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İndeksi

İstediğiniz sayfaya gitmek için herhangi 
bir başlığa tıklayın

Medine-i 
Münevvere

Medine’nin 
Fazileti ve 
Konumu

Medine’nin 
İsimleri
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Mescid-i Nebevî

Kuba Mescidi

Kuba Caddesi

İki Kıbleli 
Mescit

Mescidi İcabe (Beni 
Muaviye Mescidi – 
Mübahale Mescidi)

Gamâme Mescidi
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Ebu Bekir-i Sıddık 
Mescidi -Allah 
ondan razı olsun-

Ömer Bin Hattab 
Mescidi -Allah ondan 
razı olsun-

Ali Bin Ebu Talip Mescidi 
-Allah ondan razı olsun-

Baki Mezarlığı

Uhud Dağı

Okçular Tepesi
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Uhud Şehitler 
Mezarlığı

Sakifetü Benî 
Sâide

Kral Fahd Kur’an-ı 
Kerim Basım Kompleksi

Medine-i Münevvere 
Müzesi (Hicaz Tren Garı 
Müzesi)

Darul Medine Mimari 
ve Medeniyet Müzesi

Mescid-i Nebevi 
Mimari Sergisi
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Uluslararası Peygamber 
Siyeri ve İslam Medeniyeti 
Sergisi ve Müzesi

Medine 
Otobüsleri

Turist otobüsleri

Sizi ilgilendiren 

numaralar
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Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- hi-
cret yurdu ve ikametgahı olup, kabri ve müşer-
ref bedeni oradadır.

Müslümanların Mekke’den sonra ikinci kutsal 
şehirdir.

Aynı zamanda İslam’ın ilk başkenti ve ışığı tüm 
dünyaya yayılan İslam medeniyetinin çekird-
eğidir.

Medine-i 
Münevvere
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Bu kılavuzda, Resûlullah’ın -sallallahu 
aleyhi ve sellem- şehrine yapılacak özel 
bir ziyaret için en önemli bilgileri ve 
yönlendirmeleri göreceksiniz.
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Peygamber’in şehri, İslam’ın ikinci en 
kutsal mekanıdır ve Allah orayı birçok 
faziletle ayrıcalıklı kılmıştır. Bunlardan 
bazı şunlardır:

Medine’nin

 Fazileti ve Konumu
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İslam’ın ve hidayetin yurdudur:

Peygamber’in şehri İslam’ın ve hidayetin 
yurduydu ve öyle kalacaktır. Hidayet 
oradan çıktı, büyüdü, çoğaldı ve oraya 
geri dönecektir. Peygamber -sallallahu 
aleyhi ve sellem- şöyle demiştir: «Yılanın 
deliğine çekildiği gibi, iman da Medine’ye 
geri çekilecektir.»
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Rasûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Medine sakinlerine şefaat etmesi:

Orada oturan ve zorluğuna rağmen sabreden 
kimse, büyük bir fazilete erişir. Zira Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem- onun şefaatçisi 
olur. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi 
ve sellem- şöyle demiştir: «Oranın zorluğuna 
sabreden kimse öldüğünde mutlaka ben 
şefaatçisi olacağım veya kıyamet günü şehit 
olarak haşrolacaktır.»
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Orası mübarektir:

Bereket, hayrın çoğalması ve büyümesidir. 
Allah’ın Resûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- onun 
için yiyeceklerinde, rızkında ve bütün işlerinde 
bereket duası ederek şöyle demiştir: «Allah’ım! 
Meyvemizi bize bereketli kıl. Medine’mizi bize 
mübarek eyle. Sa’mıza bereket ver, müddümüze 
bereket ver. Allah’ım! İbrahim kulun, dostun 
ve peygamberindi. Ben de senin kulun ve 
peygamberinim. O Mekke 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 vermenin Allah 
katında en büyük günahlardan sayıldığı kutsal 
bir beldedir.
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Peygamber şehrinin büyük anlamlar 
taşıyan isimleri vardır:

İsimlerinden bazıları şunlardır:

Medine: 

Her şehir, kendisinden sonrasına atfe-
dilir, Resûlullah’ın şehri hariç, o kendi 
kendisiyle bilinir.

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

Hicretten sonra orayı hidayet ve İslam dini ile 
aydınlatan Mustafa’nın - sallallahu aleyhi ve 
sellem-  nurundan dolayı Münevvere [aydınlanan 
- aydınlanmış] olarak nitelendirilir.
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Hicret Diyarı: Orası Resûlullah’ı -sallallahu aleyhi 
ve sellem- ve ashâbını ağırlama, destekleme ve 
savunma şerefine nail olan memlekettir.

Taybe: Toprağının temizliğinden, ehlinin 
iyiliğinden ve içinde yaşamanın güzelliğinden 
dolayı, iyi, hoş, temiz ve güzelden gelen Taybe 
olarak da isimlendirilmiştir.
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Mescid-i Nebevi’yi ziyaret etmek 
sünnettir.

Onu ziyaret etmek için belirli bir zaman 
dilimi yoktur, bu nedenle ziyaretçi bunu 
yıl boyunca yapabilir.

Mescid-i
 Nebevî
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
şöyle buyurmuştur: «Şu üç mescit 
haricinde (ibadet için) sefere çıkılmaz; 
Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve 
Mescid-i Aksa.»
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 Mescid-i Nebevî ziyaretinin bazı adapları:

 ¨ Sağ ayakla girmek.

 ¨ Camiye girme duasını okumak.

 ¨ Çıkarken sol ayakla çıkmak.

 ¨ Camiden çıkma duasını okumak.
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 ¨ Kalabalık zamanlardan kaçınmak adına ora-
da namaz kılmak izin almaya dikkat ederek 
Ravza-i Şerifte nafile namaz kılmak.

 ¨ Çokça dua ve zikir yapmak.

 ¨ Şeri adablara riayet ederek Resûlullah’a -sal-
lallahu aleyhi ve sellem- ve iki sahabisine -Al-
lah onlardan razı olsun- selam vermek.
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 ¨ Farz namazları sürekli Mescid-i Nebevî’de 
kılabilmek için zamanı iyi değerlendirmek. 
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sel-
lem- şöyle buyurmuştur: «Bu mescidimde 
kılınan namaz, Mescid-i Haram hariç, başka 
yerde kılınan bin namazdan daha faziletli-
dir.» 

Mescid-i Nebevî hakkında daha 
fazla bilgi için:

 Mescid-i Nebevî Kılavuzunu indirin

buraya tıklayarak 
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Kuba Mescidi

 ¨ İslam’da inşa edilen ilk mescittir.

 ¨ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- tara-
fından Medine’ye ilk girişinde kurulmuştur.

 ¨ Kuba’da 4 gün kaldı ve beşinci gün Ebu Be-
kir-i Sıddık -Allah ondan razı olsun- ile birlikte 

Medine’ye doğru yola çıktı.
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Kuba’nın fazileti:
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Kuba 
Mescidi’ni ziyaret eder ve orada namaz kılardı. 
Onun hakkında şöyle buyurmuştur: «Kim 
evinde temizlenir, sonra Kuba Mescidi’ne gelir 
ve orada namaz kılarsa, ona bir umre sevabı 
vardır.»

 ¨ Allah Teâlâ: şöyle buyurmuştur: «İlk 
gününden beri Allah’a karşı gelmekten 
sakınmak için kurulan mescitte 
bulunman daha uygundur. Orada, 
arınmak isteyen insanlar vardır. Allah, 
arınmak isteyenleri sever.»
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Konum:
Medine’nin güneybatısında, palmiye 
tarlaları açısından zengin bir bölgede 
yer almaktadır.
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Mescidin alanı:

 ¨ Mescidin toplam alanı 13.500 
2 metrekareye ulaşmaktadır.

 ¨ 25,000 kişilik namaz kılan 
kapasitesi vardır
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Kral Selman’ın Kuba Mescidi’ni 
genişletme projesi 1443 h:

 ¨ Kuba Mescidi tarihinde yapılmış en 
büyük genişletmedir.

 ¨ Mescidi genişletmeyi ve çevresini 
geliştirmeyi amaçlamıştır. 

 ¨ Toplam alanını 50.000 m2’ye 
çıkarılmıştır.

 ¨ Kapasitesi 66.000 kişiye ulaşmıştır.
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Mescid-i Nebevî ile Kuba Mescidi’ni birbirine 
bağlayan geniş bir yaya caddesidir. Yayaların 
Mescid-i Nebevî’den Kuba Mescidi’ne 
ulaşıp geri dönmeleri için en iyi imkânlarla 
donatılmıştır.

Yaya yolu üzerinde çok sayıda mağaza, 
kafe ve yöresel yemek yerleri bulunur.

Kuba Caddesi
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Yürüyüş yolu 3,6 km uzunluğundadır.

Bir piknik olarak Medine atmosferinin tadını 
çıkarmak için yetişkinler ve çocuklar için 
bir kısmı yürünebilir. Sıcak havalarda gece 
yürüyüşü için uygundur.
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İlk defa kıblenin değiştirildiği mescittir.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Mekke’de 
bulunduğu zaman namazında Beytü’l-Makdis’e 
yönelir ve Kâbe’yi önüne, Beytü’l-Makdis ile 
arasına alırdı. 

İki Kıbleli Mescit
 (Mescid-i Kıbleteyn)
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Medine’ye hicret ettiğinde bir yıldan fazla 
bir süre Beytü’l-Makdis’e doğru namaz kıldı 
ve Kabe’ye yönelmeyi çok istiyordu. Şu 
ayet inene kadar öyle namaz kıldı: «Yüzünü 
göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnut 
olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz. 
Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir.» 
Böylece Müşerref Kâbe’ye yöneldi. 
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Bunun, Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve 
sellem- Beni Seleme evlerinde olduğu bir 
vakitte olduğu, onlara öğle namazını iki 
rek’at kıldırırken kıbleyi Kâbe’ye doğru 
değiştirmesi kendisine vahyolunduğu 
söylenmektedir. Böylece onlar namaz 
kılarken Kâbe’ye yöneldi ve diğer taraftan 
onların önüne ilerledi. Bu sebeple mescide 
İki Kıbleli Mescit denilmiştir. 
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Bu mescit Beni Seleme bölgesinde 
olup, Mescid-i Nebevî’ye 4 km 
uzaklıktadır.

Mescide gitmek için: Buradan

buraya tıklayarak 
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-  
döneminde inşa edilmiş eski tarihi bir 
mescittir.

Mescidi İcabe
 (Beni Muaviye Mescidi – 

Mübahale Mescidi)
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 ¨ Bu mescide bu ismin verilmesinin sebebi 
Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem-  
duası ve kendisine cevap verilmesi ile 
ilintilidir. 

 ¨ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-  
bu mescidin yanından geçerken orada 
iki rekat namaz kıldı ve bazı sahabiler de 
onunla beraber namaz kıldılar. Rabbine 
dua edip O’ndan üç şey istedi. Kendisine 
ikisi verildi, üçüncüsü verilmedi.
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 ¨ Mescidi İcabe, Mescid-i Nebevî’nin 
kuzeydoğusunda yer almaktadır. 

 ¨ Genişlemeden sonra uzaklığı: 580 m.

 ¨ Mevcut Mescit, Suudi Arabistan  
döneminde eski mescidin yerine inşa 
edilmiştir.

 ¨ Yaklaşık 500 m2 alana sahiptir.

Mescidin yeri:
Mescit herkesin namaz kılmasına açıktır

buraya tıklayarak 
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Gamâme Mescidi

 ¨ Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- 
bayram namazını kıldığı ve yağmur duasına 
çıktığı yere inşa edilmiş bir mescittir.

 ¨ Mescid-i Nebevî’ye güneybatı cephesin-
den yaklaşık 500 m uzaklıktadır.
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İsimlendirme sebebi:

 ¨ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
burada yağmur duasına çıkmış, bulut ve 
yağmur dilemiştir. Burada namaz kılarken 
Peygamber’e -sallallahu aleyhi ve sellem- 
yansımaması için bir bulutun (gamam bulut 
demektir) güneşi kapattığı söylenmektedir.

 ¨ Mescit, Halife Ömer bin Abdülaziz’in Medine 
valiliği döneminde yapılmıştır.

 ¨ Çağlar boyunca birçok onarım geçirdi. 
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Mescidin yeri:

 ¨ Cuma namazı hariç, bu mescitte beş vakit 
namaz kılınmaktadır.

 ¨ Günümüzde mimari üslubunun korun-
masına özen ve çaba gösterilmektedir.

Mescidin yeri

buraya tıklayarak 
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Ebu Bekir-i Sıddık 
Mescidi -Allah ondan

 razı olsun-

 ¨ Ebu Bekir-i Sıddık’ın -Allah ondan razı olsun- 
halifeliği döneminde Medinelilere bayram 
namazı kıldırdığı yerde, Resûlullah’ın 
-sallallahu aleyhi ve sellem- bayram namazı 
kıldığı yere yakın bir yerde inşa edilmiş bir 
mescittir.  
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 ¨ Gamâme Mescidi’ne çok yakındır.

 ¨ Eski üslubunu koruyan tarihi mescitler-
den biridir ve özellikleri ziyaretçileri cez-
betmektedir.
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 ¨ Mescit, Halife Ömer bin Abdülaziz’in 
-Allah ondan razı olsun- Medine valiliği 
döneminde yapılmıştır.

 ¨ Mescit, siyah taş duvarını ve eski üslubunu 
halen korumaktadır. 

 ¨  H. 1254 yılında yapılan yapı şeklinin 
aynısıdır.

Mescidin yeri:
Ziyaretçiler camiyi yakından görebilir ve 
dış avlusunda fotoğraf çektirebilirler.

Mescidin yeri

buraya tıklayarak 
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Ömer Bin Hattab 
Mescidi -Allah ondan razı 

olsun-

Halife Ömer bin Hattab döneminde 
bayram namazı kılınan yere inşa edilmiş 
bir mescittir
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 ¨ Bu mescit, Mescid-i Nebevî’nin 
güneybatı tarafında yer almaktadır.

 ¨ Genişleme binasına 455 m 
uzaklıktadır.

 ¨ Mescit, ilk kez H. 850 yılından sonra 
yapılmıştır.

Mescidin yeri

buraya tıklayarak 
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Ali Bin Ebu Talip 
Mescidi -Allah ondan razı 

olsun-

Halife Ali Bin Ebu Talip döneminde 
bayram namazı kılınan yere inşa edilmiş 
bir mescittir. 
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 ¨ Halife Ali Bin Ebu Talip döneminde bayram 
namazı kılınan yere inşa edilmiş bir mescittir. 

 ¨ Bu mescit, Mescid-i Nebevî’nin batı tarafında 
yer almaktadır.

 ¨ Yaklaşık 400 m uzaklıktadır.

 ¨ Mescit ilk kez Halife Ömer bin Abdülaziz’in 
Medine valiliği dönemimde inşa edilmiştir.

 ¨ Bu mescit, H. 1411’de Suudi Arabistan 
döneminde restore edilmiş ve onarılmıştır.

Mescidin yeri

buraya tıklayarak 
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Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 
zamanından bugüne kadar Peygamber 
Şehrinin mezarlığıdır

Baki Mezarlığı
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 ¨ Çağlar boyunca orada çok sayıda mevta 
defnedildi, bunların başında müminlerin 
annelerinden bazıları ve çok sayıda 
sahabe-i kiram gelmektedir -Allah 
onlardan râzı olsun-.

 ¨ Mescid-i Nebevi’nin güneydoğusunda 
yer alır  ve 180.000 metrekarelik bir 
alanı kaplar.
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Bu isimle “Baki” isimlendirilmesinin sebebi 
ise: Eskiden orada çok sayıda ağaç vardı 
ve Baki, ağaçların çeşitlendiği geniş mekân 
demektir.

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 
sık sık Baki Mezarlığı’nda yatanları ziyarete 
gider ve onlara dua ederdi.

52



Erkekler Baki Mezarlığını aşağıdaki va-
kitlerde ziyaret edebilir:

 ¨ Sabah namazından sonra saat sekize 
kadar.

 ¨ İkindi namazından sonra bir saat sü-
reyle.

 ¨ Cenaze varsa, farz namazın hemen ar-
dından

Baki Mezarlığı’na gitmek 
için

buraya tıklayın
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Heybetli bir dağdır ve Peygamberimiz -sallallahu 
aleyhi ve sellem- için yeri ayrıdır. Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında şöyle 
demiştir: «Uhud bizi seven ve bizim de onu 
sevdiğimiz bir dağdır.»

Uhud Dağı
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 ¨  Eteklerinde, İslam’ın en büyük savaşlarından 
biri olan ve şehidlerin efendisi Hamza bin 
Abdulmuttalib’in -Allah ondan razı olsun- de 
aralarında bulunduğu 70 sahabinin şehit olduğu 
Uhud Savaşı gerçekleşti.
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 ¨  Büyük olduğu için Resûlullah -sallallahu aleyhi 
ve sellem- çoğu zaman onu örneklemelerde 
kullanırdı. Örneğin ashabını överken şöyle 
demiştir: «Nefsim elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki sizden birisi Uhud kadar altın infak 
etse, ashabımdan birinin bir müdd [ölçü 
birimi] hatta onun yarısı kadar olmazdı.»

 ¨  Mescid-i Nebevî’nin yaklaşık 4 km 
kuzeyindedir
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Niçin bu isimle (Uhud) denilmiştir:

Çünkü çevresindeki dağlardan ayrılmakta ve 
diğer dağlardan ayrı görünmektedir. (Uhud, 
ayrı, tek demektir)

Bu dağ doğudan batıya bir zincir halinde 
uzanır ve kuzeye doğru eğimlidir. Yaklaşık 
boyutlar:

 ¨ Uzunluk: 7 km

 ¨ Genişlik: 2 - 3 km

 ¨ Rakım: 1077 m’ye kadar ulaşır.
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 ¨ Dağ kayalarının renkleri çeşitlenmekte 
olup kırmızı granit, bazıları koyu yeşil 
ve siyah olma eğilimindedir.

 ¨ Burada yağmur suyunu tutan birçok 
mağara, yarık ve oyuk vardır.
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Uhud Dağı’nı ziyaret eden ziyaretçi şunları 
görecektir:

 ¨ Uhud Dağı

 ¨ Okçular Tepesi

 ¨ Şehitler Mezarlığı

Uhud Dağı’na birden fazla yolla ulaşılabilir:

1- Medine otobüsleri:

Harem’den kalkış noktası

Medine Otogarı (Harem - Uhud)

2- Tur otobüsü:
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Okçular Tepesi

Uhud Dağı’nın yanında bulunan 
küçük bir tepedir.

İsimlendirme nedeni:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Uhud Savaşı’nda, Müslüman ordusunu 
düşmanlardan korumak ve onların Müs-
lümanları kuşatıp muhasaraya almalarını 
önlemek için, okçulara üzerine çıkıp orada 
kalmalarını emretti.
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 ¨ Okçuların sayısı elli sahabiydi.

 ¨ Abdullah bin Cübeyr -Allah ondan razı olsun- 
komutasında idiler.

 ¨ Allah’ın takdiri, bazı okçular müşriklerin 
yenildiklerini ve kaçtıklarını gördüklerinde, 
emre itaatsizlik ettiler ve emirleri Abdullah 
bin Cübeyr’in -Allah ondan razı olsun- onları 
durdurmaya çalışmasına rağmen ganimetleri 
almak için aşağı indiler.

 ¨ Halid bin Velid o anları fırsata çevirdi - 
o zamanlar hala müşrikti - ve bölüğüyle 
birlikte Müslüman ordusunu arkadan 
kuşattı. Böylece savaşın sonucu değişti 
ve Müslümanların zaferi, birçok sahabinin 
-Allah onlardan razı olsun- yaşamını yitirdiği 
bir yenilgiye dönüştü. Allah Teâlâ bu hususta 
şöyle buyurmuştur: «Başkalarını iki misline 
uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca 
mı: Bu nereden? dersiniz? De ki: O, kendi 
tarafınızdandır.» [Al-i İmran 3-165]
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Uhud Şehitler 
Mezarlığı

 ¨ Mescid-i Nebevî’nin kuzeyinde,

 ¨ Mescid-i Nebevî’nin 5 km 
uzaklığında,

 ¨ Uhud Dağı’nın dibinde yer 
almaktadır
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 ¨ Bu mezarlığın bulunduğu alana Şehitler 
Meydanı denir.

 ¨ Mezarlığın içinde Uhud Savaşı’nda şehit 
olan 70 sahabinin cesedi bulunduğu için bu 
adla anılmıştır.

Sahabeden oraya defnedilmiş en meş-
hur sahabi -Allah onlardan râzı olsun-:

 ¨ Şehitlerin efendisi ve Peygamber’in 
-sallallahu aleyhi ve sellem- amcası Hamza 
bin Abdulmuttalib’dir.
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Orayı ziyaret edenin orada defnedilenlere 
selâm vermesi ve dua etmesi sünnettir: 
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
şöyle derdi: «Selâm size ey bu diyarın 
mümin olan sakinleri! Bizler de inşallah 
size katılacağız. Allah bizden gelenlere ve 
geri kalanlara rahmet eylesin.»

 ¨ Bugün mezarlığın etrafını çevreleyen 
ve ziyaretçilerin içeride ne olduğunu 
görmelerini sağlayan bir duvarla çevrilidir.
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 ¨ Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve 
sellem- vefatından sonra sahabilerin 
-Allah onlardan razı olsun- toplanıp, 
Müslümanların halifesi olmak üzere Ebu 
Bekir-i Sıddık’a -Allah ondan razı olsun- 
biat ettikleri yerdir. 

 ¨ Bu kabilenin çiftliklerinden birinde 
bulunduğu için Benî Sâide kabilesine 
nispet edilmiştir.

Sakifetü

 Benî Sâide
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 ¨ Medine-i Münevvere’deki en önemli tarihi 
eserlerden biridir.

 ¨ İçinde cereyan eden olaydan kaynaklanan 
bu dönüm noktasının tarihi değeri nedeniyle 
Müslümanların gönlünde büyük bir yeri 
vardır.

 ¨ Mescid-i Nebevî’nin kuzeybatısında yer alır.

 ¨ Ondan yaklaşık 500 m uzaklıktadır.
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Sakife’nin mekânı:

 ¨ Burası, ziyaretçinin bu eski antik alanı 
tanımak için birçok ağaç arasında 
yürüdüğü bir bahçe gibidir.

 ¨ Eskiden geniş çatılı, 3 duvarlı, cephesi 
açık bir yapıydı.

 ¨ Bugün ise, Sakife’nin yeri duvar içinde 
bir bahçedir.
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Basım, ses kayıtları, elektronik yayıncılık 
ve dijital uygulamalar alanındaki ileri 
teknolojilerin optimum kullanımı yoluyla 
Kur’an-ı Kerim’e ve bilimlerine hizmet 
eden, anlamlarını tercüme eden ve Kur’an 
metnini bozulmadan koruyan önde genel bir 
komplekstir.

Kral Fahd Kur’an-ı 
Kerim Basım 
Kompleksi
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Dünyada Kur’an-ı Kerim basan en büyük 
matbaaya sahiptir.

Suudi Arabistan Krallığı’nın İslam’a ve 
Müslümanlara hizmet etmek için sunduğu 
simge yapılardan biridir.

Şu ana kadar burada 350 milyondan fazla 
Kur’an-ı Kerim basılmıştır.

Yılda yaklaşık 20 milyon nüsha basım yapılıyor. 
Her boyutta ve farklı dillerdeki çevirilerle 
250’den fazla nüsha üretilmiş ve basılmıştır.
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Kur’an-ı Kerim, başta 39 Asya dili olmak 
üzere dünya çapında 70’den fazla dile 
çevrildi ve basıldı.

Konum:
Medine-i Münevvere - Tebük Yolu

  Konuma erişmek için 

buraya tıklayın
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https://goo.gl/maps/ZmX63QmUhdBm941m6


Açılış:

 ¨ H 1405 yılında açılmıştır

Kompleksin web sitesini ziyaret ederek 
mevcut randevular ve hizmetler 

hakkında bilgi edinebilirsiniz

buraya tıklayın
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https://qurancomplex.gov.sa/


1908 yılında kurulan Hicaz Garı’nın 
Medine Müzesi adıyla müzeye 
dönüştürülmesi için 1983 yılında bir 
proje başlatıldı.

Medine-i Münevvere 

Müzesi (Hicaz Tren 
Garı Müzesi)
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Koleksiyonlar:

 ¨ Çağlar boyunca Medine ile ilgili çeşitli 
antika koleksiyonlar, görsel galeriler ve nadir 
fotoğraflar vardır. 

 ¨ Yaklaşık 2.000 eser, Medine mirasını ve 
kültürünü somutlaştırıyor, doğal manzaraları 
ile nüfusnun ve kentin çağlar boyunca nasıl 
oluştuğunu belgeliyor.
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Müzenin konumu:
Medine-i Münevvere’de, Hicaz demiryolunun 
son istasyonu olan istasyon binasında, Anbariye 
Mescidi’nin yanında yer almaktadır.

Konuma erişmek için

burayı tıklayın
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- 
hicretinden günümüze kadar Medine-i 
Münevvere’nin medeniyet, kültür ve İslam 
tarihini sergileme konusuna tahsis edilmiş 
ilk müzedir. 

Darul Medine Mimari 
ve Medeniyet Müzesi
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Müze sizi zengin bir deneyim ile Medine’nin 
tarihi, Mescid-i Nebevî ve Peygamber’in 
-sallallahu aleyhi ve sellem- hayatına götü-
rür. 

 ¨   Müzedeki rehberler, bilgileri farklı dillerde 
aşağıdaki şekilde ayrıntılı açıklamaktadır-
lar:

 ¨ Tarihi ve antik koleksiyonların sayısı.

 ¨ Tarihsel simülasyonlar.

 ¨ Resimler, çizimler, yazıtlar, yazılar ve el yaz-
maları.
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Mescid-i Nebevi 

Mimari Sergisi

Mescid-i Nebevî’nin mimarisi, İslam 
mimarisinin güzelliğine, inceliğine ve 
Mescid-i Nebevî’nin içerdiği kadim tarihi 
mirasın şahididir.

77



Bu sergi, ziyaretçinin deneyimini 
zenginleştirmeyi, Mescid-i Nebevî’nin 
mimarisini ve burada verilen hizmetleri 
öne çıkarmayı amaçlamaktadır.

Serginin konumu:

Mescid-i Nebevi’nin güney tarafında (kıble 
yönünde) yer almaktadır.
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 ¨ Sergi, Mescid-i Nebevî’nin minber, mihrap, 
kubbeler, şemsiyeler, kapılar, minareler ve 
fenerleri gibi özelliklerinden bahsederek 
ziyaretçilerinin deneyimini zenginleştir-
mektedir.

 ¨ İçeriğini en yeni sunum yöntemleriyle ve 
birçok uluslararası dilde sunmaktadır.
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Ziyaretçilerin Mescid-i Nebevi’nin eşya-
larını koruma konusundaki kararlılığını 
göstermekte ve sergi, onların farkın-
dalığının kanıtlamaktadır.

12 simülasyon üzerinden:

 ¨ İlk inşasından bu yana Mescid-i Nebevî 
mimarisinin tarihini yansıtır.

 ¨ Mescidin tarih boyunca genişletmelerini 
gösterir. 

80



Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, 
adapları ve şeriatı hakkında olağanüstü bir 
bilimsel yöntem, sıkı bir araştırma metodu, 
benzersiz bir teknik yenilik ve yenilikçi bir 
sunum ile kapsamlı bir medeni tanıtım 
yapmaktadır.  

Uluslararası Peygamber 
Siyeri ve İslam Medeniyeti 

Sergisi ve Müzesi
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Konum:
Mescid-i Nebevi’nin kıblesine bakan güney 
bölgesinde yer almaktadır.

Serginin amacı:

 ¨ Yüce Allah’ı, isimlerini, sıfatlarını ve 
kudretinin delillerini tanıtmak.

 ¨ İslam’ı, değerlerini ve ilkelerini tanıtmak.
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Serginin dilleri:

 ¨ Görüntülenebilecek diller şunlardır: 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Urduca, 
Türkçe ve Endonezyaca.

 ¨ İslam Peygamberi Muhammed bin 
Abdullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem-

 ¨ biyografisinin sunumu.

 ¨ Peygamberlerin ve resullerin -salât ve 
selâm üzerlerine olsun- tanıtılması.

 ¨ İslami eserleri ve İslam medeniyetnin 
simgelerinin tanıtılması.

83



En iyi hizmetlerle donatılmış, sizi 
Peygamber’in şehrinin en önemli 
yerlerine tarifeli seferlerle ve uygun 
fiyatlarla ulaştıracak otobüslerdir.

Medine Otobüsleri
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Ödeme nakit, elektronik veya otobüs 
uygulaması aracılığıyla yapılabilir. 
İstasyonların yerlerini ve güzergahını 
öğrenmek için uygulamayı cep 
telefonunuza indirin:

Android IPhone
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


Bunlar çift katlı turistik otobüslerdir, üst katları 
açıktır ve Medine’nin en önemli 12 mekânı 
ve ziyaret yerlerinden geçmektedir. Ziyaretçi 
istediği zaman istediği yerde inebilir ve rotasını 
tamamlamak üzere başka bir otobüse binebilir. 

24 saat geçerli biletler,

8 dilde sesli yönlendirme mevcuttur.

Turist otobüsleri

Heures Langues
24 8
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Turist otobüsleri, en önemli 12 yerde 
durmaktadır ve bunlar:

Mescid-i Nebevî,

Kuba Mescidi,

Uhud Savaşı’nın 
yapıldığı yer,

Hendek Savaşı’nın 
yapıldığı yer,

Al Noor Mall Ticaret 
Kompleksi

Hicaz Tren İstasyonu,

Kuba Caddesi’dir

Tarihler ve 
ayrıntılar için: 
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https://csmadinah.com/h/


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

88



Diğer farkındalık kılavuz ve rehberlerine 
Hac ve Umre Bakanlığı’nın web sitesini 
ziyaret ederek (buraya tıklayarak) ulaşa-
bilirsiniz. Bu rehberlerde, hac ibadetlerini 
kolaylıkla ve güven içerisinde gerçekleştir-
menizi kolaylaştıracak tüm talimat ve yön-
lendirmeleri 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


