hadisin sabit olmadýðýný ve hadis âlimle-
rince bilinmediðini, ayrýca bundan haccýn
geçersizliðinin deðil tam olarak ifa edilmiþ
sayýlmayacaðýnýn anlaþýlmasý gerektiðini
belirtmiþtir (el-Mecmû£, VIII, 134-135, 150;
Ebû Mansûr Muhammed b. Mükerrem el-
Kirmânî, I, 538).

Hz. Peygamber’in, “Müzdelife’nin her ta-
rafý vakfe yeridir, ancak Muhassir vadisin-
de durmayýn, geçip gidin” sözü dolayýsýyla
(el-Muva¹¹aß, “Hac”, 166; Ýbn Mâce, “Menâ-
sik”, 55; krþ. Müslim, “Hac”, 149; Ebû Dâ-
vûd, “Menâsik”, 57, 66) Müzdelife’de gece-
leme veya vakfe yapma buranýn sýnýrlarý
içindeki herhangi bir yerde bulunmakla
gerçekleþir. Resûl-i Ekrem’in uygulama-
sýna göre Kuzah tepesinde vakfe yapmak
müstehap ise de izdiham yüzünden bu
herkes için mümkün deðildir; dolayýsýyla
baþkalarýna eziyet edip harama girmekten
sakýnmalýdýr.
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Hacda Arafat vakfesinden sonra
ikinci vakfenin yapýldýðý yer.
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Sözlükte “yaklaþmak; yaklaþtýrmak” an-
lamýndaki zelf kökünün “iftiâl” kalýbýndan
türeyen müzdelife kelimesi hac mevsimin-
de Arafat’tan inen insanlarýn toplanarak
zikir, dua ve vakfe ile Allah’a yaklaþmalarý
yahut burasýnýn insanlarý Allah’a yaklaþ-
týrmasýndan dolayý bu mekâna isim olmuþ-
tur. Arafat’tan hareketle buraya yaklaþýl-
dýðý veya bu yere gelmekle insanlarýn Mi-
na’ya yaklaþmýþ olmalarý yahut ayný kök-
ten zülfe kelimesinin “gecenin baþlangý-
cýndan bir süre” anlamý taþýmasý ve gece-
nin ilk zaman diliminde Arafat’tan buraya
gelinmesinden dolayý bu adýn verildiði de
söylenir. Müzdelife ayrýca Hz. Âdem ile
Havvâ burada buluþtuðu, insanlar topla-
nýp bir araya geldikleri, akþam ve yatsý na-
mazlarý yatsý vakti girdikten sonra birlik-
te kýlýndýðý için Cem‘ (toplanma, bir araya
gelme) diye de isimlendirilmiþtir. Kur’ân-ý
Kerîm’de anýlan Meþ‘ar-i Harâm ile (el-Ba-
kara 2/198) Müzdelife’nin mi, yoksa bura-
daki Kuzah tepesinin mi kastedildiði hu-
susunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür
(bk. KUZAH; MEÞ‘AR-i HARÂM). Müzdelife
kelimesi Kur’an’da zikredilmemekle birlik-
te “zelf” kökünün türevleri sözlük anlamýn-
da on âyette (M. F. Abdülbâký, Mu£cem,
“zlf” md.) ve muhtelif hadislerde geçmek-
te, ayrýca mekân ismi olarak Müzdelife ve
Cem‘ birçok hadiste anýlmaktadýr (Wen-
sinck, Mu£cem, “zlf”, “cem.” ve “müzdelife”
md.leri).

Doðu-batý istikametindeki uzunluðu
4370 m., toplam alaný 963 hektar olan
Müzdelife ile Mina arasýndaki batý sýnýrý
Muhassir vadisinin doðu çizgisi ve Muday-
bi‘ daðý, Arafat’la olan doðu sýnýrý, bura-
dan Müzdelife’ye doðru uzanan iki dar ge-
çidin çýkýþ yeriyle bu geçitlere paralel ola-
rak Müzdelife yönüne doðru ilerleyen Dab
yolunun geçitlerin çýkýþ yeri hizasýna gelen
kýsmý, kuzeyde Sebîr daðý, güneyde Zâtüs-
selim, Zûmerah ve Müzdelife daðlarý olup
bu daðlarýn içe bakan yüzleri Müzdelife’-
ye dahildir. Günümüzde bu sýnýrlar iþaret
levhalarýyla belirlenmiþtir.

Hz. Ýbrâhim’in dinini tahrif eden Câhili-
ye Araplarý kendi anlayýþlarýna uygun bi-
çimde Kâbe’yi tavaf etmek, hac yapmak,
Arafat ve Müzdelife’de vakfeye durmak,
kurban kesmek gibi âdetleri sürdürüyor-
lardý. Kureyþ ve müttefiki olan kabileler
kendilerini Harem ehli ve Allah’ýn dostlarý
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