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Öz

İnsanın bu dünyada kendi yaptığının, ürettiğinin esiri olması, onu karanlık zin-
danlara hapsediyor, insanlık karanlıklardan çıkış yolları arıyor. İnsan ürettiğinin ve 
yaptığının esiri olduğu için yardımlaşmayı, paylaşmayı, vermeyi, merhameti, şefkati, 
adaleti unutmuştur. Bu yüzden de huzursuzdur, mutsuzdur. Huzuru ve mutluluğu yan-
lış yerlerde aramaktadır. İnsanlığın özlediği huzuru yakalayabilmesi için peşinde koş-
tuğu idealleri “nerede” ve “nasıl” araması gerektiğini yeniden düşünmesi gerekiyor.  
Bu makalemiz, insanlığın, Medine Vesikası’ndan ve Medine pazarından alacağı derslerin 
ona çıkış yollarını göstereceği tezini savunmaktadır. İmanın hayat devresi Medine’dir. İn-
sanlar ve toplumlar Medine Vesikası’nı ve Medine pazarını inceleyip ders alırlarsa özledik-
leri huzur ve mutluluğu yakalayabilirler.
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THE LESSONS FROM THE MEDINA DOCUMENT AND MEDINA BAZAAR

Abstract

That man makes his own work in this world is the presioners of his production, imp-
risoning him in dark dungeons, searching for ways out of the darkness of mankind. For-
getting helping, sharing, giving, compassion, compassion, justice because man is the imp-
risoning  of what he produces and does. So it is restless, unhappy. He is seeking peace and 
happiness in the wrong places. In order to be able to catch the peace that mankind misses, 
he must rethink the ideals he is pursuing "where" and "how". This article defends the 
thesis that mankind will show the ways in which the lessons from the Medina Documents 
and the Medina market will come to it. The life cycle of faith is Medina. People and socie-
ties examine the Medina documents and the Medina market ıf they study and take lessons 
they can catch the peace and happiness they miss.
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Giriş

İnsanın bu dünyada kendi yaptığının, ürettiğinin esiri olması, onu karanlık zin-
danlara hapsediyor, insanlık karanlıklardan çıkış yolları arıyor. İnsan ürettiğinin ve 
yaptığının esiri olduğu için yardımlaşmayı, paylaşmayı, vermeyi, merhameti, şefka-
ti, adaleti unutmuştur. Bu yüzden de huzursuzdur, mutsuzdur. Huzuru ve mutluluğu 
yanlış yerlerde aramaktadır. İnsanlığın özlediği huzuru yakalayabilmesi için peşinde 
koştuğu idealleri “nerede” ve “nasıl” araması gerektiğini yeniden düşünmesi gereki-
yor. İnsanlığın Medine Vesikası’ndan ve Medine pazarından alacağı dersler ona çıkış 
yollarını gösterecektir.

Medine Vesikası’nın ve Medine pazarının tatbikatında kardeşliğin zirvesi yaşanı-
yordu. İslâm’ın insan onurunu merkeze alarak tesis ettiği insan anlayışının esaslarını 
Peygamber Efendimiz (asm) çağlar üstü örnek hayatı, sünnet-i seniyyesi, söz ve dav-
ranışlarında Medine Vesikası’nın uygulanmasında görmek mümkündür. Medine Vesi-
kası ilk İslam devletinin anayasası olduğu kadar yeryüzünde de ilk yazılı anayasadır. 

Tarihin akışı içinde benzerine rastlanmayan, Asr-ı Saadet olarak isimlendirilen ve 
insanlığa bu dünyada da yaşayabileceği en mükemmel, refah dönemini yaşatan İsla-
miyet’in iktisadi hayatının ilk uygulamaları Medine pazarı ile gerçekleşmiştir. İslam’ın 
insan hayatının iman, bilim, ekonomik, teknik, sosyal, psikolojik bütün yönlerinin bü-
tünleşmesini içerecek tarzda meydana getirdiği yapı sadece teoride kalmamış, İslam 
medeniyetinin altın çağları yaşanmıştır. Asr-ı Saadet devri, Endülüs Emevi medeni-
yeti, Selçuklular, Osmanlılar bu altın çağlara bir örnektir. İslam medeniyetinin altın 
çağlarını yaşadığı dönemlerde Müslümanlar aynı zamanda ekonomide de dünya li-
deri olmuş, özellikle ticarette büyük başarılar kazanmışlardır. Ancak bu zenginleşme 
bugünkü beşerî sistemlerde olduğu gibi bir grup zenginin elinde kalmamış, zekatın 
bir kurum olarak devletin gözetiminde uygulanmasıyla sosyal ve ekonomik adaletin 
sağlanması gerçekleştirmiştir. Fakirlik toplumun gündeminden çıkmıştır. Faizsiz eko-
nomi, zekat, İslam medeniyetinin sosyal yardımlaşma kurumları olan vakıflar, para 
vakıfları, külliyeler, aş evleri, kervansaraylar, halka açık hamamlar, kütüphaneler; İs-
lam’da refahın ve kültürün sadece bir zümrenin elinde kalmadığını, tüm topluma ya-
yıldığını göstermiştir.2

Müslümanlar Mekke’deki sıkıntı ve işkencelerle dolu hayattan kurtulmak için 

Medine’ye birer ikişer göç etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 

2 Mehmet Abidin Kartal, “İslam Dünyasını Geri Bırakan Sebepler ve Ekonomik Kalkınmasının Şifreleri”, 
Tefekkür Dergisi, 22 Mayıs 2018 tarihinde erişildi. https://www.tefekkurdergisi.com/Yazi-islam_Dunyasi-
ni_Geri_Birakan_Sebepler_ve_Ekonomik_Kalkinmanin_Sifreleri-67575.html.
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(asm) Medine’ye Hz. Ebubekir’le beraber hicret ettiklerinde 53 yaşında idi. Daha önce 

adı Yesrib olarak anılan bu şehir “Peygamber Şehri” anlamında “Medinetü’n Nebi” 

adını almış ve daha sonra Medîne-i Münevvere kısaca Medine olarak adlandırılmış-

tır. Medîne-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme’nin kuzeyinde, üç tarafı dağlarla çevrili, 

güneyi ovalık bir şehirdir. Ziraate müsâit toprağı, temiz ve güzel havası, bol hurma 

bahçeleriyle yemyeşil bir belde-i tayyibedir. Hicretten sonra Medine’ye göçle gelen 

Müslümanlara “Muhacir”, Medine’nin yerlisi olan Müslümanlara da yardım eden anla-

mında “Ensar” denilmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) Medine’ye hicreti öncesinde Medine 

şehri Mekke’ye oranla her bakımdan geri kalmış bir yerdi. Medine’de putperest, Ya-

hudi ve Hristiyanlar bulunmaktaydı. Bir süre sonra Efendimiz Hz. Muhammed (asm) 

Medine’de yaşayanlarla bir sözleşme yaptı. Böylece aynı topraklar üzerinde yaşayan 

insanların dinleri, inançları ve idealleri aynı olmasa da uymaları gereken evrensel ku-

ralları bu sözleşmeyle ortaya koymuş oluyordu. Bu sözleşme “Medine Vesikası” olarak 

bilinir. Tamamı kırk yedi maddeden oluşan Medine Sözleşmesi’nin hayata geçiş aşa-

malarına bakacak olursak…

Hz. Peygamber (asm) Medine’ye hicret ettiğinde ilk olarak Ensar ve Muhacir ara-

sında büyük bir “kardeşleşme” süreci yaşandı. Ancak Medine’de sadece Müslüman-

lar yaşamıyordu. Medine nüfusunun büyük kısmını Yahudiler ve Müslüman olmayan 

Araplar oluşturuyordu. Hz. Peygamber’in (asm) Müslüman olmayan bu insanlara kar-

şı nasıl bir tavır takınacağı son derece önemliydi. İşte Medine Vesikası Müslümanların 

kurduğu ilk şehir devleti olan Medine’de hayat buluyordu. Medine’ye gelişten sonra 

önce Medineli Ensar ile Mekke’den gelen Muhacir ailelerin başkanlarının katıldığı bü-

yük bir kardeşleşmenin hukuki temelini oluşturan hükümler görüşüldü. İşte Medine 

Vesikası’nın ilk 23 maddesi bu toplantıda tespit edilmiş olup yeni Müslüman bloğun 

sosyal ve hukuki ilişkilerini yazılı hükümlere bağlamaktadır.

Bu iş tamamlandıktan sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm), Enes bin Ma-

lik’in evinde Müslüman bloğun liderleriyle olduğu kadar Müslüman olmayan Medineli 

diğer sosyal blok temsilcileriyle de durumu istişare etti. Görüşmeler sonucunda yeni 

bir “şehir-devlet” yapısını ortaya çıkaran temel ilkeler üzerinde anlaştılar. Bu yeni 

devletin anayasası yazılı bir biçimde tespit edilip vazedildi ki bu metin şu an elimizde 

bulunan vesikadır. 
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1. Medine Devletinde Kardeşliğin Zirvesi

Müminler arasındaki muhabbetin, sevginin en göz kamaştırıcı örneklerinden biri 
Mekke’den Medine’ye hicret eden Muhacirlerle onlara kollarını açan Medineli Ensar 
arasındaki kardeşliktir. Medine’ye hicretten beş ay sonra Resul-i Ekrem (asm) Ensar 
ile Muhacir bir araya toplamış Medine Sözleşmesi gereği kırk beşi Muhacirlerden kırk 
beşi Ensar’dan olmak üzere 90 kişiyi kardeş yapmıştır. Peygamber Efendimiz’in (asm) 
kurduğu bu kardeşlik müessesesi maddî ve manevî yardımlaşma ve birbirlerine va-
ris olma esasına dayanıyordu. Bu suretle Muhacirlerin yurtlarından ayrılmalarından 
dolayı duydukları keder ve üzüntüyü giderme, onları Medinelilere ısındırma ve onla-
ra güç ve destek kazandırma gayesi güdülmüştü. Kurulan bu kardeşlik müessesesine 
göre Medineli ailelerden her birinin reisi Mekkeli Müslümanlardan bir aileyi yanına 
alacaktı. İşte sevgi toplumu işte bu karşılıklı sevginin doğurduğu sosyoekonomik 
yapı... 

Bu kardeşlik sayesinde Muhacirlerin iaşe ve iskân meseleleri de hâl yoluna gir-
miş oluyordu. Ensar’dan her biri Muhacirlerden birini evinde barındırıyor, beraber 
çalışıyor, beraber yiyorlardı. Bu nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakacak bir 
kardeşlikti. Kurulan bu kardeşlik kısa zamanda müspet neticesini verdi. Toplumun 
muhtelif tabakaları bu kardeşlik sayesinde birbiriyle kaynaştı. Bu kardeşlik, kabile-
cilik gurur ve adavetini de ortadan kaldırdı. Bu suretle niyetleri kudsî, gayeleri ulvî, 
içleri dışları nur faziletli bir sevgi toplumu meydana geldi. 

Ensar’ın, Muhacir kardeşlerine gösterdikleri bu eşsiz samimiyet, sevgi, misafirper-
verlik, kadirşinaslık, cömertlik, her konuda karşılıksız yardım, fedakârlık, sevgi toplu-
munda sosyoekonomik adaleti de sağlıyordu. Tabiî sosyoekonomik adaletin sağlandı-
ğı toplumlar huzur, mutluluk ve refahı gerçek manada yakalamış toplumlar oluyordu. 
Nitekim Ensar’ın, Muhacir kardeşlerine gösterdikleri samimî davranışlar, karşılıksız 
yardımlar, Kur’ân-ı Kerim’de de methedilmektedir. “Muhacirlerden önce, yurt ve iman 
evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere muhabbet beslediler. Onlara verilen 
şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar, kendilerine ihtiyaç bile olsa (onla-
rı) kendi nefislerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa, işte bunlar 
(azaptan) kurtulanlardır” (Haşir 59/9). Kurulan bu manevî kardeşlik hiçbir milletin 
tarihinde rastlanmayacak eşsiz bir şeref tablosudur. Bu kardeşlik neticesinde mey-
dana gelen dayanışma, yardımlaşma, hayırseverlik toplumda sosyoekonomik adaleti 
sağlarken İslâm’ın inkişafa başlaması dönemine rastlamış olması bakımından da ol-
dukça önemli bir tesir icra etmiştir. Hiç tereddüt etmeden denilebilir ki çeyrek asır 
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zarfında İslâm nûrunun âlemin her tarafına yayılması hep bu din kardeşliğinin sosyal 
neticesidir.

2. Yazılı İlk Anayasa: Medine Vesikası

Medine vesikası ilk İslam devletinin anayasası olduğu kadar yeryüzünde de ilk ya-
zılı anayasa olma özelliğinde mevcuttur.

Medine İslam devletinin anayasası o günün şartlarında benzeri bulunmayan, fark-
lı dinlere mensup insanların bir arada yaşamasının nasıl mümkün olduğunu göste-
ren bir belge sayılır. Aynı zamanda Medine Vesikası, Medine’de yaşayan farklı dinlere 
mensup insanlar açısından hükmedici değil katılımcı temelinde bir toplumsal proje-
dir. Burada yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve diğerleri özgür ve güven içinde olup 
kendi dinlerini tebliğ edebileceklerdir. Buradan yola çıkarak Peygamber Efendimiz 
(asm) Medinelileri bir araya toplayıp “Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı devlet ola-
lım ve Medine’yi müşterek müdafaa edelim” teklifi kabul gördü ve 47 maddelik an-
laşmayı dikte ettirerek konfederatif bir devlet kurdu. Peygamberlik sıfatının yanında 
devlet başkanlığı sıfatı da aldı. Medine Vesikası içeriği Medine’de birliği, yardımlaş-
mayı, adalet ve eşitliği kapsıyordu. Bu belgeye sımsıkı bağlanıldığı ve uygulandığı için-
de Medine Devleti kuvvetli ve sağlam temeller üzerine kurulmuş oldu. Bu vesikayla 
Müslümanlar, Yahudiler ve müşrik Araplar arasında ortak savunma anlaşması yapıl-
mış, birbirlerinin dini yaşantılarına karışmamaları garanti altına alınmıştır.

Peygamberimiz’in (asm) Hıristiyan, Yahudi ve müşrik topluluklarla imzaladığı Me-
dine Vesikası önemli bir adalet örneğidir. Farklı inançlara sahip topluluklar arasında 
adaletin sağlanması ve her topluluğun çıkarlarının gözetilmesi için hazırlanan bu ve-
sika sayesinde yıllarca düşmanlık içinde yaşayan topluluklara barış getirilmiştir. Me-
dine Vesikası’nın en belirgin özelliklerinden biri inanç özgürlüğü sağlamasıdır. 

Medîne Vesikası hukuk, iktisat ve devlet felsefesi açısından büyük önem taşımak-
tadır. Medine Vesikası çağın sosyal şatları göz önünde bulundurulduğunda hukuk 
devleti niteliği taşıyan bir organizasyonun kurulabildiği bu belge ile gözlemlene-
bilmektedir. Çünkü vesika bizzat yaşanan bir sosyal olguyu ifade etmektedir. Bizzat 
uygulayıcısı tarafından bir sosyal uzlaşı esprisiyle kaleme alınmış ve bütün olumsuz 
şartlara rağmen titizlikle ve samimi bir şekilde uygulanmıştır. Deklâre edilen hüküm-
lere uymayan kişi ve gruplara karşı amansız bir uğraşı verilmiş, vesikanın fiili durumu 
aynen korunmuştur. Bu itibarla vesika, kurulu bir düzenin hukukî metni olarak yaşa-
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tılmıştır. Çünkü Hz. Peygamber’in (asm) önderliğindeki Medîne toplumu siyasi güç 
örgütlenmesinin bütün fonksiyonlarına sahip bir yapılanma ortaya koymuştur.

Medine Vesikası bir şehir devleti için tasarlanan bir anayasa olmakla birlikte İs-
lam’ın evrensel kurallarını da içermektedir. Fakat özel anlamda Medine’de yaşayan 
topluluğun savunma, kanun koyma, yardımlaşma, adalet işleri ve savaş hukuku gibi 
tüm temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (asm) kurulan bu 
şehir devletinin başı durumundaydı. Sahabeleri de “yöneticiler zümresi” diye ifade 
edilebilen bir konumdaydılar.

Anayasa hazırlayan her toplum mutlaka din, mezhep, etnik farklılık gözetmeyen 
bir metin kaleme almak zorundadır. Anayasanın temel ilkesi adaletin eşit dağıtılma-
sıdır. 

3. Medine Vesikası’nın Metni

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

(1) Bu kitap (yazı), Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesribli mü’min-
ler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla yine onlara sonradan iltihak etmiş olan-
lar ve onlarla beraber cihad edenler için (olmak üzere tanzim edilmiştir). 

(2) İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet (câmi’a) teşkil ederler. 

(3) Kureyş’ten olan Muhâcirler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile kan diyet-
lerini ödemeye iştirak ederler ve onlar harp esirlerinin fidye-i necâtını mü’minler 
arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre ödemeye iştirak 
edeceklerdir. 

(4) Benû Avf’lar kendi aralarında âdet olduğu vechile, evvelki şekiller altında kan 
diyetlerini ödemeye iştirak edeceklerdir ve (Müslümanların teşkil ettiği) her züm-
re (tâife), harp esirlerinin fidye-i necâtını mü’minler arasındaki iyi ve mâkul bilinen 
esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir. 

 (5) Benû Hârisler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile evvelki, şekiller altında 
kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, mü’min-
ler arasında iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 

(6) Benû Sâide’ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında 
kan diyetlerini ödemeye ve her zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, mü’minler 
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arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 

(7) Benû Cuşem’ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altın-
da kan diyetlerini ödemeye ve her zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, mü’minler 
arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 

(8) Benû’n-Neccâr’lar kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında 
kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, mü’minler 
arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 

(9) Benû Amr ibn Avf’lar, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller 
altında kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, 
mü’minler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye 
iştirak edeceklerdir. 

(10) Benû’n-Nebît’ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altın-
da kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, mü’min-
ler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 

(11) Benû’l-Evs’ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında 
kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, mü’minler 
arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir... 

(12) Mü’minler kendi aralarında ağır malî mes’uliyetler altında bulunan hiç kim-
seyi (bu halde) bırakmayacaklar, fidye-i necât veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve 
mâkul bilinen esaslara göre vereceklerdir. 

(12/B) Hiçbir mü’min diğer bir mü’minin mevlâsına (kendisi ile akdî kardeşlik 
râbıtası kurulmuş kimse) mümâna’at edemez (Diğer bir okunuşa göre: Hiçbir mü’min 
diğer bir mü’minin mevlâsı ile, onun aleyhine olmak üzere bir anlaşma yapamayacak-
tır). 

 (13) Takvâ sahibi mü’minler, kendi aralarında mütecâvize ve haksız bir fiil îkaını 
tasarlayan yahut bir cürüm yahut bir hakka tecavüz veyahut da mü’minler arasında 
bir karışıklık çıkarma kasdını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan 
birinin evlâdı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. 
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(14) Hiçbir mü’min bir kâfir için, bir mü’mini öldüremez ve bir mü’min aleyhine 

hiçbir kâfire yardım edemez. 

(15) Allah’ın zimmeti (himâye ve temînatı) bir tekdir; (mü’minlerin en ehemmiyet-

sizlerinden birinin tanıdığı himâye) onların hepsi için hüküm ifade eder. Zîra mü’min-

ler, diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlâsı (kardeşi) durumundadırlar. 

(16) Yahudilerden bize tâbi olanlar, zulme uğramaksızın ve onlara muârız olanlar-

la yardımlaşılmaksızın, yardım ve müzâheretimize hak kazanacaklardır. 

(17) Sulh, mü’minler arasında bir tekdir. Hiçbir mü’min Allah yolunda girişilen bir 

harpte, diğer mü’minleri hâriç tutarak, bir sulh anlaşması akdedemez; bu sulh, ancak 

onlar (mü’minler) arasında umumiyyet ve adâlet esasları üzere yapılacaktır. 

(18) Bizimle beraber harbe iştirak eden bütün (askerî) birlikler, birbirleriyle 

münâvebe edeceklerdir. 

(19) Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda (uğrunda) akan kanlarının intikamını 

alacaklardır. 

(20) Takvâ sahibi mü’minler, en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar. 

(20/B) Hiçbir müşrik, bir Kureyşlinin mal ve canını himâyesi altına alamaz ve hiç-

bir mü’mine bu hususta engel olamaz (yani Kureyşliye hücûm etmesine mani olamaz). 

(21) Herhangi bir kimsenin, bir mü’minin ölümüne sebep olduğu katî delillerle 

sâbit olur da maktûlün velîsi (hakkını müdafaa eden) rızâ göstermezse, kısas hüküm-

lerine tabî olur; bu halde bütün mü’minler ona karşı olurlar. Ancak bunlara, sadece 

(bu kaidenin) tatbiki için hareket etmek helâl (doğru) olur. 

 (22) Bu sahîfe (yazı)nın muhteviyatını kabul eden, Allah’a ve Ahiret Günü’ne ina-

nan bir mü’minin bir katile yardım etmesi ve ona sığınacak bir yer temin etmesi helâl 

(doğru) değildir; ona yardım eden veya sığınacak bir yer gösteren Kıyâmet Günü Al-

lah’ın lânet ve gazabına uğrayacaktır ki o zaman artık kendisinden ne bir para tediyesi 

ve ne de bir tavîz alınacaktır. 

(23) Üzerinde ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şey, Allah’a ve Muhammed’e götü-

rülecektir. 

(24) Yahudiler, mü’minler gibi, muharebe devam ettiği müddetçe (kendi harp) 

masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. 
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 (25) Benû Avf Yahudileri, mü’minlerle birlikte [İbn Hişâm’da bu, “ma’a” (= ile) 
olarak, Ebû Ubeyd’de ise “min” (= den) olarak zikredilir] bir ümmet (: câmi’a) teşkil 
ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine, mü’minlerin dinleri kendilerinedir. Buna ge-
rek mevlâları ve gerekse bizzat kendileri dahildirler. 

 (25/B) Yalnız kim ki haksız bir fiil irtikâb eder veya bir cürüm îkâ eder, o sadece 
kendine ve âile efradına zarar (vermiş) olacaktır. 

(26) Benû’n-Neccâr Yahudileri de Benû Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib 
olacaklardır. 

(27) Benû’l-Hâris Yahudileri de Benû Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib ola-
caklardır. 

(28) Benû Sâ’ide Yahudileri de Benû Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib ola-
caklardır. 

(29) Benû Cuşem Yahudileri de Benû Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahip ola-
caklardır. 

(30) Benû’l-Evs Yahudileri de Benû Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahip ola-
caklardır. 

(31) Benû Sa’lebe Yahudileri de Benû Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib ola-
caklardır. Yalnız kim ki haksız bir fiil irtikâb eder veya bir cürüm îka eder, o sadece 
kendini ve aile efradını zarardîde etmiş olacaktır. 

(32) Cefne (âilesi) Sa’lebenin bir koludur (batn); bu bakımdan Sa’lebe’ler gibi 
mülâhaza olunacaklardır. 

(33) Benû’ş-Şuteybe de Benû Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib olacaklardır. 
(Kaidelere) muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır. 

(34) Sa’lebe’nin mevlâları, bizzat Sa’lebeler gibi mülâhaza olunacaklardır. 

(35) Yahudilere sığınmış olan kimseler (Bitâne), bizzat Yahudiler gibi mülâhaza 
olunacaklardır. 

(36) Bunlar (Yahudiler)’dan hiçbir kimse (Müslümanlarla birlikte bir askerî sefe-
re), Muhammed’in müsaadesi olmadan çıkamayacaktır. 

(36/B) Bir yaralamanın intikamını almak yasak edilemeyecektir. Muhakkak ki bir 
kimse bir adam öldürecek olursa neticede kendini ve âile efradını mes’ûliyet altına 
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sokar; aksi halde haksızlık olacaktır (yani bu kaideye riâyet etmeyen bir kimse haksız 
vaziyette olacaktır). Allah bu yazıya en iyi riâyet edenlerle beraberdir. 

(37) (Bir harp vukuunda) Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların 
masrafları kendi üzerinedir. Muhakkak ki bu sahîfede (yazıda) gösterilen kimselere 
harp açanlara karşı, onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Onlar arasında ha-
yırhahlık ve iyi davranış bulunacaktır. (Kaidelere) muhakkak riayet edilecek, bunlara 
aykırı hareketler olmayacaktır. 

 (37/B) Hiçbir kimse müttefikine karşı bir cürüm îka edemez: Muhakkak ki zulme-
dilene yardım edilecektir. 

(38) Yahudiler Müslümanlarla birlikte, beraberce harp ettikleri müddetçe masraf-
ta bulunacaklardır. 

(39) Bu sahîfenin (yazının) gösterdiği kimse lehine Yesrib vâdisi dahili (cevf), 
harâm (mukaddes) bir yerdir. 

(40) Himâye altındaki kimse (cârr), bizzat himaye eden kimse gibidir; ne zulmedi-
lir ve ne de (kendisi) cürüm îka edecektir. 

(41) Himâye verme hakkına sahip kimselerin izni müstesnâ, bir himâye hakkı ve-
rilemez. 

 (42) Bu sahîfede (yazıda) gösterilen kimseler arasında zuhurundan korkulan 
bütün öldürme yahut münâzaa vak’alarının Allah’a ve Resûlullah Muhammed’e gö-
türülmeleri gerekir. Allah bu sahîfeye (yazıya) en kuvvetli ve en iyi riâyet edenlerle 
beraberdir. 

(43) Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım edecek olanlar, himâye altına alınma-
yacaklardır. 

(44) Onlar (= Müslümanlar ve Yahudiler) arasında, Yesrib’e hücum edecek kimse-
lere karşı yardımlaşma yapılacaktır. 

(45) Şayet onlar (Yahudiler), (Müslümanlar tarafından) bir sulh akdetmeye veya 
bir sulh akdine iştirake davet olunurlarsa, bunu doğrudan doğruya akdedecekler veya 
ona iştirak edeceklerdir. Şayet onlar (Yahudiler), (Müslümanlara) aynı şeyleri teklif 
edecek olurlarsa, mü’minlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır; din mevzuunda 
girişilen harp vak’aları müstesnâdır. 

(45/B) Her bir zümre, kendilerine ait mıntıkadan (gerek müdafaa ve gerekse sâir 
ihtiyaçlar hususunda) mes’uldür. 
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(46) Bu sahîfede (yazıda) gösterilen kimseler için ihdas edilen şartlar, aynı şekilde 

Evs Yahudilerine, yani onların mevlâlarına ve bizzat kendi şahıslarına, bu sahîfede 

(yazıda) gösterilen kimseler tarafından sıkı ve tam bir muhafazakârlık ile tatbik olu-

nur. (Kaidelere) muhakkak riâyet edilecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır. Ve 

haksız şekilde kazanç temin edenler, sadece kendi nefsine zarar vermiş olurlar. Allah 

bu sahîfede (yazıda) gösterilen maddelere en doğru ve en mükemmel riâyet edenlerle 

beraberdir. 

(47) Bu kitap (yazı), bir haksız fiil îka eden veya cürüm işleyen (ile cezâ) arasına 

engel olarak giremez. Kim ki bir harbe çıkar, emniyette olur veya kim ki Medine’de 

kalırsa yine emniyet içindedir; haksız bir fiil ve cürüm îkaı halleri müstesnâdır. Allah 

ve Resulü Muhammed himayelerini, (bu sahîfeyi) tam bir sadakat ve dikkat içinde 

muhafaza eden kimseler üzerinde tutacaklardır.3

4. Medine Pazarı

Tebliğ ettiği kaideleri “Medine Vesikası” ile hayata geçiren Hz. Peygamber (asm) 

vaz ettiği iktisadi prensipleri de “Medine pazarı” örneği ile uygulama yoluna gitmiştir. 

Gerek hicretten önce gerekse hicretten sonra her sahada olduğu gibi iktisadi sahada 

da bir yandan yeni yeni hükümler uygulanırken diğer yandan da bazı cahiliye adetleri 

yasaklanıp bazıları tadil ve tashihe tabi tutuluyordu. Bütün bu hükümlerin tatbiki için 

uygun şartlar meydana getirilmeliydi. Çünkü mevcut Medine pazarı genellikle müşrik 

veya Yahudi tacirlerin kontrolündeydi. Tabiatıyla bunların ticari faaliyetleri ya kendi 

dini anlayışlarına veya cahiliye adetlerine dayanıyordu. Her türlü gayrimeşru mua-

melenin cereyan ettiği bu zeminde Müslümanların İslam’ın hükümlerini uygulamaları 

şüphesiz zor olacak, karşılıklı güven ortamı kolay kolay sağlanamayacaktı. Ayrıca bu 

ticaret, piyasaya hakim olmaları sebebiyle daha çok gayr-i Müslimlerin lehine idi ve 

bunun böyle sürüp gitmesi devletin geleceği açısından problem teşkil edebilirdi. Kaldı 

ki Müslümanlar, “Arapların mallarından ne kapsak kardır ve bu hususta da mesul ve 

günahkar olmayız. Zira onlar hak yolda (!) değiller” şeklinde bir zihniyete sahip olan 

Yahudilerin insafına terk edilemezdi.4

3 Metin Prof. Dr. Salih Tuğ tarafından çevrilmiştir. Bkz. Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi 1, çev. 
Salih Tuğ (İstanbul: İrfan Yayınları, 1991), 206-210. Yeni baskısı için bkz. Muhammed Hamîdullah, İslâm 
Peygamberi, çev. Mehmet Yazgan (İstanbul: Beyan Yayınları, 2004), 177 vd.
4 Turan Güngör, “Asrı Saadetten Günümüze Piyasa Ahlakı”, İslami Kariyer, erişim 22 Mayıs 2018, http://
www.islamikariyer.com/konu/asri-saadetten-gunumuze-piyasa-ahlaki.html.
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Öyleyse yapılacak ilk iş Müslümanların hakim olduğu bağımsız bir pazar kurmak-
tı. Peygamberimiz (asm) ticari tecrübesiyle Mekke’de müşriklerin iktisadi ambar-
golarının yol açtığı zararları iyi bildiği için siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlığı 
gerektirdiğini görerek Medine’ye hicret ettikten sonra her türlü gayr-i ahlâkî muame-
lenin hüküm sürdüğü ve müşrik veya Yahudi tacirlerin hükmü altında bulunan pazara 
alternatif bir pazar kurdu. Ticaret yapmak isteyenlere bu pazar gösterilirdi. Birçok 
hadislerinde Pazar yerlerini şeytanların ordugâhı diye niteleyen Hz. Peygamber (asm) 
ilk pazar olarak insanlara ahireti hatırlatan bir kabristan bölgesini seçti. Peygamberi-
miz (asm) tecrübesi ile de biliyordu ki pazar vergisi alınmadığı takdirde satıcılar yeni 
pazarı tercih edeceklerdi. Böylece adalet esaslarına dayanan Medine pazarı kuruldu. 
Mekke’nin fethinden sonra da burada bulunan pazarlarda ticari hayat devam etmiştir.

Medine pazarının ana amacı Müslümanları üretimde, ticarette ve tüketimde kafir-
lere benzemekten korumak ve kendi ilkelerini insanlığa vazetmektir. Hz. Peygamber 
(asm) “Hilenin haram, dünyada ve ahirette sorumluluğa neden olduğunu” bildirmiş 
ve ana ilke olarak “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuştur. 

Alıcı ve satıcıların karşılaştıkları yerlerin ilki pazarlardır. Üreticilerle tüketicileri 
bir araya getiren ve ticaretin canlanmasına yol açan pazarlarla paralı mübadeleye ge-
çilmiştir. İnsanlığın ilk devirlerinden beri basit de olsa toplumlarda iş bölümü ile mal 
ve hizmet mübadelesi olagelmiştir. Toplumlar gelişme düzeylerine göre pazarlar ve 
piyasalar kurmuşlar ve alışverişte bulunmuşlardır. Piyasasız bir ekonominin insanlık 
için aslî bir şekil ve piyasa ekonomisinin kapitalist sisteme mahsus olduğunu iddia 
etmek tarihi bilgi ve delillere ters düşmektedir.

O dönemlerde Medine’de “tüccar” yerine “simsar” kavramı kullanılmaktaydı. Sim-
sar (tellal) alışverişte ücretle başkasına vekâlet eden kimse demektir. Hz. Peygamber 
(asm) “Siz simsar değil, tüccarsınız” diyerek simsarlıkla ticareti birbirinden ayırmış-
tır. 

Gerçekten de ticaret üretilen malların tüketicilere ulaştırılmasında önemli bir yere 
sahiptir. Buna ilaveten Hicaz gibi üretim kaynaklarının yetersiz olduğu bölgeler için 
ticaret çok daha önemlidir.

Peygamber Efendimiz (asm) iktisadî işlemlerinde yumuşak olan ve başkalarına 
zarar vermeyenler için de “İster satıcı, isterse alıcı olsun kolaylık sağlayanı Allah Cen-
net’e koyar”, “Aldığı zaman kolaylık gösteren, sattığı zaman kolaylık gösteren ve öde-
diği zaman kolaylık gösterenden Allah razı olsun” buyurmuştur. Buna mukabil “Baş-
kasına zarar verene Allah da zarar verir. Başkasına eziyet edene Allah zorluk verir” 
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sözüyle de iktisadi faaliyetlerde uzlaşma ve dayanışmanın esas olduğunu belirtmiştir. 
Her insan menfaati peşinde koşar. Bu insanın doğasında vardır Ancak çıkar peşinde 
koşma duygusuna hiçbir engel konmadığı takdirde herkesin büyük kayıplara uğraya-
cağı bir gerçektir. 

Ticaret yapanları ikaz eden Hz. Peygamber (asm) yukarıda geçtiği üzere “Ey tüc-
car topluluğu, şeytan ve günah alışverişte hazır olur. Alışverişlerinizi sadaka ile telafi 
ediniz” buyurmuştur. 

Alışverişte şeytanın ve günahın hazır olması, menfaat duygusu ile tarafların ada-
letten sapabilecekleri ve karşı tarafın hakkını çiğneyebileceklerini işaret etmektedir. 
İnsanlar ahiret korkusu ile hareket etmediklerinde karşılaşacakları azaba bir başka 
hadiste işaret edilmektedir:

“Peygamberimiz (asm) namazgâha gitti ve orada insanların ticari muamelelerde 
bulunduklarını gördü. Onlara:

- Ey tacirler topluluğu, diye hitap etti. Onlar da Peygamber’e (asm) döndüler, dinle-
meye başladılar ve Peygamberimiz (asm) sözlerine şöyle devam etti: 

‘Muhakkak ki, tacirler kıyamet gününde günahkâr olarak yargılanırlar. Ancak Al-
lah’tan korkan, iyilik işleyen ve sadaka verenler bunların dışındadır.’”

İktisadi faaliyetlerinde hak ve adaleti gözetenler için de, “Doğru, güvenilir tacir 
(kıyamet gününde) peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle birliktedir” müjdesini 
vermiştir. 

Medine pazarında gezerken sattığı malın görünen kısmı ile görünmeyen kısmının 
aynı olmadığını anlayan Peygamber Efendimiz (asm) soruyor: 

- “Bu nedir böyle ey Allah’ın kulu? Malın üstü başka, altı başka. Görünen kısmında 
iyisi, görünmeyen kısmında ise başka türlüsü var çünkü!”

Bundan sonra gök gürlemesi gibi meşhur ikazını yapıyor: 

- “Dikkat et! Aldatan bizden değildir. Malın üstü nasılsa altı da öyle olmalı, önünde 
ne varsa arkasında da aynı olmalıdır. Alıcı sonunda bir aldatma ile karşılaşmamalıdır.”

Tezgâhın önünde dizili mallar cazip görüntüde ancak arkasındakilerin kimi çü-
rük, kimi ezik, kimi de defolu. Size öndeki sağlamlar gösterilmekte, poşete arkadaki 
çürükler, ezikler, defolular sıkıştırılmakta, eve gelip de masanın üzerine boşaltınca 
aldatıldığınızı anlamakta, üzülmektesiniz. Tabii sizin içinizde bir aldatılmışlık hissi, 
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aldatanın içinde de bir kurnazlık, akıllılık duygusu... Hani nerede kaldı o müthiş ikazın 
gürlemesi: “Aldatan bizden değildir!” 

Alışverişte sıkça rastlanan hilelerden biri de müşteri kızıştırmaktır. Meselâ ev ve 
araba satışlarında:

“Şu kadar verdiler, vermedim” denilerek talep varmış imajı verilir. Güven duygusu 
verilerek yapılan bu aldatmalar tamiri çok zor yaralar açar. Aynı malı aynı yalanlarla 
satmalar devam eder. Toplumda itimat ve güven de kalmaz. Neticede felâketler yığın 
yığın gelir.

“Müşteri ikna etmek için yapılan yeminler de felâketlerin bir başka boyutudur. Bu 
tür alışverişlerin bereketi yoktur.” (Müslim, Büyü, 12)

“Kişi malındaki kusuru söylemeden satarsa elde ettiği kazanç haram olur.” (Buha-
ri, Büyü: 19)

Bir peygamber bugünkü hile ve aldatmalar karşısında çok basit denebilecek bir 
olayda bile “bizden değildir” ifadesini kullanabiliyorsa bugünkü her türlü haram ve 
sağlıksız ürünleri tüketime sunan Müslümanlar kimden olmuş olurlar?

Hz Peygamber (asm) her alanda olduğu gibi iktisadî sahada da insanlara ebedî 
kılavuzluk edecek sözler beyan etmiştir. Bunlardan bazılarına temas etmekte fayda 
görüyoruz. Piyasalara müdahale edilmemesini isteyen Hz. Peygamber’imiz (asm) “İn-
sanları (kendi hallerine) bırakınız. (Çünkü) Allah bazısına bazısı sebebiyle rızık verir. 
Bir kişi diğerinden nasihat isterse, ona nasihatte bulunsun” buyurmuştur. 

Hz. Peygamber (asm) serbest teşebbüsün önemine işaret ederken insanların ka-
zançlarının birbirlerine bağlı olduğu belirtilmiştir. Yani insanlar arasında menfaat 
farklılığı değil menfaat birliği vardır. Ölçü, adalet ve hakkaniyet gözetilsin. Ayrıca ha-
dis-i şerifte nasihat isteyene nasihatte bulunma gereği de vurgulanmaktadır. Günü-
müzde danışma ve bilgi verme hizmetlerinin ne derece önemli olduğu göz önünde bu-
lundurulursa asırlar öncesinde Peygamberimiz’in (asm) mesajının ne derece önemli 
olduğu anlaşılır.

Hem ticarî ve hem de diğer iktisadî sözleşmelerde karşı tarafın güçsüzlüğü veya 
bilgisizliğinden yararlanıp menfaat sağlama çabaları her zaman vardır. Şehirlilerin 
köylüyü şehir girişinde karşılayıp malını alması ve şehirlinin köylünün malını satma-
sına iyi bakmayan Hz. Peygamber (asm) “Birisi pazarlık yaparken (pazarlık olumlu 
veya olumsuz sona ermeden önce) diğeri buna karışmasın. Emtia pazara inmeden 
yolda karşılamayın” buyurmuştur. Açık artırma hariç birisi pazarlık yaparken o pa-
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zarlığı kesmek doğru değildir. Pazara inmeden üreticilerin mallarını şehir dışında 
karşılamak üretici ve tüketicinin zararınadır. Aradaki fark simsarlarda kalır. Bu ise 
fazla gayret göstermeden bir kesimin haksız kazanç sağlamasına yol açar. Bu sebeple 
hadiste bu tür davranışlar tasvip edilmemiştir. Üreticilerin pazar şartlarını bilmeleri 
ve satışlarını buna göre düzenlemeleri tavsiye edildikten sonra danışma ve bilgi ver-
me faaliyetleri desteklenmiştir. Nitekim Ebu Davud rivayetinde bir köylünün pazara 
süt ürünü getirdiği ve bunu gören bir sahabenin şöyle dediği belirtilmiştir: “Peygam-
berimiz (asm) şehirlinin köylünün malını satışını yasakladı. Fakat sen pazara git ve 
seninle alışveriş yapacakları bekle. (Dilersen) gel, benimle istişare et, ben sana satıp 
satmaman konusunda fikir vereyim.”

Bu hadisler piyasada şeffaflığa verilen önemi gösterir.

Medine Pazarında bazı genel prensipler şöyle idi:

- Müşteri kızıştırmak yoktu.

- Üretici malının pazarda pahalılaştırılarak satılması kesinlikle mümkün değildi.

- Ticarette doğru olunması izlenirdi.

- Satılan malın kusurlarının açıklanması şarttı. Müşterinin yanıltılmaması esastı.

- El emeğine, kişisel çabayla elde edilen kazanca önem verilirdi. 

- Ortam güvenliydi. 

- Sosyal ve malî sorumlulukların bilinci verilmişti.

- Borcun bir ihtiyacı gidermesi ve zamanında ödenmesi talep edilirdi. 

- Darda kalanların borçlarına mühlet verilirdi.

- Yalan yeminle fiyat artırımına girişilmezdi.

- Helâl yol esas kazançtı.

- Çalışan işçiye hakkının hemen ödenmesi şarttı.

- Aldatan tacirlerin günahkâr olacağı ve eksik tartanların helak olacağına gönül-
den inanılırdı.

- Spekülasyon yapılmazdı.

- İğne değerinde bir şeyi bile zimmetine geçirmenin kıyamet gününde bir hıyanet 
ve hırsızlık sayılacağına inanılırdı.5

5 Mehmet Cavlı, “Dini Mesuliyetli Temel Ekonomi”, Mynet, 6 Şubat 2012, erişim 22 Mayıs 2018, http://
finans.mynet.com/yazarlar/yazar/1135.
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5. Medine Pazarının Kurallarını Özetleyecek Olursak

Pazardan vergi alınmıyordu. Satıcıların sabit yerleri tutmasına müsaade edilmi-
yordu. Bu yolla pazarın cazibesi artırılıyordu. Pazar esnafı kendi kendini denetlemiş 
oluyordu. 

Faiz, karaborsacılık, şehirlinin köylü veya başkası adına mal satması ve bundan 
haksız yere kazanç elde etmesi yasaklanmıştı.

Komisyonculuk ve şehre mal getiren ticaret kafilesini yolda karşılayarak ucuza 
mal alıp da piyasaya pahalı mal satmak kesinlikle yasaktı.

Piyasaya negatif yönde etki edecek her türlü suni müdahaleye fırsat verilmiyordu. 
Narh yani fiyatların sabitlenmesi de tasvip edilmiyordu.

Medine pazarında denetim mekanizması sürekli çalışıyordu. Bu denetimin adı 
“hisbe” (denetleme) müessesesidir. Hz. Peygamber (asm) halkın işlerini hızla ve ko-
laylıkla görülmesine çok önem veriyordu. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdele-
yiniz, nefret ettirmeyiniz” sözünü bu sebeple ifade etmişti. 

6. Medine Pazarının Denetçisi Hanım Sahabe: Şifa bint-i Abdullah (ra)

Hz. Peygamber (asm) döneminde erkeklerin göremediği bir kısım işleri hanım 
sahabe Şifa binti Abdullah’a gördürmüştür. Medine çarşısını, pazarını ve panayırını 
Ömer ibn Hattab (ra), Abdullah ibn Sa’d ibn Usayha (ra), Şifa binti Abdullah (ra) ve 
Semra binti Nüheyke (ra) kontrol ettirmiş; Medine’deki ticari faaliyetlerin kontrolünü 
onların eline bırakmıştır. 

Şifâ binti Abdullah akıllı zeki, bilgili, görgülü bir hanımdı. Araplar arasında yazı 
yazmanın az olduğu bir sırada Arapça yazı yazardı. Hizmeti de severdi. Firâset sâhi-
biydi.

Şifa binti Abdullah görüşlerinden faydalanılan, bilgili, görgülü ve hürmete lâyık bir 
hanımdı. Hz. Ömer (ra) herhangi bir görüş alma konusunda onu başkalarına tercih 
ederdi. Onun zekî ve fazilet sâhibi bir hanımefendi olduğunu bilirdi. Onun görüşlerin-
den istifade eder ve pek memnun olurdu.6

Her Müslüman hisbe ile görevliydi. İlk muhtesip (denetleyici) Hz. Peygamber’dir 
(asm). Daha sonra Medine pazarının ilk denetçilerinden biri Hz. Ömer (ra), diğeri de 

6 Nurgül Dere, “Hz. Şifa binti Abdullah (r.anha)”, Siyer-i Nebi, erişim 22 Mayıs 2018, http://www.siyerine-
bi.com/tr/nurgul-dere/hz-sifa-binti-abdullah-ranha.
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hanım sahabelerden Şifa binti Abdullah’dır (ra). Hz. Peygamber (asm) ashabından da 
pek çok şahsı özel olarak görevlendirmişti. Denetleyici Allah’ın rızası, kul hakları ve 
bu ikisinin bir arada bulunduğu pek çok meseleyi denetlemeye yetkiliydi. Hz. Peygam-
ber’in (asm) şu duası çok anlamlıdır: “Allah’ım! Her kim ümmetimin işinden bir şeyi 
üzerine alır da onlara meşakkat verirse, Sen de ona meşakkat ver! Her kim de ümme-
timin işlerinden bir şeyi üzerine alıp onlara lütuf ve merhametle muamele ederse Sen 
de ona lütuf ve merhametle muamele yap!”

Veda Hutbesi’nde insanlığa, “Mallarınız ve kanlarınız birbirinize haram kılındı” 
şeklinde evrensel prensibini ortaya koyan Hz. Peygamber (asm) bu prensibi yine ken-
disi hayata geçirmiştir. İslam, insanın kendisi için vazgeçilmez olan ticari ve iktisadi 
hak ve hürriyetlerini başkalarına zarar verecek şekilde kullanmasına izin vermemek-
tedir. İslam’a göre insan yalan yere yemin etmeyecek, kusur saklamayacak, boş laf 
etmeyecek, müşteri kızıştırmayacak, karaborsacılık yapmayacak, kısacası gayrimeşru 
bütün davranışlardan uzak duracaktır. İnsanın üstünlüğü ve mükemmelliğinin ölçüsü 
imandır. İnsan imanı nispetinde kıymet kazanır. İmansızlık insanın üstünlüğünü ve 
mükemmelliğini ortadan kaldırır. Allah bütün zenginlikleri insanın emrine vermiştir. 
O’nun temiz ve helal kıldığı yollardan olmak şartıyla her türlü kazanç serbest bırakıl-
mıştır. İnsan bütün ibadetlerinde olduğu gibi ekonomik teşebbüste bulunurken de Al-
lah’ın rızasını gözetmek zorundadır. Müslüman için zekat, sadaka, karz-ı hasen, fakir 
ve muhtaçlara yardımda bulunmak, bende olan kardeşimde de olsun düşüncesi içinde 
olmak sosyal sorumlulukların en önemlilerindendir.

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp 
ilhâmı/Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” diyor. Dersimiz, görevimiz, günümüz 
dünyasında ve kıyamete kadar İslam medeniyeti esaslarına göre sosyal, ekonomik ve 
finans hayatını şekillendirmektir. Asrın idrakine İslam’ı söyletmek, onun esaslarının 
sosyal ve ekonomik hayatta uygulama imkanı bulmasıdır. Bunun adımları her alanda 
adaletle hükmetmek, faizsiz ekonomi ve zekatın toplum hayatında canlanması fonksi-
yonunu yerine getirmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

Cahiliye Mekke’sinden münevver Medine’ye geçişin anahtarı imanın nurlandırdı-
ğı kalbimizdedir. Peygamber Efendimiz’in (asm) Mekke’de önce “tevhid” ve “iman”ı 
anlatmış, Medine’de “hayat” ve “şeriat”ı tatbik etmiştir. Rahmet Peygamberi (asm) 
insanların kişilik değerleri ve insanlık onurlarının dokunulmaz olduğunu bildirmiş-
tir. Böylece o İslâm’ın, insanın yaşama ve mülkiyet hakkı ile manevî kişiliğine ilişkin 
bütün haklarını aynı ölçüde güvence altına aldığını ilan etmiştir. Sevgili Peygamberi-
miz’in (asm) tanımıyla iyi Müslüman din kardeşinin ve başka inançta olan kişilerin 
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canına ve malına olduğu gibi kişilik onuruna da saygı gösteren ve onun şahsiyetini 
dokunulmaz gören kimsedir.7

7. Sonuç

Medine Vesikası’nın ruhu farklı inançtan insanlarla barış içerisinde bir arada ya-
şama, sosyal ilişkilerde iyiliği ve iyi davranışı esas alma, adaletle hükmetme, iç ve 
dış güvenliğin sağlanmasında iş birliği yapma şeklinde özetlenebilir. Bu ruh iletişim 
araçlarının dünyayı küçülttüğü, bir köy haline getirdiği günümüz dünyasında daha da 
önem kazanmaktadır.

Kainatın Efendisi (asm) insanlara hiçbir zaman baskı yapmamıştır. Bugün dünya-
nın Medine Vesikası anlayışına ihtiyacı vardır. Medine Vesikası ile Hıristiyan, Yahudi 
ve her inançtan insanların hakları muhafaza edilip adaletle korunmuştur. 

Medine Vesikası’nın hükümlerinden ve Medine pazarı iktisadi prensiplerinden ha-
reketle bugün toplum hayatının değişik alanlarındaki uygulamalara referans olacak 
bazı prensipler elde edilebilir. Bu prensipler insanlığı huzursuz eden birçok mese-
lenin çözümüne ilham kaynağı olabilir. İmanın hayat devresi Medine’dir. İnsanlar ve 
toplumlar Medine Vesikası’nı ve Medine pazarını inceleyip ders alırlarsa özledikleri 
huzur ve mutluluğu yakalayabilirler.

7 Mehmet Abidin Kartal, “Medine Vesikasından Dersler”, NurNet.org, 14 Nisan 2015, erişim 22 Mayıs 
2018,  http://www.nurnet.org/medine-vesikasindan-dersler.
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