Hicaz Bölgesi: Mekke, Medine, Taif
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PEYGAMBERİMİZİN VEFATI
8 Haziran 632
Sahabeler Hz. Muhammed’in ölümünden
çok etkilenmişlerdi ve bu durumu
kabullenmekte zorlanıyorlardı. Pek çok
kişi şaşkınlık içerisindeydi. Hz. Ömer “ Kim
Muhammed öldü derse kılıcımla boynunu
vururum” dedi. Hz. Ebubekir daha sakindi,
şaşkınlık içerisinde bekleyen
müslümanlara seslendi: “Muhammed
ancak bir peygamberdir. Ondan evvel nice
peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya
öldürülürse siz gerisin geriye dönecek
misiniz…” Âli imran /144 ayetini okudu
.“Kim Muhammed’e tapıyorsa o, ölmüştür.
Kim de Allah’a tapıyorsa bilsin Allah
ölümsüzdür.” diyerek uyarıda bulundu, ve
oradakileri sakinleştirdi. Hz. Peygamberin
cenaze ve defin işlerinin yapılması
gerekiyordu. Bu işleri Hz. Ali ile Amcası
Hz. Abbas ve oğulları üstlendi.
Peygamberimiz vefat ettiği yer olan, eşi
Hz. Ayşe’nin odasına defnedildi.

VEDA HUTBESİ (Mart 632)

Ey insanlar; Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha
buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir
ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle
mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur. (i.e.b. madde 3)
Ashabım; Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O'da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir.
Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi,
burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları daha iyi
anlayan birisine ulaştırmış olur. (i.e.b. madde 3)
Ashabım; Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi
kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib'in oğlu amcam Abbas'ın
faizidir. Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.
Ashabım; Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye
devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.
Ey insanlar; Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz
kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız.
Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.
Ey mü'minler; Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O
emanetler, Allah'ın kitabı Kur-ân-i Kerim ve Peygamberin sünnetidir.
Mü'minler; Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün
Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman'a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül
hoşluğu ile vermişse o başkadır.
Ey insanlar; Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır.
Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah
üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan
korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. Şu dört şeyi kesinlikle
yapmayacaksınız: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın yaratığı canı haksız yere
öldürmeyeceksiniz. Zina ve Hırsızlık yapmayacaksınız.(i.e.b. madde 1,2)
Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

dindersi.tk
“Ve elbette sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem/4)
“(Rasûlüm) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya/107)
“Andolsun ki Rasûlullah,sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için
güzel bir örnektir” (Ahzab/21)
“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki,sizin sıkıntıya uğramanız
Ona çok ağır gelir. O size çok düşkün , mü’minlere karşı çok şefkatli, merhametlidir”(Tevbe/128)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYAT KRONOLOJİSİ
20 Nisan 571(12 rebiülevvel)
4 yaşına kadar
4-6 yaş arası
6-8 yaş arası
8 yaşında
12 yaşında
17 yaşında
20 yaşında
20 yaşında
25 yaşında
35 yaşında
610(ramazan ayı)
610-613
613
615
616
619
620
621
621
622
622
622(Hicretten 8 ay sonra)
624
624
625
627
628
628
628
629
629
630
630
631
632
632 (Şubat ayı)
8 haziran 632

Doğdu (doğmadan 2 ay önce babası vefat etmişti)babası
Abdullah kureyş kabilesi haşimoğulları soyundandır,Annesi
Amine zühreoğulları soyundandır.
Süt annesi Halime’nin yanında kaldı
Annesinin yanında kaldı.
Büyükbabası Abdülmuttalib’in yanında kaldı.
Amcası Ebu Talib’in yanına verildi.
Amcası Ebu Talib’le Şam’a bir ticari seyahat yaptı.
Amcası Zübeyir’le Yemen’e bir seyahat yaptı.
Ficar savaşlarına katıldı
hılfulfudul cemiyetine katıldı(Haksızlıkla mücadele için kurulmuştur)
Hz.Hatice ile evlendi.(Kasım,Abdullah,Zeynep,Rukiye ,
Ümmü Gülsüm ve Fatıma adında 6 tane çocukları oldu)
Kâbe hakemliği yaptı.
Nur dağında Hıra mağarasında Peygamberlik gönderildi.
Gizli davet, Dârul Erkam’da toplanılmıştır,
Safâ tepesine çıkarak açık daveti başlatması,
Müslümanların baskılar sonucu Habeşistan’a hicreti,
Mekkeli müşriklerin müslümanlara boykot ilan etmesi(üç yıl)
Amcası Ebu Talip veEşi Hz.hatice’yi kaybetti.(Hüzün yılı)
Taif seferi
İsra hadisesi (Mekke’den Kudüs’e gece yolculuğu),
1. Akabe biatı(Medineli 12 müslümanla görüşmesi)
2. Akabe biatı(Medineli 75 müslümanla görüşüp biat alması)
Medine’ye hicret etti
Hz. Aişe ile evlendi
Oruç ve zekat farz kılındı.
Bedir savaşına katıldı.
Uhut savaşına katıldı
Hendek savaşına katıldı
Mekkelilerle Hudeybiye anlaşmasını imzaladı
Önemli merkezlere elçilerle mektup gönderip İslam’a davet etti
Hayber’in fethi (Yahudi şehri)
Mute savaşı (kendisi katılmadı)
Kabe’yi ziyaret etti.(Bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yapılması)
Mekke’yi fethetti
Huneyn savaşına katıldı.
Tebük seferi ( düşman karşılarına çıkmadığı için savaş olmadı)
Oğlu İbrahim öldü
Veda haccını yaptı,yaklaşık yüz yirmi bin kişiye veda hutbesini okudu
Vefat etti.Kabri Medine’de Mescid-i Nebevinin içinde ,yeşil kubbenin
altındadır.kabrinin bulunduğu yere Ravza-i Mutahhara denir

Hicretin Sebepler:
Mekke’de Müslümanlara yapılan işkence ve
zulümler, İslam’ tebliğ için bir ortamın kalmaması
Sonuçları:
Müslümanlar zulüm ve işkencelerden kurtuldu,
İslam dini hızla yayılma imkanı buldu, hicret Hz.
Ömer döneminde hicri takvimin başlangıcı kabul
edildi.

Medine’de Sosyal barışa yönelik faaliyetler
Muhacirler Ensar bir aileyle kardeş aile
yapıldı. Evs ve hazrec kabileleri arasında
barış yapıldı. Müslüman ve Yahudileri
kapsayan Medine Sözleşmesi imzalandı.
Medine’de Eğitim Faaliyetleri
Mescidi Nebinin eğitim faaliyetlerinin merkezi
olarak kullanıldı, bitişiğine fakir sahabilerin
eğitim gördüğü Suffa adında bir yer yapıldı.

İslam’ı Yayma Çabaları
Hz. Muhammed yaklaşık 23 yıl
boyunca hayatını İslam
davasına ayırmıştır. İslam’ı
yaymak için gece gündüz
çalışmış, bu uğurda hiçbir
fedakârlıktan kaçınmamıştır.
628 yılında Mısır, İran, Bizans,
Yemame, Habeş kralı ve
Gassani kralına İslam’a davet
mektupları göndermiştir

