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Dersin Haftas    : 14.03.22 - 18.03.22 HAFTASI 
lenen Konular   : 1. Medine’de slam Toplumunun Olu umu 

       1.1. Mescid-i Nebi’nin n as  

 

4. ÜN TE R SALET N MED NE DÖNEM  
1. Medine’de slam Toplumunun Olu umu 

Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra Medine’yi siyasal, sosyal ve kültürel aç dan merkez haline getirecek çal malar 
yapm t r. 

 Mescid-i Nebi’nin n as  
 Ashâb-  Suffe 
 Muhacir-Ensar Karde li i 
 Medine Sözle mesi 
 Namaza Davet: Ezan 
 Medine Pazar n n Kurulmas  
 K blenin De i mesi 

 
1.1. Mescid-i Nebi’nin n as  

Hicretten hemen sonra Müslümanlar n yeni yurdu Medine’de mescit in as  için haz rl klara ba land . Mescidin temeline ilk ta  
bizzat Peygamber Efendimiz koydu. Muhacir ve ensar mescidin in aat nda hep birlikte çal t . 

Mescidin biti i ine Hz. Peygamber ve ailesi için odalar in a edildi. Mescidin arka k sm na ihtiyac  olanlar n bar nabilece i bir bölüm 
eklendi. Son derece sade bir yap  olan mescidin o dönemde k blesi Kudüs’e do ruydu. 

 Mescid-i Nebi’nin Fonksiyonlar   

 Halk n istek ve ikâyetlerini ula t rd  yer 
 Hastane 
 Adalet i lerinin yürütüldü ü mekan 
 badet mekan  
 E itim kurumu 
 Elçi kabulünün yap ld  yer 

  



Dersin Haftas    : 21.03.22 - 25.03.22 HAFTASI 
lenen Konular   : 1.2. Ashâb-  Suffe 

       1.3. Muhacir-Ensar Karde li i 
       1.4. Medine Sözle mesi 

1.2. Ashâb-  Suffe 

Suffe kelimesi Arapçada gölgelik anlam na gelir. Mescid-i Nebi’nin arka taraf na bar nma ihtiyac  olan sahabiler için bir 
gölgelik ayr lm t r. Bu gölgelikte ya ayan sahabilere ashâb-  suffe denilmi tir. 

Ashâb-  suffe sürekli Resulullah’ n(s.a.v.) yan nda bulunmu  ve ondan ilim ö renmi lerdir. Suffe ashâb , birçok slami ilmin 
do u unda ve geli mesinde do rudan etkili olmu tur. 

1.3. Muhacir-Ensar Karde li i 

Hz. Peygamber, hicretin ilk y l nda ensar ile muhaciri karde  ilan etmi tir. Ensar n muhacirlerle evini ve kazanc n  payla aca  
bu uygulamaya muâhât (karde lik) denir. Bu uygulama ile muhacirlere maddi manevi destek sa lanm t r. 

 Muahât ile ümmet olma bilinci kazand r lm  ve kabileye ba l l n önüne geçilmi tir. 
 

1.4. Medine Sözle mesi 

Medine Sözle mesi slam devletinin ilk anayasas  kabul edilir. Bu sözle me ehirde ya ayan bütün gruplar  (Yahudi, H ristiyan 
vs.) Medine vatanda  olma paydas nda birle tirir. Sözle me, sosyal ili kilerde yard mla ma ve dayan may  geli tirmeyi 
hedeflemi , hukuki ve askerî alanda düzenlemeler yapm t r. 

  



Dersin Haftas    : 28.03.22 - 01.04.22 HAFTASI 
lenen Konular   : 1.5. Namaza Davet: Ezan 

       1.6. Medine Pazar n n Kurulmas  
       1.7. K blenin De i mesi 

1.5. Namaza Davet: Ezan 

Medine’de say lar  artan Müslümanlar n namaz vakitlerinde mescitte bir arada haz r bulunmalar  her zaman mümkün olmuyordu. 
Bu problemi ortadan kald rmak için namaza ça r  niteli i ta yan bir yöntem arand . Hz. Peygamber de namaza ça r  eklini 
belirlemek için ashâb yla isti are yapt . 

Abdullah b. Zeydve Hz. Ömer rüyalar nda ezan n sözlerini duyduklar n  söylediler. Bunun sad k bir rüya oldu unu bildiren 
Peygamberimiz ezan n sözlerinin Bilâl-i Habe î’ye ö retilmesini istemi tir. Yüksek bir yere ç karak ilk ezan  okuyan Bilâl (r.a.) 
Hz. Peygamber’in ilk müezzini olmu tur. 

1.6. Medine Pazar n n Kurulmas  

Medine’de yeni bir toplum düzeni in a eden Hz. Peygamber, ekonomi alan nda da birtak m ad mlar atm t r: 

 Hicretin ard ndan Müslümanlar n ticari faaliyetlerini yürütecekleri kendilerine ait bir pazar yeri belirlemi tir. 
 Kimseden vergi al nmayaca n  ilan ederek pazar  tüccarlar için cazip hâle getirmi tir. 
 slami hükümlerin uyguland  pazar  denetlemek için görevliler tayin etmi tir. 

Ticaret konusunda tecrübeli olan Mekkeli Müslümanlar n da etkisiyle pazar k sa sürede ehrin ekonomik hayat nda önemli yer 
edinmi tir. 

1.7. K blenin De i mesi 

Resul-i Ekrem Medine'ye hicret edince k ble olarak Mescid'i Aksa'ya do ru yönelmesi emredilmi ti. Ancak on yedi ay sonra 
Allah’ n emriyle k ble, Kâbe olarak de i tirildi. 

“… te imdi, seni memnun olaca n bir k bleye döndürüyoruz. Art k yüzünü Mescid-i Haram taraf na çevir. (Ey 
Müslümanlar!) Siz de nerede olursan z olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin…” (Bakara suresi, 144. ayet) 

 

 

  


