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Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- 
hicret yurdu ve ikametgahı olup, kabri ve 
müşerref bedeni oradadır.

Müslümanlar için Mekke’den sonra ikinci 
kutsal şehirdir.

Aynı zamanda İslam’ın ilk başkenti ve ışığı 
tüm dünyaya yayılan İslam medeniyetinin 
çekirdeğidir.

Medine-i 
Münevvere
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Bu kılavuzda Resûlullah’ın -sallallahu 
aleyhi ve sellem- mescidine yapılacak 
özel bir ziyaret için en önemli bilgileri 
ve yönlendirmeleri bulacaksınız.
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Peygamber’in şehri, İslam’ın ikinci en kut-
sal mekanıdır ve Allah orayı birçok faziletle 
ayrıcalıklı kılmıştır. Bunlardan bazı şunlar-
dır:

Medine’nin 
Yeri ve Fazileti
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İslam’ın ve hidayetin yurdudur:
Peygamber’in şehri İslam’ın ve hidayetin 
yurduydu ve öyle kalacaktır. Hidayet ora-
dan çıktı, büyüdü, çoğaldı ve oraya geri 
dönecektir. Peygamber -sallallahu aley-
hi ve sellem- şöyle demiştir: «Yılanın de-
liğine çekildiği gibi, iman da Medine’ye 
geri çekilecektir.»

9



10



Orası mübarektir:
Bereket, hayrın çoğalması ve büyümesi-
dir. Allah’ın Resûlü -sallallahu aleyhi ve 
sellem- onun için yiyeceklerinde, rızkın-
da ve bütün işlerinde bereket duası ede-
rek şöyle demiştir: «Allah’ım! Meyve-
mizi bize bereketli kıl. Medine’mizi bize 
mübarek eyle. Sa’mıza bereket ver, müd-
dümüze bereket ver. Allah’ım! İbrahim 
kulun, dostun ve peygamberindi. Ben de 
senin kulun ve peygamberinim. O Mek-
ke için dua etti, ben de onun Mekke için 
yaptığı duanın misli ve bir o kadarı daha 
Medine için ediyorum.»
(Sa’ ve müdd, birer ölçü birimidir.)
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Orası Kutsal Bir Beldedir:
İyi amellerin katlandığı, günahların 
daha da ağırlaştığı, halkına zarar ver-
menin Allah katında en büyük günah-
lardan sayıldığı kutsal bir beldedir.
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Peygamber şehrinin büyük anlam-
lar taşıyan isimleri vardır.

İsimlerinden bazıları şunlardır:
Medine: Her şehir, kendisinden son-
rasına atfedilir, Resûlullah’ın şehri 
hariç, o kendi kendisiyle bilinir.

Ardından, Peygamber’e -sallallahu 
aleyhi ve sellem- nisbet ile Nebevi 
olarak tarif edilir.

Medine’nin 
İsimleri
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Hicretten sonra orayı hidayet ve İslam 
dini ile aydınlatan Mustafa’nın -sallal-
lahu aleyhi ve sellem-  nurundan dolayı 
Münevvere [aydınlanan - aydınlanmış] 
olarak nitelendirilir.
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Hicret Diyarı: Orası Resûlullah’ı 
-sallallahu aleyhi ve sellem- ve as-
hâbını ağırlama, destekleme ve sa-
vunma şerefine nail olan memleket-
tir.
Taybe: Toprağının temizliğinden, eh-
linin iyiliğinden ve içinde yaşamanın 
güzelliğinden dolayı, iyi, hoş, temiz 
ve güzelden gelen Taybe olarak da 
isimlendirilmiştir.
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İslam’da Mescid-i Haram’dan sonra 
ikinci büyük mesciddir. Resulullah 
-sallallahu aleyhi ve sellem- ve as-
habı tarafından Medine’ye hicretle-
rinden sonra yaptırılmıştır. Kur’an-ı 
Kerim’in indiği bir ilim ve medeniyet 
merkeziydi. Orada Kur’an okundu ve 
sahabiler orada Peygamberimiz -sal-
lallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte 
toplanır, onun bereket ve hidayetin-
den istifade ederlerdi.

Mescid-i Nebevî
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Namazların 
katlanması

Mescid-i Nebevî’de namaz kılmak se-
vabını katlayarak arttırır. Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle bu-
yurmuştur: «Bu mescidimde kılınan 
namaz, Mescid-i Haram hariç, başka 
yerde kılınan bin namazdan daha fa-
ziletlidir.»
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Müslümanın, gücü yettiği takdirde, 
Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve 
sellem- mescidinde namaz kılmak için 
seyahat etmesi müstehaptır. Peygam-
ber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 
buyurmuştur: «Şu üç mescit haricin-
de (ibadet için) sefere çıkılmaz; Mes-
cid-i Haram, benim bu mescidim ve 
Mescid-i Aksa.»

Mescidi ziyaret 
için seyahat
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Müslümanlar, Resûl-i Ekrem’in izinden 
giderek burayı inşa etmiş ve bakımını yap-
mışlardır.
Suudi Arabistan Krallığı kralları tara-
fından defalarca genişletildi. Suudi dev-
letinin mescit, katları ve namaza tahsis 
edilen avlularında yaptığı genişletmele-
rin sonrasında alanı şimdi 500.000 met-
rekareyi aştı.

Yoğun zamanlarda

1000.000’e 
kadar ibadet edeni barındırır.
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Mescidin 
Bölümleri

Eski Mescit Serhat

Genişletmeler Avlular
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Eski Mescit: Resûlullah -sallallahu aley-
hi ve sellem- ve ashâbının namaz kıldığı, 
tarihi şeklini ve kadim nakışlarını koru-
yan mesciddir.
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Serhat: Eski mescitten sonra art arda açı-
ğa çıkan iki alan olup, geçmişte çakıllarla 
döşenmişti ve bu nedenle (çakıl) döşeme 
olarak isimlendirilmiştir. Bugün burada 
gün içinde ibadet edenleri güneşten koru-
mak için otomatik olarak açılan ve gece-
leri camiyi havalandırmak için kapanan 
şemsiyeler vardır.
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Genişletmeler: Bunlar, mescidin Serhat 
(çakıl döşeme) kısmını çevreleyen diğer 
yapılarıdır.
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Alan 
235,000m2

Kapasite 
450,000 kişi

Avlular: İbadet edenleri güneşten koru-
mak için otomatik açılıp kapanan şemsi-
yelerle örtülü, ibadet edenlerin üzerinde-
ki havayı yumuşatmak için havalandırma 
ve sprey ile ibadet edenler için hazırlan-
mış geniş alanlardır.
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Rakamlarla Mescid-i 
Nebevi

İç ve dış kapılar:

229

Sabit ve hareketli kubbeler:

196

Minareler:

10
Kur’an sandalyeleri:

10496
Avlu ve mescit içindeki 
şemsiyeler:

262

Su serpme fanları:

424
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Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve 
sellem- mü’minlerin annesi Aişe bint 
Ebu Bekr-i Sıddık -Allah ikisinden de 
razı olsun- ile birlikte kaldığı evine 
(Hücere-i Şerif) adı verilmiştir. Cena-
b-ı Allah, Hz. Aişe’yi, Peygamber’in 
-sallallahu aleyhi ve sellem- ve iki sa-
habisi Ebu Bekir-i Sıddık ile Ömer bin 
Hattab’ın mezarlarının hücresinde ol-
masıyla onurlandırmıştır.

Hücre-i
Şerif
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Bu Hücre-i Şerif, Mescid-i Nebevî’nin 
güneydoğusunda yer alır ve kapısı 
doğrudan Ravza-i Şerife açılırdı.
Bu sebeple Peygamber -sallallahu 
aleyhi ve sellem- mescitte itikafta 
iken, bakıp taraması için bazen başını 
Aişe’ye -Allah ondan râzı olsun- uza-
tabiliyordu.
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Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sel-
lem- vefat ettiği hastalandığında, Âi-
şe’nin odasındaydı. Çünkü Âişe’nin 
-Allah ondan râzı olsun- odasında 
bakılmak üzere mü’minlerin anne-
lerinden izin istedi, onlar da ona izin 
verdiler.
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
vefat ettiğinde, «Her peygamber öldüğü 
yere defnedilir.» dediği için vefat ettiği 
yere defnedildi. Dolayısıyla Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem- bu hücreye 
defnedildi.

Daha sonra iki sahabisi Ebu Bekir-i Sıd-
dık ve Ömer bin Hattab da oraya defne-
dildi.
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Hücre mescidin dışında kalmış ve 
daha sonra mescitte meydana gelen 
genişlemelerle içeriye alınmıştır.

Müslümanlar, Hücre-i Şerifi yağmur-
dan, selden ve İslam düşmanlarından 
korumaya büyük özen göstermişler-
dir:

 Hücre-i Şerif -sahibine salat ve selam 
olsun- yapı ve surlarla korunmakta ve 
Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve 
sellem- kabrinin kutsanmaması, Al-
lah’tan başkasına şirk ve ibadet yeri 
yapılmamasına dair vasiyeti muhafa-
za edilmektedir.
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Bugün hücrenin üstünde, hücreyi 
gösteren ayırt edici yeşil bir kubbe 
görürüz ve bu kubbe hicri 1253’te 
yeşile boyanmıştır.
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Medine’de bulunan herkesin Pey-
gamberimiz’in -sallallahu aleyhi ve 
sellem- kabrini ziyaret etmesi ve se-
lam vermesi müstehaptır.

Peygamber’i -sallallahu aleyhi ve 
sellem- Cephe-i Şerifte selamlamak 
için uygulamalar aracılığıyla önce-
den yer ayırtmaya gerek yoktur.

Peygamber’i
-sallallahu aleyhi ve 
sellem- Selamlamak 
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Peygamber’in -sallallahu

aleyhi ve sellem- türbesini 
ziyaret etmenin tarifi

1Doğu yönünde Mescid-i Nebevî’nin 
önündeki Selam Kapısı’ndan girer, 
sükûnet ve vakarla yürür.
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2Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sel-
lem- hücresinin karşısına kabri şerifi-
nin bulunduğu yere geldiğinde:
“Es-Selamu aleyke ya Resûlullah ve rah-
metullahi ve berekatuhu” diyerek Resûl-i 
Ekrem’e selâm verir ve Peygamber’e -sal-
lallahu aleyhi ve sellem- salat okur. “Se-
lam sana Allah’ın nebisi, selam sana Al-
lah’ın kullarından seçilmişi, selam sana 
peygamberlerin seyidi, muttakilerin ima-
mı. Senin risaleti tebliği ettiğine, emaneti 
yerine getirdiğine, ümmete nasihat etti-
ğine ve Allah yolunda hakkıyla cihat et-
tiğine şahitlik ederim. Allah’ım! İbrahim 
ve ailesine salât ve selam eylediğin gibi, 
Muhammed ve ailesine de salât ve selam 
eyle! Kuşkusuz Sen övgüye layıksın, şanı 
yüce olansın. Allah’ım! İbrahim ve aile-
sine bereket verdiğin gibi, Muhammed ve 
ailesine de berelet ver! Kuşkusuz Sen öv-
güye layıksın, şanı yüce olansın.” diye-
rek selamı uzatabilir.  
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4

Ardından bir adım atıp Ebu Bekir-i Sıd-
dık’a selam verir.

Sonra bir adım daha atarak Ömer İb-
nu’l-Hattab’a selam verir.
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5Saygılı ve edeple durmalı, sesini yük-
seltmemelidir.
Zira Peygamber’e -sallallahu aleyhi ve 
sellem- diri ve ölü olarak saygı duyul-
malıdır, Allah Teâlâ şöyle buyurur: «Ey 
iman edenler! Seslerinizi, Peygambe-
rin sesini bastıracak şekilde yükselt-
meyin. Farkına varmadan, işledikleri-
nizin boşa gitmemesi için, Peygambere 
birbirinize bağırdığınız gibi yüksek 
sesle bağırmayın. Seslerini Peygam-
berin yanında kısan kimseler, Allah’ın 
gönüllerini takva ile sınadığı kimse-
lerdir. Onlara mağfiret ve büyük ecir 
vardır.» [Hücürat 49/2-3]
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Onu selamlarken mümkün olduğu ka-
dar ona yakın durur ve yüzü mezara dö-
nük olmalıdır.

Selamlamak için duruşu kısa süreli ol-
malıdır ki diğer ziyaretçilerin de se-
lamlama fırsatı olsun ve mekânın kala-
balıklaşmasına, seslerin yükselmesine 
neden olmasın.
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8
9

Kabre ve etrafındaki şeylere dokunul-
maz.

Sonra ardından gelen Müslü-
manlar için de Resûlullah’a 
-sallallahu aleyhi ve sellem- 
gitme yolunu açmak üzere 
sükûnet ve vakarla girdiği gibi 
çıkar.

Peygamber’den -sallallahu aleyhi ve 
sellem- bir ihtiyacı gidermesi, bir sı-
kıntıyı defetmesi, bir hastayı iyileş-
tirmesi istenmez; çünkü bütün bun-
lar ancak ölmeyen diri olan Cenab-ı 
Hakk’tan istenebilecek şeylerdir ve 
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sel-
lem- tevhidi yerleştirip şirki ortadan 
kaldırmak için gelmiştir.
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Ravza-i Şerif Mescid-i Nebevi’nin bir 
parçası olup, mescidin ön cephesinde 
yer almakta ve Resulullah’ın  -sallal-
lahu aleyhi ve sellem- evinden (Hüc-
re-i Şerif) minberine kadar uzanır.

Ravza-i
Şerif
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Ravza, rahmetin ve bereketin indiği, 
kadri büyük ve nefis üzerinde tesir-
li bir mekândır. Resûlullah’ın ve as-
hâbının her şartta namaz kıldıkları, 
dua ettikleri ve Allah’ı andıkları yer-
dir.
Mescid-i Nebevi’nin en faziletli 
mekânıdır.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sel-
lem- şöyle buyurmuştur: «Evim ile 
minberimin arası cennetin bahçele-
rinden bir bahçedir.»
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Ravza nasıl cennet 
bahçelerinden olabilir?

Oturanların saadet ve sükûnete kavuş-
ması açısından burası cennet bahçele-
rine benziyor olabilir.
Burada yapılan ibadetler ile kılınan na-
mazlar, cennet bahçesine götüren se-
bepler olabilir.
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Ravza-i Şerif’te namaz kılmak isteyenle-
rin çok oluşu ve izdihamım önüne geçe-
bilmek adına, Ravza’yı ziyaret etmek is-
teyenler için, giriş zamanının ve yerinin 
belirtildiği resmi elektronik başvurular 
aracılığıyla rezervasyon yapılarak duru-
ma bir düzen getirilmiştir.

Ravza-i Şerif’te nasıl 

namaz kılmalıyım?
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Mescid-i Nebevî’ye 
girerken tavsiyeler

Kapıların çoğuna teker-
lekli sandalye ile erişile-
bilir.

Mescit içindeki ana kapıların yanında 
yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için porta-
tif sandalyeler bulunmaktadır.
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Mescide girdiğinizde, 
ayakkabılarınızı kapıda 
belirlenen yerlere veya 
mescidin içinde bulunan 
kutulara koyabilirsiniz.

Yerler birbirine benzediği 
için kutu numarasını ez-
berleyin ve unutmayın. 

Ayakkabılarınızı bunlara ayrılan 
yerlerden başka bir yere koyma-
manız sizin nezaketinizdendir.
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Genellikle Pazartesi ve 
Perşembe günleri oruç tu-
tanların orucunu açması 
için Mescid-i Nebevî’de 
bir sofra olur.
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Mescid-i Nebevî’ye en yüksek güven-
lik ve arıtma standartlarında nakle-
dilmektedir.

Mescid-i Nebevî’de içilebile-
cek suyun tamamı Zemzem ku-
yusundan temin edilmekte ve
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Unutma ki burası Resûlullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- ve sahabe-i kiramın her 
hallerinde Allah’ı zikredip ibadet ederek 
yürüdükleri bir mekandır ve kabri şerefi 
de size yakındır. Şu halde zamanınızı size 
faydalı olacak şekilde geçirin, sesinizi 
yükseltmekten, gülmekten ve sizi fayda-
lı şeylerden alıkoyacak mobil cihazlarla 
meşgul olmaktan sakının.
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Mescid-i Nebevi’nin içinde Kur’an-ı 
Kerimi okuma ve ezberlemeyi öğret-
mek için halkalar vardır ve uzmanlaş-
mış öğretmenler tarafından ders verilir.
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Mescidin halı veya mermerine bir şey 
dökülür ve kirlenmesine sebep olursa: 
Temizlemesi için hemen temizlikçiden 
yardım isteyiniz.
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Mescidin içindeki koridorlar seyir ve 
harekete ayrılmıştır. Buralarda namaz 
kılmak trafiğin tıkanmasına ve izdiham 
oluşmasına neden olur.
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Mescidin dış avlularında, ibadet 
edenleri dışarıdaki tuvaletlere gitme 
zahmetinden kurtaran abdest yerleri 
bulunuyor.
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Avlularda kaymaya karşı dikkatli olun ve 
ayakkabı tipinin kaygan olmadığına dik-
kat edin.

Harem avlularında sigara içmek yasaktır.
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Mescidin güney avlusunda namaz kı-
larken imamın önüne geçmemeye dik-
kat edin. Avludaki yönlendirme levha-
larından imamın hizasına gelip önüne 
geçmemeyi hizalama yönlendirmeler-
den öğrenebilirsiniz.
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Mescidin bütün kapıları her kapının ya-
nında bulunan açık numaralarla numa-
ralandırılmıştır ve kapı numarasını bi-
lerek istediğiniz kapıya ulaşabilirsiniz.
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Mescid-i Nebevî’nin avlularının dış du-
var kapılarına konulmuş Mescid-i Ne-
bevî avlu kapılarının numaraları vardır 
ve bunlar Mescid-i Nebevî kapılarının 
numaralarından farklıdır.
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Sağlık kontrolüne ihtiyacınız olursa: 
Harem avlularının etrafında iki sağlık 
merkezi bulunmaktadır.

Mescid-i Nebevî’nin avlularında acil 
durumlara yardımcı olmak için Kızı-
lay’ın 3 merkezi bulunmaktadır.
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Ayakkabılarınızı kaybettiğinizde veya sı-
caklık vaktinde avlularda aradığınızda, 
soğuk olduğu için sadece beyaz merme-
rin üzerinde yürümeye devam edin. 
Aşırı sıcak olması nedeniyle siyah veya 
renkli mermer üzerinde çıplak ayakla yü-
rümekten kaçının.

Avlularda yalın ayak yürümek
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Sizi ilgilendiren numaralar

911

937

1966

920002814

Acil durumlar ve güvenlik 
hizmetleri için

Tıbbi danışma ve soruları için

Mescid-i Haram ve Mescid-i 
Nebevî hakkındaki sorularınız için

Hacıların sorularını yanıtlamak 
için Hac ve Umre Bakanlığı’nın 

çağrı merkezi
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Diğer farkındalık kılavuz ve rehberlerine 
Hac ve Umre Bakanlığı’nın web sitesini zi-
yaret ederek (buraya tıklayarak) ulaşabilir-
siniz. Bu rehberlerde, hac ibadetlerini kolay-
lıkla ve güven içerisinde gerçekleştirmenizi 
kolaylaştıracak tüm talimat ve yönlendirme-
leri bulacaksınız.

Stratejik ortağımız

Başarıda ortaklarımız

https://guide.haj.gov.sa/es.html


Allah amellerinizi 
ve gayretinizi 

kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal 
medya hesabımızdan 

takip edin


