
2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı

HZ. PEYGAMBER  (SAS) DÖNEMI SIYER COĞRAFYASI

Yard. Doç. Dr.Tahsin KOÇYİĞİT
Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

İslam Tarihi Anabilm Dalı

HZ. PEYGAMBER (SAS) DÖNEMİ

MEDİNE

5.
 D

ER
S/

 2
6 

Ka
sı

m
  2

01
4



84 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

Hz. Peygamber (sas)’in İslâm’ı tebliğ faaliyetlerine ve dolayısıyla 
Kur’an vahyinin nüzûlüne tanıklık eden şehirlerden ilki bilindiği 

gibi; Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere’dir. Medine, Hz. 
Peygamber’in hicretinden vefatına kadar yaklaşık on yıl boyunca sadece 
İslam’ın yayılmasına başkentlik etmiş değildir. Diğer birçok özellikleri 
yanında örnek İslam toplumunun oluşum sürecinde “İslam şehri” olgu-
sunun ana unsurlarının (câmi, dâru’l-imâre, mezarlık, pazar vd.) ortaya 
konulduğu biricik, başat, prototip şehirdir. Bu itibarla Hz. Peygamber 
şehri Medine’nin tanınma ve anlaşılma lüzumu âşikârdır.

COĞRAFÎ KONUMU VE ÖZELLIKLERI

Yesrib[1], Mekke ve Tâif ile birlikte Arap yarımadasının Hicaz adı ve-
rilen bölgesinin en meşhur şehirlerindendir. Yesrib, kuzeye doğru hafif 
eğimli bir vâha üzerinde kurulmuştu. Bu ova, batıda Kızıldeniz sahilinin 
dağ silsilesi arasında, kuzeyde Uhud ve güneyde ‘Ayr dağları ile çevrilmiş-
tir. Yesrib, Kızıldeniz sahiline 120 km., bu denizin liman şehirlerinden 

[1]  Yesrib, Medine’nin eski adıdır. Aslında Yesrib, şehrin kuzeyinde Uhud dağının güney do-
ğusunda, Hz. Hamza’nın kabrinin batısında, el-Bereke diye bilinen yerin doğusunda suları, 
hurmalıkları ve vahalarıyla ün yapmış bir köydür. Ancak, Hicret öncesi, bu terimin ge-
nelleme yapılarak, Medine şehrinin tamamı için kullanıldığını söylemek mümkündür Biz 
hicretten önce Medine’den bahsederken Yesrib kelimesini kullandık. Eğer vurguyu bu köye 
yaptıysak “Yesrib Köyü” demeyi tercih ettik. 
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Yenbu‘’a yaklaşık 275 km., güneyindeki Mekke’ye ise takriben 350 km. 
uzaklıktadır.[2]

Rasûlullah, hicretten sonra şehrin sınırlarını tespit etmiş, bu sınırlar 
içinde kalan bölgeyi “harem bölgesi” olarak tayin etmişti. Harem kabul 
edilen bölge, iki lâbbe (harreteyn) arası yani Doğu Harresi olarak bilinen 
“Harretu Vâkım” ile Batı Harresi olarak bilinen “Harretu Vebere” ve 
güneyden ‘Ayr dağı ile kuzeyden Sevr dağı arasında kalan bölgedir. Şu 
halde, Medine hareminin yarıçapının 22 kilometrelik bir dairesel alandan 
oluştuğu söylenebilir.

B. TOPOGRAFIK ÖZELLIKLERI

Yesrib topografik özellikleriyle kadîm Hicaz şehri Mekke’den tama-
men farklı özellikleri hâizdir. Mekke’nin aksine Yesrib, ziraata görece 
daha elverişlidir. Volkanik Harre (çoğ. Harrât) alanlarıyla ve hurmalık-
larıyla dikkat çeker. Yesrib; Kuba, Sel‘, Sünh ve diğer vahâlardan toplanıp 
gelen suların bolluğundan dolayı nispeten bereketli, verimli bir vahadır. 
Tarihte şehrin zaman zaman volkanik faaliyetlere de maruz kaldığı bi-
linmektedir.[3] Nitekim, bölgede Cemmâvât adıyla bilinen üç volkanik 
tepe yer almaktadır. Güneydoğudaki yüksek bölgelere el-‘Âliye ya da el-
‘Âvâlî, onun alt kısımlarındaki düzlüklere ise es-Sâfile adı verilir. 

Yağmur yağdığı zaman şehrin güneyinden ve kuzeyinden gelen 
seller bu vadilerden akar. Şimdi sözü bu vâdilerin bulundukları yerlere 
getirelim. Vâdi’l-Mehzûr; el-‘Avâlî bölgesinin doğusundan başlar, Mü-
zeyneb vâdisinin kuzeyinden geçer, daha sonra Doğu Harresini ikiye 
bölerek el-‘Urayz denilen bölgeye ulaşır. Vâdi Cefâf ise, Kuba mescidi-

[2]  Bazı araştırmalara göre, Mekke-Medine arasındaki mesafe yaklaşık 500 km.’dir. Muhteme-
len bu daha eski dönemlere ait bir veri olsa gerektir. 

[3] Şehirde, II. Halife Ömer zamanında volkanik faaliyetler devam etmekteydi. Hz. Osman 
devrinde (h. 19/m.640) Medine’ye yakın bazı dağlar duman bulutu çıkarıyordu. “Hicâz 
ateşi” olarak tarihe geçen bölgesindeki en son volkanik hadise, hicrî 654/m.1257 yılında 
meydana gelmiştir. O zaman Medine’nin doğusundaki volkanlardan biri patlamış, etkisi bir 
kaç hafta sürmüş ve akan lavlar Medine’ye bir kaç kilometre kalıncaya kadar yaklaşmış-
tı. (Bkz.:el-Belâzurî, Futûh, 14; et-Taberî, Târîh, IV, 102; Yâkût, Mu‘cem, II, 287-288; 
es-Semhûdî, Vefâ, I, 142-145; Küçükaşçı, “Medîne”, DİA, XVIII, 305.
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nin doğusundaki bölgenin en yüksek mevkileri olan A̒vâlî bölgesinde 
bulunur. Vâdi Müzeynib, eskiden Mescidü’l-Fadîh olarak bilinen Mes-
cidü’ş-Şems’in yukarısında, Cefâf mevkiinin doğusunda yer alır. Suyu 
Mehzûr vâdisinin güneyinden ilerleyerek ‘Avâlî’nin doğusundan batıya 
doğru akar. Vâdi Buthan ile Mehzûr, Müzeynib ve Rânûnâ vadilerin-
den akan sel suları bu vadide birleşir; Medine’nin ortasında bulunan ev-
lerin arasından geçerek önce batıya daha sonra da kuzeye yönelir. Vâdi 
Rânûnâ; güneyden Cebel-i Sel‘ tarafından gelerek kuzeye doğru akar 
ve Kuba mescidinin batısında yer alan ‘Asabe’ye doğru uzanır. Burada, 
Evs kabilesine ait Benî Cahcaba boyu yer alır. Rânûnâ vâdisi, Hazrec’den 
Benî Sâlim b. ‘Avf ’ın evlerinin bulunduğu Mescid-i Cum‘a bölgesinde 
sona erer. Vâdi’l-‘Akîk, şehrin güneybatı alt kısımlarından gelerek önce 
batıya, ardından kuzeybatıya doğru ilerler. Vâdi Kanât, Medine’nin ku-
zeyinden batısına doğru akarak, Uhud şehitlerinin bulunduğu kabristana 
doğru ilerler, buranın doğu tarafındaki diğer vadilerden gelen sularla bir-
likte el-Ğabe denilen mevkide birleşir. 

Bu vadilerin Medine arazisinde izlediği güzergâhı bir başka ifadey-
le şöyle özetlemek mümkündür: Harretu Vâkım’dan aktıktan sonra Vâ-
di’l-Mehzûr ve Vâdi’l-Müzeynib’e doğru inen bu iki vadinin suları bir-
leşerek, Vâdi Buthan’a dökülür. Daha sonra, ‘Ayr Dağından aşağı doğru 
akan Vâdi Rânûna ile birleşen bu seller, tekrar aşağıya doğru inerken, 
kuzeybatıya doğru yönelir ve doğu taraftan gelen Vâdi Kanât ile birle-
şir. Daha sonra, hepsi birlikte Harretu’l-Vebere’nin içinden kuzeye doğru 
yönelerek gelen Vâdi’l-‘Akîk (Mübarek)’a ulaşırlar. Nihayet bu vadilerin 
hepsinin suyu, Curf ile el-Ğâbe arasında Zeğâbe’de toplanır. 

İsimleri zikredilen bu vadilerin taşıdığı suların dışında, özellikle hur-
ma yetiştirmeye elverişli topraklara sahip olan Medine’de çok sayıda da 
kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların önemli bir kısmı da Yesrib’in orta böl-
gelerinde, yoğun olarak Hazrec kabilesinin evlerinin aralarında bulunu-
yordu. 
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YESRIB’IN SAKINLERI

Yahudiler

Hz. Peygamber’in hicreti öncesinde Yesrib sâkini olan Yahudi kabi-
lelerinin en önde gelenleri Benî Nadîr, Benî Kureyza, Benî Kaynuka’dır. 
Bunların dışında kaynaklarda adı zikredilen daha küçük gruplardan bazı-
ları da şunlardır: Benî Hedl, (Behdel), Benî ‘Avf, Benî Kasis, Benî Naği-
sa, Benî Murid/Mürîd, Benî Muaviye, Benî Masike, Benî İkrime, Benî 
Mürâye, Benî Sa’lebe ve diğerleri…

Arap Kabileleri: 

Evs ve Hazrec

Evs ve Hazrec kabileleri aslen Yemen kökenli olup, Ezd kabilesine 
mensuptular. Ezdler farklı zamanlarda Yemen’den çıkarak kuzeye doğru 
göç etmiş olup bu göçlerin ilki, M.S. 207 yılında Huzâ‘a kabilesinin Mek-
ke’ye hicretiyle eş zamanlıdır.

Evs kabilesi beş boydan meydan geliyordu.

Benî Avf b. Mâlik: Bu kabilelerin ekserisi Yesrib’in güney bölgesin-
de Kuba’da oturuyorlardı. Burası Mescid-i Kuba’nın batısında Mekke’den 
ilk gelen muhacirlerin yerleştikleri havalide yer alıyordu.

2. ‘Amr b. Mâlik: 

Nebît adı verilen bu boyun tamamı Harre Vâkım’ın doğusunda mes-
kundu.

3. Benû Cuşem b. Mâlik:

Bunların bulundukları mahalleler Benî Ümeyye b. Zeyd’in evlerine 
yakın yani el-Mahşûniyye (املحشونية) olup bölge Vâdi Mehzûz ile Yenîb 
birleşir. 

4. Imru’u-l-Kays b. Mâlik:

Evleri el-‘Avâlî bölgesindeydi. Benî Nadir ile Benî Kurayza mahallele-
ri arasında bulunuyordu. 
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5- Mürre b. Mâlik kabilesi oymakları:

Bunların evlerinin bulunduğu yer, Kuba yakınlarında, Vâdi Buthan 
ve Vâdi Rânûnâ’nın birleştiği yerdir. 

Hazrec kabilesinin kolları beş tanedir ve şunlardır:

Benî Amr b. el-Hazrec: 

‘Amr b. ‘Avf b. el-Hazrec’in iki oğlu Sâlim ve Ğanm’in evlerinin 
bulunduğu yere “Dâru Benî Sâlim” denilirdi. Benî Sâlim evleri, Vebere 
(Batı) Harresine giden yol üzerinde, Mescidü Cum‘a’nın yer aldığı Rânû-
na vadisinin ortası ve batısına yayılmış, günümüzde, Medine’den Kuba 
mescidine giderken yolun sağında, Kuba kalesinin güneyi ve batısına dü-
şen harre mıntıkasında idi. 

2- Benî Avf b. el-Hazrec

Bunlar el-Kavâkil olarak bilinirler. Hicretten sonra inşa edilen Cuma 
mescidinin bulunduğu Vâdi Ranûna’nın batısındaki Harre Vebrâ tarafın-
da  oturuyorlardı. 

Benî Cüşem b. Hazrec

Benî Cüşem evleri Hz. Peygamber Mescidine uzaklığı doğu tarafın-
dan bir mil kadar mesafede, el-‘Avâlî bölgesinin başlangıcı olarak kabul 
edilen Sünh mevkiindeydi. 

4. Benî Hâris b. Hazrec’in kolları:

Hâris oğulları, el-‘Avâlî bölgesinde, Vâdi Buthan’nın doğusunda otu-
ruyorlardı. 

Ka‘b b. Hazrec ve boyları:

Bunların en önemlileri, Benî Sa‘ide’dir. Bunlar da iki aşirete ayrılırlar. 
Biri, Tarîf, diğeri ise, ‘Amr. 

Sa‘d b. ‘Ubâde, Tarîf aşiretindendir. Benî Sa‘îde, Bi’r-i Bidâ‘a mıntıka-
sında, Sûk-ı Ğanm olarak bilinen Medine pazarının doğusundaki Sakî-
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fetu Benî Sa‘îde de oturmakta idi. Aynı zamanda Vâdi Buthan’da, Benî 
Dinâr’ın evlerinin yanında, Benî Sa‘ide kabilesine ait insanların mesken-
leri vardı.

DIĞER ARAP KABILELERI 

Yersib’de Evs ve Hazrec dışındaki diğer Arap kabilelerine kaynakla-
rımız fazla yer vermemekle birlikte bazı ipuçları bulunmaktadır. Bu kabi-
lelerden bazıları Evs ve Hazrec’den önce Yesrib’e gelmişlerdir. Örneğin;  
Kuzâ‘a kabilesinden Beliyy ve bunların Benî Mirsed ve Benî Enîf boyları, 
Yemen kökenli Benî Hırmân, Süleym’den Benî Muâviye, Benî el-Hârise b. 
Behse, Ğassan’dan Benî Şaziyye, Kays’ Aylân’dan Benî Süleym b. Mansûr, 
Yemenli Benî Cüdmâ (Cüdemâ) gibi. 

Bazı kabile mensupları da şehre göç ettikten sonra Evs ve Hazrec 
ile ittifak kurarak bu iki kabileye ve kente entegre olmuşlardır. Örneğin; 
‘Abs, ‘Akl, Becîle, Beliyy, Cumah, Cüheyne, Devs, Esed, Eslem, Eşca‘, Ezd, 
Fezêra, Ğassân, Ğatafân, Himyer, Huzâ‘a, Huzeyme, Kâre, Kelb, Kuzâ‘a, 
Müzeyne, Sa‘lebe b. Utbân, Selîm/Süleym, Temîm gibi. 

3. DIĞER UNSURLAR

Şehirde yaşayan diğer unsurları etnik kökenlerine bakılmaksızın ço-
ğunluğu Arap, Hıristiyan ve Mecusî olan kölelerdir. Zira, mezkur din 
mensupları, nüfus bakımından az olup ekseriya köle olarak istihdam 
edilirlerdi. Kölelerin sosyal statüleri gereği mülk edinme imkanlarının 
bulunmadığından dolayı kaynaklarımızda müstakil yerleşim yerlerinden 
ayrıntılı olarak söz edilmemektedir. 

Öte yandan cahiliye Araplarında ictimâi hayat; hürler, mevâlî ve kö-
leler olmak üzere üç sınıf insan katmanından oluşuyordu. Bu itibarla Yes-
rib toplumunda Arap veya gayr-ı Arap unsurların içersinde azımsanma-
yacak sayıda mevâli ve köle mevcuttu. Çünkü Arap kabilelerinden elde 
edilenlerin dışında az da olsa Mısır kökenli Kıptîler ile  Habeşistan, İran, 
Yemen kökenli köleler de bulunuyordu.



90 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

HICRETTEN ÖNCE YESRIB’IN IMÂRINDAKI GELIŞMELER

Mekke’nin, Kâbe dolayısıyla ilk çağlardan beri mukaddes belde olma 
avantajını iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Oysa Hz. Peygamber’in 
hicretine kadar Yesrib/Medine böyle bir saygıya lâyık görülmedi. Bu şeh-
rin plansız, meskenlerinin dağınık olması tam anlamıyla bir şehir hüviyeti 
taşımadığı anlamına gelmektedir. Yesrib, basit ve ilkel evlerden, düzensiz 
ve plansız yayılan kulübe ve barakalardan ya da bahçelerin ve tarlaların 
sınırlarıyla/hudutlarıyla birbirine bağlanmış bir durum arz ediyordu. 

Yesrib’de yeşil alanlar Mekke’ye göre oldukça fazla idi. Ayrıca Yes-
rib, ticaret kervanlarının ihtiyaçlarını temin ettikleri bir istasyon vazifesi 
görüyordu. Özellikle, Yesrib’in, Yemen’i Şam’a bağlayan ticaret yolunun 
üzerinde bulunuyor olması, kervanların buraya uğraması ve gelen yolcu-
ların miktarının fazla olmasını teşvik eden hususlardı.

Meskenler-Barınaklar

Bazı araştırmalar, Yesrib halkının evlerini çamurdan (Tîn) inşa ettik-
lerini, tavanlarını örtmek için ise hurma dallarından yararlandıklarını or-
taya koymaktadır. Bazı evler tek katlı, bazıları da çift katlı olabiliyordu. 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evi hakkındaki betimlemeler bunun bir delilidir. 

Yesrib için üstü açık anlamına gelen (العراء) tabirine itibar edilecek 
olursa, bu bir anlamda İslam öncesinde binaların yüksek olmadığına de-
lalet etmektedir.

Diğer taraftan, bu evlerin gölgelikleri bulunuyordu ve bunlar, muh-
temelen kabilenin divânı/sofası (الديوان) olarak kullanılan, bazen özel, ba-
zen de genel işlerin istişare edildiği mekânlardı. Sakîfetu Benî Sa‘îde ve 
Benî Beyâza yurdundaki Sakifetü Reyyân hakkındaki rivayetler de bunu 
teyit etmektedir.  

Yesrib halkının tarım ve ziraatla uğraştığına bakarak, etrafının ta-
mamen bahçelerle özellikle de hurma bahçeleriyle çevrili olduğunu göz 
önünde bulundurursak, yaz günlerinde kavurucu sıcaktan korunmak için 
çardak kullandıklarını akla getirebiliriz. Arîş, (عرئاش- عريش) çardak, hurma 
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dallarından yapılmış, kemerli örtü olup, su dökülerek serin bir mahal elde 
edilir, sıcak yaz günlerinde altında insanlar gölgelenirdi. 

Öyle anlaşılıyor ki, bu  çardaklar, Yesrib/Medine’de İslam öncesi ve 
sonrası oldukça yaygındı. Rivayete göre, Rasûlullah, Kuba’dan ayrılıp, 
Benî Neccâr yurduna giderken, bir çardakta gölgelenmiş, gölgeliğin ze-
minine su dökülerek güneşin sıcağından etkilenmesinin önüne geçilmiş-
ti. 

Utumlar

Yesrib sakinleri, kalecikleri (Utum), sadece savunma amaçlı mesken 
olarak yapmamışlardı. Bunlar aynı zamanda hurma bahçeleri koruma 
vazifesi görmekteydi. Halk, tehlike esnasında utumlara sığınmayı tercih 
ederdi. Savaş esnasında utumların tavan/çatılarından düşmana ok, taş 
vb. şeyler atarlardı. Utumların sadece savaş ve tehlike anında değil, barış-
ta da işe yaradıklarını içerilerine kuyuların kazılmasından anlamaktayız. 

Pazarlar

Yemen – Şam ticaret yolu üzerinde bulunduğu için Yesrib’de çok sa-
yıda pazar kurulmuştu. Yesrib’de pazarların yer alıyor olması, bölgenin 
çevresindeki yerleşim yerleri ile ticarî merkezler arasındaki bağlantısına 
delalet etmektedir.  

Benî Kaynuka kabilesinin, sahibi olduğu bir pazarı mevcuttu. Ayrıca, 
Yesrib Köyünde (Vâdi Kanât ile Cürüf bölgesi arasında) bir pazar yer alı-
yordu.  Kaynaklarda ‘Asebe bölgesinde bir başka pazardan bahsedilmek-
tedir. Bunun yeri de Kuba’dadır. Muzâhim  pazarı ise Abbas b. Abdilmut-
talib’in mevlası, İslamî dönemdeki adıyla, İbn Hubeyn’in sokağında idi.  
Bu pazarın mevkii, Abdullah b. Übeyy b. Selûl’un kabilesi Benî Hublâ’nın 
yerleşim yerine yakındı. 

Din ve Eğitim Kurumları

Yesribli Yahudî kabilelerinin Beytu’l-Medârisleri vardı. Bu kurumda, 
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, bir bakıma, dinî, siyasi ve içtimai görevler 
icra edilmekteydi.  
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Putperest bazı Yesribliler, kendilerine putlara ibadet etmek için 
bazı özel evler tahsis etmişlerdi. Benî Seleme oğullarından Ömer b. el-
Cum‘un’un ahşaptan yaptığı ve adına Menât dediği bir put için böyle bir 
yer ayırmıştı. Ömer’in de mensubu olduğu Benî Seleme  kabilesinden 
bazı Müslümanlar, onu bu tavrından dolayı ayıplamışlar, o da bu yüzden 
İslam dinini seçmişti.

HZ. PEYGAMBER’IN ŞEHRI YENIDEN INŞÂSI

Şehrin Ismi

Hicretten önce Medine’nin adı Yesrib idi. O dönemde Yesrib, birbi-
riyle bağlantılı fakat seyrek dokuz-on kadar yerleşim bölgesinden olu-
şuyordu. Hz. Muhammed ve muhacirlerin bölgeye gelmesinden sonra 
Yesrib hızla İslamlaştı, demografik yapısında sürekli artış meydana geldi. 
Rasûlullah, Yesrib ismini beğenmemiş olacak ki şehrin adını bu süreçte 
değiştirme yoluna gitti. 

Hz. Peygamber’in tercih ettiği isim, “şehir” anlamına gelen  “Medine” 
idi. Bilindiği gibi, Medine kelimesi, Arapça’daki m-d-n fiilinden türetildi-
ği zaman, medenîleştirmeyi ve şehirleştirmeyi çağrıştırmaktadır. Bu an-
lamda şehrin yeni adı, sadece yeni bir dünya görüşünün müjdecisi değil, 
kapsamlı bir “şehir” fikrinin, kentsel yerleşimin ve değişimin, habercisi 
gibiydi. Bu anlamda şehir, yaşamak, çalışmak, öğrenmek, ibadet etmek, 
gelişmek ve kurumsallaşmak için bir faaliyet zemini oldu. Medine tabiri-
nin köklerinden biri de, itaat etmek, boyun eğmek, sadakat borcu anla-
mında Arapça dâne (d-y-n) fiilidir. Bu fiil aynı zamanda din ve iman etme 
anlamlarına da gelir. Dolayısıyla, Medine-i Münevvere bütün mü’minler 
için adeta bir ibadet merkezi gibidir. Nakib el-Attas’a göre, dâne fiilinin 
diğer bir anlamı da ‘borçlu’ olmaktır. Ona göre, Hz Muhammed Yesrib’in 
adını Medine olarak değiştirmekle, sadece Müslümanlar için değil, bü-
tün insanlık için bir bilinç oluşturmuştur. Çünkü insan varlık dünyasına 
çıkışını Yaratıcısına borçludur. Bu bilince varan insan Rabbi’ne yönelir, 
dinine sarılır, ibadet vecdi ile çalışır, çırpınır, neticede medeniyetin bile-
şenlerini üretir.
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Ilk Muhacirlerin Geçici Iskânı

Hz. Peygamber henüz Mekke’de iken, ilk muhacirlerin Medine’ye 
yerleştirilmesinde hangi yöntemin uygulandığına dair kaynaklarımızda 
açık bilgiler bulunmamaktadır. Buna rağmen dağınık rivayetlerden şeh-
rin ilk muhacir sakinleri için bazı planlamaların yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Kaynaklara göre onlar, yoğun olarak Kuba mevkiinde Benî ‘Avf b. Amr 
mahallesine, Sünh bölgesinde Hâris b. el-Hazrec’in mıntıkasına, ‘Asabe 
bölgesindeki Benî Cahcaba mahallesine yerleşmişlerdi. Belli ki, bu aşa-
mada muhacirlerin yeni yurtlarına alışmaları, güvenli bir şekilde barın-
maları ve Hz. Peygamber’in gelişini beklemeleri gerekiyordu.

İlk muhacirlerin yerleşimiyle ilgili göze çarpan hususları özetleyecek 
olursak,

1. Muhacirlerin güvenlik ve barınma sorunları ilk planda gelmesi,

2. Ensar’ın, birbirleriyle yarışırcasına, muhacirlere hem gönüllerini 
hem de evlerini açması ve bu hususta hiçbir fedakârlıktan kaçınmaması,

3. Muhacirlerin önce bir veya birkaç evde konuk edilmesi, daha son-
ra bunların şehirdeki uygun evlere nakledilmesi,

5. Muhacirlerin ilk yerleştikleri evlerde konuk edilmesinde ve daha 
sonra başka meskenlere gönderilmesinde akrabalık, yakınlık, kur‘a, tanı-
şıklık, müttefiklik, kardeşlik gibi hususların rol oynaması söylenebilir.

Medine’nin Yeniden Inşası: Şehir Merkezinin Tespiti

Hz. Peygamber, hicretten sonra Kuba’da 10-14 gün kadar dinlendi. 
Muhtemelen bu süreçte onun zihni, şehir merkezinin tespiti ile meşgul 
idi. Zira seçilecek yerin, her hâlükârda, Yesrib’in en merkezî yeri, en em-
niyetli mahallesi ve “şehir” haline gelmesi için kentsel gelişime en elveriş-
li özellikleri haiz olması gerekiyordu.

Bu konuda Hz. Peygamber’in devesinin rolünü ele alan rivayetler 
daha fazla öne çıkarılmış ve daha meşhur olmuştur. Müslüman tarihçi-
lerin çoğu, Rasûlullah’ın Kuba’dan çıkışını, Benî Mâlik b. Neccâr mahal-
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lesine inişini ve Mescid’in yerini –bir anlamda şehir merkezinin seçimi-
ni- önceden planlanmamış, kararsız, tedbirsiz, de facto nedenlere bağlar 
görünmektedirler.

Bu tür rivayetlerde, Hz. Peygamber’i kendi mahallelerinde ve evle-
rinde misafir etmek isteyen Ensar’ın beklentileri karşısında, bu mese-
lenin halledilmesi için “devenin me’mur edildiği” ya da “devenin, Allah 
tarafından sevk edildiği” dile getirilmektedir. Bütün bunlar doğru olabi-
lir. Ancak rivayetler dikkatle ele alındığında şu sorular akla gelmektedir: 
Rasûlullah, Medine’nin topografisi ve demografisi hakkında bilgi sahibi 
değil miydi? Nereye yerleşeceği konusunda tam anlamıyla kesinleşmiş 
bir fikri yok muydu? En azından Ensar bu hususta herhangi bir alternatif 
ortaya koyamamış mıydı? Ya da bu konuda bir düşünceye sahip değiller 
miydi?  Güvensizlik ve can tehlikesinin had safhada olduğu bir süreçte, 
Hz. Muhammed’in şehrin merkezine intikâli “de facto” sebeplere bağla-
nabilir mi?

Oysa yukarıdaki sorulara yanıt mahiyetinde olan ve daha makul gö-
rünen rivayetler meşhur hadis kaynaklarımızda şöyle zikredilmektedir:“-
Rasûlullah, Medîne’ye geldikten sonra Kuba mevkiinde 14 gün misafir oldu. 
Daha sonra (dayıları olan) Benî Neccâr kabilesinin ileri gelenlerine haber 
gönderdi. Yol arkadaşı Ebu Bekir ile birlikte şehrin merkezine gitme niyeti-
ni onlara iletti. Bunun üzerine Benî Neccar’dan yaklaşık yüz kişi kılıçlarını 
kuşanarak Hz. Peygamber’in yanına geldiler ve Benî Neccar yurduna ulaşın-
caya kadar ona refakat ettiler. Sonunda Rasûlullah yükünü Ebû Eyyûb’un 
avlusuna indirdi. Ardından mescidin yapılmasını emretti.”[4]

Özetleyerek aktardığımız bu rivayetlere göre, Allah Rasulü’nün, Me-
dine’de, mescidinin yerinin seçimi ve bir bakıma şehir merkezinin tespi-
ti hususunda attığı bu ilk adımda azami derecede dikkatli davrandığı ve 
tedbiri elden bırakmadığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden şehrin merkezinde 
meskûn ve akrabalık bağı bulunan Benî Neccâr’a haber göndererek, onla-

[4] el-Buhârî, Sahîh, Kitâbu’s-Salât, I, 111; Kitâbu Menâkibi’l-Ensâr, Bab: 46, IV, 266; Müs-
lim, Sahîh, Kitâbu’l-Mesâcid, Bab: I, 373; diğer rivayetleri için bkz.: Ebû Dâvûd, Sünen, 
Kitâbu’s-Salât, Bab: 12, I, 312; en-Nesâî, Sünen, Kitâbu Mesâcid, Bab: 12, II, 39; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, III, 211-212; İbn Sa‘d, et-Tabakât, I, 235.
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ra bir anlamda korumalık yaptırmıştır. Muhtemelen onların güçlerini ve 
desteklerini Medine’deki diğer gruplara izhar etmiştir. Böylece, Medine 
yaşamının ilk günlerinde herhangi bir tehlikeyle yüz yüze gelme ihtima-
linin önüne geçmiş oluyordu.

Şehrin merkezi olarak Benî Neccar yurdunun seçilmesinin diğer bir 
nedeni de şu olabilir: Muhacirlerin yerleşimi için, Medine’nin ‘Asabe, 
‘Âliye ve Kuba bölgeleri, diğer bölgelerine göre, nüfus bakımından daha 
kalabalıktı. Belki de, Rasûlullah’tan önce Medine’ye hicret eden muhacir-
ler, bu yüzden ekseriya bu bölgeye inmişlerdi. Bu mevki, kalabalık nüfusa 
sahip olduğu için, bölgesel gelişime pek de uygun değildi. Oysa Medine 
ovasının güneyinden kuzeye doğru gidildikçe nüfus yoğunluğu azalmak-
ta idi. Özellikle Hazrec’in iskân mahalleri arasında boş alanlar mevcuttu. 
Ayrıca özelde merkezî caminin inşa alanının ve muhacirlerin iskan edi-
leceği bölgenin genelde ise şehrin tamamının arsa ve nüfus bakımından 
gelişmeye ve büyümeye uygun şartları haiz olması gerekmekteydi.

Bir Toplum Merkezi Olarak Mescid-i Nebevî

Hz. Peygamber’in Medine şehrine sunduğu ilk kentsel unsur mescid 
idi. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evinde geçici ikameti için gerekli olan bazı 
şartlar hazırlandıktan kısa bir süre sonra sıra mescidin yapımına gelmişti.

Hz. Peygamber’in Medine’ye varınca yaptığı ilk somut şey, planlama 
ve şehrin olmazsa olmazı merkezî camiyi inşa etmekti. Böylelikle cami 
müessesesi, mü’minlerin varlığının bir çekirdeği ve hak ile bâtılın bitip 
tükenmez mücadelesinin bir simgesi olarak kurulmuş oldu. Onun fizikî 
varlığı; bir sembol haline geldi. Ayrıca her kentsel gelişme, inşa ve atı-
lacak her adımın planlanmasında Mescid-i Nebevî bir ilham kaynağı ve 
rehberlik görevi gördü.

Hz. Peygamber’in mescidi, kısa zamanda büyüyen toplumun, ruhsal, 
sosyal ve siyasal ihtiyaçlarını karşılamak için ona bitişik bazı yapıların ça-
tısı altında farklı aktivitenin yapıldığı bir toplum merkezi oldu. Cemaatle 
namaz ve diğer toplu ibadetlerin yapıldığı bir yer olma dışında cami, aynı 
zamanda bir çok sosyal imkanı da Müslümanların önüne seriyor; Hz. 
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Peygamber’in hükümet mahalli, eğitim merkezi, zaman zaman tıbbî mü-
dahale ve tedavi için bir yer, bir rehabilitasyon merkezi, bir refah merkezi 
ve Habeş heyetinin folklor gösterileri gibi bazı meşrû eğlence faaliyetle-
rinin sergilendiği bir yer olarak da görev ifa ediyordu. Medine’nin gelişi-
minde cami kompleksinin etkisi, onun çevresinde tam bir halka şeklinde 
büyüyen şehrin çekirdeği oldu. Böylece, Müslümanların gelecekte kura-
cakları bütün şehirlerinin, hem merkezi camisinin rolü hem de kentin ge-
ride kalan mekansal bileşenlerin cami karşısındaki konumunun standar-
dı oluşturulmuş oldu. Caminin medeniyet boyutunun bir sonucu olarak, 
Hz. Peygamber için en uygunu caminin en yakınına evlerini inşa etmekti. 
Dolayısıyla caminin doğu duvarının dış tarafına doğru o ve ev halkı için 
evler inşa edildi. Böylece henüz başka bir örnek olması bakımından, ida-
recinin/yöneticinin resmi ikametgâhı şehrin merkezî camisine eklem-
lenmiş ya da onun yanına inşa edilerek hizmete sokulmuş oldu. O andan 
sonra, bu gelenek hemen hemen tüm Müslüman idareciler tarafından ta-
kip edilir oldu. Bu düzenlemenin arka planındaki mantık; erişilebilirlik, 
şeffaflık ve insanlara karşı duyulan sorumluluk adına her türlü kolaylığın 
sağlanması üzerine oturtulmuştur. Şehirde en stratejik konumdaki çok 
fonksiyonlu bir toplum merkezi olduğu için Hz. Peygamber’in mescidi, 
herkese sosyal hizmet ve tesislere erişim kolaylığı sağladı. Hz. Peygamber 
sürekli orada, orada değilse caminin bitişiğindeki konutunda olduğu için 
kendisine her zaman çok kolay bir şekilde erişilebiliyordu.

Doğal Çevrenin Kullanımı

Hz. Muhammed, doğa kaynaklarının ve güçlerinin insana Allah tara-
fından verilen bir lütuf olduğunu öğretti. Şehir planlaması ve gelişiminde 
doğal çevrenin kullanımına yönelik uygulamalar ortaya koydu. İnsanlığa 
kılavuzluk yapacak ilkeler ve öğretiler bıraktı.

Şöyle ki; Hz. Peygamber, dedesi Hz. İbrahim’in Mekke’de uyguladığı 
“harem” bölgesi anlayışını, Medine’ye tatbik ederek şehrin harem bölge-
sini tespit etti. Buna göre, Medine haremi; güney kuzey ekseninde ‘Ayr’ dağı 
ile kuzeydeki Sevr dağı; doğu batı ekseninde ise Vâkım ile Vebere adlı volka-
nik bölgeler arasında kalan, daireyi içine almakta idi.
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Allah Rasûlü’nün Medine’ye “harem” bölgesi tayin etmekle, hem 
şehrin sınırlarını belirlemiş, hem de şehre eşsiz hatırasını yaşatacak dinî 
bir hüviyet kazandırmıştı. Ortaya koyduğu şehir prototipi açısından ise, 
Medine’nin insan, doğal ve tarihî dokusunu emniyet altına alınmış olu-
yordu.

Medine’de çevre sağlığı ile ilgili inşalar, genel bir ifade ile Hz. Mu-
hammed devrinde görülmeye başladı. Nitekim başlangıçta, evlerde müs-
takil helâlar yoktu. Şehir halkı, bunun için evlerinin dışındaki belirli me-
kanları kullanırlardı. Kaynaklar, Müslüman hür kadınlar için örtünme ile 
ilgili ayetlerin inişinden sonra Medinelilerin evlerinin yakınlarına tuvalet 
inşa ettiklerini dile getirmektedirler. Nitekim Hz. Peygamber ve ailesinin 
kullandığı tuvalet Hz. Aişe’nin hücresinin arkasında idi.

Allah Rasûlü zamanında banyo için bugünkü anlaşılan anlamda ev-
lerde özel bir bölümün tahsis edilmediği anlaşılıyor. Ancak, Buhâri ve di-
ğer kaynakların verdiği bilgilerden evlerde bir bölümün bu iş için tahsis 
edildiği anlaşılmaktadır. Mahdab ve taşt denilen leğenler kullanılıyordu. 
Ayrıca, kuyuların yanına yapılan havuzlarda da duş yapılabiliyordu. Ni-
tekim, Hz. Peygamber’in bu kuyuların bazılarının satın alınmasını teşvik 
etmiş, sularının temiz tutulmasını tavsiye etmiştir. Medine’de bugünkü 
anlamda hayvanların kesildiği mezbahahanelerden söz etmek zor olsa da 
Rasûlullah’ın kurban kesmek için özel mekanlar tahsis ettiği bilinmek-
tedir.

Ayrıca o, evlerin ve mescidlerin temizliğine de önem verdiği gibi, 
yolların ve şehrin ortak mekanlarının da temiz tutulmasını tavsiye etmiş-
tir. Örneğin, Medine’de “Bi’ru Bidâ‘a” denilen yeri çöp toplama bölgesi 
olarak tespit etmiştir. Medine sakinlerinin sağlığını korumak için, av ve 
korunma maksadı dışındaki köpeklere izin vermemiş, develerin ve diğer 
büyük baş hayvanların şehir merkezinde beslenmesine müsaade etme-
miştir.

Konut Edindirme ve Plan Siyaseti

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi caminin tamamlanmasından son-
ra Mekkeli muhacirler için yapılacak evlerin yerlerinin tespiti için kent 
mahallelerinin hudutlarının tasarımı, tespiti ve planlanmasına sıra gel-
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di. Bu aşamada Hz. Peygamber, birçok konutun yerini tespit etmiş, kent 
planlaması, arsa tahsisi ve bazı evlerin inşasında bir şekilde işin içerisin-
de olmuştu. Mekkeli muhacirler ile Medineli Ensar arasında kardeşliğin 
güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri de muhacirlerin barınma 
ihtiyacını gidermeye yönelikti. Kardeşleştirme, aynı zamanda Medine’de 
ortaya çıkan yeni durumlara karşı muhacirlerin adaptasyonu ve ortama 
alışmaları hususunda etkili olmuştur. Cami inşa edilirken, Ensar yaklaşık 
altı ya da yedi ay boyunca muhacirlerle birlikte kaldı ve her şeylerini on-
larla paylaştı. Aslında, onların uzun süre birlikte olmaları, aralarında güç-
lü ve sıcak bir ilişkilerin kurulmasını sağlamış oldu. Cami inşaatı tamam-
landıktan sonra Hz. Peygamber, kendi evlerine geçerken aynı zamanda 
onun gözetimi altında diğer ev kümeleri caminin etrafını çevirmeye baş-
ladı.

Cami ve şehrin çekirdeği olarak seçilen mekanın yakın çevresinde 
coğrafî açıdan hiçbir doğal engel bulunmamaktaydı. Medine’nin genel 
gelişimine en uygun yer olduğu için, imar ve gelişme faaliyetleri oldukça 
uzun bir süre serbestçe planlanmış ve mümkün mertebe eşit dağılmıştı. 
Bütün bunlar yapılırken, kentin sınırlı olan doğal kaynaklarının tekel-
leşmesine ve bir arazinin diğerine göre daha cazip hale gelme olasılığı-
na fırsat verilmemiştir. Bu da çoğu kişi için en kıymetli bölge olan Hz. 
Muhammed’in evine ve onun Mescidi’ne eşit mesafede olmak anlamına 
geliyordu. Bu şekilde eşit ve dengeli bir nüfus dağılımı da sağlanabildi.

Sahipleri tarafından ihmal edilmiş, ekilmemiş bazı araziler canlandı-
rıldı. Eski yerleşim yerleri ile yenileri arasına kadar uzanacak olan ileti-
şim ağları kuruldu. Medine’nin kentsel gelişiminde Ensar’ın fedakârlığı 
kadar, muhacirlerin katkısı da büyük oldu. Bu diğer bir ifade ile onların 
kısa sürede kendi başlarına bir hayat sürebilecek konuma gelmeleri için 
teşvik anlamına geliyordu. Aksi halde, modern ifade ile gettolar oluşarak 
muhacirlerin tecridine yol açılırdı.

Evsiz Muhacirlerin Durumu

Hz. Peygamber, muhacirlerin konut sorununu çözme sürecinde 
günlük rızıklarını bile temin etmekte sıkıntı çeken Muhacirleri de ihmal 
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etmedi. Bunlar, İslam’ı öğrenmeye olan meyilleri dolayısıyla daha çok 
din eğitimi ve öğretimi açısından ele alınan Suffa ehli olarak anılırdı. Pey-
gamber (sas) onlar için caminin kuzey duvarının bir köşesine bir gölgelik 
yapı kurdu. Ehl-i Suffa’da yetmiş ila yüz arasında kişi barınıyordu. Suffa’ya 
sürekli yeni katılanlar olduğu gibi, burayı terk edenler de vardı. Bu ba-
kımdan, Suffa’da ikamet edenlerin gerçek sayısı ise, biraz da muhacirin 
ekonomik durumunu ne kadar zaman içerisinde düzelttiğine bağlı idi. 
Ehl-i Suffa ellerinden geldiğince her türlü işe gitmek için sık sık dışarı 
çıkabilirdi. Onlar putperestlere karşı savaşlara fiilen katıldılar, bunlardan 
bazıları da farklı savaşlarda şehit düştüler. Aslında iki türlü Suffa ehli var-
dı: bunlardan ilki erkekler için, ikincisi de hanımlar içindi ve görünüşe 
göre ilki sayıca ikincisinden daha fazla idi.

Pazar

Pazar, Medine topraklarını baştan sona etkileyen genel değişimin 
önemli bir parçasıydı. Kentin önemli iki unsuru ziraat ve ticaret idi. Hz. 
Peygamber, Medine’ye varır varmaz ısrarla insanları çalışmaya teşvik etti. 
Bunu yaparken de, dünyanın geçici mutluluğu için manevî değerlerin 
terk edilemeyeceğini daima öğütledi.

Başlangıçta, Müslümanlar, Yahudilerin kontrolündeki pazardan isti-
fade ettiler. Bu pazarlarda işlenen suçlar Müslümanların ticarî imkanları-
nı giderek azalttı. Nitekim böylece kısa bir zaman içerisinde Müslüman 
toplumun kontrolünde olan yeni bir pazar kuruldu.

Pazarın yeri, Peygamber mescidinin kuzey batı tarafında, ona çok da 
uzak olmayan bir yerde idi. Pazar ile Mescid arasında çok sayıda ev mev-
cuttu. Pazar, yaklaşık olarak 500 m. uzunluğa ve 100 m.’den daha fazla 
genişliğe sahipti. Pazar şehre ‘ana giriş’ olarak adlandırılan yakın bir yere 
kuruldu. Bireyler ve kervanlar şehre yaklaştıklarında yönleri ne olursa ol-
sun, alışıldığı şekilde bu girişi kullanabileceklerdi. Pazarın stratejik konu-
mu, ticaretle ilgisi olsun olmasın Medine’ye her hangi bir sebeple giren 
herkes için cazip hale geldi.
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Pazar, cami kompleksine ne çok yakın ne de çok uzak kurulmuştu. 
Böylece İslam’a davet için etkili bir araç olarak hizmet verecekti. Yahudi-
ler, münafıklar ve müşrikler de dâhil olmak üzere herkes pazara kolayca 
erişebilecekti. Gayr-ı Müslimlerin, caminin geniş kapsamlı faaliyetlerin-
den bir şekilde etkilenmesi kaçınılmazdı. Bu nedenle, Medine Pazarına 
gelmiş olan bu gayr-i Müslimler, ashabın günlük uygulamalarını bir şekil-
de gözlemliyor, İslam dini ile daha çok temas kurma imkanı buluyorlardı.

Yollar

Şüphesiz Hz. Peygamber hicret etmeden önce Yesrib’de yollar mev-
cuttu. Ancak, Medine’nin şehir planından bahseden kaynaklar incelen-
diğinde, yolların çoğunun Hz. Peygamber devrinde isimlendirildiği an-
laşılır.

Mescid-i Nebevî, şehir merkezinin mihverini oluşturduğu için yol ve 
caddelerin, Hz. Peygamber devrinde, onun kapıları esas alınarak açıldığı 
kuvvetle muhtemeldir. Mescid’in kapılarından başlayan bu yollar, mabe-
din çevresinde meskûn Muhacir ve Ensar’ın evlerine açılıyordu. Örne-
ğin, Mescidin doğusunda yer alan 5 zira‘ (~2,5m.) genişliğindeki Zukak-ı 
Baki‘, Ebû Bekir ve Hz. Osman’ın evinin arasında olup, buradan Baki‘ 
mezarlığına, oradan da Sünh mahallesine doğru gidilirdi. Burada ayrıca, 
Zükâk Menâsi‘ vardı. İnsanlar gece ihtiyaç için buraya giderdi. Mescidin 
doğu duvarında yer alan Cibrîl Kapısı (Bâb-ı Osman) Hz. Osman’ın evi-
nin karşısında idi. Muhtemelen bu kapı Benî Ğanm sokağına açılıyordu. 
Mescidin batı tarafında Rahme (ya da ‘Âtike) kapısından Medine paza-
rına doğru giden yoldu. Bu kapıya Bab-ı Sûk da denilmişti. Mescid’in 
batı yakasındaki sokakların genişliği 6 zira‘ (~3m.) idi. Mescid’in kuzey 
duvarındaki kapıdan başlayan önündeki yoldan Benî Zühre mahallesine 
gidilirdi. Büyük yol diye bilinen Balâtu A‘zâm, Mescid’den bayram nama-
zının kılındığı Musallâ ‘Îd’e kadar uzanıyordu. Uzunluğu yaklaşık 1000 
zira‘ (~500 m.), genişliği ise, 10 zira‘ (~5m.) idi.

Rivayetlerin ışığında, şöyle bir sonuca varmak mümkün gözüküyor. 
Rasûlullah Mescid-i Nebevî’den batıya doğru hattâ, Cebel-Sil‘a kadar 
yeni bir yol açtı.
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Aynı şekilde, yine Mescid-i Nebevî’den doğuya Baki‘ Ğardak’a doğru 
da bir yol açarak, bununla, doğudan batıya uzanan geniş bir yol yapmış 
oldu.

Yine Adiyy b. Benî Neccâr yurdunun ortasında Mescid’den güneye 
doğru bir yol açtı. Kuba’dan da kuzeye doğru, Baki‘a giden bir yol bulu-
nuyordu.

Böylece imar ve inşa faaliyetleri, bu ana yol üzerinde yerine getirildi. 
İsimlerini zikrettiğimiz, muhacir ve Ensar evlerinin bulunduğu sokaklar 
aslında bu ana yolun tali yolları olarak ona bağlanıyordu. Böylece Rasû-
lullah’ın, dahildeki evleri birbirine bağlayarak Medine’nin çevresindeki 
dağınıklığı, şehir merkezine topladığı ve ana yollara birleştirdiği görülü-
yor. Bu konuda son noktayı koymadan evvel, Rasûlullah’ın, yolların da-
raltılmasını men ettiği ve genişliklerinin en az 7 zira‘ (~3.5m.) olmasını 
emrettiğini söylemek gerekir.

Mezarlıklar

Rasûlullah Medine mescidinin hemen doğusundaki Ğargad adı verilen ot, kaya 
ve toprakla kaplı mekânı kabristan olarak seçti. Zeminini tesviye ettirdikten sonra bu-
raya Müslümanlar defnedilmeye başlandı. Adına Baki‘u Ğargad denildi. Buraya mu-
hacirlerden ilk olarak Osman b. Maz‘ûn defnedildi. Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim 
vefat edince Rasûlullah, onu Osman b. Maz‘ûn’un yanına defnettirdi. Müslümanlar, 
Baki‘ mezarlığına cenazelerini defnetmeye rağbet gösterdiler. Ağaçlarını kestiler. Önce 
burada defin yeri sınırlı idi. Her kabileye cenazesini defnetmeleri için özel bir mekan 
ayırttı. Zira, Hz. Peygamber Baki‘’i övmüş ve cenazelerin buraya defnedilmesini teş-
vik etmişti. Hâşimoğulları, Hz. Peygamber zamanında İbrahim’in mezarının çevresi-
ne defnedildiler. Aynı şekilde Ensar da cenazelerini ve şehitlerini buraya defnetmeye 
özen gösterdi. Hz. Peygamber devrinden sonra, Baki‘ mezarlığı genişletildi. 

Medine’de Uhud şehidlerinin defnedildiği mezarlık dışında kabristanlar da vardı: 
Benî Hatme, Benî Seleme, Benî Selîm, Benî Beyâda ve Kuba mezarlıkları gibi. Bunlar-
dan başka Yahudilerin defnedildiği kendilerine has mezarlıkları vardı. Ancak Yahudi-
ler Medine’den çıkarıldıktan sonra, buralara defin yapılmadığı bilinmektedir.


