
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğ-
madan önce dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi Arabistan 
Yarımadası’nda da haksızlık, içki, 
kumar ve zina gibi kötü alışkan-
lıklar yaygındı. Örneğin, insanlar 
hür, esir ve kölelerden oluşuyor-
du. Kadınlar bir eşya muamelesi 
görüyor ve kadın haklarına riayet 
edilmiyordu. Avrupa’da da durum 
çok farklı değildi. Kadın hiçbir hak 
iddia edemez, erkek onu istediği 
zaman alır, istediği zaman boşardı. 
O, evde hizmetçi olarak tutulurdu. 
Zerdüştlerin devrinde bir erkek en yakın akrabasıyla bile evlenebilirdi. Kadın, bir esir gibi algılanırdı. 
Hindistan’da kadın zavallı bir varlık olarak kabul edilir, merasim ve ayinlerden uzak tutulurdu. Yu-
nanlılar, kadınların halk arasında dolaşmasına hoş bakmazdı. Ailede sadece babanın sözü geçerdi. 
Eski Fransa’da da durum aynıydı. Eski Roma’da ise baba, çocukları üzerinde istediği tasarrufa sa-
hipti. Bizans’ta kadın, erkeğin malı sayılırdı ve üzerinde istediği gibi tasarruf hakkı vardı. 

Peygamberimizin doğduğu çevrede genelde güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri eziyor, bazı kabi-
lelerde kadın ve kızlara değer verilmiyor, erkekler kız çocuğu babası olmaktan utanıyorlardı. Bu gibi 
kötü alışkanlıkların yaygın olduğu İslam’dan önceki bu döneme “Cahiliye Dönemi” denir.

Cahiliye döneminde insanların çoğu tevhit inancından uzaklaşmış, putlara tapmaya başlamıştı. 
Putlara tapma o kadar yaygınlaşmıştı ki her aile ve kabilenin kendine ait bir putu vardı. İnsanlar, 
hem Allah’a inandığını söylüyor hem de taptıkları putlardan yardım bekliyorlardı. Onlara göre putlar, 
Allah’a ulaşmanın ve onun hoşnutluğunu kazanmanın bir yolu idi. Kur’an’da belirtildiğine göre puta 
tapanlar, “…Biz bunlara sadece bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz…”1 
diyorlardı. Kur’an-ı Kerim böyle inanan kimselere “müşrik” adını vermiştir.

Mekke’de puta tapanların yanı sıra Yahudiler ve Hristiyanlar da vardı. Sayıları az olmakla birlikte 
yıldızlara ve ateşe tapan kimseler de bulunuyordu. Bunlardan başka Allah’ın birliğine inanan, ca-
hiliye âdetlerine karışmayan az sayıda insan da vardı. Tevhit inancına sahip olan bu insanlar, Hz. 
İbrahim’in tebliğ ettiği din üzerine yaşıyor ve putperestlikten uzak duruyordu. Putlar adına kesilen 
kurbanların etinden yemiyorlar ve kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine karşı çıkıyorlardı. 
Çoğu okuryazar olan bu insanlar, Hanifler olarak bilinirdi. Örneğin Kuss bin Saide ve Varaka bin 
Nevfel gibi kimseler Haniflerin önde gelenlerindendi.

1 Zümer suresi, 3. ayet.
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Peygamberimizin doğduğu çevrede kabilecilik anlayışı hâkimdi. Bir kabile mensubu, haksız da 
olsa kendi kabilesini savunurdu. Kan davaları çok yaygındı.

Cahiliye Arapları kutsal kabul ettikleri için Kâbe’yi ziyaret ederlerdi.  Mekke bir ticaret merkezi 
hâlindeydi. Burada panayırlar kurulur, şölenler düzenlenirdi. Ayrıca sözlü edebiyat ve şiir çok ge-
lişmişti. Yarışmalarda birinci olan şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı. 

Kurak ve sıcak bir ikli me sahip olan Arabistan’ın büyük bir bölümü çöl lerle kaplıydı. Mekke, 
dağlık bir bölgede yer aldığı için toprakları tarıma elve rişli değildi. Bu nedenle, Mekke’de daha 
çok ti caret gelişmişti.   

Mekke’de toplumun en önemli kurumlarından biri olan aile de yozlaşmıştı. O dönemde evli 
kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileden sayılırdı. Kız çocuğu horlanır, erkek çocuğu ise bir 
övünç kaynağı sayılırdı. Kur’an-ı Kerim’de bu konuya şöyle değinilir: “Ne zaman birine bir kız 
çocuğu olduğu müjdesi verilse hemen yüzü kararır, içi öfkeyle dolar. Kendisine verilen bu 
kötü müjdeden ötürü kıyı bucak insanlardan kaçar. Yazıklar olsun, izledikleri düşünce tarzı 
ne kadar kötüdür.”2

Peygamberimizin yaşadığı toplumda kötülükler yaygın olmasına rağmen bazı güzel hasletler 
de bulunmaktaydı. Örneğin cömertlik, ahde vefa ve misafirperverlik gibi güzel özellikler onlardan 
bazılarıdır.

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

Hz. Muhammed (s.a.v.), Âmine ve 
Abdullah’ın evliliğinden dünyaya geldi.  
Abdullah, Mekke’nin yöneticilerinden olan 
Abdülmuttalip’in oğluydu. Abdullah, güzel 
ahlaklı ve dürüst biriydi. Bu yüzden her-
kes tarafından sevilir ve sayılırdı. Âmine 
ise Mekke’nin saygın kişilerinden olan 
Vehb’in kızıydı. 

Ticaretle uğraşan Abdullah, evlendik-
ten kısa bir süre sonra Şam’a gitmişti. Geri 
dönerken hastalandı ve Medine’de vefat 
etti. Âmine o sırada Hz. Muhammed’e ha-
mileydi. Abdullah’ın vefat haberi gelince 
Âmine derinden sarsıldı. Çünkü birkaç ay 
sonra Muhammed (s.a.v.) dünyaya gele-
cekti.

2 Nahl suresi, 58-59. ayetler.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, Kâbe’yi eski te-
melleri üzerine inşa ettikten sonra ellerini açarak 
Allah’a şöyle dua etmişlerdi: “Rabb’imiz! So-
yumuzdan onlara senin mesajlarını iletecek, 
vahyi ve hikmet öğretecek onları arındırıp te-
mizleyecek bir elçi çıkar...” 

(Bakara suresi, 129. ayet.)

Yıllar sonra Peygamberimiz, “Ben babam 
İbrahim’in duası, annem Âmine’nin rüyası ve 
kardeşim İsa’nın müjdesiyim.” buyurmuştur. 

(Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 4, s.127-128.)
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571- Son Peygamber Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

Tarih 20 Nisan (12 Rebiyülevvel) 571’i gösterdiğinde Mekke’de Haşimoğulları Mahallesi’nde, müte-
vazı bir evde bir pazartesi günü seher vakti iki cihan güneşi Sevgili Peygamberimiz, dünyaya geldi.

Peygamberimiz (s.a.v.) dünyaya geldiği sırada Kâbe civarında olan dedesi Abdülmuttalip’e müjde 
verildi. Son derece sevinen Abdülmuttalip, torununun doğumu şerefine birkaç gün süren bir ziyafet 
verdi. Bu sırada çocuğun adını soranlara, “Gökte Hak, yeryüzünde ise insanlar, onu hayırla ansınlar 
diye ona Muhammed3 adını verdim.” dedi. Abdülmuttalip’in torununa Muhammed adını koymasının 
sebebi Âmine’nin gördüğü bir rüya idi. Rivayete göre Hz. Âmine, rüyasını şöyle anlatır:  “Hamileliği-
min altıncı ayında bir gece rüyamda karşıma bir zat çıkıp geldi. Dedi ki: ‘Ya Âmine! âlemlere rahmet 
olacak birine hamilesin. Doğunca çocuğun ismini Muhammed koy.’ Nihayet doğum zamanı gelmişti. 
Evdeydim. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldum. Bir de ne göreyim. 
Bir beyaz kuş yanıma geldi ve kanatlarıyla arkamı sıvazladı. O andan itibaren bende korku adına 
hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım. Bana ak bir kâse içinde şerbet sunuyorlardı. Kâseyi alıp 
içer içmez beni bir nur denizi sardı ve Muhammed dünyaya geldi.”4 

Şairler Peygamberimizin doğumunu şiirlerine konu edinmişlerdir. Örneğin Süleyman Çelebi, 
Mevlid’inde o anı şöyle ifade eder: 

Geldi bir akkuş kanadıyla revân
Arkamı sıvadı kuvvetle hemân
Doğdu ol saatte ol sultan-u din
Nura gark oldu semâvâtu zemîn

3 Muhammed, çok övülen demektir.
4 Kastallani, Mevahibi’l-Ledünniyye, C, 1, s. 21.

Bir Gece
…  

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!

Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,

Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!

…
(M. Âkif ERSOY, Safahat, s. 567.)

Yemen valisi Ebrehe, Kâbe’ye ziyare-
te giden insanları Yemen’e çekmek için 
Kâbe’ye alternatif görkemli bir mabet yap-
tırdı. Fakat kimse bu mabede ilgi göster-
medi. Buna kızan Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak 
için arasında fillerin de bulunduğu büyük 
bir orduyla harekete geçti. Kâbe önlerine 
geldiklerinde ordunun önündeki filler bir 
türlü hareket etmedi. Bu arada Ebabil kuş-
ları Ebrehe’nin ordusunun üzerine kızgın 
taşlar yağdırdı ve ordu perişan oldu. Ta-
rihte buna Fil Olayı denir. Hz. Muhammed 
bu olayın gerçekleştiği sene doğdu.

Bilgi Kutusu
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571- Hz. Peygamber sütannesi Halime’nin yanında kalmaya başladı.
Peygamberimizin doğduğu dönemde Mekke’de yeni doğan çocukları sütanneye verme gele-

neği vardı. Mekke dışından gelen sütanneler Mekkeli çocukları belirli bir ücret karşılığında geçici 
süreyle yanlarına alarak onların bakımlarını üstlenirlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu geleneğe 
uyularak Halime adında bir sütanneye verildi. 

Sütannesi Halime ve ailesi küçük Muhammed’i çok sevdiler. Çünkü onunla evlerine huzur, 
bereket ve mutluluk gelmişti. 

575- Hz. Peygamber Mekke’ye annesinin ve ailesinin yanına döndü.

Peygamberimiz, sütannesinin yanında dört yıl kaldı. Halime, Muhammed’i Mekke’ye getirdi
ve öz annesi Âmine’ye teslim etti.5 Hz. Muhammed (s.a.v.) sütannesi ve süt kardeşleri ile sonraki 
yıllarda daima ilgilenmiş, Halime ziyarete geldiği zaman onu hep “anacığım” diyerek karşılamış, 
altına hırkasını yayarak saygı ve hürmet göstermişti.

577- Hz. Peygamber’in annesi Âmine vefat etti.

Hz. Muhammed (s.a.v.) dört yaşından altı yaşına kadar, annesi Âmine’nin yanında, onun sev-
gisi ve şefkatiyle büyüdü. Altı yaşında, babasının kabrini ziyaret etmek üzere annesi ve yardım-
cıları Ümmü Eymen’le Medine’ye gittiler. Dönüşte Ebva köyünde annesi Âmine hastalandı. Sanki 
bir şeyler seziyordu Âmine. Sevgili yavrusunu bağrına basıp uzun uzun öptü. Gözlerine bakarak 
ona şunları söyledi: “Muhammed’im! Allah seni aziz kılsın. Adın sonsuza kadar yaşasın. Yeni 
olan her şey eskiyecek ve her şey mutlaka son bulacaktır. Ben de öleceğim. Fakat üzülmüyorum. 
Çünkü arkamda senin gibi temiz, hayırlı bir evlat bırakıyorum.”6 Bir müddet sonra Hz. Âmine vefat 
etti. Peygamberimizin annesini bu köyde defnettiler. Hz. Muhammed (s.a.v.) hem babasız hem 
de annesiz kalmıştı. Annesinin ölümünden sonra Ümmü Eymen onu Mekke’ye götürdü ve dedesi 
Abdülmuttalip’e teslim etti. Altı yaşından sekiz yaşına kadar, ona dedesi baktı. 

579- Dedesi Abdulmuttalip vefat etti.

Peygamber Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölümünden önce torununun hima-
yesi görevini, oğlu Ebu Talip’e bırakmıştı. Böylece Peygamberimiz, amcasının evinde yaşamaya 
başladı. Ebu Talip ve eşi Fatıma Hanım, Sevgili Peygamberimizi çok sevdiler. Öyle ki onu öz 
çocuklarından ayırmadılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) de onları çok sever ve sayardı. Peygamber 

5 Mustafa Âsım Köksal, İslam Tarihi C 2, s. 27-31.
6 A. Himmet Berki-Osman Keskioğlu, Hatemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, s. 38; Salih Suruç, Peygamberimizin 
Hayatı, C 1, s. 89-91.

Çocukluğunda sporla ilgilenen Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuş-
tur. “Çocuklarınıza ok atmayı, ata binmeyi ve yüzmeyi öğretiniz.” 

(Vecdi AKYÜZ, “Asr-ı Saadette Spor”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, C 3, s. 503.)

Not Edelim!
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Efendimiz, amcasının eşi Fatıma Hanım’ı bir anne 
gibi severdi. Nitekim o vefat ettiğinde çok üzülmüş 
ve “Yetim olmama rağmen o beni çocuklarından 
ayırmaz hatta bana öncelik tanırdı. O benim an-
nem gibiydi.”7 demişti.

Hz. Muhammed (s.a.v.), yirmi beş yaşına kadar 
amcası Ebu Talip’in himayesinde kaldı. Hz. Ali’nin ba-
bası olan Ebu Talip, Mekkelilerin saygısını kazanmış, 
üstün vasıflı bir kişi idi. Hoşgörü ve merhamet sahibi 
bir insan olan Ebu Talip, Peygamberimizi en az kendi 
çocukları kadar severdi. 

Peygamberimiz çalışarak amcasının aile bütçesi-
ne katkıda bulunurdu. Örneğin zaman zaman amcası 
Ebu Talip’in koyunlarını otlatırdı.8 Bazen amcasıyla 
birlikte ticaret için Şam ve Yemen gibi bölgelere gider-
di. Yirmi beş yaşlarında, Hz. Hatice’nin kervanından 
sorumlu olarak Şam’a gitmişti. 

Mekke’de haksızlığa uğrayan, malı gasp edilen ve 
kimsesi olmadığından ezilen insanlar eksik olmazdı. 
Bu haksızlıkları önlemek için Hilfu’l-Fudul (Erdemliler 
Topluluğu) adı verilen bir grup kurulmuştu. Peygam-
berimiz de bu gruba üye oldu. Daha sonraki yıllarda, o 
gruba üye olmanın çok onurlu bir iş olduğunu belirtmiş 
ve “Şimdi olsa yine katılırdım.”9 demişti. Hep hak-
tan ve doğruluktan yana olan Hz. Muhammed’e, Mek-
keliler “Muhammed’ül Emin” diye hitap etmişlerdir.

Cahiliye Dönemi’nde Arap kabileleri sürekli birbirle-
riyle savaşırlardı. Çoğu kez basit bir nedenle çıkan bu 
savaşlar, uzun süre devam ederdi. Savaşılması yasak 
olan Muharrem, Recep, Zilhicce, Zilkade aylarında da 
devam ettiği için bu savaşlara “Ficar Savaşları” deni-
lirdi.  Hz. Muhammed (s.a.v.) on beş-yirmi yaşları ara-
sındayken bu savaşlara katıldı. O, bu savaşlarda hep 
geri planda kalarak çarpışmadı ve kimseyi öldürmedi.

7 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, C 1, s. 45-46.
8 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, C 1, s. 46.
9 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, C 1, s. 53.

Hz. Ömer der ki:

“Cahiliye Dönemi’nde yaptığımız iki iş 
vardı ki onları hatırladıkça birine ağlarım 
diğerine ise gülerim.

Beni ağlatan o acı hatıra şudur: Biz-
ler Cahiliye Dönemi’nde kız çocuklarını 
bir utanç sebebi sayardık. Onlardan kur-
tulmak için her yolu denerdik. Birinin kızı 
olduğu zaman o, insanların içine çıka-
mazdı. Çünkü onunla alay ederlerdi. Biz 
o dönem kız çocuklarımızı toprağa diri diri
gömerdik. Hiçbir şeyden haberi olmayan
o masum yavrulara hangi yürekle bu feci
cinayeti işlerdik, bilmem. Onu hatırladık-
ça yüreğim sızlar, ciğerim parçalanır ve
ağlarım.

Beni güldüren komik şey ise şudur:  
Cahiliye Dönemi’nde evlerimizde putları-
mız bulunurdu. Bir yolculuğa çıkacağımız 
zaman yanımızda bulundurmak üzere 
undan ve helvadan putların bir suretini 
yapardık. Yolculuğumuz sırasında onlara 
tapınırdık. Sonra acıktığımızda o taptı-
ğımız putları yerdik. İşte bu olay aklıma 
geldiğinde ne kadar akılsızca işler yaptı-
ğımıza gülmekten kendimi alamam.”

(Ali Himmet BERKİ-Osman KESKİOĞLU, 

Hatemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, 

s. 18-19. )
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596- Hz. Hatice ile evlendi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) yirmi beş yaşlarına geldiğinde Hz. Hatice’yle evlendi. Kurulan bu kut-
lu yuvada mesut bir hayat başladı. Hz. Hatice ile Hz. Muhammed’in evliliğinden Zeynep, Rukiye, 
Ümmü Gülsüm, Fatıma, Kasım ve Abdullah adlı çocukları dünyaya geldi.

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’de doğruluğu, dürüstlüğü ve güzel ahlakı ile tanınıyordu. Yaşa-
dığı toplumdaki haksızlık, ahlaksızlık ve kabileler arası kavgalar onu çok üzüyordu. Örneğin kırk 
yaşlarına doğru vaktinin büyük bir bölümünü Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası’nda geçiriyor-
du. Orada ibadetle meşgul oluyor, Allah’ın sonsuz gücünü ve kudretini düşünüyor ve toplumun 
içinde bulunduğu durumla ilgili çareler arıyordu. Gördüğü rüyalar çoğu zaman aynen çıkıyordu. 
Bu süreçte Allah, onu peygamberlik görevine hazırlıyordu. 

Peygamber Efendimiz, eşi Hz. Hatice’nin kendisine yaptığı iyilikleri her zaman hatırla-
mış ve ondan övgüyle şöyle bahsetmiştir: “Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. 
Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi 
kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Cenab-ı Hak 
bana ondan çocuklar ihsan etti. 

(Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 6, s. 118.)

Not Edelim!

Hz. Muhammed’in hayat kronolojisini çıkarınız. 

1. Hz. Muhammed........................................tarihinde doğmuştur. 

2. Sütannesinin yanında...............................yaşları arasında kalmıştır. 

3. Annesinin yanında....................................yaşları arasında kalmıştır. 

4. Dedesinin yanında....................................yaşları arasında kalmıştır. 

5. Amcasının yanında...................................yaşları arasında kalmıştır. 

6. Yirmi yaşında............................................topluluğuna üye olmuştur. 

7. Hz. Muhammed........................................yaşında evlenmiştir.

Kronoloji Oluşturalım
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610- Hira Mağarası’nda (Rama-
zan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk va-
hiy geldi.

Hz. Muhammed 610 yılı-
nın Ramazan ayında, yine Hira 
Mağarası’ndayken vahiy meleği 
Cebrail gelerek:

-Oku! dedi.

Efendimiz:

-Ben okuma bilmem, dedi.

Cebrail ikinci kez:

-Oku! dedi. Peygamberimiz yine:

-Ben okuma bilmem. diye cevap
verdi. Cebrail üçüncü kez aynı istekte bulununca Hz. Muhammed (s.a.v.):

-Ne okuyayım? diye sordu. Bunun üzerine Cebrail, Kur ’an-ı Kerim’in Alak suresinin şu ilk beş
ayetini okudu:

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana 
bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in, en büyük kerem sahibidir.”10 

Hz. Peygamber de vahiy meleğinin okuduğu ayetleri tekrarladı.

Hz. Muhammed (s.a.v.),  bu olaydan sonra heyecan içinde evine döndü, korkmuştu ve titriyor-
du. Bir müddet dinlenip korku ve heyecanı geçtikten sonra yaşadıklarını eşine anlattı. Hz. Hatice, 
Efendimizi şöyle teselli etti:  “Hiçbir korku ve endişe duymana sebep yok. Hiç üzülme, Allah senin 
gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ben biliyorum ki her zaman doğruyu söylersin. Emanete 
riayet edersin. Akrabalarınla iyi geçinirsin. Komşularına nazik davranırsın. Fakirlere yardım elini 
uzatırsın. Gariplere kapını açıp onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka 
yardım edersin?”11 

Hz. Hatice,  daha sonra eşi Hz. Muhammed’i Tevrat’ı ve İncil’i iyi bilen ve yakın akrabası olan 
Varaka’ya götürdü. Varaka, Peygamberimizi dinledikten sonra onun gönderilen son peygamber 
olduğunu anladı ve şöyle dedi: “Bu gördüğün melek, Yüce Allah’ın Musa Peygambere gönderdiği 
Cebrail’dir. Sen ise bu ümmetin peygamberi olacaksın. Ah! Ne olurdu, senin davet gününe yetiş-
sem bütün gücümle sana yardım etseydim.”12 

Allah  “Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabb’ini büyük 
tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”13 emriyle Hz. Muhammed’den insanları dine da-
10 Alak suresi, 1-5. ayetler.
11 Salih Suruç, Peygamberimizin Hayatı, C 1, s.198.
12 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 84.
13 Müddessir suresi, 1-5. ayetler.

“Hira Mağarası”
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vet etmesini istedi. “(Ey Resulüm) Sen önce en yakın akraba ve hısımlarını uyar.”14 emri gereği 
Peygamberimiz, öncelikle yakın çevresini İslam dinine davet etmeye başladı. Yakın akrabalarını bir 
yemeğe çağırdı. Kendisinin Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini anlatarak onları, 
İslam dinine davet etti. Ancak orada bulunanların büyük bir kısmı bu çağrıyı kabul etmedi.

614- Üç yıl gizli davetten sonra açıktan davete başladı.

Peygamberliğin üçüncü yılının sonuna doğru “(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça bil-
dir ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.”15 ayetinin gelmesiyle Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’a 
çağrıyı açıkça yapmaya başladı. Örneğin Peygamberimiz bu amaçla Kâbe yakınlarında bulunan 
Safa Tepesi’ne çıkarak halka seslendi. Toplanan insanlara, “Size şu tepenin arkasında bir düş-
man ordusunun bulunduğunu haber versem bana inanır mısınız?” diye sordu. Onlar, “Evet 
inanırız. Çünkü bugüne kadar senin hiç yalan söylediğini duymadık.” dediler. Bunun üzerine Pey-
gamberimiz, “O hâlde biliniz ki Allah beni peygamber seçti. İnsanları İslam dinine davet etme-
mi emretti. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur.”16 diyerek onları İslam’a davet etti. Mekkeliler 
Hz. Muhammed’in bu çağrısını pek fazla önemsemediler.  Bazıları Hz. Peygamber ve arkadaşları 
ile alay ederek onları küçümsediler. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları İslam dinine davet 
etmeye devam etti. Gün geçtikçe İslam’ı kabul edenlerin sayısı çoğalıyordu. Bu durum, putperest-
leri ciddi olarak rahatsız ediyordu. Bu nedenle Peygamberimize ve arkadaşlarına psikolojik baskı 
uygulamaya başladılar. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke dışındaki insanları da İslam’a davet ediyordu. Bunu gören 
Mekkeliler, Peygamberimize ve arkadaşlarına yönelik baskıları artırdılar. Özellikle kimsesiz, yok-
sul ve güçsüz Müslümanlara daha çok eziyet ve işkence ediyorlardı. Ancak Müşriklerin tehdit ve 
yıldırma çabaları Müslümanları inançlarından alıkoyamıyordu. Bir zaman sonra sözlü saldırı ve 
tehditler yerini fiziki şiddete bırakmaya başladı. Örneğin bir gün Peygamberimiz Kâbe’de namaz 
kılarken bir müşrik, Ebu Cehil’in kışkırtmasıyla bir deve işkembesini Peygamberimizin üzerine 
attı. Bunu duyan Hz. Fatıma babasının yardımına koştu. O, babasının üzerini temizlerken orada 
bulunan müşrikler, bu manzara karşısında alaycı bir şekilde gülüyorlardı. 

14 Şuara suresi, 214. ayet.
15 Hicr suresi, 94. ayet.
16 Ali Himmet Berki- Osman Keskioğlu, Hatemü’l-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, s. 68-69.

 Peygamberimize ilk iman edenler eşi Hz. Hatice, yardımcısı Zeyd bin Harise,  amcasının 
oğlu Hz. Ali ve Mekke’nin ileri gelen tüccarlarından biri olan Hz. Ebu Bekir’dir. 

Bilgi Kutusu
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Müşriklerin baskı ve işkenceleri tüm Müslümanlara yönelerek devam ediyordu. Hz. Bilal bir 
köle iken efendisinin ve müşriklerin baskılarını ve tehditlerini hiçe sayarak Müslüman olduğunu 
ilan etti. Bundan dolayı amansız işkencelere tabi tutuldu. Hz. Bilal’in sahibi olan Ümeyye bin 
Halef, onu bazen aç ve susuz bırakıyor, bazen de Bilal’in boynuna bir ip takarak Mekke sokakla-
rında ücretle tuttuğu çocuklara dolaştırıyordu. Ümeyye bin Halef, bu eziyetlerin işe yaramadığını 
görünce işkenceyi daha da artırdı. Bilal’i sıcak kumların üzerine yatırdı ve onun göğsünün üzerine 
büyük taş parçaları koydu. Bilal’e: “Yemin ederim ki sen ölmedikçe yahut Muhammed’i ve onun 
dinini inkâr ederek Lat ve Uzza’ya tapmadıkça bu azabı senden eksik etmeyeceğim.” dedi. Hz. 
Bilal ise buna karşılık “Allahu ekber, Allahu ekber (Allah en büyüktür.)” diye cevap verdi. Bu söz-
ler Ümeyye’yi çileden çıkarıyor ve Bilal’e işkenceyi daha da artırıyordu. Öyle ki Bilal, kendinden 
geçene kadar işkence devam ediyordu. Sonra Bilal’i o hâlde bırakarak çekip gitti. Bu manzarayı 
gören ve dayanamayan Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Bilal’i satın alarak hürriyetine kavuşturdu. 

Sahabelerden Yasir, eşi Sümeyye ve oğlu Ammar, müşriklerin işkencelerine ve eziyetle-
rine maruz kaldılar. Ancak imanlarından dönmediler. Ağır işkenceler sonucunda Sümeyye 
ve eşi Yasir şehit oldu. Bu iki güzide Müslüman İslam tarihinde inançlarından dolayı şehit 
edilen ilk Müslümanlar olarak bilinir.

Not Edelim!

Bir gün Peygamberimiz Ukaz Panayırı’nda insanları imana çağırarak “Lailâhe illallah 
deyin, kendinizi kurtarın.” diye tebliğde bulunuyordu. Onu adım adım takip eden Ebu Le-
hep ise halka “Bu benim yeğenimdir, yalan söylüyor. Ondan uzak durun.” diyordu. Peygam-
berimizi kâhinlik, sihirbazlık ve şairlikle itham ediyorlar, mecnun olmakla suçluyorlardı. Diğer 
taraftan bazı müşrikler Ebu Talip’e giderek onun vasıtasıyla Efendimize bir takım teklifler 
sunuyorlardı. “Ona Mekke’nin en güzel kızını verelim, onu en zenginimiz yapalım, başımıza 
başkan tayin edelim, yeter ki bu davadan vazgeçsin. Kardeşinin oğluna söyle, atalarımızın 
dinini yalanlamaktan vazgeçsin.” diyorlar ve ona zarar verebileceklerini ima ediyorlardı. Bu 
tehdit ve teklifler karşısında Peygamberimiz cesaret ve kararlılığını şöyle dile getiriyordu. 
“Sağ elime güneşi sol elime de ayı koysalar ben bu davadan vazgeçecek değilim.” 

 (Osman KESKİOĞLU, Siyer-i Nebi, s. 44.)

Bulalım
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Baskılar, sözlü sataşmalar, fiziki işken-
celer, cazip teklifler insanların Müslüman 
olmasına engel olamıyordu. Peygamber 
Efendimiz, sahabelerden Erkam’ın evini bir 
okula dönüştürmüştü. Burada kendisi öğ-
retmen, Müslümanlar da birer öğrenciydi. 
Birçok kimse burada Müslüman oluyor ve 
ondan İslam’ı öğreniyordu.

615- Müşriklerin ağır baskıları üzerine
Hz. Osman liderliğinde (4 kadın, 11 erkek) 
on beş Müslüman Habeşistan’a hicret etti.

Müşriklerin yaptığı işkenceler artık da-
yanılmaz hâle gelmişti.  Bunun üzerine 
Peygamberimiz, Habeşistan’da adaletli bir hükümdar olduğunu söyleyerek bazı Müslümanların 
Habeşistan’a hicret etmelerine izin verdi.  Bu hicret,  615 yılında on beş kişi ile gerçekleştirildi. Ha-
beşistan Hükümdarı Necaşi, Müslümanlara çok iyi davrandı. Habeşistan’a ikinci hicret, 616 yılında 
doksan kişilik bir grupla gerçekleştirildi. Böylece Müslümanlar burada güvenli bir ortama kavuştular. 

616- Mekkeli müşrikler Müslümanlara boykot uygulamaya başladılar.

Mekkeli müşrikler Peygamberimizi ve Müslümanları cezalandırmak amacıyla boykot başlattılar.
Buna göre Mekkelilerden hiç kimse Müslümanlarla konuşmayacak, onlarla alışveriş yapmayacaktı. 
Bu türden kararlarla Müslümanları toplumsal hayattan dışlamaya çalıştılar. Üç yıl kadar (616-619) 
süren bu boykot döneminde Peygamberimiz ve Müslümanlar büyük sıkıntılar çektiler. Yürekleri dağ-
layan birçok dram ve acı yaşadılar. Vicdan sahibi bazı Mekkelilerin girişimiyle boykot kaldırıldı. Ancak 
boykot hedefine ulaşamamış ve başarısız olmuştu. İslam günden güne yayılmaya devam ediyordu. 
Bu sırada Müslümanları üzen iki büyük acı yaşandı. Önce Peygamberimizin “O ölünceye kadar Ku-
reyş bana pek dokunamazdı.” dediği amcası Ebu Talip vefat etti. Onun üzüntüsü henüz dinmeden 
Peygamberimizin sevgili eşi Hz. Hatice de vefat etti. Boykot yıllarının getirdiği acıların üzerine yaşa-
nan bu iki üzücü olayın acısı Peygamberimizi ve Müslümanları derinden yaraladı. Bundan dolayı bu 
yıla “Hüzün Senesi” denildi. 

Peygamberimiz (s.a.v.) yaşadığı acılara ve zorluklara rağmen üzerine aldığı davet görevini ye-
rine getirmeye çalışıyor ve insanları İslam’a davet ediyordu. İlk kez İslam’ı tebliğ etmek için Mekke 
dışında bir yere gitmeye karar verdi.  Bu amaçla 620 yılında İslam’ı tebliğ etmek için Taife gitti fakat 
Taifliler onu taşa tuttu. Peygamberimiz onların bu kötü tutumlarına karşı sabretti ve gerçeği anlayarak 
hidayete ermeleri için Allah’a dua etti. Bu duanın sonucu olarak Taifliler 630 yılında topluca Müslü-
man oldu.
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621- Medineli on iki Müslüman ile I. Akabe Biatı yapıldı.

Medine halkı, Hz. Peygamberi Mekke’ye gidip gelen tüccar ve yolcular aracılığıyla duymuşlardı.
Peygamberimiz 621 yılında Mekke’ye gelen Medineli on iki kişilik bir grupla Akabe denen yerde gizli-
ce buluştu. Onlar Peygamberimize bağlılık sözü verdiler. Bu olay, İslam tarihinde Birinci Akabe Biatı 
olarak anıldı. Peygamberimiz, Medinelilere İslam’ı öğretmek üzere Musab bin Umeyr’i görevlendirdi.17 
Onun başarılı çalışmaları sonucunda İslam, Medine’de hızla yayıldı. 

621- II. Akabe Biatı gerçekleşti.

621 yılının hac mevsiminde Medine’den Mekke’ye gelen insanlar arasında yetmiş beş tane Müs-
lüman bulunuyordu. Bu kimseler Peygamberimizle görüşmek için Musab bin Umeyr’in öncülüğünde 
yine Akabe’ye geldiler. Burada Peygamberimizle buluşarak ona bağlılık sözü verdiler. Ardından da 
Peygamber Efendimizi Medine’ye davet ettiler. Bu olaya İkinci Akabe Biatı denilir.

 Böylece Hz. Peygamber ve Müslümanlara Medine’ye hicret yolu açıldı. Hicrete izin veren ayetin 
gelmesiyle Müs lümanlar bireysel ve gruplar hâlinde Medine’ye hicret etmeye başladılar. 

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

Müşriklerin baskıları ve saldırıları Müslümanlara Mekke’de yaşama hakkı tanımıyordu. Ayrı-
ca müşrikler, Dar’un-Nedve’de toplanıp Hz. Muhammed’i (s.a.v.) öldürme kararı almışlardı. Bu 
durum Peygamberimize Cebrail tarafından haber verildi ve hicrete hazırlanması emredildi. Hz. 
Ebu Bekir’le birlikte hicret etme kararı alan Peygamberimiz, Hz. Ali’ye, “Bu gece gidiyorum. 
Sen benim yatağımda yat. Üzerini ört ki müşrikler yatakta benim yattığımı zannetsinler. Şu 
emanetleri de sahiplerine teslim et ve birkaç gün sonra sen de gel.”18 diyerek ona emanetleri 
teslim etme görevini verdi.

Hz. Peygamber evinden çıktığı anda müşrikler hep 
birden saldıracak ve Peygamberimizi kimin öldürdüğü 
belli olmayacaktı. Gecenin bir vaktinde Hz. Peygam-
ber, Kur’an okuyarak evinden çıktı, müşriklerin ara-
sından geçerek Hz. Ebu Bekir’in evine gitti. Allah, onu 
Müşriklere göstermedi. Hz. Ebu Bekir ile buluştuktan 
sonra Sevr Dağı’na gittiler. Orada bir mağarada giz-
lendiler.  Peygamberimiz evinden çıkmayınca müşrik-
ler, gün ağarırken eve girdiler. Ancak gördükleri man-
zara karşısında şaşkına döndüler. Çünkü yatakta Hz. 
Ali yatıyordu. Durumu anladılar ve hemen Peygambe-
rimizi aramaya başladılar. Onu bulanın ödüllendirilece-
ğini ilan ettiler.

17 Osman Keskioğlu, Siyer-i Nebi, s. 71.
18 İrfan Yücel, Peygamberimizin Hayatı, s. 92.
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Mekke’nin her tarafında Peygamberimizi arayan müşrikler mağaranın önüne kadar geldiler. 
Ancak mağaranın ağzının örümcek ağıyla örülmüş olduğunu görünce buraya kimsenin gelmedi-
ğini düşünerek geri döndüler.

Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir, Sevr Mağarası’nda ortam sakinleşinceye kadar üç gün kal-
dılar. Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdullah gizlice buraya yiyecek ve içecek getiriyordu. Daha sonra Ab-
dullah, yolculukta binecekleri birer deve getirdi. Peygamberimiz ve yanındakiler develere binerek 
yola çıktılar. 

622- Hz. Peygamber Kûba Mescidi’ni yaptırdı ve Ranuna Vadisinde de ilk cuma namazını
kıldırdı.

Peygamberimiz ve yol arkadaşları bir hafta sonra Medine’ye bir saatlik mesafede bulunan 
Kûba’ya ulaştılar. Üç gün sonra Mekke’den ayrılan Hz. Ali de onlara yetişti. Kûba’da on gün kadar 
kaldılar ve orada bir mescit inşa ettiler. Bir cuma sabahı Medine’ye doğru hareket ettiler. Beni 
Salim yurdu denen yere geldiklerinde öğle vakti olmuştu. Peygamberimiz cuma namazının farz 
kılındığını bildirdi ve burada ilk cuma namazını kıldılar. Peygamberin Mekke’den yola çıktığı ha-
beri Medine’de çoktan duyulmuştu. İnsanlar onu karşılamak için her sabah şehrin dışına çıkıyor 
ve onun yolunu gözlüyordu.19 Onun geldiğini görünce sevinçlerini şöyle dile getirdiler:

Ay doğdu üzerimize

Veda Tepesi’nden

Şükür gerekti bize

Allah’a davetinden

Ey bizden seçilen elçi 

Yüce bir davetle geldin

Sen bu şehre şeref verdin

Ey sevgili hoş geldin20

Sevgili Peygamberimiz Medine’ye vardıktan sonra bir mescit inşa etti. Mescid-i Nebi’nin bitişiğine 
Suffa adı verilen küçük odalar yapıldı. Bu odalarda kimsesi olmayan, bekâr ve ihtiyaç sahibi Müs-
lümanlar kalıyordu. Daha sonra Peygamberimiz, yedi ay boyunca misafir olarak kaldığı Ebu Eyyüb 
el-Ensari’nin evinden ayrılarak mescidin bir bölümünde ailesine ve kendisine tahsis edilen odaya 
geçti.

623- Müslümanlar arasında kardeşlik (muâhât) oluşturuldu.

Hz. Peygamber (s.a.v) muhacirlerle ensarı kaynaştırdı ve onlar arasında bir kardeşlik oluş-
turdu. Örneğin muhacirlerin barınma, yeme-içme ve iş gibi ihtiyaçlarını karşılamak için ensar ile 
muhacirler arasında dayanışmayı gerçekleştirdi. Muhacir aileleri, ensar ailelerinin yanına, bekâr 
Müslümanları da Suffa yapılıncaya kadar müsait olan evlere yerleştirdi. 
19 Osman Keskioğlu, Siyer-i Nebi, s. 77-78
20 Reşit Haylamaz, Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz, s. 307.
* Hicrî yıl.
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623- Medine Sözleşmesi imzalandı.

Medine’de farklı kabileler yaşıyordu. Onlarla barış içinde yaşamak için Peygamberimiz yazılı
bir antlaşma yaptı. İslam tarihinde “Medine Sözleşmesi” olarak da bilinen bu antlaşma aynı za-
manda Medine’de kurulan İslam devletinin anayasası niteliğindeydi. Bu anayasada Medine’de 
yaşayan farklı inanç gruplarının hakları ve sorumlulukları belirlendi. 

624- Bedir Savaşı (17 Ramazan/13 Mart).

Medine’de bu gelişmeler yaşanırken Mekkeli müşrikler, Müslümanların Mekke’de bırakmak zo-
runda kaldığı mallarını yağmalıyor, arazi ve evlerine el koyuyorlardı. Bir taraftan da Medine’yi iş-
gal edip Peygamberi öldürmek, İslam’ı ortadan kaldırmak için hazırlık yapıyorlardı. Bundan dolayı 
Bedir Savaşı çıktı. 624 yılında yapılan Bedir Savaşı, Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan 
ilk savaştı. Mekkeli müşrikler Ebu Cehil’in komutasında yaklaşık 1000 kişilik bir ordu ile hareket 
ettiler. Müşrik ordusu silah ve asker sayısı yönünden İslam ordusundan daha fazlaydı. Bu neden-
le müşrikler kesinlikle galip geleceklerine inanıyorlardı.21 Fakat düşündükleri gibi olmadı ve bu 
savaşı Müslümanlar kazandı. Peygamber Efendimiz savaşta ele geçirilen esirlerden fidye ödeye-
meyenlerin on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacağını ilan etti. 

625-Uhut Savaşı (7 Şevval/23 Mart).

Bedir Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Mekkeliler intikam almak için fırsat kolluyorlardı. Henüz
Müslüman olmayan Peygamberimizin amcası Abbas, Mekkeli müşriklerin Medine’ye saldırmak 
üzere harekete geçtiklerini Peygamberimize bildirdi. Peygamberimiz 1000 kişiden oluşan bir or-
duyla Medine’den çıktı. Ancak yarı yolda Abdullah bin Übey’in liderliğindeki 300 kadar münafık or-
dudan ayrıldı. Böylece Müslümanların sayısı 700’e düştü. Uhut’a vardıklarında düşman gelmiş ve 
konuşlanmıştı. Elli kadar okçuyu stratejik bir tepeye yerleştiren Peygamberimiz, onlara bu tepeyi 
terk etmemelerini sıkı sıkıya tembih etti. Savaş başlangıçta Müslümanların lehine devam ederken 
okçular bulundukları tepeyi terk ettiler. Bunun üzerine o tepeyi dolaşarak geçen düşman birliği 
Müslümanları arkadan kuşattı ve savaş Müslümanların aleyhine döndü. Bu arada Peygamberimi-
zin şehit olduğu haberi yayıldı. Bu haberin yalan olduğu anlaşılınca Müslümanlar tekrar toparlan-
dılar ve Peygamberimizi korumak için etrafında kenetlendiler. Müşrikler de üstünlük kendilerinde 
olduğu hâlde savaşa devam etmeye cesaret edemediler ve Uhut’tan ayrıldılar.

21 İrfan Yücel, Peygamberimizin Hayatı, s. 118.
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627- Hendek (Ahzâb) Savaşı (Zilkade/Nisan).

Uhut Savaşı sonrası Medine Antlaşması’nda belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyen ve
düşmanca tavırlar sergilemeye devam eden Yahudi Nadiroğulları kabilesi, Medine’den sürüldü. 
Nadiroğulları, diğer kabileleri de kışkırtarak onları Müslümanlara karşı bir savaş yapmaya ikna 
etti. Yaklaşık on bin kişilik bir düşman ordusu çok geçmeden Medine’ye doğru ilerlemeye baş-
ladı. Yahudilerle ittifak eden Mekke ordusunun amacı Medine’yi işgal ederek Hz. Peygamberi 
ve Müslümanları ortadan kaldırmaktı. Müslümanların şehri savunmak amacıyla açtıkları hendeği 
aşamayan ve günlerce süren kuşatmadan bir sonuç alamayan Mekke ordusunun azmi kırıldı. 
Mekkeliler, Müslümanların cesurca direnişi ve çıkan kuvvetli bir fırtına nedeniyle bir sonuç elde 
edemeyeceklerini anladılar.  Kısa süre sonra da geri dönmek zorunda kaldılar. Hendek Savaşı, 
Mekkelilerin her türlü saldırganlığının sonu oldu. Artık bundan sonra Mekkeli müşrikler Medine’ye 
bir daha saldırmaya cesaret edemediler. 

Hudeybiye Antlaşması’nın yazılı metni imzaya hazır hâle getirildiği sırada bir adamın, 
ayaklarındaki zincirleri sürüyerek geldiği görüldü. Bu kişi Süheyl bin Amr’ın oğlu Ebu Cen-
del idi. Süheyl, oğlunu Müslüman olduğu için Mekke’de eve hapsetmişti. Ancak Ebu Cendel 
bir yolunu bulup kaçmayı başarmış ve antlaşmanın yapıldığı yere kadar gelebilmişti. Bu 
gelişmeler karşısında Süheyl, oğlu Ebu Cendel’in antlaşma gereği kendine iade edilmesini 
istedi. Peygamberimiz, antlaşmanın henüz imzalanmadığını ve Ebu Cendel’ in bu antlaş-
ma dışında tutulması gerektiğini söylediyse de Süheyl bunu kabul etmedi. Peygamberimiz 
Süheyl’den oğluna işkence yapmama sözü karşılığında onun isteğini kabul etti. Ancak bu 
durum Müslümanları çok üzdü. Özellikle Ebu Cendel’in “Ya Resulallah! Ey Müslümanlar! 
Siz, beni eziyet etsinler diye mi bunlara teslim ediyorsunuz?” sözü Müslümanları çok hüzün-
lendirdi. Ancak Peygamberimiz Ebu Cendel’i teskin etmeye çalıştı ve Kureyşlilerle yaptığı 
antlaşmaya sadık kalacağına dair Allah adına söz verdiğini belirterek ona sa bır tavsiye etti. 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 10, s. 186.)

Bilgi Kutusu
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628- Hudeybiye Antlaşması yapıldı.

Hz. Peygamber, 628 yılında sahabeleriyle birlikte Kâbe’yi ziyaret etme kararı aldı. Yıllardır
vatanından uzak kalan sahabeler için bu sevindirici bir haberdi. Peygamberimiz, ashabıyla bir-
likte Medine’den yola çıktı. Fakat Müslümanlar, Mekke’ye yaklaştıkları zaman müşriklerin engel-
lemesiyle karşılaştı ve Kâbe’yi ziyaret edemediler. Görüşmeler sonucunda Mekkeli müşriklerle 
Hudeybiye Antlaşması’nı yaptılar ve 
Medine’ye geri döndüler. Antlaşmaya 
göre iki taraf arasında on yıl savaş ol-
mayacaktı. Müslümanlar, bundan sonra 
Kureyş’ten İslam’ı kabul ederek gelen-
leri geri verecek fakat Kureyş, Müslü-
manlardan kendilerine ge lenleri geri 
vermeyeceklerdi. İsteyen kabileler, iki 
taraftan biriyle ittifak yapabilecek ve 
Müslümanlar bu sene değil, gelecek 
sene umre yapacaklardı. 

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra bir 
barış ve güven ortamı oluştu. Hz. Pey-
gamber bu durumu en iyi şekilde değer-
lendirdi. Örneğin Bizans İmparatoruna,  
Habeşistan’a,  İran’a ve daha birçok 
yere İslam’a davet mektupları gönderdi. 
Böylece İslam’a çağrı birçok yere ulaştırılmış oluyordu.

628- Hayber Savaşı (Muharrem/Mayıs).

Müşriklerle işbirliği yaparak Hendek Savaşı’nın çıkmasına sebep olan Yahudiler, Hendek
Savaşı’ndan sonra da rahat durmadılar. Hayber’e sürülen Yahudi kabileleri Peygamberimiz ve 
İslam aleyhinde çeşitli iftira ve propagandaya devam ediyorlardı. Allah Resulü, Mekkeli müşrik-
lerle Hudeybiye Barış Antlaşması yaparak Medine’yi emniyet altına almıştı. Hayber Yahudilerinin 
bulunduğu kuzey tarafı ise güvenli değildi. Diğer taraftan Yahudiler Müslümanların ticaret yolları 
üzerinde bulunuyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı Hayber bir sorun oluşturuyordu. Müslümanlar 
burayı da fethetti. Hayber zaferiyle Hicaz bölgesinde Müslümanların güvenliği sağlanmış oldu. 

629- Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).

Gassanilerin lideri Şurahbil, Peygamberimizin
kendisine gönderdiği elçi Haris’i öldürtmüştü.  Bunun 
üzerine Peygamberimiz, Zeyd bin Harise’nin komuta-
sında üç bin kişilik bir kuvvet hazırladı. Mute’de yapı-
lan savaşta İslam ordusunun komutanlarından Zeyd 
bin Harise, Hz. Cafer ve Abdullah bin Revaha şehit 

Peygamberimizin gönderdiği mektuplardan 
biri.

Araştıralım!
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oldu. Halid bin Velid komutayı ele alarak orduyu toparladı. Fazla kayıp verilmeden geri dönüldü. 
629 yılında yapılan Mute Savaşı, Bizanslı Hristiyanlarla yapılan ilk savaş olarak tarihe geçti. 

Mute Savaşı’ndan birkaç ay sonra Gassanilerin diğer Arap kabilelerini yanlarına alarak Müs-
lümanlara karşı savaş hazırlıkları içerisinde oldukları haberleri Hz. Peygambere geldi. Peygam-
berimiz otuz bin kişilik orduyla birlikte Tebük’e doğru yola çıktı. Meşakkatli bir yolculuktan sonra 
Müslümanlar Tebük’e vardı. Fakat herhangi bir düşmanla karşılaşılmadı. Peygamberimiz Tebük’te 
birkaç hafta kalarak o bölgede bulunan 
bazı kabilelerle anlaşmalar yaptı. Daha 
sonra İslam ordusu savaş yapmadan 
Medine’ye döndü. 

Hudeybiye Antlaşması, 630 yılında 
Mekkeliler ve onların müttefiklerince 
ihlal edildi. Bunun üzerine Peygambe-
rimiz sahabeleriyle birlikte 630 yılında 
Medine’den yola çıktı. Müslümanlar, 
622 yılında zorunlu olarak ayrıldıkları 
bu şehre barış içerisinde girdiler. Sekiz 
yıl önce terk ettikleri mahallelerini ve 
evlerini gezerek hasret giderdiler. Pey-
gamberimizin emriyle Kâbe putlardan 
temizlendi. Peygamberimiz on beş gün kadar Mekke’de kaldı. Bu süre içerisinde haccını yaptı ve 
yüz bini aşan sahabeye Veda Hutbesi okudu. 

630- Huneyn Savaşı (11 Şevval/1 Şubat).

Mekke’nin fethedilmesi diğer Arap kabileleri üzerinde bir endişe oluşturmuştu. Bunlardan biri
olan Hevazin kabilesi büyük bir ordu hazırladı. Bu haberi alan Peygamberimiz bir ordu hazırlayarak 
Huneyn’e doğru hareket etti. Ordunun kalabalık olması bazı Müslümanlarda gurur ve üstünlük duygu-
sunun ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kadar kalabalık orduyu kimsenin yenemeyeceğini düşünü-
yorlardı. Huneyn’e vardıklarında düşmanın kurduğu pusu nedeniyle orduda bir panik yaşandı. Daha 
sonra toparlanan ordu, Hevazinlileri mağlup etti. Kaçan düşman askerleri Taif kalesine sığındı. Pey-
gamberimiz, kaleyi kuşattı ancak kuşatmanın uzun sürmesi üzerine bir müddet sonra geri döndü.

632- Hz. Peygamber’in Vefatı (13 Rebiyülevvel/8 Haziran Pazartesi).

Peygamberimiz hac ibadetini yerine getirdikten sonra Medine’ye döndü. Altmış üç yaşına gel-
mişti. O günlerde ölüm vaktinin geldiğini hisseder gibiydi. Mayıs ayının son günleriydi ve hasta-
lanmıştı. Ashabının üzüntüsünü ve telaşını hisseden Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Çok üzül-
düğünüzü ve endişelendiğinizi görüyorum. Şunu unutmayınız ki ben de bir insanım ve her 
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insan gibi bir gün Rabb’ime kavu-
şacağım. Ama bir gün gelecek si-
zinle cennette Kevser havuzunun 
başında buluşacağız.”22

Peygamberimiz, ashabını teselli 
ettikten sonra onlardan helallik iste-
yerek şöyle buyurdu: “Ashabım! Ki-
min benden alacağı varsa işte ma-
lım, gelsin, alsın.”23

Peygamberimizin hastalığı ağır-
laşmıştı ve o, artık mescide gidemi-
yordu. Namazları kıldırması için Hz. 
Ebu Bekir’i görevlendirdi. 8 Haziran 
632 tarihinde pazartesi günü Allah 
Resulü’nün hastalığı iyice arttı. Bir 
süre hareketsiz kaldıktan sonra sağ 
elinin işaret parmağını kaldırarak 
“Yüce Rabb’ime kavuşmayı isti-
yorum,” dedi ve yüzünde tatlı bir te-
bessümle ruhunu teslim etti.  Hz. Ebu 
Bekir (r.a.), sahabeleri teskin edici bir 
konuşma yaptı. 

632- Hz. Peygamber’in defne-
dilmesi (14 Rebiyülevvel/9 Haziran 
Salı).

Hz. Ali (r.a.), Peygamberimizi yıkadı ve kefenledi. Müslümanlar gruplar halinde Peygamberi-
mizin cenaze namazını kıldılar.24 Peygamberimizin Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılan kabri, 
Medine’de Mescid-i Nebevi’nin içinde bulunmaktadır.  

22 Osman Keskioğlu, Siyer-i Nebi, s. 144.
23 İbn. Kesir, Sire, Cilt4, s.457.
24 Osman Keskioğlu, Siyer-i Nebi, s. 142-144.

k f l di Mü lü l l h li d P b i

Hz. Peygamberin Vefatı

Yok mu, ey yolcu, bu yoldan dönmek;

Yeniden Refref’e binmek yok mu?

Göğe çıktın yine… Lakin bu sefer,

Ya Muhammed, yere inmek yok mu?

Seni görmekte gecikmişleri de

Gelip ashabın edinmek yok mu?

Ağlıyor, ağlıyoruz ardından…

Bu sıcak yaşlara dinmek yok mu?

Varmış ukbada buluşmak… Amma

Bize dünyada sevinmek yok mu?

Seni görmekte gecikmişleri de

Gelip ashabın edinmek yok mu?

(Arif Nihat ASYA, Dualar ve Âminler, s. 78.)

Yazalım

17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




