MEDiNE
Abdurrahman b. Hürmüz ei-A'rec Übey
yoluyla ResGiullah'a ulaşır.
Medine halkının uygulamalarına ayrı
bir önem veren Medineli fakihler ve bilhassa fukaha-i seb'a, "amel-i ehli Medtne" kavramının İslam hukuk metodolojisine girmesine zemin hazırlamıştır. Medine'de Hz. EbG Bekir, Hz. Ömer. Zeyd b.
Sabit, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Aişe. Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas gibi
fakih sahabiler, tabiln döneminin birinci
nesil fakihleri ve bunlar arasında ayrı bir
konuma sahip bulunan fukaha-i seb'a
Kur'an ve hadis bilgisinin. fıkhl görüş ve
usullerinin Nati', İbn Şihab ez-Zührl,
Ebü'z-Zinad. Reblatürre'y, Yahya b. Said
ei-Ensarl gibi bir sonraki nesilden Medineli fakihlere aktarılmasının yanı sıra
Medine fıkıh ekolünün oluşmasında da
önemli katkıları olmuştur. Medine halkı
nın uygulamalarına ve teşrTI bir konudaki ittifakina Maliki mezhebi başta olmak
üzere bütün Sünni fıkıh mezheplerince
önem verilmiştir.
İslam tarih yazıcılığı, Hz. Peygamber'in
vefatından sonra onun hayatına dair bilgileri toplamayı kendileri için bir görev
sayan sahabiler tarafından Medine'de
başlatıldı. Siyer ve megazlye dair bilgilerle hadisleri bir araya toplayan ve İslam
tarih yazıcılığında iki önemli ekaiden biri
olan Medine tarih ekolü alimleri (diğeri
Basra ve Küfe merkezli Irak ekolü) , bu çalış
malar sonunda elde ettikleri malzemeyi
kronolojik ve coğrafi mekan içine yerleş
tiren sistematik eserler yazmaya başla
dılar. Bunlar arasında sahabeden Abdullah b. Abbas. Abdullah b. Amr b. As ve
Bera b. Azib: tabiinden Eban b. Osman,
Hz. Ali'nin torun u imam Zeynelabidln Ali
b. Hüseyin: ensardan Sa'd b. Ubade'nin
tarunu Şürahbll b. Said, Asım b. Ömer b.
Katade. Abdullah b. EbG Bekir b. Muhammed sayılabilir. Siyer ve megazl ilminin ilkelerini tesbitte öncülük yapan Urve b. Zübeyr, İbn Şihab ez-Zührl ve İbn
İshak malzemenin önemli bir kısmını Medine'de deriemişler ve kullandıkları rivayetlerin büyük çoğunluğunu Medineli ravilerden almışlardır.
Emevller döneminde İslam dünyasın
daki kültürel değişimin bir sonucu olarak
Mekke'deki gibi Medine'de de şiir ve mGsiki alanında önemli gelişmeler olmuştur
(Mes 'üdl, IV, 137). Ayrıca Emevller'e ve
Abbasller'e karşı Medine'de ortaya çıkan
muhalefet ve yaşanan mücadele şiiriere
konu olmuş ve Haremeyn'e yapılan saldı
rılar itikadl konulara dair eserlerde işlen
miştir.

Abbasller döneminin ikinci yarısından
itibaren Medine'de inşa edilmeye başla
nan medreselerin sayısı Zengller. EyyGbller ve Memlükler zamanında hızla çoğal
dı. EyyGbller devrinde dört Sünni mezhebe göre eğitim yapan ve zengin bir kütüphaneye sahip olan Şihabiyye Medresesi Medine'deki en önemli eğitim ve öğ
retim kurumları arasında yer alıyordu.
886'da ( 1481) yangın geçiren Mescid-i
Nebevi'yi yenileyen Memlük Sultanı Kayıtbay tarafından yaptırılan medrese
uzun süre şehrin eğitim merkezlerinden
biri olarak kaldı.
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Osmanlı Dönemi. Mekke ve Medine
başta olmak üzere İslam'ın kutsal bölge-

lerine yönelik Osmanlı ilgisinin başlangıcı
Yavuz Sultan Selim'den daha öneeye gider. Fatih Sultan Mehmed'in hac yolu hizmeti konusunda Memlükler'le baş gösteren ihtilatı bu ilginin ilk dikkat çekici
yansımasıdır. Mısır'ın fethinden ( 15 ı 7)
sonra huzura gelen Mekke heyetini Yavuz Sultan Selim'in çeşitli hediyelerle ve
Şerif Berekat'ı Mekke Emirliği'ne tayin
ettiği menşurla birlikte Mekke'ye göndermesi üzerine Medine Osmanlı hakimiyetine girmiş ve o tarihten itibaren hutbeler Osmanlı padişahları adına okunmuştur (Feridun Bey, ı. 429) .
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MEDiNE
Halifeliği Abbasller'in mirası değil İs
lam'ı

ve mukaddes yerleri koruma, onlara hizmet etme olarak algılayan Osmanlılar. kutsal yerlere ve peygamber sülalesinden gelen emir ailesine duydukları
saygıdan dolayı Medine'nin Memlükler
devrindeki imtiyazlı statüsünü aynen korudular ve Mekke Emirliği'ne bağlı konumunu değiştirmediler. İlk dönemlerde
hakimiyeti zorlaştıracak hareketlerden
kaçındıkları gibi önce Aden'i, ardından
Yemen 'i ele geçirmek suretiyle Kızıldeniz'i
kontrol altına alıp Haremeyn'i dış tehditlerden emin hale getiren Osmanlılar, hac
mevsimi dışında da buraya ulaşırnın güvenlik içerisinde gerçekleşebilmesi için
en önemli iç tehdit olan bedevi saldırıla
rını önlemeye yönelik tedbirler aldılar,
hac yolunda güvenliğin sağlanmasını ve
Haremeyn'de yaşayan halkın ihtiyaçları
nın karşılan masını öncelikli politika edindiler. Medine. Osmanlı hakimiyeti sırasın
da aileler arasındaki çatışmalar ( 1767) ve
bedevi baskınları gibi bazı ufak çaplı olaylar dışında -İbn Suud ve taraftarlarının
ortaya çıkışına kadar- genellikle sakin bir
dönem geçirdi. 1744'te Necid'de dini bir
hareket olarak ortaya çıkan Vehhabllik
Suud ailesinin bu hareketi benimsernesiyle siyasi bir hüviyet kazandı. Vehhi'ıbl
ler, Hicaz'da gerçekleştirdikleri bir dizi
faaliyetten ve Mekke'yi ele geçirdikten
sonra Medine'nin erzak arnbarı Yenbu'
ile bağlantısını keserek burayı da hedef
aldılar. Şehri koruyamayacağını anlayan
Medine muhafızı Vehhabltehlikesinin engellenemez duruma geldiğini İstanbul'a
bildirerek destek istedi ( 15 Muharrem
1219126 Nisan ı 804 ). Fakat Medine halkının sabırsızlıkla beklediği Osmanlı yardımının gelmemesi ve halkın bir kısmı
nın Suud b. Abdülazlz ile anlaşması üzerine Vehhabller şehri kuşattılar; bazı küçük çatışmaların ardından işgal edip (Haziran 1805) halkına kendi akidelerini benimsemeleri şartıyla eman verdiler. Bu
arada en önemli su kaynağı Aynüzzerka
Kanalı'nı tahrip ederek susuzluğa yol açtılar; Hz. Peygamber'in kabri hariç bütün
ziyaretgahları yıkıp Mescid-i Nebevl'yi
yağmaladılar. Türkler'e Mekkeliler'den
fazla mütemayil olmalarından dolayı Vehhabl işgalinden daha çok zarar gören Medineliler'in bir kısmı şehirden ayrılmak
zorunda kaldı. Birkaç yıl sonra Osmanlı
lar. Haremeyn'de yeniden hakimiyet kurmak ve Vehhi'ıbl tehlikesini ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerinde Mısır
Valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Tosun
Paşa kumandasında 3500 kişilik bir kuv-
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cadelenin artmasına yol açtı. Hicaz'da çok
düzensiz olarak gerçekleşen 1908 seçimlerinde Medine'den Seyyid Abdülkadir
mebus seçildi. Medine'nin idari statüsüyle ilgili kararlardan sonra şehrin kendi
denetiminden çıkmasından rahatsızlık
duyan Mekke Emlri Şerif Hüseyin demiryolunun Mekke'ye kadar uzatılacağını,
böylece hareket alanının daha da kısıt
lanacağını düşünerek Medine - Mekke
arasındaki bedevlieri ayaklandırdı. Bunun üzerine· hükümet Medine'ye kuwet
gönderip savunma tedbiri aldı. Şerif Hüseyin'in arzusuna uygun olarak demiryolunun uzatılmasından vazgeçen Babıali,
Medine'de hecin develi bir süvari birliği
teşkiline karar verdi (Beyoğlu, s. 3). I.
Dünya Savaşı sırasında İngilizler'in desteklediği Şerif Hüseyin, bir taraftan İs
tanbul'a Medine'deki idarecilerle ilgili şi
kayetlerde bulunurken diğer taraftan da
isyan için uygun fırsat kollamaya başladı.
Medine'de oturan oğlu Şerif Ali de emrindeki bedevi birliğine dayanarak rahatsızlık çıkarmaya uğraşıyor ve emirlik hukukuna istinaden şehrin kendisine bıra
kllmasını istiyordu. Osmanlı Devleti'nin iki
önemli ismi Enver ve Cemal paşalar. beraberlerinde bazı Arap şehirlerinin müftüleri ve eşrafıyla birlikte Medine'yi ziyaretedip (20 Şubat 1916) şehrin ileri gelenlerine verdikleri para ve kıymetli heOsmanlı Devleti, Tanzimat'tan itibaren
diyelerle, ayrıca askeri takviye ve propaHaremeyn'de merkezi hükümetin etkinganda yoluyla hükümetin konumunu güçliğini arttıran birtakım tedbirler aldı. Tedçalıştılar. Fakat Şerif Ali aldığı
lendirmeye
rkl fakat istikrarlı bir şekilde Hicaz deparaları
isyan
etmeleri için kabile şeyhle
miryolunun Medine'ye ulaştırılması ve
rine dağıtmaya başladı. İ syanın yaklaştı
telgraf hattı çekilmesi gibi pratik sonuçğını anlayan Medine muhafızı Basri Paşa
ları da görülen bu çalışmalar başlangıçta
acilen yardım istedi. Bunun Üzerine Muayrılıkçı ve milliyetçi hareketler yerine
sul' da bulunan 12. Kolordu Kumandanı
merkezi idareye entegrasyonu hızlandır
Fahreddin Paşa (Türkkan) görevlendirildi.
dıysa da sonraki dönemde bazı ayrıcalık
İleride "Medine müdafıi Gazi ömer Fahve özerkliklerini yitiren Medine eşrafı arareddin Paşa" adıyla anılacak olan Fahredsında huzursuzluğa sebep oldu . Medine,
din Paşa'nın Medine'ye ulaşmasından (3 ı
Arabistan'ın çeşitli kesimlerinde meydaMayıs 1916) üç gün sonra Şerif Hüseyin
na gelen olaylar karşısında Osmanlı Devve dört oğlu şehir çevresindeki demiryoleti'nin güneydeki ileri karakolu haline
lu ve telgraf hatlarını tahrip ederek isyagetirildi. Güç ve itibarlarını korumak isnı başlattılar, S-6 Haziran'da da Medine
teyen eşrafın bir kısmı Medine muhafızı
karakoliarına saldırdılar; ancak FahredAli Paşa'nın koyduğu bir vergiyi bahane
din Paşa'nın aldığı tedbirler sayesinde
ederek ayaklandı (ı 903). Ali Paşa görevgeri püskürtüldüler. Osmanlı Devleti'nin
den alındı; Yemen ve Şam'dan gönderiŞerif Hüseyin'in yerine Mekke Emirliği' 
len takviye birlikleriyle bastırılabilen olayne getirdiği Zevl Zeyd ailesinden Şerif Ali
ların sonunda eşraftan kırk iki, şehirde
görevli zabitlerden kırk kişi tutuklanarak . Haydar, Mekke'ye gidemeyince Osmanlı
hakimiyetindeki tek merkez olan MediTi'ıif Kalesi'ne hapsedildL Medine'de töne'ye geldi (ı 7 Te mm uz ı 9 ı 6); halkı Osrenlerle kutlanan ll. Meşrutiyet'in ilanı
nın ardından hız verilen merkeziyetçi pomanlı Devleti'ne itaate çağıran beyannalitikalar, muhalefeti kırmak yerine daha
mesi Medine ve çevresi dışında etkisiz
da güçlendirerek yerli halk ile merkezkaldı. Mondros Mütarekesi'nin 16. madden gönderilen idareciler arasındaki müdesine göre Osmanlı askerlerinin geri çevet Hicaz'a gönderildi ve iki hafta kadar
süren bir kuşatmanın ardından 3 Aralık
1812'de Medine geri alındı; İstanbul ve
Mısır'da büyük kutlama törenleri yapıldı.
Tosun Paşa'nın daha fazla kan dökülmeınesi için babasının yerine emir olan Abdullah b. Suud ile yaptığı anlaşmayı Mehmed Ali Paşa onaylamadı ; emlrin İstan
bul'a gitmesini, ayrıcaMescid-i Nebevl'den yağmalanan ve daha sonra bir kıs 
mının dağıtıldığı, bir kısmının Hindistan'da satıldığı anlaşılan bütün malların geri
verilmesini istedi. Bu istekleri kabul edilmeyince diğer oğlu İbrahim Paşa kumandasındaki ikinci bir orduyu Hicaz'a yolladı. İbrahim Paşa'nın Medine'ye geldiği
günlerde (Ekim 1816) Vehhabller'in şehir
de yaptıkları tahribatın tamiri için İstan
bul'dan gönderilen ustalar ve işçiler de
çalışmalarına başlamışlardı (Burckhardt,
s. ı 70). İbrahim Paşa. Vehhi'ıbller'in merkezi Dir' iye'yi ele geçirdiğinde (Eylül ı 818)
önde gelen Vehhi'ıbl liderleri Medine'de
teşhir edildi; sonra da Mısır'a, ardından
Mescid-i Nebevl'den aldıkları eşyanın bir
kısmıyla birlikte İstanbul'a gönderildi ve
idamla cezalandırıldı. Söz konusu eşya
daha sonra surre emini tarafından Medine'ye götürülerek tekrar Mescid-i Nebevl'ye konuldu (BA, HH, nr. 1966 ı ; Şan ı
zade. lll, ı 6-17).

MEDiNE
kilerek Filistin' e kaydın l ması kararıyla
Medine'de Osmanlı hakimiyeti resmen
sona erdi (30 Ekim ı 9ı 8) . Fakat Medine'yi kısıtlı imkanlarla iki yıl yedi ay boyunca
başarıyl a savunan ve Osmanlı hükümetinin Hicaz'ı kısmen boşaltma kararına rağ
men herhangi bir yağmaya veya İngiliz
ler'in eline geçmesine fırsat vermemek
için Mescid-i Nebevl'deki mukaddes emanetleri İstanbul'a nakletmeyi başaran
Fahreddin Paşa. şehrin İngilizler'e teslimine ancak Mondros Mütarekesi'nden
yetmiş iki gün sonra razı edilebildi ( ı O
Ocak 19 19); üç gün sonra da Şerif Abdullah'ın kuwetleri şehre girdi. S Aralık
1925'te, şehir SuQdiler'in eline geçti.
Medine. Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra merkezi denetimle mahalli iktidar arasındaki denge gözetilerek farklı
bir hükümet sistemi geliştiriidi ve mevcut yapının değiştirilmeden aynen sürdürülmesi sağlandı. Bundan dolayı önceki
devletlerden intikal eden kanun ve adetlerin bir kısmı aynen bırakılırken bir kıs
mı tedricen ıslah edilerek Osmanlı sistemi içinde uygulanma sı yoluna gidildi. Şe
rifler görevlerinde bırakılıp Medine içindeki yetkilerini kullanmalarına izin verildi.
Buradaki kale ve burçlara, Osmanlı hakimiyetini göstermek üzere bayrak çekilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı Sultan Abdülaziz zamanına kadar Osmanlı
bayrağı astimadı (Mir'atü' l-Haremeyn, I,
685). Daha önceleri idari bakımdan Mek-

XIX.

yüzyıl sontarında

Medine'yi gösteren

yağlı

boya bir tablo

ke'ye

bağlı

olan ve Mekke emirinin tayin
naib tarafından yönetilen Medine'de bu uygulama sürdürülerek hutbelerde Osmanlı padişahı. Mekke emlri ve Medin e naibinin adlarının zikredilmesi adeti
benimsendi. XII. yüzyıldan itibaren Mekke'yi ellerinde tutan Haseniler, Mekke ve
Medine emirliklerini birleştirip Hüseynller'e Medine naibliği ve az miktarda bir
vergiyi toplama yetkisi dışında hakimiyet alanı bırakmadılar (Abdülbasit Bedr,
ll, 342). Medine emlri Mekke emirine tabi olup herhangi bir siyasi etkinliği bulunmuyor, şehirde Osmanlı otoritesi merkezi
hükümetin tayin ettiği şeyhülharem ve
ordu kumandanı tarafından temsil ediliyordu; bazan bu iki görev tek kişinin uhdesinde bulunabiliyordu. Memlükler zamanından itibaren şehirde merkezi otoritenin en büyük temsilcisi sayılan şey
hülharemlerin istanbul'da meşihat makarnından yetişmeleri ve kadılık seviyesine kadar yükselmiş olmaları gerekiyordu.
Osmanlı idaresinin yerleşmesi paralelinde bu iki görevliye genellikle merkezden
gönderilen ve ilk zamanlarda Türklük şartı
aranan (Ali Hafız, s. 35) kadı, nazır-ı emva! ve şurta reisi de eklendi.
ettiği

Şehri korumak. asayiş ve emniyeti sağ
lamak için kalede görevlendirilen Türk askerlerinden başka sayıları 200-600 arasında değişen yaya ve atlı birliklerinde
-üst düzey kumandanların d ışında - Araplar'dan da faydalanılmıştır. Osmanlı ida-

resine girdikten sonra Medine'nin bütün
mali ve idari işleri Mısır beylerbeyine bı
rakıldı. Ancak idare Mısır üzerinden yürütülmekle birlikte görevliler merkezden
tayin ediliyor ve bütün masrafları Mısır
hazinesinden ve Cidde gümrük gelirlerinden karşılanıyordu. XVII. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Mısır'dan ayrılan Medine Cidde sancak beyinin idaresine verildi. 1701'den itibaren müstakil olmaktan çıkarılan Ha beş eyaleti Cidde sancağı
ile birleştirildikten sonra aynı zamanda
şeyhülharemliği de yürüten beylerbeyi
Medine'de oturmaya başladı. Her hafta
cuma günü kadı, şurta reisi, muhtesib,
dört mezhep müftüsü ve şehrin ayanın 
dan belli sayıda kimsenin oluşturduğu
şehir meclisinin onun konağında toplanması idari bir gelenek halini aldı. Mısır
eyaleti veraset yoluyla Mehmed Ali Paşa'ya b ı rakılınca (ı 840) Medine yeniden
düzenlenen Hicaz eyaJetine bağlandı ve
1864 tarihli Vilayet Kanunu'na göre sancak merkezi haline getirilerekyine şey
hü l haremliği uhdesinde bulunduran bir
muhafızın idaresine verildi. 1869'da yeni
bir düzenleme ile muhafızlık ve şeyhül 
haremlik görevleri birbirinden ayrıldı.
Hicaz demiryolunun açılmasından ( 1908)
sonra ise şehir idari bakımdan Hicaz'dan
ayrılıp doğrudan İstanbul'abağlı bir sancak merkezi oldu (BA, BEO, nr. 230615,
330554); bu şekilde bölge üzerinde daha
güçlü bir denetim sağlanması hedeflendi. Tanzimat'tan sonra yapılan düzenlernede Dahiliye Nezareti'nde oluşturulan
üç büyük müfettişlikten biri Arap dünyasına tahsis edildi ve nezaret bünyesinde Medine'nin sağlık ve temizlik işlerini
denetleyen özel birimler kuruldu. 1910'da Medine muhafızı Ali Rıza Paşa zamanında hisbe teşkilatı şehremaneti. muhtesib ise şehremini haline dönüştürüldü.
Medine'de Osmanlı döneminde mülki
ve askeri teşkilatianmanın yanında din,
hukuk ve eğitim konularında da çeşitli
düzenlemeler yapıldı. Osmanlı idaresine
girdikten sonra buraya bir kadı tayin
edildi; ardından halkın önemli bir kısmı
Hanefi mezhebi dışındaki mezheplere
mensup olduğu için diğerlerinden de kadılar görevlendirildi ve Hanefi kadısı şer!
mahkemeye başkanlık yapmayı sürdürdü. Medine'de dini işler şeyhülharemler,
dört mezhep müftüleri ve geç dönemde
ortaya çıkan Harem-i şerif müdürleri vasıtasıyla yürütülüyordu.
Şehir Osmanlı hakimiyetine girdikten
sonra miras alınan fiziki plana sadık kah-
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narak Mescid-i Nebevi merkez olmak üzere gerçekleştirilen sosyal ve kültürel bina
inşaatlarıyla yeni bir çehre kazandı. Bilhassa hac mevsimlerinde yoğunlaşan bedevi saldırıları sebebiyle şehrin surları
nın yenilenmesi için halk Kanuni Sultan
Süleyman'a başvurdu. 939'da ( 1532-33)
başlanan ve toplam 100.000 dinar harcanan inşaat946'da ( 1539) tamamlandı.
Çevresi 3072 arşın olan ve Cennetü'I-baki'in de önemli bir kısmını içine alan surlarta burçlar yükseltilip surların içine bir
kale yapıldı ve buraya doksan kişilik bir
askeri birlikyerleştirildi (Abdülbasit Bedr,
ll, 34 7). Surun dışarıyla ilişkisini sağlayan
dört kapısı vardı. XVII ve xvııı. yüzyıllarda
kısmen tamirat gören sur ve iç kale 1868'de tamamen yenilenerek sayıları kır ka tamamlanan burçların yüksekliği ZS metreye çıkarıldı (İbrahim Ri fat Paşa, ll, 4 I I413). Zamanla mahalleler surun içinde
ve dışında aynı oranda gelişmişse de sur
içindeki evlerin daha düzenli, dışarıdaki
lerin ise dağınık ve düzensiz olduğu ve
bunlarda genellikle bedevilerin ikamet
ettiği görülür (Ali Hafız, s. 35-38). Medine'nin Osmanlı medeniyetinin çeşitli unsurlarını yansıtan bir merkez haline getirilmesine çalışılmış. özellikle buraya padişahlar, hanedan mensupları ve diğer
ileri gelenler. ayrıca oluşturulan zengin
vakıflar tarafından idari binalar, mescidler, medreseler, tekkeler. zaviyeler, ribatlar, imaretler ve sebiller yaptırılmıştır.
1S68'de şehirde daha sonra Sultan Abdülmecid döneminde geliştirilen bir de
bTmaristan bulunuyordu. XVII. yüzyılda
um uma açık iki hamamın varlığı tesbit
edilmektedir. Geç dönemlerde Sultan Abdülaziz hükümet konağı. hapishane, tophane ve ll. Abdülhamid tabya, karakol,
istasyon, postahane gibi resmi binalarta
Medine'nin sosyal ve kültürel yapılaşma
sını tamamladılar.
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Medine'nin Osmanlı dönemindeki nüfusu hakkında XIX. yüzyıla kadar doğru
dan resmi tesbitiere dayanan bilgi bulunmamaktadır. 1579 yılında Medine'ye
ayrılan tahsisattan şehrin nüfusunun
40.000 civarında o lduğu tahmin edilmekteyse de.(Faroqhi, s. 93) bu rakamın
abartıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Evliya Çelebi burada 14.000 kişinin yaşadığı
nı söylerken (Seyahatname, IX, 64 3) şeh
ri 181 S'te gören John Lewis Burckhardt
da nüfusunu 16.000-20.000 arasında tahmin eder ( Travels in Arabia, s. 400). 18771914 yılları arasında merkezi hükümetin
etkinliğini arttırıcı tedbirlerin alınması,
görevli memurlar tayin edilmesi ve Hicaz
demiryolunun açılmasından sonra Medine'nin nüfusu önemli ölçüde arttı; 1909'da Muhammed Lebib el-BetenGni çoğun
luğu Türkler'le Hintliler'den oluşan 60.000
kişiden bahseder ( er-Rif:ıletü '1-f-:licaziyye,
s. 351 ). Osmanlılar tarafından Medine'nin tahliyesinin ardından Haşimiler döneminde şehrin nüfusu 6000'e kadar
inmiştir ( E/ 2 [İng. ı. V, 999). Medine, Osmanlı hakimiyetindeki topraklarda yaşa
yan insanların yerleşmek istediği bir şe
hirdi. Müslümanların burayı tercihlerinde, kutsallığın yanında Osmanlı Devleti'nin mukaddes yerlere yönelik siyaseti
çerçevesinde şehre özen göstermesi de
önemli rol oynamıştır. Farklı kültürlere
mensup insanlar. Medine'ye beraberlerinde getirdikleri mahalli adetleriyle kültürel senteze katkıda bulundular. 1073'te ( 1662-63) burayı ziyaret eden Faslı Ayyaşi, şehirde Arap olmayan unsurların
çokluğundan dolayı ortaya çıkan farklılı
ğın halkın sosyal hayatında açık biçimde
görüldüğünü vurgular. Medine'de gayri
müslimlerin ikametine ise daha önce ve
halen olduğu gibi Osmanlı döneminde de
izin verilmemiştir.
Ekonomik açıdan fazla gelir kaynağı
bulunmayan Medine'nin çevresindeki tarıma elverişli araziler temel ihtiyaçları dahi karşılamada yetersizdi ; şehir, bazan
buraya uğrayan Şam kervanı ve hac mevsimi hariç tutulursa ticarT faaliyetlerin
tamamen dışında idi. Hemen hemen tek
geçim yolu dini statüsünden ve Osmanlı
Devleti'nin buraya gösterdiği ilgiden kaynaklanan yardımlardı; halk büyük ölçüde
vakıftarla İstanbul ve Mısır'dan gönderilen bağışlardan besleniyordu. Ticaretin
canlandığı hac mevsiminde ise Hindistan'dan gelen mallar başta olmak üzere
kumaş, baharat, kahve gibi emtianın
Anadolu'ya ulaşmasında ara merkez görevi yapıyordu. XX. yüzyılın başlarında

özellikle hediyelik eşya alanında önemli
oldu ve sayıları 1O.OOO'e yaklaşa n dükkan ve mağazalarda Medine
üretimi mallar yaygınlaştı (Hicaz Vilayeti

gelişmeler

Salnamesi [ 13091. s. 240) .

Medine'deki yerli halka İstanbul ve Mı
her yıl düzenli biçimde gönderilen surre, cevali ve ceraye yanında Cidde
gümrük gelirlerinin bir kısmı ile tesis edilen vakıflar kanalıyla çeşitli şekillerde para ve mal yollanırdı. Medine'nin sürekli
sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için
Mısır'da EyyGbi ve Memlük dönemlerinden kalan vakıflar aynen muhafaza edilip Suriye ve Anadolu'dan bunlara yenileri eklendi; Haremeyn evkafı Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren avarız-ı divaniyye, tekaiTf-i örfiyye ve öşür gibi vergilerden muaftutuldu (Akgündüz, VII, 54).
Mısır'ın fethedildiği yıl Medine divanında
kayıtlı 4000 kişiye 2000 irdeb buğday dağıtılarak başlatılan ve her yıl düzenli biçimde dağıtımı sürdürülen erzakın miktarı zamanla 17.000 irdebbe çıkarıldı.
Yıllık tahsisatiarını bir defada peşin olarak alan Medineliler'in yılın bir kısmını
zorluk içinde geçirmeleri üzerine ll. Mahmud bu usulü kaldırıp şehirde teşkil edilen müdüriyet hazinesi vasıtasıyla aylık
ödeme sistemini uygulamaya koydu. Baş
ta Hürrem Sultan'ın yaptırdığı olmak üzere Medine'deki imaretlerde "deşlşe" dağıtma işi de sürdürülerek ilave sadakalarla desteklendi. Bunların dışında zaman zaman Suriye ve Mısır'da toplanan
verginin bir kısmı Haremeyn'e gönderildi (3 Numaralı Mühimme Defteri, s. 133sır'dan

134; 7 Numaralı Mühimme Defteri, I, 173174).

Hz. Ali'nin hilafet merkezini Küfe'ye
nakletmesinden sonra dini ilimlerle uğ-
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raşan ulema için bir cazibe merkezi haline gelen Medine bu özelliğini Osmanlı
döneminde de sürdürdü. Bu devirde kültürel canlılığın korunmasında Mescid-i
Nebevi'de kurulan ilim halkaları, şehre
yerleşen alimler. yenileri eklenerek sayı
ları arttırılan kütüphanelerle medreseler ve bunların etrafında canlanan tasavvufi düşüncenin önemli rolü oldu. Bilhassa mahalli edebiyatın çok ileriediği şehir
deki kültürel hayatın canlı kalmasında
Anadolu. Suriye, Mısır, Mağrib ve Orta
Asya'ya kadar geniş bir çevreden gelip
yerleşen alimierin büyük katkıları vardı.
Kanuni Sultan Süleyman zamanından itibaren Mescid -i Nebevl'de ders veren
alimler daimi statüde değerlendirilmiş.
bu konumda olmayanlara ise yıllık tahsisat ayrılmıştır. Osmanlılar miras aldıkları
medreseterin ayakta kalmasını sağlamış
ve onlara yenilerini eklemişlerdir. Bunların en eskileri lll. Murad'ın inşa ettirdiği
Muradiye ile ( 1589-1590) lll. Mehmed zamanında yaptırılan ( 1596-1597) ve döneminin en yüksek payeli medresesi olan
müessesedir (Ata!, s. 444, 509). Evliya Çelebi'nin sayılarını kırk altı olarak verdiği
(Seyahatname,IX, 642). 1892'deonyedisi ayakta duran (Hicaz Vi/ay eti Salnamesi
113091, s. 240) medreseterin başlıcaları
Rüstemiye, Hasekiye, Mahmud Ağa, Şifa,
Kara Paşa. Sakızlı. Köprülü, Beşir Ağa,
Hamidiye ve Mahmudiye idi. Hac mevsiminde dışarıdan gelenlerin barındığı tekke, zaviye ve ribatlarda da ilmi hareketlilik görülmekte, b uraların bağlı bulunduğu Kadiriyye, Senusiyye. N akş ibendiyye.
Mevleviyye. Rifaiyye ve Şazeliyye gibi tarikatlar şehrin dini ve kültürel hayatına
önemli katkılar sağlamaktaydı (Ali b.
Musa, s. 53) .

Medine'de 1885'te rüşdiye ve 1909'da
idildl açıldı . Yine aynı yıl eğitime başlayan

Medine'den bir

görünüş

erkek öğretmen okulu ise (darülmuallimTn) dört yıl sonra öğrenci azlı ğı sebebiyle kapandı (M. Abdurrahman eş-Şamih, s.
77) . 1912'de üniversite için harekete geçildi ve ertesi yıl Arap ve Türk aydınları
nın kurduğu Cem'iyyet-i Hayriyye-i İsla
miyye'nin gayretiyle fen ve ilahiyat konularının okutulduğu Medrese-i Külliyye-i
İslamiyye kuruldu (BA, A.DVN, nr. 71/7).
Medine'nin eğitim ve kültür hayatının
önemli kurumlarından biri de en eskisi
Mescid-i Nebevi'de bulunan kütüphanelerdi. Bunlar arasında Beşir Ağa ve Hamldiye gibi medrese ve ribatlara, Feyzullah Efendi gibi özel şahıslara ait olanlar
çoğunluktaydı. ll. Mahmud tarafından inşa ettirilen ( 1821-1822). içerisinde 4569
kitabın yer aldığı Mahmudiye ile Şeyhü
lislam Arif Hikmet Bey'in 5404 nadide
eser göndererek yaptırdığı ( 1853-1856)
Arif Hikmet Kütüphanesi en meşhurları
d ır. Hicaz için hazırlanan ilk salnarnede
Medine'nin on sekiz kütüphanesinde toplam 22.914 Kur'an ve diğer kitapların bulunduğu kayıtlıdır (Hicaz Vilayeti Salna-

Sultan Abdülhamid camii - Medine

mesil13011. s. 152-153) .

1909'da Medine'ye gelen Betenunl burada Türkçe ve Arapça yayımlanan e1Medinetü'1-münevvere adında bir gazetenin çıktığını kaydeder (er-Rif:tletü '1f:/icaziyye, s. 348) . Medine'de ilk matbaa
İlmiyye adıyla 1910'da kuruldu. Osmanlı
Devleti ı. Dünya Savaşı sırasında Medine'de faaliyete geçirdiği Hicaz adlı matbaada şehrin tahliyesine kadar aynı adı
taşıyan bir gazete çıkardı .
Medine'nin tarihi, coğrafyası ve faziletine dair müstakil eserler yazılmıştır. ı ve
Il. (V11-V11l.) yüzyıllarda kaleme alınan
eserler bugün mevcut değilse de bunların bir kısmı sonraki dönem müellifleri
tarafından iktibas edilerek korunmuştur.
İbn Zebale'nin 199'da (814) yazdığıKita-

bü '1-Medine ve al]bdruha adlı eser bilinen en eski Medine tarihidir; bunun bir
kısmı Semhudi'nın iktibaslarıyla günümüze ulaşmıştır. Başı ve sonu eksik üç
bölümden meydana gelen İbn Şebbe'nin
( ö . 262/876) Taril]u'1-Medineti'1-münevvere adlı eseri Fehlm Muhammed
Şeltut tarafından neşredilmiştir (1-IV, Ci dde 139911979). Medine tarihine dair diğer
eserler arasında şunlar sayılabilir: İbnü'n
Neccar el-Bağdadl, ed-Dürretü'ş-şemi
ne ii taril]i'l-Medine (nşr. Muhammed
Zeynühüm Muhammed Azb, Kah i re 1416/
1995); Cemaleddin el-Matarl, et-Ta<rif bima eniseti'1(esseseti'L)-hicre min me<alimi dari'1-hicre (nşr. Said Abdülfettah,
Mekke 1997); Zeynüddin Ebu Bekirel-Meragi, Tal,ı~il~u'n-nuşra bi-te1l]işi me<a1imi dari'l-hicre (nşr. Said Abdülfettah,
Mekke 1997); İbnü'z-Ziya el-Mekkl, Taril)u Mekkete'1-müşerrefe ve'1-Mescidi'1-l,ıaram ve'1-Medineti'ş-şerite ve'1~abri'ş-şerif (nşr. Ala ibrahim el-Ezheri Eymen Nasrel-Ezherl, Beyrut 1418/1997) ;
Muhammed Kibrit. e1-Cevahiru'ş-şemi
ne ii mel,ıdsini'1-Medine (TSMK, Med ine, nr. 515). Abdülhak b. Seyfeddin edDihlevi'nin, Cezbü '1-~uW.b
diyari'lmal,ıbub adlı Farsça eseri Hakim Seyyid
Ali İrfan tarafından Urduca'ya tercüme
edilmiştir (Lahor 1988). Flruzabadl'nin
Medine ve civarının tarihi ve coğrafyası
na dair e1-Meganimü'1-mütabe ti me<a-

ila
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Ebu Said el-Verrak' ın Kitdbü'l-Medine
ve aJJ_baruhd, Medaini'nin, Kitabü'l-Medine, İbn Şazan ' ın A{J.bdrü'l-Medine,
İbn Hacer el-Askalanl'nin el-Mugni ii
zabti'l-esma' ve '1-ensfıb'ı sayılabilir.

Mescid-i Anberiyye- Medine

eserinin coğrafi adlarla
bölümünü Hamed el-Casir
neşretmiştir (Riyad 1389/1969). Şemsed
din es-Sehavi'nin alfabetik olarak düzenlediği, "M" harfine kadar mevcut olan
et-Tu]J_ietü'l-latiie ii tari{J.i'l-Medineti'ş-şeriie adlı eseri Medine ricaline aittir (l-ll, Beyrut ı 993). Medine'nin faziletine
dair haberler bir araya toplanarak şehri
ve meşairini öven Arapça. Farsça ve Türkçe müstakil kitaplar kaleme alınmıştır.
Hasan-ı Basri ile başlayan bu tür eserler
ve Medine'nin faziletine dair haberler
üzerine Salih b. Hamid b. Said er-Rifal elEJ:ıfıdişü 'I- varide ii ieza'ili'J-Medine
adıyla bir doktora çalışması yapmıştır
(Medine 1413/1992)
limi
ilgili

Tfıbe adlı

beşinci

Medine daha çok hac rehberi niteliğin
de pek çok risale ve kitaba konu olmuş
tur. Eski Türk edebiyatında genellikle
"menasik-i hac" ve "menazil:i hac" adlarıyla anılan bu eserlerde yer yer manzum
bölümlerle Medine ve mealimi hakkında
şiir ve kasideler de bulunur (b k. HAC [Literatür]). İslam dünyasını gezip görmek
ve hac görevini ifa etmek isteyen seyyahlar tarafından kaleme alınan seyahatnamelerde Medine geniş bir şekilde yer alır
(bk. HAC (Seyahatnameler]) . Medine'nin
tarihi, coğrafyası ve ricaline ait eserlerden günümüze ulaşmayanlar arasında
Zübeyr b. Bekkar'ın A{J.bdrü'l-Medine,
şu<ara'ü'l-Medine, İbn Şebbe'nin Kitabü Ümera'i'l-Medine, Ubeydullah b.
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Bugünkü Medine. Medine Suudi hakimiyetine girdiği S Aralık 19ZS tarihinden
itibaren bu aileden bir emir tarafından
yönetilmektedir. Medine'nin eşrafından
oluşturulan ve daha çok belediye başka
nıyla çalışan şehir meclisinin geniş yetkileri vardır. Medine Belediyesi Z Temmuz
1978'de birinci dereceye yükseltilerek
Emanetü'l-Medlneti'l-Münewere adını
almıştır. Ayrıca Kral Fehd b. Abdülaziz,
başşehir Riyad'da Medine'nin idari ve
içtimal işleriyle ilgilenen, başbakanlığa
bağlı özel bir kurul oluşturmuştu r.
Asıl yerleşme ve ticaret alanı sur içinde ve Harem-i şerifin çevresinde yoğun
laşan Medine'nin çekirdeğini Mescid-i Nebevl çevresinde bulunan ve kuruluşu Hz.
Peygamber zamanına kadar giden semtler oluşturur. Şehrin nüfusu 1930'lu yıl
larda 1S.OOO kadardı. Sur dışında daha
çok bedevilerin ikamet ettiği dağınık ve
basit tarzda kurulan bazı mahalleler de
vardı (Ali Hafız , s. 35-38). Sur içindeki bazı mahallelerin sokakları ancak yüklü bir
hayvanın geçebileceği kadar dar olup evler bitişik nizamda sıralanmıştı . Böylece
sokaklarda gölge yoğunluğu arttırılarak
özellikle yaz aylarında yükselen sıcaklığın
etkisinin azaltılması hedeflenmişti (Medine'de yaz aylarında ortalama sıcaklık
28°-42°dir). Günümüzde bilhassa Mescid-i
Nebevl ile Mescid-i Kuba arasında rastlanan bu evierden pek azı ayakta kalmış
tır. Evler inşa edilirken iklim ve coğrafya
şartları gözetilmiş ve sıcakların mümkün

Medine istasyon

binası

olduğunca

az hissedilmesi için gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.

Tarih boyunca Mescid-i Nebevl'nin çevresine sıkışıp kalan Medine. XX. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren ülkenin artan
petrol gelirleri sayesinde Arap yarıma
dasında çok hızlı gelişen şehirlerden biri
oldu. Bu dönemden önce Medine tarihi
çekirdeğin çevresinde dairevi biçimde
uzanan dış surların ötesine taşmayan,
yaklaşık 6000 kişinin yaşadığı bir şehir
durumundaydı . Medine, XX. yüzyılın ikinci yarısında Mescid-i Nebevl'nin genişle
tilmesi faaliyetleri sırasında adeta yeniden kurulma sürecine girdi. Şehrin alt
yapı ihtiyacı sistemli olarak ele alındı. Medine'nin şehir planında ilk önemli deği
şiklikler ve şehrin sur dışına doğru geliş
mesi 19SS ve 1973'te Mescid-i Nebevi'yi
büyütme çalışmaları sırasında gerçekleşti. Harem-i şerif ve çevresinde düzenlemeler yapıldı. Bu faaliyetler neticesinde, 1930'1u yıllarda Medine'nin merkezinden uzak ve adeta birer köy konumunda
olan güneydeki Kuba, güneydoğudaki
Avall ve Kurban, kuzeybatıdaki Cürf ve
batıdaki Akik gibi yerleşim birimleriyle
şehrin merkezi kesimi arasında bulunan
boş alanlarda da yerleşim başladı ve şe
hir adı geçen yerlerle birleşti. Bu arada
Medine'nin kenar semtlerinde Medine
toplumundan ayrı yaşayan Neklaviler gibi bazı bedevi grupları da şehre yerleş
ıneye başladı (EJ2[İng . ı, V. 999) . Bu geliş
meler. Medine'nin mekansal büyümesinin yanında nüfusunun da süratle artmasını beraberinde getirdi. İlk resmi sayı
mın yapıldığı 196Z'de 71.998 olan nüfus
1971 'de 136.SS7'ye, 1974'te 198.186'ya. 1978'de 311.Z84'e ulaştı. Medine'nin

MEDiNE
görünümünde en önemli değişiklik,
1980'li yıllardan itibaren şehrin çevresinde oluşturulan yeni mahallelerle birlikte
ortaya çıktı. Bu dönemde yeniden planlanan Medine'nin daha önce yaygın bir yapılaşmanın olmadığı Harretülgarbiye,
Harretüşşarkıye, Seyyidüşşüheda. Sultane, Bi'rüali, Kuba, Uhud'un kuzey tarafı ve Camiatülislamiye bölgelerinde
devlet destekli yerleşmeler yaygınlaştı ve
bu kesimlere genellikle üç katlı evler inşa
edildi. 19SS. 1973 ve 1994'te Harem-i şe
rif ve çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerle Mescid-i Nebevl'den şehrin muhtelif istikametlerine on kadar cadde açıl
dı. Kral Halid adlı çevre yoluyla kuşatılan,
bu caddeler arasında güneye doğru Babüsselam, d oğuya doğru Melikabdülazlz.
kuzeye doğru Babülmecld ve batıya doğ
ru Ayniye caddeleri sayılabilir. Bu yıllarda
Medine'de mahalle sayısı 11 O'a kadar
ulaştı. Mescid-i Nebevl'nin çevresinden
açılan sokaklar üzerinde yer alan ve genellikle hazır mal alıp satan esnafın oluş
turduğu çarşı ile Kuba yolunda mevcut
dükkaniarın eski özellikleri korunurken
şehrin muhtelif yerlerine büyük alışveriş
merkezleri kuruldu. Suudi Arabistan'ı
oluşturan 13 idari birimden (mıntaka)
birinin merkezi olan Medine bugün
hızla artan nüfusuyla (ı 992'de 608.000.
2004 y ılı başlarına ait tahminlere göre de
868.000) başta Hz. Peygamber'in kabri
olmak üzere İslam 'ın ilk döneminden hatıralar taşıyan eserleri ziyaret için gelen
insanların etkinliklerine sahne olan , iç ve
dış göç hareketleriyle farklı kültür ve geleneklerin çeşitliliğini temsil eden, kentsel faaliyetleri sürekli artan bir şehirdir.
Mescid-i Nebevl merkezli fiziki planını
korumakla birlikte şehrin geleneksel yapısı neredeyse tamamen değişmiş: yüksek binaları. geniş yolları. Harem-i şerif
etrafında yoğunlaşan otelleri ve parklarıyla son derece modern bir görünüm kazanmıştır.

Medine ulaşım bakımından bugün de
tarihteki merkezi rolünü sürdürmektedir.
Medine-Mekke arasındaki ulaşım. Hicret
yolu olarak bilinen ve 1984'te tamamlanan 41 8 kilometrelik otoyol vasıtasıyla
sağlanmaktadır. Ayrıca şehri Tebük. Riyad ve Yenbu' ile birleştiren yollar yapıl
mıştır. 1908'de Medine'ye ulaşan Hicaz
demiryolu ile Medine-İstanbul arasında
bağlantı kurulmuş ve Şam'dan aktarmalı
olarak haftada üç sefer yapılmaya baş
lanmıştı. ı. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesinin ardından Hicaz demiryolu atıl hale gelmiş-

Mescid·i cum·a- Medine

tir. Bugün demiryolu

hattı

yeniden canMedine is-

Iandınimaya çalışılmaktadır.

tasyon binasıyla yanındaki Osmanlı tarzı
cami hala ayaktadır. Medine'de özellikle
hac mevsimlerinde iniş ve kalkışların çok
yoğun olduğu, 1o Ekim 1947'de açılan bir
havaalanı bulunmaktadır.
Şehrin

ekonomik hayatı günümüzde
ticaret, sanayi ve hac ile doğrudan
bağlantılıdır. Petrol gelirlerinin artması
ve Suudi Devleti'nin şehre verdiği ekonomik destek bu alanda hızlı bir gelişmeyi
beraberinde getirmiştir. 22 Mayıs 1937'de Medine meclisinin kararıyla bazı dönemlerde uygulanmarnakla birlikte geçmişi Abbasller dönemine kadar uzanan,
şehri ziyarete gelenlerden ayakbastı patarım,

rası alınması uygulaması kaldırılmıştır

(Abdülbasit Bedr, lll , 2 ı 0) . Medine ve çevresinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin % 6S'i hurma ile ilgilidir. Besin endüstrisi, doksan kadar türü olan Medine
hurması başta olmak üzere şehrin sana~
yi etkinliklerinin ilk sırasında yer alır. Bugün Medine'de çoğunluğu hurmayla alakah besin endüstrisi alanında faaliyet
gösteren on altı tesis mevcuttur. XX. yüzyılın başlarında gelişmeye başlayan hediyelik eşya sektörü günümüzde çok geliş
miş, buna bağlı olarak kimya ve tekstil
sanayii alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. 1980'lerden itibaren artmaya başlayan sanayi tesisleri çevre sağlı
ğı da dikkate alınarak şehrin dışında kurulmuştur. Medine'de hizmet sektörü
başta olmak üzere bütün kesimlerde
çalışanların çoğunluğunu Suudi Arabistan dışından gelenler oluşturmaktadır.
İslamiyet'in üç kutsal şehrinden biri
(diğer ikisi Mekke ve Kudüs) olması, Hz.
Peygamber'in kabrini ve mescidini bün-

yesinde barındırması ve diğer tarihi zenginlikleri sebebiyle Medine bütün müslümanların ziyaret etmek istediği, hac
ve umre için Mekke'ye gidenlerin mutlaka uğradığı bir şehirdir. Hac mevsiminde
nüfusu iki, hatta üç kat artan Medine'nin alt yapısı ve hizmet sektörüyle ilgili
çalışmaların önemli bir kısmı bu ziyaretçilere yönelik olarak planlanmıştır. Mescid-i Nebevl, Mescid-i Kuba, Mescid-i Kıb
leteyn, Mescid-i Gamame. Mesacid-i
Seb'a, Mescid-i Cum'a, Mescid-i Hendek.
Mescid-i Ebu Zer, Mescid-i Anberiyye,
Mescid-i İcabe. Mescid-i Ebu Bekir, Mescid-i ömer b. Hattab. Mescid-i Ali b. Ebu
Tali b, Cennetü'l-baki' ve şehrin çok yakı
nındaki Uhud Şehitliği, Medine ve çevresinin önemli ziyaret yerleri arasında sayılabilir. Bu mekanlardan Gamame, Hz.
Ebu Bekir ve Hz. Ali m escidieri gibi yapıl
dığı dönemdeki tarzını koruyanlar bulunsa da çoğunluğu yenilenmiştir. Hz. Peygamber'in babası Abdullah b. Abdülmuttalib'in şehrin yakınında bulunan kabri
yeni imar faaliyetleri sırasında. Arif Hikmet Kütüphanesi 1986'da Mescid-i Nebevl genişletilirken yıktırılmış. Hendek
Gazvesi'nde hazırlanarak kullanılan hendeklerden mevcut olanları 1941 yılında
ortadan kaldırılarak üzerinden yol geçirilmiştir.

Medine, Mekke ile birlikte geleneksel
edebiyat kültürünün yaşadığı ve kırsal
kesime yayılabildiği iki şehirden biriydi.
Dolayısıyla buralarda modern eğitim kurumlarının tesisi oldukça geç zamanlarda gerçekleşmiş. geleneksel eğitim yapan
kurumlar fazla değişime uğramadan
uzun süre faaliyetlerini sürdürmüştür.
Medine'de 11 Kasım 1961'de açılan ve
günümüzde beş fakülte ve dört enstitüsü olan el-Camiatü'l-İslamiyye adlı bir
üniversite bulunmaktadır. Medine dini.
sosyal ve teknik konularda eğitim yapan
çok sayıda kurumuyla Su udi Arabistan'ın
önemli eğitim ve öğretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Şehrin kültür
hayatını canlandıran diğer bir unsur da
müze ve kütüphanelerdir. Arif Hikmet
ve Mahmudiye kütüphanelerinde bulunan kitaplar 1986'da Melik Abdülazlz
Kütüphanesi'ne nakledilmiştir.
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el-MEDINETÜ'l-FAziLA
(:U...:.l.iJf~..Wf)

Farabi'nin
(ö. 339/950)

L

felsefi sistemini bütün yönleriyle
yansıtan temel eseri.

_j

Kaynaklarda Kitabü Ara'i ehli'l-meve Kitabü Mebadi'i ara'i
ehli'l-medfneti'l-fazıla şeklinde geçmekle birlikte genellikle el-Medfnetü'lfazıla olarak anılmaktadır. Far abi, olgunluk döneminin ürünü olan eserin telifine
Bağdat'ta başlayıp 941-942 yıllarında Dı
maşk'ta tamamlamış. ölümünden iki yıl
önce Mısır'da bulunduğu sırada dostları
nın isteği üzerine kitabı tekrar gözden
geçirerek konu başlıklarını tesbit etmiş
tir (İbn Ebu Usaybia, lll. 231). el-Medfnetü'l-fazıla genel muhtevası itibariyle biri
varlık. diğeri siyaset felsefesi olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır. Eserin baş
tarafında on dokuz madde halinde yer
alan özetin müellif tarafından yapıldığı
na dair bilgi yoktur. Kitabın ilmi neşrini
gerçekleştiren R. Watzer ana başlıkları altı fasıl, alt başlıkları da özete göre on dokuz bab şeklinde göstermiştir. Daha önce
eserin tenkitli neşrini yapmış olan Albert
Nasri Nadir ise bab ayırırnma yer vermeyerek başlıkları otuz yedi fasıl halinde belirlemiştir. Bu durumda Farabi'nin tesbit
ettiği konu başlıklarının orüinalitesini koruyup korumadığı pek belli değildir.
dfneti'l-fatıla

Farabi eserinde mukaddimeye yer vermeden konuya Tanrı ve O'nun sıfatlarıyla
başlar. Filozof, Tanrı ' nın varlığının kanıta
gerek kalmayacak derecede apaçık olduğuna inandığı için deliller üzerinde durmaz. Önce Tanrı'nın sıfatiarını ele alır ve
Tanrı'yı ilk varlık, ilk sebep, bir ve ezeli
olarak niteler. Daha sonra O'nun ortağı.
benzeri ve zıddı bulunmadığını ; mümkin
varlık kategorilerinin tarifi cins ve fasla
dayanılarak yapıldığı halde Tanrı bu gibi
niteliklerin ötesinde olduğundan tarifi-

nin de yapılamayacağını belirtir

(Fasıl

1-

4). Bir kavrarrtının gerçek anlamını Tanrı'da bulduğuna

ve

Tanrı'nın zatı

ile birlidikkat çeken filozof özü bakımından Tanrı'nın bilfiil akıl,
akıl ve ma'kül olduğunu, bu üç kavramın
O'nun zatında bir ve aynı anlama geldiğ i 
ni, insanların maddeden tam soyutlanıp
bilfiil akıl haline geldiğinde O'na daha yakın olacağını ve O'nu tam olarak anlayabileceğini söyler. Ayrıca Tanrı'yı alim, hakim, hak ve hay sıfatlarıyla niteler, bunların yorumu üzerinde durur. Tanrının aş
kın ve kamil bir varlık olduğunu ifade etmek için O'na izafe edilen zati ve sübOti
sıfatlar ne kadar çok ve çeşitli olursa olsun bunlar bir tek hakikate delalet ettiğinden hiçbir zaman O'nun zatında çokluk bulunduğu gibi bir fikre yol açmaz.
Tanrı'nın varlığı en mükemmel varlık olduğuna göre O'nun yüceliği, ululuğu, kutsallık ve güzelliği de her şeyin üstündedir.
Şu halde Tanrı hem aşk hem aşık hem de
maşuktur. Bu üç kavram O'nun zatında
aynı hakikatin bir ifadesi sayılmaktadır
(Fasıl 5-6). Esasen aşkın bir Tanrı fikrine
ulaşmak için Farabi'nin burada sıfat olarak zikrettiği kavramlar Tanrı'nın zatının
birer yansıması şeklinde düşünülmüş olup
sonuçta hepsizata indirgenmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın ortaya koyduğu Allah
telakkisiyle Farabi'nin Tanrı anlayışı arasında temelde olmasa bile sıfatiarın yorumundan kaynaklanan bir farkın bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte Farabi
kendi zatından başka hiçbir şeyi bilmeyen , ilgilenmeyen Aristo'nun pasif ve atıl
Tanrı anlayışına hayli uzaktır.
ğinin özdeş olduğuna

Meşşal felsefesinin

Yeni Eflatunculuk'la
(Theologia) adlı apokrif eserdem mülhem olarak
Far abi, İslam felsefe ve tasavvufunda kalıcı etkiler bırakan sud ur veya feyiz sistemini el-Medfnetü'l-fazıla' da temellendirmektedir. Bu öğretide filozof ezeli
olanla sonradan olan, değişmeyenle değişikliğe uğrayan , bir ve zorunlu (vacip)
olan ilk sebeple çok ve mümkin kategorisine giren varlıklar arasındaki ilişkiyi belirleyip ay üstü ve ay altı alemdeki her tür
varlığın oluşum ve sürekliliğini hiyerarşik
bir düzen içinde yorumlamaktadır. Bir bakıma "ezelde yaratma" anlamına gelen
bu öğreti katı bir determinizm içermekte olup filozof bu konudaki düşüncesini
Allah'ın cömert ve adil oluşunun bir gereği ve sonucu saymaktadır (Fasıl 7-9). Sonraki fasıllarda , mutlak bir olan Tanrı ' dan
çıkan ilk akıl dan çokluğun nasıl gelişip yayıldığının sistemin kendi mantığı içinde
buluşmasını sağlayan EşulCi.cya

