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YÛSUF’UN MUÞTUSU

Uçsuz bucaksýz bir yeþillik içinde meyveleri-
nin aðýrlýðýný taþýyamayan hurma aðaçlarý… Bu
bahçede dolaþan iki kiþi… Onlardan biri Yûsuf
Peygamber, diðeri Hadîce annemizin sevgili babasý
Huveylid… Yûsuf Peygamber hurma topluyor ve
Huveylid’in eteðine dolduruyordu. Lakin bir türlü
eteði dolmak bilmiyordu. 

Yûsuf Peygamber, en sonunda irice bir hurma
kopardý dalýndan, onu Huveylid’in aðzýna kendi
elleriyle koydu. Ýþte tam bu sýrada bir ses iþitti
Huveylid: 

– Huveylid, uyan artýk!

Gözlerini açýnca rüya gördüðünü anladý: 
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– Ya Fâtýma! Gel hele bir yanýma… Bak sana
neler anlatacaðým, diyerek Fâtýma’yý yanýna çaðýrdý. 

Fâtýma yanýna geldiðinde Huveylid’in gözleri
güneþ gibi parlýyordu. Çok mutlu olduðu belliydi.
Fâtýma da tebessüm ederek:

– Söyler misin neler oldu? Nedir bu mutluluðu-
nun sebebi, dedi.

– Bir oðlumuz olacak. Bolluk, bereket getirecek
evimize. Namý her yerden duyulacak. Onun adýný
Yûsuf koyacaðým. Yûsuf Peygamber gibi olsun hu-
yu da güzelliði de.

Fâtýma sakin bir þekilde dinledi sevgili eþini. 

Rüyasýný anlatýrken eþinin gözlerine bakýyordu
Huveylid. Fâtýma’nýn ilgisizliðine þaþýrdý:

– Ya Fâtýma! Sevinmedin mi yoksa, dedi. 

Yüreði yumuþacýktý Fâtýma’nýn. Kimsenin üzül-
mesini istemezdi. 

– Cancaðýzým senin dediklerinin doðru çýkmasý-
ný çok isterim. Lakin rüyada görülen hurma kýza
iþaret eder. Bana kalýrsa bir kýzýmýz olacak, dedi.

Huveylid, kendini salýverdi. Merhamet dilerce-
sine eþi Fâtýma’nýn yüzüne bakýp:

– Öyle olursa babam bana ne der? Halkýn içine
nasýl çýkarým?
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Fâtýma’nýn yüreði sýkýþtý, gözleri doluverdi.

– Her rüya gerçek olmaz… Kýz için de erkek
için de hazýrlýklý olmak lazým.

Huveylid, Fâtýma’nýn yanýndan ayrýldý. Odada
gezindi. Pencereden dýþarýya göz attý. Eþinin yanýna
tekrar döndü. Ýç çekerek konuþtu:

– Kýzýný canlý canlý topraða gömmek ister mi-
sin?

– O ne demek Huveylid? Erkek de olsa kýz da
olsa onu caným gibi korurum, dedi. 

Huveylid, temiz kalpli, faziletli, güzel ahlaklý
bir insandý. Toplumdaki huzursuzluktan rahatsýzlýk
duyuyordu.  

– Ben de senin gibi düþünüyorum. Ya gelenekler,
görenekler?

Fâtýma kocasýna verecek cevap bulmakta zor-
landý. Baþý arý kovaný gibi uðuldamaya baþladý. Çok
deðiþik düþünceler geliyordu aklýna. Gözlerine yaþ-
lar indi. Kocasýna:

– Seni de bir kadýn doðurmadý mý, diye sordu. 

Huveylid, eþi Fâtýma’nýn yüzüne baktý.

– Doðru söylüyorsun, ama ilk çocuðumun erkek
olmasýný istiyorum.

Fâtýma, çöl kanunlarýný çok iyi biliyordu.  

4



– Sen üzülme Huveylid. Doðacak çocuðumuz
hayýrlý biri olacak.

Huveylid, hislendi. Korkunç hatýralar geldi ak-
lýna. Diri diri kuma gömülen kýz çocuklarýný düþün-
dü. Baþýný eðip konuþtu:

– Kimsede vicdan kalmadý. Ýnsanlar cahil. Ba-
bam benden kendi soyunu sürdürecek erkek evlat
bekliyor. O, “Esed’in kýz torunu olmuþ!” dedirtmez
kendine. 

– Benim içimde bir his var ki bir kýzýmýz olacak.
Kalpler yumuþayacak. Çünkü o, bize Yûsuf’un muþ-
tusu, dedi Fâtýma.

Huveylid, eþinin son sözleri üzerine biraz olsun
rahatladý. Yorumu beðenmiþti. Fâtýma’nýn yüzüne
bakýp gülümsedi. 

* * *
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ADI HADÎCE OLSUN

Rüyanýn üstünden çok fazla bir zaman geç-
memiþti ki Fâtýma rahatsýzlandý. Hesaplarýna göre
doðum vakti daha gelmemiþti. Erken baþlayan do-
ðum sancýsý aileyi korkutmuþtu. Acaba bebekleri
ölü mü doðacaktý? 

Huveylid, hemen yakýn akrabalarýna haber
verdi. Kýsa zamanda amcasý, kardeþleri, babasý ve
komþularý eve toplandý. Huveylid’in yeðeni Varaka
bin Nevfel de kýz kardeþiyle gelmiþti. Herkes çok
heyecanlýydý. 
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Hemen hazýrlýklara baþlandý. Doðacak çocuk

erkek olursa muhteþem bir kutlama tertip edecek-

lerdi. 

Huveylid, dilini yutmuþ gibi hiç kimseyle ko-

nuþmuyordu. 

Akþam olmak üzereydi. Vakit ilerledikçe herke-

sin sýkýntýsý arttý. Gözler içeriden gelecek güzel bir

haber için kapýdan ayrýlmýyordu. Nihayet beklenen

an geldi. Ebenin çýkmasýyla dýþarýda bir hareketlilik

oldu. Kadýn, Huveylid’in babasý Esed’e yaklaþtý.

Utana, sýkýla:

– Saðlýklý bir kýz çocuðu doðdu. Fâtýma’nýn da

durumu iyi, dedi. 

Bu haberi herkesle birlikte duyan Huveylid, pek

sevinemedi. Çünkü bir erkek çocuk bekliyordu. Bü-

yük bir suç iþlemiþ gibi yüzü kýzardý. Neredeyse að-

layacaktý. Evin arkasýna doðru yürüdü. 

Sýrtýný duvara yasladý. Bahçede otlayan develere

baktý. Yanýna gelen bir kölenin sesiyle irkildi. Köle,

onu çaðýrýyordu. Geleneklere göre doðum yapan

kadýn ziyaret edilirdi. 
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Varaka, Esed ve Huveylid; Fâtýma’nýn yanýna
girdiler. Herkesin yüzü asýktý. Fâtýma yataktaydý.
Bebeðini baðrýna basmýþ öylece yatýyordu. Bebeði
görünce Esed’in yüzündeki gerginlik, yerini tebes-
süme býraktý. Tarifsiz bir þekilde kalbi yumuþayýver-
di. Gözleri ýþýldadý. Misafirlerine müjdeli bir haber
verecekmiþ gibi hemen geri döndü. 
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Esed oradakilere:

– Bir kýzýmýz oldu. O, evimize þenlik, soframýza
bereket getirsin. Buyurun sofraya, dedi. 

Herkes olduðu yerde kalakaldý. Burun kývýran-
lar, yüzünü ekþitenler oldu. Böyle bir cevap ummu-
yorlardý Esed’den. Kalabalýkta onun sözlerine en
çok sevinen Huveylid oldu. 

Huveylid, sýrf babasýný hoþnut etmek için çocu-
ðunun erkek olmasýný istiyordu. Bir kýzýnýn olacaðý-
ný, gördüðü rüyadan dolayý tahmin ediyordu. Artýk
Huveylid’in de yüzü gülmeye baþladý. Hemen ba-
basýnýn elini öptü. Gördüðü manzara karþýsýnda Va-
raka, kendini tutamadý. Ortaya yürüdü. Bir an dur-
du. Aklýna yeni bir þey gelmiþ gibi hemen minik be-
beði getirmelerini söyledi. Varaka’nýn isteði çabuk
gerçekleþti. Bebeði getirip eline verdiler. Masum
yavruyu eline aldýktan sonra tebessüm etti: 

– Bunun adý Hadîce olsun. Vakti gelmeden
doðdu. Hem de yüzü bembeyaz, dedi. 

Varaka, kýsa bir konuþma yaparak bu ismin talih
getirmesini diledi. 

* * *
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SAYGIN MÝSAFÝR

Ad verme merasiminden sonra Huveylid’in
evinde birkaç kadýnla, Esed ve Varaka kaldý. Kadýn-
lardan biri Abdulmutalip’in gelmekte olduðunu
söyledi. Bu haber üzerine herkes onu karþýlamaya
çýktý. O, sokak kapýsýnda büyük bir hürmetle karþý-
landý. 

Kureyþ kabilesinin lideri olan ve Zemzem kuyu-
sunu bulan Abdulmutalip sevilen, sayýlan birisiydi.
Avluda biraz durdu. Etrafý inceledi. 

Ýkram edilen þerbetten içerlerken Hadîce’den
bahsettiler. Varaka da onlarýn yanýna yaklaþtý. Az
sonra Huveylid de sohbete karýþtý. Abdulmutalip:
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– Bir kýzýn doðumunun ardýndan insanlarýn yü-

zünün güldüðünü ilk defa görüyorum. Benim içim-

de de bir ferahlýk var, dedi. 

Esed, baþýný kaldýrýp semaya baktý. Hava ber-

raktý. Sanki yýldýzlar, dolunayýn etrafýna birikmiþti.

Tebessüm ederek konuþtu: 

– Ey reisimiz, ben de kýz çocuðu doðarsa çýldýra-

caðýmý sanýrdým, ama öyle olmadý, dedi.

Abdulmutalip, Hadîce’yi merak etmeye baþla-

mýþtý:

– Ben, bu çocuðu  görmek istiyorum, dedi. 

Hep birlikte içeri girdiler. Hadîce beþiðinde ya-

týyordu. Baþucunda ýþýl ýþýl yanan kandiller, ona ayrý

bir güzellik katýyordu. 

Abdulmutalip, minik bebeði aldý. Ýki eliyle ha-

vaya kaldýrdý. Hadîce, bir kuþ gibi hafif, bulut gibi

yumuþacýktý.  

Abdulmutalip þaþýrmýþtý. Bu kadar pýrýl pýrýl bir

kýz çocuðunu görmemiþti ömründe. Hediye olarak

hazýrladýðý paralarý azýmsadý. Elini tekrar cebine attý.

Cebinde kalanlarý da çýkardý. Sayma ihtiyacý duy-

madan beþiðin baþucuna býraktý. 
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Orada bulunanlarýn yüzünden þaþkýnlýklarý oku-
nuyordu. Çünkü böyle büyük hediyeler sadece er-
kek çocuklara verilirdi. Abdulmutalip’in bu hareke-
tinden odada bulunan herkes etkilendi. Huveylid,
Hadîce’nin yanýna yaklaþtý. Kýzýna sonsuz bir sev-
giyle baktý. 

Abdulmutalip, Hadîce’ye hediyelerini verdikten
sonra izin isteyip evden ayrýldý. Onun geliþi evdeki-
leri sevindirmiþ, Huveylid ve ailesi için ayrý bir gu-
rur kaynaðý olmuþtu. O günün geleneklerine göre
böyle ziyaretler ancak erkek çocuk doðarsa yapý-
lýrdý. 

Hadîce’nin doðumuyla birlikte bazý gelenekler
de deðiþmeye baþlamýþtý. Buna Huveylid ve Fâtýma
çok seviniyordu. Evlerinin neþesi, gönüllerinin eð-
lencesi olmuþtu Hadîcecik. 

O günün âdetlerine göre çocuklar sütanneye
verilirdi. Bu yüzden Hadîce de üç aylýkken belli bir
süre için anne ve babasýndan ayrýlmak zorunda
kaldý. 

* * *
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ÇOCUKLAR

Anne ve babasý, Hadîce’nin iyi bir insan ol-

masý için ellerinden gelen her þeyi yapýyorlardý..

Huveylid, kýzýnýn Varaka bin Nevfel tarafýndan ye-

tiþtirilmesini istiyordu. Bu düþüncesini eþine açtý.
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Fâtýma onun fikrine katýldýðýný söyledi. Ýkisi birlikte
Varaka’ya gittiler, konuþtular. Varaka, onlarýn tek-
lifini hiç düþünmeden kabul etti. Artýk Hadîce’nin
öðretmeni belli olmuþtu. 

Hemen derslere baþlandý. Hiç zorlanmadan oku-
ma ve yazmayý öðrendi. Varaka, onun zekâsýna ve
çalýþkanlýðýna hayran olmuþtu. 

O zamanlar Arabistan’da kýz çocuklarý cahil
býrakýlýr, köle gibi çalýþtýrýlýrdý. Erkeklerden bile
okuma yazma bilenlerin sayýsý çok azdý. Hadîce için
okuma yazma bilmek önemli bir ayrýcalýktý.

Hadîce, okuma yazmanýn yanýnda Varaka’dan
deðiþik bilgiler de öðrendi. Çok geçmeden terbiyesi
ve güzelliðiyle herkesin ilgisini çeker oldu. Yaþý yet-
meden evlenme teklifleri almaya baþladý. O ise dü-
nürleri geri çeviriyordu. 

Yaþý on beþe yaklaþtýðýnda haným hanýmcýk bir
kýz olmuþtu. Herkes onun hanýmefendiliðinden ve
temizliðinden bahsediyordu. Artýk annesi ve babasý
onun evlenme yaþýnýn geldiðini düþünüyordu. Da-
mat adaylarýný, esaslý bir biçimde incelemeye baþ-
ladýlar. En son gelen Ebu Hâle, kimsenin reddede-
meyeceði bir insandý. Herkes tarafýndan sevilip sa-
yýlýrdý. 

Annesi, Hadîce’ye: 
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– Kýzým, seni Ebu Hâle istiyor, dedi. 

Hadîce’nin baþý önüne düþtü. Ebu Hâle, Mek-
ke’nin soylu ve zengin ailelerinden birinin çocuðuy-
du. Dürüst ve þerefli bir gençti, çalýþkandý. 

Kafasýný kaldýrýp annesine sordu:

– Babam ne diyor bu iþe?

– Babanýn gönlü var, diye cevap verdi Fâtýma. 

Kýsa bir sessizliðin ardýndan Hadîce konuþmaya
baþladý:

– Siz ne derseniz o olur, ama amcamýn oðlu Va-
raka’ya sormadan karar vermek istemiyorum, dedi.

Fâtýma, büsbütün rahatladý. Yüzü güldü:

– Kýzým, doðru düþünüyorsun. Zaten biz de ona
danýþmadan Ebu Hâle’ye söz vermeyecektik. 

Hadîce:

– Peki, þimdi gidip sorabilir miyim, dedi. 

Annesi baþýný salladý. Bu “evet” demekti. Ýzin
alýr almaz hemen Varaka’ya koþtu. Varaka:

– Ya Hadîce sýkýntýlý görünüyorsun. Nedir bu
hâlin, dedi. 

Hadîce:

– Ey amcamýn oðlu! ya da! Ebu Hâle bana talip
olmuþ. Annem ve babam da onu istiyor. Onunla ev-
lenmeme izin verir misin?
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Varaka, babacan bir tavýrla:

– Doðrusu þudur ki o güzel bir insandýr. Zen-
gindir, dürüsttür, asildir. Annen baban razýysa sen
de razý ol, dedi.

Hazreti Hadîce cevap  vermedi.

Varaka, Hadîce’yi baþtan aþaðý süzdü. Sonra
emir verir gibi konuþtu:

– Sen onunla evlen! Nikâhýný da ben kýyacaðým.

Hazreti Hadîce, on beþ yaþýndayken Ebu Hâle
ile evlendi. Bu evlilik uzun sürmedi. Kocasý geride
iki çocuk ve büyük bir servet býrakarak vefat etti. 

Hazreti Hadîce, kocasýnýn ölümü üzerine tica-
rete atýlmaya karar verdi. Kervanlarýný hazýrladý ve
yakýn çevrelere gönderdi. Ýyi paralar kazanarak ser-
vetine servetler katmaya baþladý. Bu
yönüyle de Mekke’nin seçkin
kadýnlarý arasýna girdi. 

Onun üstün kabili-
yeti, zekâsý, güler yüzlü
ve dürüst olmasý kim-
senin gözünden kaç-
mýyordu. Mekke’nin
tecrübeli tüccar-
larý, onu gýptayla
izliyordu. Çok
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geçmeden evlilik teklifleri yapmaya baþladýlar. Ha-
dîce ise bütün gelenlere “Hayýr!” diyordu. Fakat
asaleti, dürüstlüðü, zenginliði ve çalýþkanlýðýyla ta-
nýnan Atîk’in teklifini düþündü. Büyükleriyle gö-
rüþtü. Herkes Atîk’le evlenmesinin doðru bir karar
olacaðýný söyledi. 

Hazreti Hadîce, on yedi yaþýnda ikinci evliliðini
yaptý. Bu evlilikten de bir kýz çocuðu oldu. Çocuðun
doðumundan kýsa bir süre sonra kocasý Atîk ker-
vanla uzun bir yolculuða çýktý, fakat geri dönemedi.
Ölüm haberi geldi. Hazreti Hadîce tekrar dul kaldý.
Artýk evliliði düþünmüyordu.  

Ticaret yapmaya devam etti. 

* * *

17



MEKKE’DE SABAH YAKIN

Arabistan Yarýmadasý’nda zenginler, bolluk

içinde þatafatlý bir hayat yaþarken fakirler yiyecek

ekmeðe muhtaçtý. Hadîce Annemiz de zenginler sý-

nýfýndaydý, fakat sade bir hayatý vardý. Ev iþlerini

kendi yapar, çocuklarýna kendi bakardý. 

O, ticaretten elde ettiði kârýn büyük kýsmýný

muhtaçlara ve çocuklara ayýrýyordu.  Onun kervaný,

Mekke’ye girdiðinde çevresi fakir insanlar, yetim

çocuklarla sarýlýyordu. Fukaranýn ümidi, öksüzlerin

velisi olmuþtu. 
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Otuz dört yaþýna geldiðinde babasýný savaþta
kaybetti. Çok geçmeden annesi de hastalanarak öl-
dü. Anne ve babasýnýn yokluðu ona çok dokundu. 

Sýrlarýný paylaþtýðý, sýkýntýlarýný anlattýðý çok az
insan vardý. Onlarýn da ikisi ölmüþtü. Varaka da ol-
masa yapayalnýz kalacaktý. Varaka’nýn yaþý seksene
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yaklaþmýþ, gözleri görmüyordu. Kimsesizlik duygu-
su aðýr bastýðý zamanlar Varaka’yý ziyaret ederdi.
Bu geliþ gidiþler sýrasýnda Varaka, ona kutsal kitap-
larda sözü edilen son peygamberin vaktinin geldiði-
ni haber veriyordu. 

Müjdelenen son peygamber, Hadîce’nin kafasý-
ný sürekli meþgul ederken artýk rüyalarýna da girer
olmuþtu. 

Bir gece bir rüya gördü Hadîce Annemiz. Fakat
bu rüya, diðerlerinden farklýydý. 

Gökten bir yýldýz kopup Hadîce Annemizin si-
nesine girdi ve kollarýndan çýktý. Gökyüzüne yükse-
lirken her yeri ýþýða boðdu. Uyanýnca gördüklerinin
bir rüya olduðunu anladý. Hüzünlendi:

– Zaten bu güzellik, sadece rüyalarda görülebi-
lir, dedi. 

Usulca doðruldu yataðýndan. Uçar gibi pence-
reye doðru yürüdü. Pencereyi sonuna kadar açtý.
Serin bir rüzgâr esti. Gökyüzüne baktý. Hava ber-
raktý. Yýldýzlar, yanýp sönüyordu. Rüyada gördüðü
yýldýzý aradý semada. Yýldýzlarýn birbirinden farksýz
olduðunu görünce:

– Nasýl olsa sabah yakýn! Amcamýn oðlu Vara-
ka’ya bu rüyamý yorumlatýrým, dedi. 
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Güneþ ufukta belirince hazýrlanýp yola çýktý. So-
luðu Varaka’nýn evinde aldý. Varaka ondaki bu he-
yecanlý hâli farkedince:

– Hayrola, nedir bu hâlin, diye sordu.

Hadîce Annemiz, gördüklerini olduðu gibi ak-
tardý. Varaka’nýn dili tutulacaktý neredeyse. Kalp
atýþlarý yükseldi. Gözleri doldu. Sakin bir sesle:

– Müjdeler olsun ey Hadîce! Müjdeler olsun sa-
na… Bu rüya sana apaçýk bir ikrâmdýr. Senin evin
nurla dolacak. Doðrusunu Yaratýcý bilir, ama bu nur
peygamberlik nuru olacak, dedi. 

Gözleri fal taþý gibi parladý Hadîce’nin. Duy-
duklarý karþýsýnda donakaldý. “Bu rüyanýn benimle
ilgisi ne?” der gibi Varaka’ya baktý. Varaka bildikle-
rini anlatmaya baþladý:

– Son peygamber aramýzdadýr. 

Hadîce Annemiz irkildi. Kalbi duracak gibiydi. 

Varaka, bir kitaptan okur gibi anlattý bildiklerini.
Kelimelerin üzerine basa basa konuþtu:

– O, Kureyþ’ten birisidir. Haþimoðullarýndan…
O’nun eþi olacaksýn!

Hadîce Annemiz Varaka’nýn son sözünü kafa-
sýnda tekrarladý: “O’nun eþi olacaksýn!” ne demekti
bu? Yanlýþ mý duymuþtu acaba? Sonra merakla Va-
raka’ya sordu:
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– Eþi mi olacaðým?

– Evet ya Hadîce! Onun eþi sensin. Senin za-
manýnda O’na ilk vahiy gelecek. Ýlk iman eden de
sen olacaksýn. O’nun dini bütün âleme yayýlacak,
dedi. 

Hazreti Hadîce: “Ben evlenmeyi hiç düþünmü-
yorum.” diyecek oldu. Sonra vazgeçti. Gördüðü
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rüyayý tekrar düþündü. “Peygamber eþi olmak nasýl
bir þeydir?” diye geçirdi içinden. 

Varaka, onun kalbini okumuþ gibi Son Peygam-
ber’in özelliklerini saymaya baþladý:

– O, ahlaksýz deðildir. Çarþýlarda baðýrýp çaðýr-
maz. Kötülüðe kötülükle karþýlýk vermez. Affý ve
merhameti boldur.

Hadîce Annemiz kýsa bir þok geçirmiþti âdeta.
Bütün bildikleri beyninden silinivermiþti birdenbire.
Kekeleyerek Varaka’ya sordu:

– Ey amcamýn oðlu, bunlarý nereden biliyorsun?

Bu sorunun cevabýný ondan defalarca dinlemiþti.
Unutmuþ olamazdý. Keskin bir zekâsý vardý Hadîce
Annemizin. Varaka, her þeyi ilk kez öðretir gibi an-
latmaya baþladý: 

– Tevrat ve Ýncil, O’nun geleceðini haber veri-
yor, diye baþladý sözlerine. Tane tane anlattý. 

Hadîce Annemiz, Varaka’nýn açýklamalarýný dik-
katlice dinledi. Bir soru daha sordu:

– Öyle anlatýyorsun ki sanki karþýnda duruyor.
Söyler misin onun dýþ görünüþü nasýl olacak? 

– Ýncil’de okuduðuma göre boyu kýsa deðildir.
Orta boyludur. Açýk tenlidir. Ýki omuzu arasýnda

23



peygamberlik mührü vardýr. Sadaka kabul etmez.
Eþek ve deveye biner. Çobanlýk yapar. Koyun saðar.
Yamalý elbise giyer. Adý da Ahmed’dir, dedi. 

Yaþý otuzu geçmiþti Hadîce Annemizin. Bütün
evlilik tekliflerini reddediyordu. Bu rüya onun dü-
þüncelerini deðiþtirdi. Yeni bir evlilik hazýrlýðýna
baþladý. Peygambere layýk bir eþ olmak için sürekli
kendini yetiþtiriyordu. Kendini ilme verdi. Vara-
ka’nýn yanýna giderek ondan yeni dersler aldý. Ýncil
ve Tevrat’ý inceledi. Zaten tertemiz olan yaþantýsýna
daha çok dikkat etmeye baþladý. 

Varaka gibi o da Hazreti Ýbrâhîm’in getirmiþ ol-
duðu Hanif dinine inanýyordu. Sýk sýk ibadet için
Kâbe’ye giderdi. Kâbe’nin içinde günden güne ar-
tan putlara bakar, insanlarýn akýlsýzlýðýna üzülürdü. 

* * *
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O’NUNLA EVLENÝN

Son seferden dönen kervanla Hazreti Hadîce
iyi kâr elde etmiþti. Kâbe’ye gidip Allah’a þükretti.
Aklýna yardýma muhtaç insanlar geldi. Onlar için de
merhamet diledi Allah’tan. 

Ýnsanlarýn mal gibi alýnýp satýlmasýndan kahro-
luyordu. Kâbe’yi tavaf ederken bunlar için aðladý. 

Halk bir  kurtarýcý bekliyordu. Hadîce Annemiz,
bu kurtarýcýnýn son peygamber olacaðýna inanýyordu.
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Son peygamberin ilk eþinin de kendisi olacaðýný
ümit ediyordu. Bu, onun için büyük bir þeref olur-
du, ama bu halkýn düzelmesinin kolay olmayacaðýný
düþünüyordu. Hadîce Annemiz kendi kendine: “Ýþin
çok zor ey Nebi!” dedikten sonra evine yöneldi. 

Yolunun üstünde kadýnlar eðleniyordu. Hadîce
Annemiz de onlarýn arasýna katýldý. Çok geçmeden
yanlarýna yabancý bir adam geldi:

– Ey Mekke kadýnlarý! Ey Mekke kadýnlarý, de-
di. Bütün yüzler sesin geldiði yöne çevrildi. Adam,
telaþ dolu cümlelerle:

– Þüphesiz ki pek yakýnda burada bir peygam-
ber ortaya çýkacak. O’nun adý Ahmed’dir. Ýçinizden
kim olursa O’nunla evlenmekten çekinmesin, dedi. 

Putperest kadýnlar, “peygamber” sözünden ra-
hatsýz oldular. Ýçlerinden adama “deli” deyip taþ
atanlar oldu. Hadîce Annemiz yerinden kýmýlda-
madý. 

Adamýn sözlerindeki manayý anlayan tek kadýn,
Hadîce Annemiz olmuþtu. Bu adam, onun, rüyasýný
gördüðü nebiden bahsediyordu.

* * *

27



RÜYALARIN SULTANI

Üst üste gelen savaþlar, Mekke halkýný fakir-
leþtirmiþti. Hadîce Annemizin elinde ise çok mal
vardý. Bunlarý Þam’da satmak istiyordu. Bunun için
hazýrladýðý kervanýn baþýnda kendi þerefine leke dü-
þürmeyecek, dürüst bir adam arýyordu. Onun böyle
birini aradýðýný Ebu Talib haber alýnca soluðu Pey-
gamberimizin yanýnda aldý. Efendimize: 

– Ey yeðenim! Zaman bozuldu. Sýkýntýlar arttý.
Biz de fakir düþtük. Ben, malsýz bir adamým. Artýk
ticaret yapmaya gücüm kalmadý. Mekke’de Þam’a
gitmeye hazýrlanan kervanlar var. Bu kervanlardan
birisi de Huveylid kýzý Hadîce’ye ait. O, kendi ker-
vanýnýn baþýnda gidecek güvenilir, temiz ve vefakâr
bir insan arýyor. Ýnanýyorum ki seni hemen kabul
eder, dedi. 
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Sevgili Peygamberimiz:

– Hadîce, belki bize haber gönderir, deyince Ebu
Talib:

– Ben, senin gibi düþünmüyorum. O, bu iþi bir
baþkasýna da verebilir. Bence hiç vakit kaybetme-
den ondan iþi isteyelim, dedi. 

Peygamber Efendimiz:

– Amcacýðým! Sen nasýl istiyorsan, öyle yap,
dedi.

Peygamberimizin teyzesi Âtike Haným bu iþ için
aracý oldu. 

Hadîce Annemiz, Peygamberimizin doðru, gü-
venilir, iyi huylu biri olduðunu çok duymuþtu. Fa-
kat böyle bir iþ talebinde bulunabileceðini tahmin
etmiyordu. Bu yüzden:

– O’nun iþ isteyeceðini sanmýyordum, dedi. He-
men, Peygamber Efendimize haber gönderdi. Ka-
rarýný vermiþti. Kervanýn baþýna onu koyacaktý. Ge-
rekirse daha fazla ücret verecekti.

Çok zaman geçmeden Peygamberimiz, Hazreti
Hadîce’nin yanýna geldi. Karþýsýnda kâinatýn Efen-
disini gören Hadîce Annemiz kendi kendine,
“Aradýðým kiþi iþte bu!” diye düþündü. Kýsa süren
bir sessizliðin ardýndan tanýþtýlar. Konuþurken Pey-
gamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), edebinden
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baþýný kaldýramýyordu. Hadîce Annemiz hemen asýl
meseleye geçti: 

– Þam’a gidecek bir kervaným var. Onun baþýn-
da gidecek saðlam karakterli bir insan arayýp dur-
dum. Senin hiç yalan söylemediðini, emanete sahip
çýktýðýný biliyorum. Eðer kervanýn baþýnda gitmeyi
kabul edersen þimdiye kadar kimseye vermediðim
ücreti vereceðim, dedi. 

Sevgili Peygamberimiz, Hadîce’nin teklifini ka-
bul ederek amcasý Ebu Talib’in yanýna döndü. Ara-
larýnda geçen konuþmayý amcasýna anlattý. Ebu Ta-
lib, Efendimizin getirdiði bu müjdeli haber karþý-
sýnda duygulandý. Yeðenine:
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– Kardeþimin oðlu! Bu, sana Allah’ýn bir lüt-
fudur. Lâkin duyduðuma göre Hadîce çalýþtýrdýðý
kiþilere iki erkek deve verirmiþ. Ben, senin bu ücre-
te çalýþmana razý deðilim. Bu meseleyi onunla ko-
nuþsak iyi olur, dedi. 

Sevgili Peygamberimiz “Sizin istediðiniz gibi ol-
sun!” der gibi amcasýna baktý. Ebu Talib bu bakýþ-
tan Efendimizin söylemek istediðini anlamýþtý.  He-
men hazýrlanýp yola koyuldu. Yolda Hadîce’yle ko-
nuþacaklarýný tasarladý. Peygamberimizin dillere
destan özelliklerini sayýp dökecekti. 
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Çok geçmeden Hadîce Annemizin kapýsýný çal-

dý. Hadîce Annemiz karþýsýnda Ebu Talib’i görünce

ona:

– Hoþ geldin, dedikten sonra Ebu Talib’i evinin

baþköþesine aldý. Hâlini hatýrýný sordu. 

Ebu Talib, Peygamberimizin faziletlerinden, gü-

venilir kiþiliðinden bahsettikten sonra:

– Ey Hadîce, bu iþ için iki deve ücret vereceði-

nin haberini aldým. Yeðenimin güvenirliðini herkes

bilir. Sýrf bu yüzden iki kat ücret talep ediyorum,

dedi. 

Hadîce Annemiz, Ebu Talib’in ücret için oraya

kadar yorulduðunu anlayýnca üzüldü. Kararlý ve net

bir ses tonuyla:

– Ey Ebu Talib! Doðrusu ben senin istediðin üc-

reti çok az buldum. Hâlbuki O’nun layýk olduðu

ücret bu deðildir. Bundan kat be kat fazlasýný bile

isteseydin vermekte tereddüt etmeyecektim. Çün-

kü O’nun üstün ahlakýný bilmeyen yok, dedi. 

Ebu Talib, pazarlýðýn bu kadar kolay geçeceðini

hiç düþünmüyordu.Ücrette anlaþtýklarý için kerva-

nýn yola çýkacaðý günü kararlaþtýrdýlar. 
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Kervan yola çýkacaðý gün Hadîce Annemizde
eþine rastlanmayan bir sefer heyecaný vardý. Hiz-
metçilerinden en beceriklisi olan Meysere’yi yanýna
çaðýrdý:

– Bak Meysere, bu kervanýn yöneticisi Muham-
medü’l-Emin’dir. O’na, asla itaatsizlik etme! Hiçbir
fikrine muhalefet etme, dedi.

Meysere, “O neden bu kadar önemli?” diyecekti
ki Hadîce Annemiz:

– Ayrýca O’nun her hâlini ve hareketini dönüþte
bana anlatacaksýn, dedi. 

Meysere, bu söz üzerine sadece: 

– Baþüstüne, diyebildi. 

Nihayet kervan Mekke’den hareket etti. Üç ay
sürecek olan Þam yolculuðu baþladý.

* * * 
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DÖNÜÞ

Hadîce Annemiz, kervanýn dönüþü yaklaþýnca
evinin damýna çýkar, zaman zaman yolu gözlerdi.
Bu sefer onda farklý bir hâl vardý. Evinin damýndan
inmez olmuþtu. Vakit geçmek, bilmiyordu. Nihayet
beklediði an geldi. Kervan göründü. Fakat onu þaþ-
kýna çeviren bir olaya þahit oluyordu. Kervanýný
sürekli takip eden bir bulut vardý. 

Kervan gelince bu fevkalade olayý Meysere’ye
sordu. O da: 

– Bu hâl yolculuðumuz boyunca devam etti,
dedi. 

Hadîce Annemiz, bir tabak olgun taze hurma
getirtip Peygamber Efendimize ikramda bulundu.
Peygamberimiz tabaktaki hurmadan doyasýya yedi,
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tabaktaki hurmalar hiç eksilmedi. Bu durum,
Hazreti Hadîce’nin dikkatinden kaçmadý.

Önce kazançlarý hesaplandý. Hadîce Annemiz,
iyi bir kâr elde edildiðini gördü. Lakin onun gözü
parada pulda deðildi. Sürekli rüyalarýna giren Mu-
hammed’ül-Emin (sallallahu aleyhi ve sellem), ger-
çekten Varaka’nýn söylediði gibi son peygamber
miydi? Hep bunu düþünüyordu. 

Meysere, yolculuklarý sýrasýnda baþlarýna gelen
ilginç olaylarý anlatmaya baþladý. Onu dinlerken
Hadîce Annemizin yüzündeki hayret giderek artý-
yordu.

– Kervan, yola çýkar çýkmaz, her dediðinizi yap-
tým. Mekke’den çýkýnca emrinizi yerine getirdim.
Onu, cýlýz deveden indirip sizin verdiðiniz elbiseleri
giydirdim. Sonra da hazýrladýðýnýz süslü deveye bin-
dirdim. Benim bu davranýþým karþýsýnda Ebu Cehil
ve Þeybe âdeta kudurdu. “Þu yetime nedir bu iltifat!
Üzerindekini al eskileri giydir. O’na aðýr iþler ver.
Ýþlerin altýndan kalkamasýn, ezilsin!” dediler. Ben
onlara aldýrmadan, “Size ne oluyor? Ben sizin köleniz
deðilim. Bana sadece Hadîce emir verebilir.” dedim. 

Hadîce Annemiz, Meysere’nin bu sözleri üzerine
Ebu Cehil ve Þeybe’ye kýzdý.

– Peki, sizi destekleyen olmadý mý, diye sordu. 
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– Olmaz olur mu? Huzeyme, onlarýn aðzýnýn
payýný verdi, dedi.

Hadîce Annemiz, akrabasý olan Hüzeyme’nin
destek olmasýna çok sevindi. Bir þey görmüþ gibi
gökyüzüne bir süre baktýktan sonra:

– Sen anlatmaya devam et, dedi. Baþka neler
geldi baþýnýza?

Meysere devam etti: 

– Kervanýn yüklerini sattýktan sonra pazara git-
tik. Mal almak için pazarlýk yapýyordu. Satýcý, deve-
nin üzerindeki yükleri gösterdi. Sonra O’ndan put-
larýn üzerine yemin etmesini isteyince, “Ben put-
larýn üzerine yemin etmem! Zaten onlar kadar ba-
na sevimsiz gelen baþka bir þey de yok.” dedi. Satýcý
afalladý. Ne diyeceðini bilemedi. Sonra ne düþündü
bilinmez, ama pazarlýðý uzatmadan mallarý sattý. 

Hadîce Annemiz:

– Demek putlar üzerine yemin etmedi ha, dedi.
Meysere “evet” manasýnda baþýný salladý. Hadîce
Annemiz sonrasýný merak ediyordu: 

– Sonra ne oldu?

– Adam bana yaklaþýp usulca, “O’nu tanýyor
musun? Kimdir bu adam?” dedi. Benim cevap ver-
meme fýrsat vermeden kendisi, “Sakýn O’nun peþini
býrakma! Þüphesiz o bir nebidir.” dedi. 
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Hadîce Annemizin asýl merak ettiði þey buydu.
Zaten Meysere’yi de bu yüzden O’nun yanýnda
göndermiþti. “Devam et!” der gibi Meysere’nin yü-
züne baktý. Daha baþka neler olduðunu öðrenmek
istiyordu. 

Meysere anlatmaya devam etti: 

– Ýþler bitti. Geri dönüyorduk. Hava çok sýcak-
tý. Yolda dinlenmek için bir yere saptýk. Yanýma bir
rahip geldi. Yemin ederek bana þöyle dedi: “Beni
‘Rahip Nastura’ diye bilirler! Bu aðacýn altýnda otu-
ran son nebidir.” 

Sonra Rahip Nastura, Muhammedü’l-Emin’in
yanýna giderek: “Ben þahadet ederim ki, sen kutsal
kitabýmýzda sözü edilen Son Peygamber’sin. Çok
durmayýn buralarda… Baþýnýza kötülük gelir!” dedi
ve O’nun mübarek alnýndan öptü. 

Hadîce Annemiz ilgiyle dinledikten sonra:

– Varaka’nýn anlattýðý gibi, diyebildi. 

Meysere, konuþmasýný sürdürdü:

– Rahip böyle deyince içime bir korku düþtü.
Doðruydu söyledikleri. Baþýmýza bir iþ gelebilirdi.
Yollar tekin deðildi.

Meysere, kýzgýn güneþte iki kuþun Efendimizin
baþý üstünde uçarak gölge yapmasýný, ayaklarýnýn

38



altýndan su fýþkýrmasýný, alnýndaki nuru, elini sür-
düðü yemeklerin çoðalmasýný ve hasta develerin iyi-
leþmesini anlattý. Hadîce Annemizin artýk yüzü gü-
lüyordu. 

Hadîce Annemiz, Meysere’den gördüklerini
halktan saklamasýný rica etti. Meysere de:

– Baþüstüne efendim, dedi. 

Konuþmalarýn ardýndan Hadîce Annemiz, Varaka
bin Nevfel’in evine yöneldi. Her þeyi olduðu gibi
ona anlattý. 

Varaka:

– Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), pey-
gamber olacaktýr. Bunda þüphe kalmamýþtýr, dedi.

* * *
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KUTLU NÝKÂH

Hadîce Annemizi, son bir iki yýldýr üst üste

gördüðü rüyalar, tekrar evlenmeye zorladý. Gördü-

ðü rüyalar birbirinin devamý gibiydi. Nebilik hak-

kýnda geniþ bilgi sahibi oldu. Efendimizin müjdele-

nen peygamber olacaðýna kesin bir kanaat getirince
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kararýný verdi. Artýk O’nunla evlenecekti. Bunu
Hazreti Muhammed’e nasýl açacaðýný düþünmeye
baþladý. 

Bir gün yakýn arkadaþý Nefise ona:

– Çok periþan görünüyorsun. Nedir bu hâlin,
dedi. 

Hazreti Hadîce bir müddet suskun kaldýktan
sonra:

– Abdullah’ýn oðlu Muhammed’de hiç kimsede
olmayan bir üstünlük var. O, bir kadýnýn karþýsýna
çýkabilecek en hayýrlý insan. Üstüne üstlük, onunla
ilgili güzel ve müjdeli haberler duydum, dedi. 

Nefise, bu sözlerin altýnda yatan niyeti tam ola-
rak anlayamadýðý için:

– Ýyi de senin bu kadar sararýp solmana sebep
olan ne, dedi. 

Hadîce Annemiz, kendini toparladý. Her þeyi
açýk konuþmanýn en iyi olacaðýný düþündü:

– O’nunla evlenmek istiyorum, ama bunu nasýl
söyleyeceðimi bilmiyorum, dedi. 

– Ýzin verirsen O’nun aðzýný yoklarým.

– Eðer becerebileceksen hemen baþla bu iþe.

Nefise, vakit kaybetmeden soluðu Peygamberi-
mizin yanýnda aldý. Selam verdikten sonra:
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– Ya Muhammed, dedi. 

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) ona
döndü ve “Buyurun.” der gibi yüzüne baktý.  

– Seni evlenmekten alýkoyan nedir, diye sordu. 

Umulmadýk bir soruyla muhatap olan Sevgili
Peygamberimizin yüzü kýzardý. Baþýný öne eðdi.
Sonra:

– Evlenmek için imkâným yok ki, dedi. 

– Þayet bu problem çözülse, karþýna mal, þeref,
güzellik yönüyle mükemmel biri çýksa evlenmeye
ne dersin.

Peygamber Efendimiz, Nefise’nin niyetini an-
ladý. Bu sorunun altýnda bir adayýn olduðunu his-
setti. Soruya, soruyla karþýlýk verdi:

– Peki, kimmiþ o?

– Hadîce…

– Bu nasýl olacak, diye sordu. 

Nefise, beklediði cevabý almýþ olmanýn huzu-
ruyla derin bir nefes aldý.

– Sen onu bana býrak. Ben hâllederim.

Peygamberimiz bu sözün üstüne baþka söz söy-
lemedi. Nefise hiç beklemeden Hadîce Annemizin
hanesine uçtu. 
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Peygamberimiz, hemen konuyu amcasý Ebu Ta-
lib’e açtý. Kýsa bir zaman sonra amcalarýndan Ebu
Talib, Abbas ve Hamza; Hadîce Annemizi istemek
için Amr ibn Esed’in evine vardýlar. Hadîce, olduk-
ça heyecanlýydý. Koyu bir sohbet baþladý. Uzaktan
akrabalardý. Bu evlilik, onlarýn akrabalýk baðlarýný
güçlendirecekti. Vakit bir hayli ilerledikten sonra
Ebu Talib:

– Bizi, Hazreti Ýbrâhîm’in oðlu Hazreti Ýsmail
soyundan kýlan Yaratýcýya þükürler olsun, dedikten
sonra Peygamberimizin üstün ahlâkýndan bahsetti.
Konuþmasýnýn sonunda:

– Muhammed, kýzýnýz Hadîce’ye taliptir. Mehir
olarak da bir kýsmý peþin olmak üzere beþ yüz dir-
hem altýn vaat etmektedir, dedi. 

Hadîce Annemiz de Sevgili Peygamberimiz gibi
öksüzdü. Bu yüzden amcasý Amr ibn Esed, Hadîce’ye
velilik yapýyordu. Çok fazla konuþmadý:

– Huveylid kýzý Hadîce’yi, zikredilen mihir kar-
þýlýðýnda Abdullah’ýn oðlu Muhammed’e nikâhla-
dým, dedi. 

Ýþin sorumluluðunu paylaþmak isteyen Ebu Ta-
lib, kardeþlerine dönerek:
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– Ýstiyorum ki bu kabule hepimiz ortak olalým,
dedi. Onlardan biri: 

– Sizler þahit olun ki Abdullah’ýn oðlu Muham-
med’e Huveylid’in kýzý Hadîce’yi nikâhladýk, dedi.
Düðün günü kararlaþtýrýldý. 

Zenginliði, güzelliði, asaleti dilden dile dolaþan
Hadîce Annemiz, dünyanýn en bahtiyar kadýnýydý
artýk. 

Üç hafta sonra düðün yaptýlar. Hadîce Annemiz
düðünde, misafirleri için defler çaldýrdý, oyunlar oy-
nattý, ziyafet verdi. Düðün sonunda Peygamber
Efendimize:

– Ey Muhammed, amcan Ebu Talib’e uðra da
senin develerinden bir veya iki deve kessin. Halka
yemek yedirsin, dedi. 

Sevgili Peygamberimiz de onun söylediðini ye-
rine getirdi.

* * *
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SÜTANNE

Hadîce Annemiz, kýrk yaþýna geldiðinde hu-
zurlu bir aileye kavuþtu. Evliliklerinin ilk günleriy-
di. Peygamber Efendimizin sütannesi Halime Ha-
tun, ziyarete geldi. Hazreti Hadîce Annemiz, onu
karþýsýnda görünce:

– Anneciðim, diyerek boynuna sarýldý. 

Bu derin sevgi Halime Hatun’u heyecanlandýrdý.
Bu kutlu yuvada misafir olduðu sürece Hadîce An-
nemiz onun üstüne toz kondurmadý. Hizmet ve
hürmette kusur etmemeye çalýþtý. Bir sohbet anýnda
Halime Hatun, içini döktü:
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– Kuraklýktan hayvanlarým telef oldu. Aç, deði-
liz, susuz da deðiliz; ama hâlimiz periþan, deyince
Hadîce Annemiz:

– Sen hiç dert etme. Biz de olanlarý seninle pay-
laþmaya hazýrýz, dedi. 

Halime Hatun, Hadîce Annemizin içtenliðine
hayran olmuþtu. Birkaç gün bu kutlu yuvada misa-
fir oldu. Ayrýlýk günü gelip çatýnca gözyaþlarýný tu-
tamadý. 

Yola çýkacaðý zaman Hadîce Annemizin, Hali-
me Hatun’a bir de sürprizi vardý. Yanýnda çalýþan-
lardan birini yanýna çaðýrdý:

– Evladým, aðýldan kýrk koyun say ve bir de de-
ve hazýrla! Sonra da anneme ver,

dedi. 

Halime Hatun, böyle
yüklü bir hediyeyi kabul et-
mek istemedi. Hadîce Anne-
miz çok ýsrar edince kabul
etti. Gelin gi-
bi süslenen

deveye bindi. Koyunlarý önüne
kattý evine doðru hareket etti.

Bu ziyaret sevgili Peygambe-
rimizin sütannesinde unutulmaz
bir aný olarak kaldý. 
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Peygamberimizin sütannelerinden biri de Sü-
veybe Hatun’du. O, Ebu Leheb’in kölelerinden bi-
riydi. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sel-
lem), onu sýk sýk ziyaret ederdi. Ona hediyeler verir,
ikramda bulunurdu. Süveybe Hatun da Peygambe-
rimizin evine sýk sýk gelip giderdi.

Hadîce Annemiz, Peygamberimizle yaptýðý bir
sohbet esnasýnda söz döndü dolaþtý, Süveybe Ha-
tun’a geldi.

Peygamberimize:

– Ya Muhammed, Süveybe’yi
Ebû Leheb’den biz satýn alalým,
dedi. 

Peygam-
ber Efendi-
miz, “Anne oðlu-
na köle olmaz!”
der gibi bakýnca
Hazreti Hadîce:

– Onu satýn alýp ser-
best býrakalým, dedi.

Bu söze çok sevinen Sev-
gili Peygamberimiz, hanýmýnýn
bu ince düþüncesi karþýsýnda çok duygulandý. Onun
bu güzel teklifini onayladý. 
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Güneþ ufukta kaybolmak üzereydi. Gül rengi
bir kýzýllýk sarmýþtý gökyüzünü. Tatlý bir serinlik
vardý havada. Ay, onlarý adým adým izlemek üzere
gökte hazýrdý. Tabiat, bir insanýn kurtuluþu için yo-
la koyulan Sevgili Peygamberimiz ve Hadîce Anne-
mizi alkýþlýyordu âdeta. Heyecan ve tedirginlik için-
de Ebu Leheb’in köþküne geldiler. 

Kapýyý Ebu Leheb’in hizmetçilerinden biri açtý.
Ýçeriden kahkahalar geliyordu. Kutlu misafirlerin
bir anda neþesi kaçtý. Ama yapacak bir þey de yok-
tu. 

Kalýnca bir minder üzerinde oturan Ebu Leheb,
gelenleri görünce þaþýrdý. Yüzü buruþtu.

Âdet olduðu üzere biraz konuþtular. Ebu Leheb:

– Kardeþimin oðlu, sýkýntýlý görünüyorsun… Bir
isteðin mi var, dedi. 

Sevgili Peygamberimiz, Süveybe Hatun’u satýn
almaya geldiklerini söyledi.

Ebu Leheb’in aðzý kulaklarýna vardý. Þaþýrdý.
Gözü yerinden çýkacak gibi oldu. Sonra oturduðu
yerden kalktý:

– Biliyorum seni emzirdi. Sana karþý sevgisi son-
suz. Sen de seversin onu. Ama vermem size…
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Ümitler boþa gitmiþti. Bu olumsuz hava Hadîce
Annemizi ve Peygamberimizi çok sýktý. Ýzin isteyip
evlerine döndüler. 

Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra,
Ebu Leheb, Süveybe Hatun’u kendiliðinden azat
etti.  

* * *
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ÝLK MEYVE

Bu mutlu ve huzurlu ailenin ilk meyvesi, bir
erkek çocuðu oldu. Sevgili Peygamberimiz oðluna
Kâsým adýný verdi. Kâsým’ýn doðuþuyla evleri büs-
bütün renklendi. 

Kâsým, biraz büyüyünce kabýna sýðmayan bir
çocuk olmuþtu. Kýkýr kýkýr gülüþü, týpýþ týpýþ yürü-
yüþü neþe ve huzur kaynaðý oluyordu. Evde hiç
kimse bu mutluluða doyamýyordu. 

Daha iki yaþýna girmemiþti ki bir gün ansýzýn
ateþi yükseldi. Alevler içinde kývranýyordu. Ümmü
Eymen, Kâsým’ýn bitkin hâlini görünce neredeyse
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bayýlacaktý. Hadîce Annemiz, Kâsým’ýn ateþini dü-
þürmek için deðiþik yöntemler denedi. Ama hiçbiri
fayda vermiyordu. Yüzlerde bir korku vardý. 

Kâsým, bitkindi. Ölecek miydi yoksa? Buna
kimse inanmak istemiyordu. Hasta ziyaretine ge-
lenler, kendi aralarýnda konuþmaya baþladýlar:

– Kâsým, nasýl bir hastalýða tutuldu acaba, diye
sordu birisi. 

Putperest bir adam:

– Putlarýn gazabýna uðramýþtýr herhâlde, dedi. 

Hristiyan olan söze karýþtý:

– Büyü veya sihir yapýlmýþ olabilir, dedi. 

Hazreti Ýbrâhîm’in dininden olan kadýn:

– Yiyip içtiði bir þey dokunmuþ olamaz mý, diye
sordu. 

Herkes kendi inancýna göre konuþup yorum ya-
parken içeride bir feryat yükseldi. Kâsým vefat et-
miþti. 

Hep sevgi ve muhabbetin olduðu bu ev, yasa
büründü. Herkes hýçkýra hýçkýra aðlýyordu. 

Sevgili Peygamberimiz ilk defa evlat acýsý çeki-
yordu. Gözlerinden akan yaþlar kucaðýndaki minik
yavrusunun naaþýný ýslatýyordu. Öðleye doðru kendi
elleriyle biricik yavrusunu defnetti. 
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Kâsým, doðduktan sonra Sevgili Peygamberimi-
ze herkes “Ebu’l-Kasým” (Kâsým’ýn Babasý) diyordu.
Mekke sokaklarýnda dolaþýrken O’nu tanýyanlar:

– Ebu’l-Kâsým nasýlsýn, diyerek hâl hatýr soru-
yordu.  

Kâsým’dan sonra Sevgili Peygamberimizin, Ha-
dîce Annemizden bir erkek, dört kýz çocuðu doðdu.
Peygamberimiz kýzlarýna Zeynep, Rukiyye, Ümmü
Gülsüm ve Fâtýma isimlerini verdi. Diðer oðluna da
Abdullah adýný koydu. 

* * *
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BENÝM ANNEM SENSÝN

Efendimiz Hadîce Annemiz’den Zeyd’i, ken-
disine vermesini rica etti. Hazreti Hadîce, Efendi-
miz’in bu isteðini memnuniyetle yerine getirdi.
Efendimiz de ona bundan sonra hür olduðunu söy-
ledi. 

Küçük Zeyd artýk mutluydu. Ailenin bir ferdi
olmuþtu. Hadîce Annemiz onu öz evladý gibi sevi-
yordu. Nereye giderse onu yanýnda götürüyordu.
Hazýrladýðý yemeklerle, aldýðý hediyelerle onu se-
vindiriyordu. Zeyd onlara iyice alýþtý. Sevgili Pey-
gamberimiz ve Hadîce Annemiz’den ayrýlmak iste-
miyordu. 
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Bir hac mevsiminde Zeyd’in akrabalarýndan bir
grup Kâbe’yi tavaf için Mekke’ye geldiler. Sevgili
Peygamberimiz, Hadîce Annemiz ve Zeyd de ora-
daydý. Zeyd’i tanýyan bir akrabasý hemen yanlarýna
geldi:

– Ey Zeyd, beni tanýdýn mý, diye sordu.

Zeyd:

– Evet. Tanýdým, dedi. 

– Baban periþan bir hâlde… Yana yakýla seni arý-
yor, deyince Zeyd’in kalbi burkuldu. Gözlerinden
yaðmur damlasý gibi akan yaþlar yanaklarýný ýslattý.

– Onlarýn beni arayýp aðladýðýný biliyorum ama
artýk üzülmesinler. Emin ellerdeyim. Mekke’nin en
güvenilir insanýnýn evindeyim. 

Hadîce Annemiz’in hýçkýrýklarý boðazýnda dü-
ðümlendi. 

– Zeyd, biliyorsun ki sen köle deðilsin. Kendi
kararýný verebilirsin. Gitmek veya kalmakta ser-
bestsin, dedi. 

Zeyd Peygamber Efendimiz ve Hadîce Anne-
miz’e dönerek, hýçkýrýklar içinde:

– Benim annem de, babam da sizsiniz, dedi. 

Adamlar, olup bitenleri þaþkýnlýk içinde izledi-
ler. Ýçlerinden biri:
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– Madem istemiyor, zorlamayalým, dedi. 

Hadîce Annemiz, hiçbir annenin evlat acýsý çek-
mesini istemezdi. Zeyd’in akrabalarýna: 

– Ey Mekke’nin misafirleri! Zeyd bizim elimiz-
dedir. Kendi çocuklarýmýzdan ayýrmadýk onu. An-
nesi babasý istedikleri zaman görebilirler. Zeyd iste-
diði zaman gidebilir. Anne babasýna böylece söyle-
yin, dedi.

Misafirler izin isteyip ayrýldýlar.

Hadîce Annemiz misafirlerin arka-
sýndan bakarken geçmiþi hatýr-
ladý. Efendimiz’le henüz evlen-
memiþlerdi. Evleri çocuk bahçe-
si gibiydi. Her gün çocuklarla
dolup taþýyordu.  

Böylesi günlerin birinde evleri-
ni ziyarete gelen Hakîm bin Hizam: 

– Halacýðým, ben panayýra gidiyo-
rum. Bir emrin var mý, diye sormuþtu. 

– Ey yeðenim, eðer iyi bir köle
denk gelirse al, demiþti.

Hakîm bin Hizam, dönüþte köle
pazarýndan satýn aldýðý Zeyd bin Ha-
rise’yi getirmiþti. Zeyd, sekiz yaþlarýnda güzel bir
çocuktu... Görür görmez ona kaný kaynamýþtý. Bir
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köle gibi deðil, kendi çocuðu gibi görmüþtü onu.
Baþýný okþamýþ, alnýndan öpmüþ, hâlini hatýrýný sor-
muþtu:

– Köle pazarýna nasýl düþtün?

Zeyd göz yaþlý içinde anlatmýþtý: 

– Bir gün annemle birlikte bir evde misafirdik.
Evi eþkýyalar bastý. Beni annemden ayýrdýlar. Pazar
yerine götürdüler. Köle diye sattýlar. 

Zeyd’e:

– Anneni seviyor musun, diye sormuþtu.

Zeyd gözyaþlarýný silerek:

– Sevmez olur muyum hiç, diye cevap vermiþti.

Bu cevapla çok üzülmüþtü. Küçük bir çocuk an-
nesinden babasýndan ayrýlmamalýydý. Çocuðu aile-
sine teslim etmeliydi ama eþkiyalar tarafýndan Ye-
men’den kaçýrýlarak köle pazarýna getirilen bu ço-
cuðun ailesini bulmak pek mümkün görünmüyordu.

– Sen hiç üzülme! Bundan sonra ben sana anne
olacaðým. Bunlar da senin kardeþlerin, demiþti.

Hadîce Annemiz misafirlerin gözden kaybol-
masýyla birlikte hatýralardan sýyrýldý. Bu sýrada
Zeyd’le göz göze gelmiþlerdi. Zeyd’in gözleri gülü-
yordu.

* * *
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GELEN MÝSAFÝRLER

Bir öðle vakti Zeyd’in gözleri Peygamberimi-

zin evine doðru gelen iki kiþiye takýldý. Gelenlerden

biri babasý, diðeri amcasýydý. 

Zeyd hemen babasýna koþtu, elinden öptü.

Sarýlýp koklaþtýlar. Sevgili Peygamberimiz gelenleri

güleryüzle karþýladý. Günler süren bir yolculuk yap-

mýþlardý. Yorgundular. 
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Misafirlere sofra hazýrlandý. Gelenler bu ikram-
lar karþýsýnda nasýl teþekkür edeceklerini bilemedi-
ler. Efendimizin güleryüzü, Hadîce Annemizin hiz-
metindeki titizliði onlarý cesaretlendirdi. Hârise
yalvaran bir dille:

– Oðlumuz Zeyd için kapýnýza geldik. Bize bi-
raz insaflý davranýn da fidyemizi ödeyip oðlumuzu
alalým, dedi. 
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Sevgili Peygamberimiz, Zeyd’in babasýna þöyle
dedi: 

– Zannediyorum ki fidye, bu iþi çözmeyecek.
Baþka þeyler düþünsek nasýl olur?

– Nasýl yani?

– Zeyd’i çaðýralým. Onun kararýný dinleyelim.
Eðer sizinle dönmek isterse fidyeye gerek yok. Onu
alýp götürebilirsiniz. Burada kalmayý isterse beni
tercih edene, kimseyi tercih etmem, dedi. 

Bu cevap karþýsýnda Zeyd’in babasý ve amcasý iþ-
lerinin kolay olacaðýný düþündüler. Birbirinin yüzü-
ne baktýlar. “Bu iþ tamam!” der gibi gülümsediler.
Zeyd’in amcasý: 

– Güzel bir yöntem buldun, dedi. 

Peygamberimiz, Zeyd’i çaðýrttý ve: 

– Zeyd, baban ve amcan seni almaya gelmiþler.
Þimdi ayrýlýk vakti. Ama gidip gitmeme konusunda
karar senin. Beni biliyorsun. Sana olan þefkatimi de
görüyorsun... Ýstersen beni tercih ederek burada kal;
istersen babanla gidebilirsin. Kararýný ver, dedi. 

Gözler Zeyd’e çevrildi. Zeyd sâkin ve yaþýnýn
üstünde bir olgunlukla:

– Ben sizden ayrýlamam, dedi. 
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Hârise ile kardeþi Kâb kulaklarýna inanamýyor-
lardý. Olduklarý yerde donakaldýlar. Þaþkýnlýklarý
geçince babasý:

– Ne diyorsun oðlum sen. Ben senin babaným,
dedi. 

– Evet, sen benim öz babamsýn, ama…

– Kendine gel oðlum! Sen burada bir kölesin.
Bizimle gelirsen serbest yaþayacaksýn!

– Baba burada hep hürdüm…

– Seni köle diye satmadýlar mý? Bunlar seni pa-
rayla satýn almadýlar mý?

Zeyd:

– Dediklerin doðru, ancak daha ilk günden ser-
best býraktýlar. Ben çarþýya pazara yalnýz çýkarým. Si-
zin evinizde görmediðim rahatý burada buldum, de-
yince babasýnýn ve amcasýnýn yüz renkleri kül gibi
oldu. Diþlerini sýktýlar. Öfkeden titriyorlardý. Zeyd,
son defa gözyaþlarý içinde yumuþak bir sesle:

– Artýk babam Muhammed, annemse Hadîce’dir,
dedi. 

Bu sözler ise büsbütün periþan etti onlarý.
Zeyd’in bu kararlý tutumu karþýsýnda sustular.
Zeyd, Peygamberimiz ve Hadîce Annemize vefa
borcunu ödüyordu. Onlardan gördüðü ilgi ve sevgi
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karþýlýðýnda onlarýn çocuðu olmakta mahzur gör-
müyordu. 

Hârise, oðlu Zeyd’in Hadîce Annemize ve Sev-
gili Peygamberimize bu kadar baðlý olmasýndan do-
layý dayanamadý ve:

– Madem bu kadar sizi seviyor. Sizde kalsýn,
dedi. 

Zeyd, sevinç çýðlýklarý attý. 

Peygamberimiz  orada bulunanlara hitâben:

– Hepiniz þahit olun ki bundan sonra Zeyd be-
nim oðlum ve mirasçýmdýr, diyerek Zeyd’i evlat
edindiklerini bildirdi. 

* * *
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GÖKTEN ÝNEN MERDÝVEN

Hadîce Annemiz elli beþ, Sevgili Peygamberi-

miz de kýrk yaþýna gelmiþti. On beþ yýldýr evliydiler.

Evlendikleri ilk günden beri mutluluklarý hiç eksil-

medi. Hatta günden güne arttý. 

Bir gün Efendimiz farklý bir rüya görmüþtü.

Bunu sevgili eþine anlattý:
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– Evimizin üstünden bir delik açýldý. Oraya gü-
müþten bir merdiven dayandý. Merdivenden iki
adam içeri girdi. Sanki o anda dilim tutuldu.
Adamlar yanýma oturdu. Onlardan biri önce kabur-
ga kemiðimi, sonra da kalbimi çýkardý. Yanýndaki
adama dönüp, “Bu salih adamýn kalbi ne kadar da
güzelmiþ!” dedi. Kalbimi, yýkayýp temizledi.  Önce
kalbimi sonra da kaburga kemiðimi yerine yerleþ-
tirdi. Ardýndan ikisi birlikte merdivenden çýktýlar.
Merdiveni de yanlarýnda götürdüler. Onlar gittik-
ten sonra tavan eski hâline döndü, her þey normal-
leþti. 

Hadîce Annemiz, hiçbir ayrýntýyý kaçýrmadan
Peygamberimizi dinledi. 

– Müjdeler olsun sana! Allah, senin için hayýr
dilemektedir, dedi. 

Buna benzer rüyalar dinlemeye alýþmýþtý Hadîce
Annemiz. Efendimizin pek yakýnda peygamberlik
müjdesi alacaðýný düþünüyordu. 

Bu arada Peygamber Efendimiz, ibadetlerini de
sýklaþtýrmýþtý. Kâbe’nin putlarla dolup taþmasýndan
dolayý çok üzülüyordu. Zaman zaman  Nur Daðý’na
gider, Hira Maðarasý’nda ibadet ederdi.  

* * *

63



ALLAH SENÝ UTANDIRMAZ

Bir akþam vaktiydi. Hadîce Annemizin gözü-
ne uyku girmiyordu. Yataðýn içinde bir o yana bir
bu yana dönmeye baþladý. Hafiften uyku bastý. Gö-
zünü kapadýðýnda evin kapýsý vuruldu. Bu Sevgili
Peygamberimizin kapý vuruþuna benziyordu. 

Hadîce Annemiz, bir an rüyada olduðunu sandý.
Fakat kapý sürekli çalýyordu. Yavaþça kalkýp kapýya
doðru yöneldi. Dýþarýdan çok hoþ bir koku geliyordu.
Böyle bir kokuyu ömrü boyunca hiç duymamýþtý.
Kapýya varýnca:

– Kim o, dedi.
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Cevap veren Sevgili Peygamberimizdi. Hemen-
cecik kapýyý açtý. Peygamberimizi karþýsýnda görün-
ce yüzü gülüverdi. Selamlaþtýlar. Peygamberimizde
ender rastlanan bir hâl vardý. Düþünceliydi. Bir sý-
kýntýsý vardý.

– Ya Muhammed, seni iyi görmüyorum, dedi.
Sevgili Peygamberimiz, ipeksi sesiyle baþýna gelen-
leri anlatmaya baþladý:

– Safâ ile Merve arasýna geldiðimde bir ses iþit-
tim. “Ya Muhammed, sen Allah’ýn resûlüsün, ben
de Cebrâil’im.” dedi. Ses, semadan iniyordu. Baþýmý
kaldýrýnca onu gördüm. Ýnsan þeklindeydi. O, kay-
boluncaya kadar bulunduðum yerden kýpýrdaya-
madým, dedi. 

Peygamberimiz, gördüðü varlýðýn cin veya þey-
tan olmasýndan kaygýlanýyordu. 

– Cinlerin beni kâhin yapmalarýndan endiþe edi-
yorum. Hâlbuki ben, putlardan da kâhinlerden de
hoþlanmam, dedi.

Hadîce Annemiz tebessüm etti:

– Korkma ya Muhammed! Ben senin yüzünde
þimdiye kadar hiç görmediðim bir nur görüyorum,
dedi. 
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Peygamberimiz, Hadîce Annemizin sözlerini
tasdiklercesine: 

– Ey Hadîce, birtakým sesler iþitiyor ve ýþýklar
görüyorum. Buraya gelinceye kadar hep selam iþit-
tim. Etrafýmda, taþ ve aðaçlardan baþka bir þey yok-
tu, dedi. 

Hadîce annemiz, sevgili Peygamberimizin üze-
rindeki telaþýn devam ettiðini görünce: 

– Allah, seni kesinlikle utandýrmaz. Çünkü sen
akrabalarýna iyi davranýr, çaresizlerin yardýmýna ko-
þar, yoksulu himaye eder, mazlumun elinden tutar,
misafirlere ikram eder, hak yolunda musibete uðra-
yanlarý gözetirsin, diyerek O’nu teselli etmeye
çalýþtý.  

* * *
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BEKLENEN PEYGAMBERSÝN

Gökyüzünün berraklýðý, çölün enginliði, Hi-
ra’nýn sessizliði Efendimizin yüreðini coþturuyordu.
Ýçinde bir his onu kamçýlýyordu. “Gözümün nuru”
dediði yavrularýný sevip okþadýktan sonra yola çýktý.
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Gözden kayboluncaya kadar çocuklarý ve Hadîce
Annemiz, O’nu seyrettiler. 

Hadîce Annemiz, biricik yavrularýndan ve eþin-
den ayrý bir gün geçirdi. Akþam oldu. Karanlýk, uf-
ku sardý. Kuþ, kurt, her þey yuvasýna çekilince ka-
pýlarý sürgüledi. Çocuklarýyla sohbet etti. Yataðýna
yattý. Gözünde uyku yoktu. Yataðýn içinde bir o ya-
na bir bir bu yana döne döne sabahý etti. 

Günün ilk ýþýklarý Mekke ufuklarýnda belirmeye
baþladýðý anda oldukça kibar bir þekilde kapý ça-
lýndý. Dudaklar kilitlendi, kulaklar açýldý. Herkes
birbirinin yüzüne baktý. Çocuklardan birisi:

– Bu gelen babam, dedi. 

Bir diðeri:

– Evet, kesinlikle, dedi. 

Kimse Peygamberimizin bugün eve geleceðini
düþünmüyordu. Hadîce Annemiz yerinden fýrladý.
“Kim o?” bile demeden kapýyý açtý. Karþýsýnda
Efendimizi görünce çok sevindi. Ama bu kez bam-
baþka bir hâli vardý. Hadîce Annemiz bir an donup
kaldý. Peygamberimiz titriyordu. Ýçeri girer girmez:

– Beni örtün, dedi. 

Hadîce Annemiz, büyük bir incelikle istenileni
yerine getirdikten sonra:
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– Annem - babam sana feda olsun ya Muham-

med, dedi. 

Peygamberimiz, yine:

– Beni örtün, dedi. 

Hadîce Annemiz, Peygamberimizin baþýnda nö-

bet tuttu. Heyecan ve ürpertileri geçince baþýna ge-

lenleri sordu. 

– Maðarada ibadet ederken içeriye bir nur doldu.

Çok güzel bir insan gördüm. Üzerinde sýrmalý atlas-

tan bir cübbe vardý. Güzel kokular sürünmüþtü.

Bana, “Oku!” dedi. Ben de ona, “Ben okuma bil-

mem ki!” dedim. Bu cevabým üzerine, beni kucak-

layarak kuvvetle sýktý. O anda öleceðimi zannettim.

Tekrar, “Oku!” dedi. Ben yine, “Ben okuma bilmem

ki!” dedim. O da beni tekrar sýktý ve emri tekrar-

ladý. Ben de ayný cevabýmý tekrarladým. Beni üçün-

cü kez sýkýp býraktýktan sonra, “Yaratan Rabbinin

adýyla oku! O, insaný yapýþkan bir hücreden yarattý.

Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ýnsana, kalem-

le yazmayý, bilmediklerini öðretendir.” dedi. Ben de

onun sözlerini tekrarladým. Sonra kayboldu, dedi. 

Hadîce Annemiz eþinin anlattýklarýný can kula-

ðýyla dinledikten sonra:
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– Müjdeler olsun sana!  Bulunduðun yeri asla
kaybetme. Yemin olsun ki sen bu ümmetin bekle-
diði peygambersin. Ancak ben yine de amcamýn
oðlu Varaka’ya bunu soracaðým, dedi. 

Hemen Varaka Bin Nevfel’e gitti. Sevgili Pey-
gamberimizin baþýna gelenleri birer birer anlattý.
Varaka, Hadîce Annemizi dinledikçe coþtu, heye-
canlandý:

– O bir peygamberdir. Git müjdesini ver, de-
dikten sonra Peygamberimizi görmek istediðini
söyledi. Kâbe’nin avlusunda buluþtular. Varaka:

– Ýþitip gördüðün þeyleri bir de bana anlat, de-
di. Sevgili Peygamberimiz olup bitenleri baþtan so-
na anlatmaya baþladý. 

Varaka, ondan duyduðu sözlerden sonra hâlden
hâle girdi. Yerinde duramayacak kadar heyecanlandý.
Peygamberimiz konuþurken “Sübhânallah, sübhâ-
nallah!” deyip durdu. En sonunda:

– Sana gelen Cebrâil’dir. O vahiy meleðidir.
Musa ve Ýsa’ya da o melek gelmiþtir.  Yemin ederim
ki sen Ýncil’de adý geçen son peygambersin, dedik-
ten sonra duraksadý. 

Hadîce Annemizin gözleri ýþýl ýþýldý. Yanan bir
kandil gibi parlýyordu. Bir Peygamber eþi olmak
kadar büyük bir þeref olabilir miydi hiç? 
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Varaka, gözleri nemli konuþmasýna devam etti:

– Keþke ben de genç olsaydým da kavmin seni
buradan çýkaracaðý zaman senin yanýnda olsaydým,
dedi. 

Hadîce Annemiz, bu son sözleri duyunca dona-
kaldý. Sevgili Peygamberimizse:

– Mekke’den mi çýkarýlacaðým, diyebildi. 

Varaka kendinden emin bir þekilde:

– Evet, seni yalancýlýkla suçlayacaklar. Sana ezi-
yet edip yurdundan kovacaklar. Daha da kötüsü se-
ninle savaþacaklar. Her peygamber kendi kavminin
zulmüne uðramýþtýr, dedi. 

* * *
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BENÝ KÝM DÝNLER KÝ

“Oku” emrini alan Sevgili Peygamberimiz,
Nur Daðý’na daha sýk gitmeye baþladý. Hira Maða-
rasý’nda her gün Cebrâil’i bekledi. Peygamberimiz
kadar Hadîce Annemiz de sabýrsýzlanýyordu. 

Günlerce yeni bir müjde gelir ümidiyle yaþadý-
lar. Bu hasret tam kýrk gün sürdü. Kýrkýncý günün
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akþamýnda Peygamberimiz, Nur Daðý’ndan evine
doðru inerken vadide bir ses iþitti. Bu ses tanýdýk bir
sesti. Daha önceden defalarca duymuþtu bu sesi.
Baþýný kaldýrýp bakýnca, kanatlarýyla ufku saran
Cebrâil’i gördü. Manzara müthiþti. Melek yerle gök
arasýna kurulmuþ olan olaðanüstü bir kürsüde otu-
ruyordu. Bu, baþ döndürücü tabloyla karþýlaþýnca
omzunda kâinatýn aðýrlýðýný hissetti. Olduðu yere
yýðýlýp kaldý. Kendine gelince evine yöneldi. 

Yolda birçok garipliklerle karþýlaþtý. Dað, taþ ve
aðaçlar:

– Esselâmü aleyke ya Resûlullah, diyerek O’na
selam veriyordu. Bütün kâinat sanki O’nu tebrik
ediyordu. Evine geldiðinde yaþadýðý olayýn etkisiyle
âdeta dili tutulmuþtu. 

Müjde bekleyen Hadîce Annemiz, Peygamberi-
mizin bu hâlini görünce irkildi. Peygamberimizin
mübarek aðzýndan: 

– Beni örtünüz, beyaný çýktý. 

Hadîce Annemiz, itinayla örttü Kutlu Peygam-
berin mübarek vücudunu. 

Peygamberimiz, Hadîce Annemize yaslandý. O
da dizlerini yastýk etti. Efendimiz, uykuyla uyanýklýk
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arasýnda yatýyordu. Az sonra alnýndan gül tomur-
cuklarý gibi terler dökülmeye baþladý. Hadîce An-
nemiz O’nun ateþli bir hastalýða yakalanmýþ olma-
sýndan korktu. Peygamberimiz “Allahu ekber!” di-
yerek yerinden kalktý. Hadîce Annemiz ne olduðu-
nu anlayamadý. 

Cebrâil Aleyhisselam, Peygamberimize:

“Ey örtüye bürünen Peygamber! Kalk ve (in-
sanlarý) uyar. Ve Rabbinin eþsiz ve nihayetsiz bü-
yüklüðünü ilan et! Elbiseni de (her türlü kirden)
temizle! Pis ve murdar olan her þeyden uzak dur!””
âyetleri getirmiþti. 

Hem Peygamberimiz hem de Hadîce Annemiz
bu gelenin vahiy olduðunu biliyordu artýk. Bu sefer
Allah Resûlü, ilk vahyin geldiði zamanda olduðu
gibi fazla telâþlanmadý. Ama vahyin aðýrlýðýyla sar-
sýlmýþtý. Baþýný kaldýrýp Hadîce Annemize:

– Hadîce, artýk bana durmak yok. Cebrâil, in-
sanlarý uyarmamý, onlarý Allah’a ibadete çaðýrmamý
istedi. Beni kim dinler ki, dedi. 

Hadîce annemiz hiç tereddüt etmeden:

– Ben dinlerim ey Muhammed! Senin söyledik-
lerine ilk iman eden ben olurum, dedi. Sonra ikisi
birlikte kelime-i þehâdet getirdiler. 
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Böylece Hazreti Hadîce Müslümanlarýn ilki
olma þerefine ulaþtý. 

Vahyin gelmeye baþlamasýndan sonra Peygam-
berimiz, Nur Daðý’na daha çok gitmeye baþladý. 

Peygamberimiz bazý günler eve geç gelirdi. Ha-
dîce Annemiz de eline bir þeyler alýr yollara düþer-
di. Bu þekilde geçen günlerin birinde Cebrâil Aley-
hisselam, Sevgili Peygamberimize:

– Ýþte þu Hadîce’dir. Sana doðru geliyor. Yanýn-
da bir kap, içinde de yiyecek, içecek var. Buraya ge-
lince ona Rabbinden ve benden selam söyle. Ona
Cennet’te bir ev müjdele, dedi. 

Resûlûllah, Hadîce Annemiz geldiði zaman
Cebrâil’in selamýný iletti. Hadîce Annemiz de: 

– Þüphesiz Allah’ýn selamdýr. Selâm, Cebrail’in
üzerine olsun. Selam ve Allah’ýn rahmeti senin üze-
rine olsun. Þeytan dýþýnda selamý iþiten herkese se-
lam olsun, dedi.

* * *



HER ÞEYDE O ÝLKTÝ

Artýk vahiy Allah’ýn Elçisine açýktan geliyor-
du. Bir gün Mekke’nin yukarý tarafýndaki vadide
Peygamberimizin karþýsýna çýkan Cebrâil, ökçesini
yere vurdu. Topraktan su fýþkýrdý. Peygamberimiz
de merak dolu gözlerle onu seyrediyordu. 

Cebrail, çýkan suyla önce dirseklerine kadar, el-
lerini yýkadý. Aðzýný su ile çalkaladý. Burnuna su
çekti. Sonra, yüzünü yýkadý. Baþýný ve kulaklarýnýn
arkasýný, ýslak eliyle mesh etti. En sonunda topuk-
larýna kadar, ayaklarýný yýkadý. Sevgili Peygamberi-
miz de onun yaptýklarýný tekrarladý. Böylece Efen-
dimiz ilk abdesti almýþ oldu. 
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Peygamberimiz, abdest aldýktan sonra ikisi bir-
likte iki rekât namaz kýldýlar. Peygamberimizin yü-
zü gülüyordu. Yüce Allah’tan sabýrsýzlýkla bekledi-
ði ibadet emri gelmiþ bulunuyordu. Derin bir inanç
ve sevinç içinde eve döndü. Hemen baþýndan ge-
çenleri Hadîce Annemize anlattý. Sonra onu bir su-
yun baþýna götürdü. Hadîce Annemize Hazreti
Cebrail’den öðrendiði þekliyle abdest aldýrdý. Bir-
likte namaz kýldýlar.

* * *

77



CEBRÂÝL ÝLE GÖRÜÞME

Hadîce Annemiz, Peygamberimizi en iyi an-
layan insandý. O’nun bakýþýndan, duruþundan ihti-
yaçlarýný hissederdi. Üzgün olduðu günlerde O’nu
teselli eder, sevinçli olduðunda mutluluðunu pay-
laþýrdý. Ýnsanlar, Peygamberimizi rahatsýz ettikle-
rinde Efendimiz, Hadîce Annemizin yanýnda huzur
bulurdu.   

Vahyin açýktan gelmeye baþladýðý günlerde müþ-
rikler Peygamberimize gelenin melek deðil, þeytan
olduðunu söylemeye baþladýlar. Bundan dolayý Efen-
dimiz tedirgin oluyordu. Birgün Peygamberimiz
ayný hakaretleri duyunca üzgün bir þekilde evine
gelip olanlarý Hadîce Annemize anlattý. Hadîce An-
nemizse gelenin Cebrâil olduðundan emindi. 

– Cebrâil geldiðinde bana haber verebilir misin,
dedi. 

Peygamberimiz de:
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– Evet, dedi. 

Hadîce Annemiz, bilgili bir Hristiyan olan Va-
raka b. Nevfel’den Cebrail’in özelliklerini öðrenmiþti.
Onun, Peygamberden baþkasýna görünmeyeceðini
biliyordu. Bu yüzden Efendimizden böyle bir istekte
bulunmuþtu. 

Cebrail geldiði vakit Peygamberimiz, Hadîce
Annemize haber verdi. 

– Þu dizimin üzerine oturur musun, dedi. Ýsteði
yerine gelince tekrar sordu:

– Hâlâ onu görüyor musun, dedi. “Evet” ceva-
býný aldý. Diðer dizine oturmasýný rica etti. Peygam-
berimiz oturunca yine ayný þekilde Cebrâil’i görüp
görmediðini sordu. Peygamberimiz gördüðünü söy-
ledi. Hadîce Annemiz, baþörtüsünü birazcýk açtý ve:

– Onu hâlâ görüyor musun, dedi. Bu sefer Re-
sûlûllahýn cevabý deðiþti: 

– Hayýr, ey Hadîce! Onu artýk göremiyorum,
dedi.

– Müjdeler olsun sana. Vallahi o bir melektir,
þeytan deðildir. Þeytanýn utanma duygusu yoktur.
O, ben baþýmý açtýðým hâlde utanmaz, buradan ay-
rýlmazdý, dedi.

Sevgili Peygamberimiz, yine onun tesellisiyle fe-
rahlamýþtý. 

* * *
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FEDAKÂRLIK YARIÞI

Sevgili Peygamberimiz üç yýl boyunca insan-
larý gizlice Ýslâm’a davet etti. Bu dönemde en bü-
yük yardýmcýsý Hadîce Annemizdi. O, insanlarýn
kalbini kazanmak için çok fedakârlýklar yaptý. Ka-
dýnlara dinimizi anlattý. Kendi elleriyle hazýrladýðý
sofralarda ziyafetler verdi. Birçok kiþinin Müslüman
olmasýna vesile oldu. Kadýnlardan Hadîce Anne-
miz, erkeklerden de Hazreti Ebubekir fedakârlýk
yarýþý yapar gibiydiler. Ýslâmiyet Mekke’de halk
arasýnda konuþulur olmuþtu. 

Gün geçtikçe Müslümanlarýn sayýsý birer ikiþer
artýyordu. Altýncý yýlýn sonunda sayý kýrký buldu.
Hazreti Ömer’in Müslümanlýðý kabul etmesi üzeri-
ne Mekke’de Ýslâmiyeti duymayan kalmadý. Bir
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köþede Hazreti Ebubekir, diðerinde Hazreti Zeyd,
ötekinde Hazreti Osman; halký, Ýslamiyete davet
etmeye koyuldular. 

Müslümanlarýn güç kazanmasýndan korkan müþ-
rikler, Müslümanlara iþkence yapmaya baþladýlar.
Ýþkencelerini, zaman geçtikçe iyice artýrdýlar. Ebu
Talib, Kureyþ müþriklerinin yaptýklarýný görünce,
Hâþim ve Muttaliboðullarýný toplayarak korumaya
davet etti. Bu iki kabile Ebu Talib’in teklifini he-
men kabul etti ve onunla birlikte oldu. 

Bunu haber alan müþrikler hemen harekete
geçtiler. Onlar da kendi aralarýnda toplanarak Müs-
lümanlara boykot uygulamaya karar verdiler. Top-
lantýda kararlaþtýrýp üzerinde antlaþtýklarý maddele-
ri bir kâðýda yazarak Kâbe’nin duvarýna astýlar.
Maddeler çok aðýrdý. Peygamberimiz bunu haber
alýnca çok üzüldü. 

Kureyþ müþriklerinin aldýðý bu karara Müslü-
manlar kadar Peygamberimizin amcasý Ebu Talib
de üzüldü. Müþriklere Kâbe duvarýna astýklarý yazý-
nýn, baþlarýna ancak uðursuzluk ve felaket getirece-
ðini hatýrlattý. Günahsýz insanlara acýmalarýný, boz-
gunculara uymamalarýný, akrabalýk ve dostluk bað-
larýný gözetmelerini, barýþçý olmalarýný tavsiye etti. 
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Boykotun sürdüðü üç yýl boyunca Müslüman-
lar, gözaltýnda tutuldular. Müþrikler, çarþý ve pazar-
larýn yollarýný kestiler. Mekke’den gelen yiyecek ve
içeceklerin Müslümanlarýn yaþadýðý mahalleye gir-
mesine engel oldular.

Açlýktan aðlaþan çocuklarýn feryatlarý, çok
uzaklardan bile duyulmaya baþladý. Durum böyley-
ken Müslümanlar sadece hac mevsimlerinde kendi
mahallelerinden çýkýp alýþveriþ yapma imkaný bulu-
yorlardý. O zaman da Ebu Leheb tüccarlara: 

– Ey tüccarlar, Muhammed’in arkadaþlarýna yük-
sek fiyat söyleyin. Onlarýn sizden bir þey almasýna
fýrsat vermeyin, derdi. 

Herkes Ebu Leheb’ten korkardý. Onun sözlerin-
den çýkmaya hiç kimse cesaret edemezdi. Dinleme-
dikleri zaman baþlarýna gelecekleri çok iyi bilirlerdi.
Bu yüzden tüccarlar da fiyatlarý kat kat artýrýrdý.
Müslümanlar açlýktan aðlaþan çocuklarýna bir þey
alamazdý. Evlerine eli boþ dönerlerdi. 

Hadîce Annemiz boykot zamanýnda bütün ma-
lýný Müslümanlarýn yaþamasý için harcadý. Her þeyi
tükenince herkes gibi açlýk ve kýtlýk çekmeye baþ-
ladý. Bu hâlini haber alan akrabalarý, ihtiyaçlarýný
gizlice görmeye çalýþtýlar. Birgün erkek kardeþinin
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oðlu Hakîm, biraz buðday hazýrladý. Hadice Anne-

mize ulaþtýrmak üzere yola çýktý. O, Müslüman ma-

hallesine gelmeden yolunu Ebu Cehil kesti:

– Demek sen Haþimoðullarýna yiyecek götürü-

yorsun ha, diye baðýrdý. Hakîm neye uðradýðýný bi-

lemedi. Ebu Cehil, hem baðýrýyor hem de onu tar-

taklýyordu. Öfkeden iyice köpürmüþtü. Hakîm’in

yüzü sarardý. Etrafa müþrikler toplandý. Linç edil-

mekten korktu. 

Ebu Cehil:

– Ben burada olduðum müddetçe ne ileri geçe-

bilirsin, ne de yiyecek götürebilirsin! Seni Mekke’de

rezil ederim, dedi.

O sýrada, Hiþam, yanlarýna geldi. Ebu Cehil, ona

dönüp:

– Haþimoðullarýna yiyecek taþýyor, dedi. 

Hiþam kükredi:

– Bir insanýn öz halasýna yiyecek götürmesine

sen nasýl engel olursun, dedikten sonra sert bir þe-

kilde:

– Çekil adamýn yolundan, gideceði yere gitsin,

dedi. 
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Ebu Cehil inadýnda ýsrar etti. Hakîm’e izin ver-

medi. Üstüne üstlük onu tartakladý. Hiþam, gör-

dükleri karþýsýnda kendine hâkim olamadý. 

Eline geçirdiði bir deve çenesi kemiðini hýþýmla

Ebu Cehil’in kafasýna vurdu. Az önce kükreyen

adam þimdi yerde debeleniyordu. Sýrtýna tekmeler
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indikçe aman diliyordu. Etrafta kendini seyredenle-
rin yüzüne bakamaz olmuþtu. 

Müþrikler, günahsýz Müslümanlara zulmeder-
lerken Kâbe’ye astýklarý antlaþma metnini güveler
yemiþti. Güvelerin “Senin isminle baþlarým Allah’ým.”
cümlesindeki “Allah” yazýsýna dokunmamasý herke-
sin dikkatini çekti. Ebu Talib, bundan kuvvet ve ce-
saret alýp baðýrarak:

– Yaptýðýnýz zulüm ve kötülüklerin halâ farkýna
varmadýnýz mý? 

Bu olay üzerine müþriklerden insaflý bir toplulu-
ðun araya girmesiyle boykot kaldýrýldý. 

Üç yýl süren bu boykot esnasýnda bir zamanlar
zenginliðiyle tanýnan Hadîce Annemiz, elinde ne
varsa Müslümanlarla paylaþtý. Artýk o, bir insanýn
omzunda taþýnabileceði kadar aðýrlýðý olan buðdaya
muhtaçtý. Onun bu hâllere düþmesinden dolayý ya-
kýnlarý kahroluyordu. Ama onun için Peygamberi-
mizin yanýnda bulunmaktan daha büyük bir mutlu-
luk yoktu.

* * *
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HÜZÜN YILI

Boykot yýllarý Hadîce Annemizi çok yýprattý.
Hastalýklardan dolayý iyice zayýfladý. Derken yataða
düþtü. Artýk hastalýklarla boðuþuyordu. Sevgili
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) çok
üzgündü. Onun hiç bu kadar üzüldüðünü gören ol-
mamýþtý. Gözyaþlarý damla damla akýyordu müba-
rek yanaklarýndan. Sözcükler boðazýný týkýyordu. 

Peygamberimiz yavaþça yanýna yaklaþtý:

– Ey Hadîce, benden dolayý birçok sýkýntýya kat-
lanmak zorunda kaldýn, dedi. 
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Hadîce Annemizin konuþmaya gücü yoktu.
Gözleriyle:

– Hayýr… Hayýr, der gibi baktý. 

– Þanýna layýk bir hayat yaþatamadým sana. Ya-
þayamadýn ya Hadîce! Lakin bir kere yanan bir da-
ha yanmaz. Allah, sýkýntý ve zorluðun ardýnda ha-
yýrlar vadetti, diyebildi.

Hadîce Annemizin baþýnda gece gündüz nöbet
tuttu. Kur’ân okudu. Dualar etti. Ramazan’ýn yirmi
yedinci günüydü. O vefalý eþ, annelerin annesi
Hazreti Hadîce bir kuþ gibi uçup gitti Cennet’e.

Yaþý, altmýþ beþti. Tam yirmi beþ senesini birlik-
te geçirmiþti Peygamberimizle. Efendimizin hüznü
ifade edilemeyecek kadar büyüktü. En sadýk dostu,
artýk yoktu. 

Peygamberimiz son görevini yapmak için hazýr-
landý… Hadîce Annemizin mübarek naaþý Mek-
ke’nin Hacun Mezarlýðý’na götürüldü. Cenaze na-
mazýný sevgili Peygamberimiz kýldýrdý. 

Ebu Talib; Peygamberimizin kolu, kanadý, sýðý-
naðý, müþriklere karþý savunucusu ve yardýmcýsýydý.
O da müþriklerin boykot uyguladýklarý yýllarda elin-
de avucunda ne varsa onlar için harcamýþ ola-
ðanüstü fedakârlýklar göstermiþti. Ebu Talib, her
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zaman iyi bir yardýmcý, sadýk bir dost ve dert or-
taðýydý. Hadîce Annemizden üç gün sonra o da
vefat etti. Efendimiz, üç gün arayla çok sevdiði iki
destekçisini kaybetmiþti. Ýki vefatýn böyle birbiri
ardýnca gelmesi karþýsýnda Peygamber Efendimiz:

– Ümmetim üzerinde þu günlerde toplanan iki
musibetten hangisine çok yanacaðýmý bilemiyorum,
dedi ve bu yýla “Hüzün Yýlý” adý verildi.

* * *
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