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Hacda Arafat vakfesinden sonra
ikinci vakfenin yapýldýðý yer.
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Sözlükte “yaklaþmak; yaklaþtýrmak” anlamýndaki zelf kökünün “iftiâl” kalýbýndan
türeyen müzdelife kelimesi hac mevsiminde Arafat’tan inen insanlarýn toplanarak
zikir, dua ve vakfe ile Allah’a yaklaþmalarý
yahut burasýnýn insanlarý Allah’a yaklaþtýrmasýndan dolayý bu mekâna isim olmuþtur. Arafat’tan hareketle buraya yaklaþýldýðý veya bu yere gelmekle insanlarýn Mina’ya yaklaþmýþ olmalarý yahut ayný kökten zülfe kelimesinin “gecenin baþlangýcýndan bir süre” anlamý taþýmasý ve gecenin ilk zaman diliminde Arafat’tan buraya
gelinmesinden dolayý bu adýn verildiði de
söylenir. Müzdelife ayrýca Hz. Âdem ile
Havvâ burada buluþtuðu, insanlar toplanýp bir araya geldikleri, akþam ve yatsý namazlarý yatsý vakti girdikten sonra birlikte kýlýndýðý için Cem‘ (toplanma, bir araya
gelme) diye de isimlendirilmiþtir. Kur’ân-ý
Kerîm’de anýlan Meþ‘ar-i Harâm ile (el-Bakara 2/198) Müzdelife’nin mi, yoksa buradaki Kuzah tepesinin mi kastedildiði hususunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür
(bk. KUZAH; MEÞ‘AR-i HARÂM). Müzdelife
kelimesi Kur’an’da zikredilmemekle birlikte “zelf” kökünün türevleri sözlük anlamýnda on âyette (M. F. Abdülbâký, Mu£cem,
“zlf” md.) ve muhtelif hadislerde geçmekte, ayrýca mekân ismi olarak Müzdelife ve
Cem‘ birçok hadiste anýlmaktadýr (Wensinck, 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 Mudaybi‘ daðý, Arafat’la olan doðu sýnýrý, buradan Müzdelife’ye doðru uzanan iki dar geçidin çýkýþ yeriyle bu geçitlere paralel olarak Müzdelife yönüne doðru ilerleyen Dab
yolunun geçitlerin çýkýþ yeri hizasýna gelen
kýsmý, kuzeyde Sebîr daðý, güneyde Zâtüsselim, 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 Câhiliye Araplarý kendi anlayýþlarýna uygun biçimde Kâbe’yi tavaf etmek, hac yapmak,
Arafat ve Müzdelife’de vakfeye durmak,
kurban kesmek gibi âdetleri sürdürüyorlardý. Kureyþ ve müttefiki olan kabileler
kendilerini Harem ehli ve Allah’ýn dostlarý

sayarak diðerlerinden imtiyazlý görüyorlardý. Bu sebeple vakfeyi Harem sýnýrlarý
dýþýnda kalan Arafat’ta deðil Müzdelife’deki Kuzah tepesinde yapar, Câhiliye âdetlerine 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 gelirlerdi. Ýslâm’dan sonra haccýn bir rüknü olan
vakfe Arafat’ta, vâcip vakfe ise Müzdelife’de icra edilir oldu. Hz. Peygamber’in uygulamasý dikkate alýnarak Müzdelife vakfesinin mümkün olduðu ölçüde Kuzah tepesi
veya civarýnda yapýlmasý tavsiye edilmiþtir.
Resûl-i Ekrem, Vedâ haccýnda Arafat
vakfesinin ardýndan Müzdelife’ye gelip Kuzah tepesine yakýn bir yere indi. Yatsý vaktinde akþamla birlikte yatsý namazýný kýldý.
Bu arada hasta ve güçsüz olanlarýn Mina’ya gitmesine izin verdi ve güneþ doðmadan þeytan taþlamaya baþlamamalarýný
tembih etti. Fecre kadar dinlendikten sonra erkence kalkýp sabah namazýný kýldýrdý
ve devesine binerek Kuzah tepesine geldi.
Cenâb-ý Hakk’ýn emri doðrultusunda (elBakara 2/198) kýbleye dönüp tekbir ve tehlîl getirdi, dua etti. Ortalýk aðarýncaya kadar vakfeyi sürdürdü. Burada hacla ilgili
sorulara cevap verdi, Müzdelife’nin her tarafýnýn vakfe yeri olduðunu belirtti. Müzdelife’den ayrýlmak için güneþin doðmasýný bekleyen Câhiliye Araplarý’nýn aksine
Hz. Peygamber güneþ doðmadan Mina’ya hareket etti. Resûl-i Ekrem, Arafat’ta
ümmetinin affý için yaptýðý duayý Müzdelife’de tekrar etmiþ ve ardýndan gülümsemiþti. Bunun sebebi sorulunca duasýnýn
Allah tarafýndan kabul edildiðini ve ümmetinin baðýþlandýðýný öðrenen þeytanýn
nasýl periþan olduðunu gördüðü için gülümsediðini belirtmiþtir (el-Müsned, IV, 1415; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 118).
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Fýkhî Hükümler. Hacýlarýn güneþ battýktan sonra Arafat’tan ayrýlýp arefe gününü
bayram gününe baðlayan geceyi sabah namazý vaktine kadar Müzdelife’de geçirmeleri Hanefî ve Þâfiî mezheplerine göre sünnet, Mâlikîler’e göre mendup, Hanbelîler’e
göre müstehaptýr; belirli bir süre kalarak
vakfe yapmak ise bu mezheplere göre vâcip olup haccýn bir rüknü deðildir. Bir özrü
olmadan vakfe yapmayan kimse ceza kurbaný keser. Bu hüküm, “Arafat’tan ayrýlýp
akýn akýn indiðinizde Meþ‘ar-i Harâm’da
Allah’ý zikredin ve O’nu size gösterdiði þekilde anýn” meâlindeki âyetle (el-Bakara 2/
198), “Kim bizim þu -sabah- namazýmýzda
hazýr bulunur, biz ayrýlýncaya kadar bizimle birlikte vakfe yapar ve daha önce gece
veya gündüz Arafat vakfesini yapmýþ olursa haccý tamam olur” hadisine (Ebû Dâvûd,
“Menâsik”, 69; Tirmizî, “Hac”, 57; Nesâî,
“Menâsik”, 211) dayanýr. Tâbiîn âlimlerinden Alkame b. Kays, Esved b. Yezîd, Þa‘bî,
Ýbrâhim en-Nehaî ve Hasan-ý Basrî ile bazý
Þâfiî fakihleri Arafat’taki vakfe gibi Müzdelife’de de vakfenin rükün olduðunu, yerine getirilmediði takdirde haccýn sahih olmayacaðýný söyler. Nevevî bunlarýn delil
olarak gösterdikleri, “Kim Müzdelife’de gecelemezse haccý kaçýrmýþ olur” meâlindeki
hadisin sabit olmadýðýný ve hadis âlimlerince 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 elKirmânî, I, 538).

Hz. Peygamber’in, “Müzdelife’nin her tarafý vakfe yeridir, ancak Muhassir vadisinde durmayýn, geçip gidin” sözü dolayýsýyla
(el-Muva¹¹aß, “Hac”, 166; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 55; krþ. Müslim, “Hac”, 149; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 57, 66) Müzdelife’de geceleme veya vakfe yapma buranýn sýnýrlarý
içindeki herhangi bir yerde bulunmakla
gerçekleþir. Resûl-i Ekrem’in uygulamasýna 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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Hanefîler’e göre vakfenin rüknü Müzdelife denilen mekânda bulunmaktýr. Kiþi oraya ister bizzat gelsin ister baþkasý tarafýndan taþýnmýþ olsun vakfe gerçekleþir. Uykulu 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 (Müslim, “Hac”, 147; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 59)
esas alan Hanefîler’e göre vakfenin zamaný, kurban bayramý günü fecrin doðuþu ile
güneþin doðuþu arasýndaki zaman dilimidir. Fecir doðmadan önce veya güneþ doðduktan sonra yapýlan vakfe geçerli sayýlmaz. 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 Müzdelife’de vakfe yapmakla vâcibin yerine geleceðini, hiç durmadan oradan geçip gitmenin bile yeterli olduðunu belirtmiþlerdir. Bu mezheplere göre vakfenin vakti
gece yarýsýndan sonraki zaman dilimidir;
bundan önce Müzdelife’ye gelenlerin bu
vakte kadar beklemesi vâcip olup daha önce ayrýlan ceza kurbaný keser. Kiþi, gece
yarýsýndan sonra ister bir özür sebebiyle ister özürsüz olarak Müzdelife’den ayrýlýrsa
bir þey gerekmez. Mâlikîler’e göre gecenin
herhangi bir anýnda kýsa bir süre konaklamak, akþam ve yatsý namazlarýný kýlýp bir
þeyler yiyip içecek kadar bir süre vakfe
yapmak yeterlidir. Fecir doðduðunda alaca karanlýkta sabah namazý kýlýnmasý, ardýndan vakfeye durulmasý, ortalýk iyice aðarýncaya kadar dua ve niyazda bulunup güneþ doðmadan önce Mina’ya hareket edilmesi sünnettir.
Resûlullah’ýn Müzdelife gecesi yaþlý, þiþman ve kalabalýðýn sýkýntýsýna dayanamayacak durumda olan eþi Sevde ile henüz
çocuk yaþta olan Abdullah b. Abbas’a ve
diðer bazý kimselere erkenden Mina’ya gitme izni vermesini (Buhârî, “Hac”, 98; Müslim, “Hac”, 293, 303, 304) gerekçe gösteren fýkýh âlimleri, gerek yolda gerekse büyük þeytanýn taþlanmasý sýrasýnda oluþacak izdihamýn sýkýntýsýndan kurtulmak ve
ibadetin huþû içinde ifasýný saðlamak için
yaþlý, zayýf ve güçsüz olan kadýn ve erkeklerle çocuklarý gece yarýsýndan sonra Mina’ya göndermenin sünnet olduðu görüþünü benimsemiþlerdir. Bazý mezhepler,
Mina’ya erken intikal etmeleri gereken
meslek sahiplerini de bu hükme dahil et240

miþlerdir. Cünüplük, hayýz gibi guslü gerektiren durumlar, Arafat vakfesi ve Mina’da þeytan taþlamada olduðu gibi Müzdelife’de vakfe yapmaya da engel deðildir;
ancak temizlenmiþ olarak vakfe yapýlmasý
müstehaptýr.
Müzdelife’de bayram için gusül abdesti
almak, su bulunmamasý durumunda teyemmüm etmek, akþam ve yatsý namazlarýný yatsý vaktinde birleþtirerek kýlmak,
geceyi namaz kýlmak, Kur’an okumak, zikir ve dua gibi ibadetlerle ihya etmek, gece yarýsýndan sonra þeytan taþlamak için
taþ toplamak, erken vaktinde kýlýnan sabah namazýndan sonra Kuzah tepesinin
yanýna gitmek ve Kâbe’ye dönerek Allah’a
hamdedip dua ve niyazda bulunmak, tekbir ve tehlîl getirip telbiye okumak, Muhassir vadisini süratle geçmek müstehap
kabul edilmiþtir. Ayrýca Arafat’tan Müzdelife’ye, oradan ayrýlýp Mina’ya giderken Hz.
Peygamber’in, “Ey insanlar! Sükûnet içinde aðýr aðýr yürüyün” (Müslim, “Hac”, 147;
Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 57) tavsiyesine uyarak izdihama yol açmadan yürümek sünnettir.
Arafat’ta vakfe tamamlanýp güneþ battýktan sonra Müzdelife’ye hareket eden
hacýlarýn akþam namazýný yolda kýlmayýp
oraya ulaþtýklarýnda yatsý namazýyla birlikte yatsý vaktinde birleþtirerek (cem‘) kýlmalarý sünnettir. Bu konuda fýkýh âlimleri arasýnda ihtilâf bulunmadýðý, hatta cem‘ yapmanýn sünnet olduðu konusunda icmâ bulunduðu belirtilmiþtir (Ýbnü’l-Münzir enNîsâbûrî, metin: s. 58; Ýbn Kudâme, III,
418). Akþam ve yatsý namazlarýnýn Arafat’ta veya Müzdelife’ye giderken yolda kýlýnmasý halinde oraya varýnca yeniden eda
edilir. Fakat geç kalýndýðý için vaktin çýkmasýndan endiþe ediliyorsa yolda kýlýnabilir. Cem‘ yapýldýðý takdirde iki farz arasýnda
sünnet kýlýnmaz. Hanefîler’e göre cem‘in
cemaatle kýlýnmasý þart olmayýp tek baþýna edasý da câizdir, ancak cemaatle kýlmak
sünnettir. Bu mezhebe göre hac için ihrama girmeyen kimsenin cem‘ yapmasý câiz
deðildir.
Hanefîler’e göre akþamla yatsý namazý
bir ezan ve Arafat’taki cem‘den farklý olarak bir kametle kýlýnýr. Abdullah b. Ömer’in
rivayetine göre Hz. Peygamber, Müzdelife’de akþam namazý ile yatsý namazýný birleþtirip bir kametle akþamý üç, yatsýyý iki
rek‘at olarak kýldýrmýþtýr (Müslim, “Hac”,
289-291). Her namaz için ayrý ezan ve kamet okunacaðýný söyleyen Mâlikîler’e göre
hac ibadetini yöneten imamla birlikte Arafat’ta vakfede duran kimse Müzdelife’ye
de onunla gelmiþse birlikte, geri kalmýþsa

tek baþýna cem‘ yapar; vakfeyi imamla beraber yapmayan kiþi her namazý kendi vaktinde ayrý ayrý kýlar. Ayrýca seferî durumunda olanlar yatsýyý iki rek‘at, diðerleri tam
olarak eda ederler. Hanbelîler ve Þâfiîler de
cem‘in hac sebebiyle deðil seferîlikten dolayý meþrû olduðu görüþündedir. Resûl-i
Ekrem’in bir ezan ve iki kametle akþamla
yatsý namazlarýný kýldýrdýðý, aralarýnda herhangi 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 birlikte iki namazýn tek kametle de kýlýnabileceðini belirtmiþlerdir (ayrýca bk. CEM‘).
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Aslý Grekçe mouseion (Lat. museum)
olan müze kelimesi Grek mitolojisindeki
Mousa denilen dokuz ilham perisinin adýndan türetilmiþtir ve sözlük anlamý “Musalar’ýn yeri / tapýnaðý”dýr. 1956 yýlýndan beri
Türkiye’nin de üyesi olduðu International
Cauncil of Museums (ICOM) adlý kuruluþun genel tanýmlamasýna göre müzeler,
“tarihî - arkeolojik eserlerin ve tabiattan
toplanmýþ nesnelerin teþhir edildiði me-

