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Dersin HaftasÕ
øúlenen Konular

: 14.03.22 - 18.03.22
HAFTASI
: 1. Medine’de øslam Toplumunun Oluúumu
1.1. Mescid-i Nebi’nin ønúasÕ
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ÜNøTE RøSALETøN MEDøNE DÖNEMø

Medine’de øslam Toplumunun Oluúumu

Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra Medine’yi siyasal, sosyal ve kültürel açÕdan merkez haline getirecek çalÕúmalar
yapmÕútÕr.
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Mescid-i Nebi’nin ønúasÕ
Ashâb-Õ Suffe
Muhacir-Ensar Kardeúli÷i
Medine Sözleúmesi
Namaza Davet: Ezan
Medine PazarÕnÕn KurulmasÕ
KÕblenin De÷iúmesi

1.1. Mescid-i Nebi’nin ønúasÕ
Hicretten hemen sonra MüslümanlarÕn yeni yurdu Medine’de mescit inúasÕ için hazÕrlÕklara baúlandÕ. Mescidin temeline ilk taúÕ
bizzat Peygamber Efendimiz koydu. Muhacir ve ensar mescidin inúaatÕnda hep birlikte çalÕútÕ.
Mescidin bitiúi÷ine Hz. Peygamber ve ailesi için odalar inúa edildi. Mescidin arka kÕsmÕna ihtiyacÕ olanlarÕn barÕnabilece÷i bir bölüm
eklendi. Son derece sade bir yapÕ olan mescidin o dönemde kÕblesi Kudüs’e do÷ruydu.
Mescid-i Nebi’nin FonksiyonlarÕ
¾
¾
¾
¾
¾
¾

HalkÕn istek ve úikâyetlerini ulaútÕrdÕ÷Õ yer
Hastane
Adalet iúlerinin yürütüldü÷ü mekan
øbadet mekanÕ
E÷itim kurumu
Elçi kabulünün yapÕldÕ÷Õ yer

Dersin HaftasÕ
øúlenen Konular

: 21.03.22 - 25.03.22
HAFTASI
: 1.2. Ashâb-Õ Suffe
1.3. Muhacir-Ensar Kardeúli÷i
1.4. Medine Sözleúmesi

1.2. Ashâb-Õ Suffe
Suffe kelimesi Arapçada gölgelik anlamÕna gelir. Mescid-i Nebi’nin arka tarafÕna barÕnma ihtiyacÕ olan sahabiler için bir
gölgelik ayrÕlmÕútÕr. Bu gölgelikte yaúayan sahabilere ashâb-Õ suffe denilmiútir.
Ashâb-Õ suffe sürekli Resulullah’Õn(s.a.v.) yanÕnda bulunmuú ve ondan ilim ö÷renmiúlerdir. Suffe ashâbÕ, birçok øslami ilmin
do÷uúunda ve geliúmesinde do÷rudan etkili olmuútur.
1.3. Muhacir-Ensar Kardeúli÷i
Hz. Peygamber, hicretin ilk yÕlÕnda ensar ile muhaciri kardeú ilan etmiútir. EnsarÕn muhacirlerle evini ve kazancÕnÕ paylaúaca÷Õ
bu uygulamaya muâhât (kardeúlik) denir. Bu uygulama ile muhacirlere maddi manevi destek sa÷lanmÕútÕr.
Î Muahât ile ümmet olma bilinci kazandÕrÕlmÕú ve kabileye ba÷lÕlÕ÷Õn önüne geçilmiútir.
1.4. Medine Sözleúmesi
Medine Sözleúmesi øslam devletinin ilk anayasasÕ kabul edilir. Bu sözleúme úehirde yaúayan bütün gruplarÕ (Yahudi, HÕristiyan
vs.) Medine vatandaúÕ olma paydasÕnda birleútirir. Sözleúme, sosyal iliúkilerde yardÕmlaúma ve dayanÕúmayÕ geliútirmeyi
hedeflemiú, hukuki ve askerî alanda düzenlemeler yapmÕútÕr.

Dersin HaftasÕ
øúlenen Konular

: 28.03.22 - 01.04.22
HAFTASI
: 1.5. Namaza Davet: Ezan
1.6. Medine PazarÕnÕn KurulmasÕ
1.7. KÕblenin De÷iúmesi

1.5. Namaza Davet: Ezan
Medine’de sayÕlarÕ artan MüslümanlarÕn namaz vakitlerinde mescitte bir arada hazÕr bulunmalarÕ her zaman mümkün olmuyordu.
Bu problemi ortadan kaldÕrmak için namaza ça÷rÕ niteli÷i taúÕyan bir yöntem arandÕ. Hz. Peygamber de namaza ça÷rÕ úeklini
belirlemek için ashâbÕyla istiúare yaptÕ.
Abdullah b. Zeydve Hz. Ömer rüyalarÕnda ezanÕn sözlerini duyduklarÕnÕ söylediler. Bunun sadÕk bir rüya oldu÷unu bildiren
Peygamberimiz ezanÕn sözlerinin Bilâl-i Habeúî’ye ö÷retilmesini istemiútir. Yüksek bir yere çÕkarak ilk ezanÕ okuyan Bilâl (r.a.)
Hz. Peygamber’in ilk müezzini olmuútur.
1.6. Medine PazarÕnÕn KurulmasÕ
Medine’de yeni bir toplum düzeni inúa eden Hz. Peygamber, ekonomi alanÕnda da birtakÕm adÕmlar atmÕútÕr:
¾
¾
¾

Hicretin ardÕndan MüslümanlarÕn ticari faaliyetlerini yürütecekleri kendilerine ait bir pazar yeri belirlemiútir.
Kimseden vergi alÕnmayaca÷ÕnÕ ilan ederek pazarÕ tüccarlar için cazip hâle getirmiútir.
øslami hükümlerin uygulandÕ÷Õ pazarÕ denetlemek için görevliler tayin etmiútir.

Ticaret konusunda tecrübeli olan Mekkeli MüslümanlarÕn da etkisiyle pazar kÕsa sürede úehrin ekonomik hayatÕnda önemli yer
edinmiútir.
1.7. KÕblenin De÷iúmesi
Resul-i Ekrem Medine'ye hicret edince kÕble olarak Mescid'i Aksa'ya do÷ru yönelmesi emredilmiúti. Ancak on yedi ay sonra
Allah’Õn emriyle kÕble, Kâbe olarak de÷iútirildi.
“… øúte úimdi, seni memnun olaca÷Õn bir kÕbleye döndürüyoruz. ArtÕk yüzünü Mescid-i Haram tarafÕna çevir. (Ey
Müslümanlar!) Siz de nerede olursanÕz olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin…” (Bakara suresi, 144. ayet)

