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Bu başlığı görünce, akla “Acaba, Hz. Peygamber’in birden fazla annesi 
mi var?” sorusu gelebilir. Bu soruyla eğer biyolojik anne kastedili-

yorsa, buna elbette “hayır” cevabı verilecektir. Gayet tabiîdir ki, Hz Pey-
gamber’in birden fazla annesi yoktur; her insan gibi onun da bir annesi 
var ve bilindiği gibi, bu da Hz. Âmine’dir. Yalnız, Hz. Peygamber’in, bu 
öz annesinden ayrı kendisine süt emziren süt anneleri olduğu gibi biz-
zat kendisinin “Bu, benim annemden sonraki annemdir.” dediği, küçük 
yaşlarda kendisi ile ilgilenen, annesi yerine koyduğu kişiler de vardır. Hz 
Peygamber’in öz annesi Hz. Âmine, süt anneleri Süveybe ve Halîme, “An-
nemden sonraki annemdir” dediği anneleri de Ümmü Eymen Bereke ve 
Fâtıma bint Esed’dir. Konuya bu açıdan bakıldığında, Hz. Peygamber’in, 
öz annesi ile birlikte kendisine süt emziren, kendisi ile ilgilenen, kendisi-
ne ilgi ve ihtimam gösteren beş annesi vardır. İşte bu çalışmada, sözü edi-
len anneler hakkında fazla detaya girilmeden ve bütünlük bozulmadan 
derli-toplu bilgi verilecektir. Şimdi bunları sırasıyla tanıyalım:

A-) Öz Annesi Hz. Âmine

Hz Peygamber’in babası Abdullah, Kureyş kabîlesinin Hâşim oğul-
ları koluna mensuptur. Annesi Âmine de, aynı kabîlenin Zühre oğulla-
rı kolundandır. Abdullah’ın babasının adı Abdülmüttalib, Âmine’nin 
babasının adı da Vehb’dir. Abdülmüttalib, uzun yıllardan beri kaybolan 
zemzem kuyusunun bulunması sırasında bir adakta bulunmuş ve “Yemin 
ederim ki, şâyet Yüce Allah, bana on erkek çocuk verirse, bunlardan biri-
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sini Kâbe’nin yanında kurban edeceğim.” demişti[1]. Aradan biraz zaman 
geçmiş ve Abdülmüttalib, on erkek çocuk sahibi olmuştu. Adağını yerine 
getirmek için oğulları arasında kur’a çekmiş ve kur’adan Abdullah’ın ismi 
çıkmıştı. Abdülmüttalib ve Abdullah, sonucu tevekkülle karşılamışlar, 
biri kurban etmeye diğeri de kurban olmaya râzı olmuştu. Bununla birlik-
te Mekkeliler, bu yol bir kez açılırsa kötü bir çığır açılmış olur gerekçesiy-
le buna razı olmadılar. Dolayısıyla onlar, bu işin âdet haline geleceğinden 
ve yaygınlaşacağından korkuyorlardı.[2] Onun için, bu işe bir çözüm yolu 
bulunmasından yanaydılar. Nitekim onlar, işin peşine düştüler ve çözüm 
yolunu buldular. Bu çözüm çerçevesinde Abdulmuttalib yüz deve kurban 
ederek oğlunu kurtarmıştı.[3] Hz. Peygamber, bu olaya işâret ederek “Ben 
iki kurbanlığın oğluyum.”[4] derken, babası Abdullah’ı ve çok yukarıdaki 
dedesi Hz. İsmâil’i kastetmiştir.

Artık şimdi sıra, evlenecek yaşta olan bu oğlunu evlendirmeye gel-
mişti. Zühre oğullarından Vehb b. Abdümenâf ’ın kızı Âmine’ye tâlip ol-
dular. Kız tarafı, bu talebe olumlu cevap verdi.[5]  Bu olumlu cevaptan 
sonra, Abdülmüttalib, oğlu Abdullah’ı Âmine ile evlendirdi.[6] O günler-
de Âmine, Kureyş  içinde fazilet ve konum itibariyle, en önde gelen bir 
genç kızdı.[7] Abdullah da yakışıklı ve güzel bir delikanlıydı. Hem yüzü 
hem de huyu güzeldi.[8]

Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmüttalib’in altı hanımı vardı. Bu 
hanımlarından Fâtıma bint Amr’dan dört oğlu, beş kızı olmuştu. Oğul-

[1]	 İbn	Hişâm,	Ebû	Muhammed	Abdülmelik, es-Sîretü’n-nebeviyye	(tah:Mustafa	es-Sekka	ve	
arkadaşları),	Beyrût	 1971,	 I,	 160;	Abdürrezzâk,	Ebû	Bekr	Abdurrezzâk	 b.	Hemmâm	es-
San’ânî,	 el-Musannef	 (tah:Habîburrahmân	 el-A’zamî),	 Beyrût	 1972,V,	 315.

[2]	 Ya’kûbî,	Ahmed	b.	Ya’kûb	b.	Ca’fer,	Târîhu’l-Ya’kûbî, Beyrût	trsz., 	I,	251;	Halebî,	Nûred-
dîn	Ebu’l-Ferec	b.	Burhâneddîn,	 İnsânü’l-‘Uyûn,	Mısır	1308,	 I,	58.

[3]	 İbn	Hişâm,	es-Sîre,	 I,	 288-290;	Taberî,	Ebû	Ca’fer	Muhammed	b.	Cerîr,	Târîhu’l-ümem 
ve’l-mülûk (tah:	 Muhammed	 Ebu’l-Fadl	 İbrâhim),	 Beyrût	 1997,	 II,	 243.

[4]	 Hâkim,	Ebû	Abdillah	Muhammed	b.	Abdillah,	el-Müstedrek ‘ale’s-sahîhayn,	Beyrût	trsz.,	
II,	 559.

[5]	 Belâzürî,	Ahmed	b.	Yahyâ	b.	Câbir,	Ensâbu’l-eşrâf	(tah:	Süheyl	Zekkâr-Riyâd	Ziriklî),	Bey-
rût	1996,	I,	88.

[6]	 İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	168;	İbn	Sa’d,	Ebû	Abdillah	Muhammed,	et-Tabakâtü’l-kübrâ,	Beyrût	
1985,	I,	95.

[7]	 İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	288;	Taberî, Târih,	II,	243.
[8]	 Halebî,	İnsânü’l-‘uyûn,	I,	51.
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ları Zübeyir, Ebû Tâlip, Abdülkâbe ve Abdullah; kızları da Âtike, Bere, 
Ümeyme, Ervâ ve Beyzâ’dır. Abdülmüttalib’in altı hanımından olan ço-
cuklarının sayısı ise on dokuzdur. Bu çocukların altısı kız, on üçü de er-
kektir.[9] Erkeklerden birkaçı bu olaydan önce küçük yaşlarda ölmüştür. 
Bunlardan biri de Abdülkâbe’dir.[10]

Amca kızları olan Hâle ve Âmine:

Abdülmüttalib’in hanımlarından biri de, Zühre oğullarından Vü-
heyb (Üheyb)’in kızı Hâle’dir. Hâle’nin babası Vüheyb ile Âmine’nin ba-
bası Vehb kardeştirler. Her ikisi de Abdümenâf b. Zühre’nin oğullarıdır.[11] 
Zühre oğulları, Kureyş kabîlesinin kollarından biridir. Kolun kendi adı ile 
anıldığı Zühre, Hz. Peygamber’in dördüncü dedesi Kusay’ın ana-baba bir 
kardeşidir. İki kardeşten Kusay, Hz. Peygamber’in baba tarafından dör-
düncü dedesi, Zühre ise anne tarafından üçüncü dedesidir. Hz. Peygam-
ber’in babasının ve annesinin soyu bu iki kardeşin babası olan Kilâb’da 
birleşmektedir. Hz. Peygamber’in babası Abdullah’ın, Kilâb’a ulaşan soy 
kütüğü şu şekildedir: Abdullah b. Abdülmüttalib b. Hâşim b. Abdümenâf 
b. Kusay b. Kilâb.[12] Hz. Peygamber’in annesi Âmine’nin, Kilâb’a ulaşan 
soy kütüğü de şu şekildedir: Âmine bint Vehb b. Abdümenâf  b. Zühre b. 
Kilâb.[13] Hz. Peygamber’in baba tarafı olan Hâşim oğulları ile anne tarafı 
olan Zühre oğulları, Kureyş kabîlesinin iki hayırlı koludur. Çünkü Hz. 
Peygamber, bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Yüce Allah sürekli olarak 
beni, güzel soylardan tertemiz rahimlere seçilmiş ve temizlenmiş olarak 
nakledip durdu. Bu soyun her iki kola ayrılma sürecinde ben mutlaka en 
hayırlısında bulundum.”[14]

iki Yanlışın Düzeltilmesi:
Bazı kaynaklarda, Abdülmüttalib’in Hâle ile, Abdullah’ın da Âmine 

ile olan evliliği konusunda şöyle denilmektedir: “Abdülmüttalib, oğlu 

[9]	 İbn	Sa’d,		et-Tabakât,	I,	92-93.
[10]	 Belâzürî,	Ensâb,	IV,7.
[11]	 	Belâzürî, Ensâb,	X,	7.
[12]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	1	;	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	55;
[13]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,120;	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	94-95.
[14]	 	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	İstanbul	1982,	IV,	166;	Tirmizî,	Ebû	Îsâ		Muhammed	b.	Îsâ,	

es-Sünen,	 İstanbul	 1981,	Menâkıb	 1.
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Abdullah ile birlikte Zühre oğullarına gitti. Vüheyb’in kızı Hâle’yi kendi-
sine, Vehb’in kızı Âmine’yi de oğlu Abdullah’a istedi. Vehb, önceden vefat 
etmiş olduğu için Âmine, amcası Vüheyb’in himâyesindeydi. Vüheyb, bu 
talebe olumlu cevap verdi ve aynı oturumda kendi kızı Hâle’yi Abdül-
müttalib ile, kardeşi Vehb’in kızı Âmine’yi de Abdullah ile evlendirdi.”[15] 
Tırnak içinde verdiğimiz bu bilgilerin yanlış olması gerekir. Çünkü, kay-
naklarımızın verdiği bilgiye göre, Abdülmüttalib’in Hâle’den olan oğlu 
Hamza, Hz. Peygamber’den dört  yaş büyüktür.[16] Bilindiği gibi Hz. 
Hamza, Uhud savaşında şehid olduğunda elli dokuz yaşında iken,[17] Hz. 
Peygamber de elli beş yaşındaydı. Üstelik, Abdülmüttalib’in Hâle’den 
olan daha başka çocukları da vardır.  Mukavvim, Safiyye ve Hacl  de onun, 
Hâle’den olan çocuklarıdır.[18] Abdülmüttalib’in bu çocuklarının dördü 
de yaş olarak Hz. Peygamber’den büyüktür. Abdülmüttalib vefat ederken 
Mukavvim on beş yaşında,[19] Hamza on iki yaşında Hz. Peygamber de 
sekiz yaşındaydı.[20] Durum böyle olunca, Abdülmüttalib’in, Hâle ile ön-
ceden evlenmiş olması gerekir ki, bize göre doğru olan da budur. 

Yeri gelmişken, konu ile alâkalı bir yanlışa daha işâret etmemiz ve 
düzeltmemiz gerekir. Aslında bu konuyu ayrı bir makalede ele alma-
yı düşünüyorum ama, burada da kısaca değinmeyi uygun görüyorum. 
Düzelteceğimiz yanlış şu: Birçok kişi, Hz. Peygamber’in babası Abdul-
lah’ı, Abdülmüttalib’in en küçük oğlu olarak bilmekte ve öyle kabul et-
mektedir. Çünkü, bazı kaynaklar[21]  ve Türkçe yazılan kitaplar böyle 
yazmaktadırlar. Bu bilgi de kesinlikle yanlıştır. Çünkü, sahih ve sağlam 
kaynaklarımızın bize verdikleri bilgilere göre, Abdülmüttalib’in oğulla-
rından Abbas, Hamza, Abdülkâbe, Mukavvim, Hacl, Dırar, Kusem, Hz. 
Peygamber’in babası Abdullah’tan küçüktürler. Şöyle ki: Abdulmüttalib 

[15]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	95;	Taberî,	Târih,	II,247;	Hâkim,	el-Müstedrek,	III,	192.
[16]	 	Belâzürî,	Ensâb,	I,	92;	
[17]	 	Belâzürî,	Ensâb,	IV,385.
[18]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	115;	Zübeyrî,	Ebû	Abdillah	el-Mus’ab	b.	Abdillah,	Kitâbü nesebi Ku-

reyş	(tah:	E.	Levi	Provençal),	Kahire	1982,	s.	17;	İbn	Kuteybe,	Ebû	Muhammed	Abdullah	
b.	Müslim,	el-Ma’ârif	(tah:	Muhammed	İsmâil	Abdullah	es-Sâvî),	Beyrût	1970,	s.	52.

[19]	 	Belâzürî,	Ensâb,	IV,	395.
[20]	 	Belâzürî,	Ensâb,	I,	92.
[21]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	108-109;	Taberî,		Târih,II,	241.
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vefat ederken, oğullarından Mukavvim on beş yaşında, Hamza on iki 
yaşında, Abbas on bir yaşında, torunu Hz. Muhammed (s.a.v.) de sekiz 
yaşındaydı. Hacl, yaş olarak Hamza ile Mukavvim’in arasındaydı. Dırâr, 
öz kardeşi Abbas’tan yedi yaş büyüktü.[22] Yani, Hz. Peygamber doğduğu 
sırada o, on yaşındaydı. Kusem ise, Hz. Peygamber’in doğumundan üç 
yıl önce vefat ederken dokuz yaşındaydı.[23] Abdülkâbe de, Abdullah’ın 
kurban edilmek istenmesinden önce küçük yaşta vefat etmişti.[24] Abdül-
müttalib ve onun çocukları hakkında çok geniş bilgiler veren Belâzürî 
(279/892)’nin, Ensâbü’l-eşrâf isimli eserinden elde ettiğimiz bu bilgilere 
dayanarak, yukarıda işâret ettiğimiz yanlışı düzelttikten sonra, Abdülmüt-
talib’in, oğlu Abdullah’ı evlendirmesine geçebiliriz. 

Abdullah ve Âmine’nin evliliği:

Oğlu Abdullah’ı evlendirmeye karar veren Abdülmüttalib’in, gerekli 
gördüğü kimselerle, özellikle eşi Hâle ile istişâre ettiğini ve bu istişâreler 
neticesinde Âmine’yi istemeye karar verdiğini söyleyebiliriz. Abdülmüt-
talib’in, eşi Hâle’ye ve onun âilesi Zühre oğullarına ayrı bir değer verdiği-
ni ve bu âile ile dostluğu pekiştirmek istediğini de söyleyebiliriz. Abdül-
mütta-   lib’in, sorup soruşturmalar neticesinde tespit ettiği gelin adayı, 
hem asâlet hem de mevki bakımından Kureyş’in en fazîletli ve erdemli 
genç kızıydı.[25] Bu kızı istemeye karar verdiler ve Zühre oğullarının kapı-
sını çaldılar. Âilesinden yakınları, Âmine’ye, Abdullah’ın fizikî yapısından 
ve güzelliğinden söz edip “Onunla evlenir misin?” diye sordular. Âmine, 
kendisine sorulan bu soruya olumlu cevap verince, nikahları kıyıldı ve bu 
iki genç birbiri ile evlendiler.[26]

Kaynaklarımız, bu evlilik sırasında Âmine’nin babası Vehb’in  hayat-
ta olup olmadığı konusunda değişik bilgiler verirler. Bir kısım kaynaklar, 
o zaman, Âmine’nin babası Vehb’in vefat etmiş olduğunu ve kendisinin 

[22]	 	Belâzürî,	Ensâb,	IV,	381.
[23]	 	Belâzürî,	Ensâb,	IV,	411.
[24]	 	Belâzürî,	Ensâb,	IV,	7.
[25]	 	İbn	İshâk,	Muhammed	b.	İshâk	b.	Yesâr,	Sîretübnu İshâk (tah:	Muhammed	Hamîdullah),	

Konya	1981.	s.19;	İbnü’l-Esîr,	İzzüddîn	Ebu’l-Hasen	Ali	b.	Muhammed,	el-Kâmil fi’t-târih,	
Beyrût	1965,	II,	8.	

[26]	 	Taberî, Târih,	II,246.
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amcası Vüheyb’in himâyesinde bulunduğunu, bu evliliğe de amcasının 
“evet” dediğini ifade etmektedirler[27]. Bir kısım kaynaklar da Vehb’in, o 
zaman hayatta olduğunu ve bu evliliğe onun “evet” dediğini şu şekilde 
kaydederler: “Abdülmüttalib, oğlu Abdullah’ın elinden tutarak onu Vehb 
b. Abdümenâf ’a getirdi. O sırada Vehb, Zühre oğullarının soy ve şeref 
bakımından en üstünü idi. Vehb, kızı Âmine’yi Abdullah ile evlendirdi. 
Âmine de babası gibi, o sırada Kureyş kabilesinin en soylu ve en şerefli bir 
kızıydı.”[28] Âmine’nin annesi Berre’nin, o sırada, hayatta olup olmadığı 
konusunda kaynaklarımızda herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bu evlilik-
te, Âmine’nin velisinin kim olduğunu kesin olarak tespit etmenin zor ol-
duğunu söylemekle birlikte, Abdullah’ın velisinin babası Abdülmüttalib 
olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz.

O zamanki geleneklere göre yeni evlenen erkek, evliliğinin ilk üç gü-
nünü hanımının evinde geçirir sonra kendi evine geçerdi. Abdullah da 
öyle yaptı; Âmine’nin evinde üç gün kaldıktan sonra eşini de alıp kendi 
evine geçti ve yuvasını kurdu.[29] Bu evlilikle, Âmine ve Abdullah çiftinin 
mutlu bir yuvaları olmuştu. Evlilikten bir müddet sonra Âmine’nin hâmi-
le olduğu kesinleşince mutlulukları daha da artmıştı. 

Abdullah da diğer Mekkeliler gibi ticâretle meşgul oluyordu. Oğlu-
nun doğumundan önce, çıkmış olduğu Suriye seyahatinden dönerken 
Medîne’de,  babasının dayılarının yanında rahatsızlanan Abdullah, orada 
vefat etti ve yakınları olan Neccâr oğulları tarafından Medîne’de defne-
dildi. O sırada yirmi beş veya yirmi sekiz yaşlarındaydı.[30] Abdullah’tan 
eşine mîras olarak, Bereke adında bir câriye, beş deve, birkaç keçi, bir 
kılıç bir miktar da gümüş para kalmıştır.[31]Babasının vefatından kısa bir 
müddet sonra dünyaya gelen Hz. Muhammed (s.a.v.), dört yaşına kadar 
sütannesi Halîme’nin yanında, altı yaşına kadar da öz annesi Âmine’nin 
yanında kaldı.

[27]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	95;	Belâzürî, Ensâb,	I,	87.
[28]	 	İbn	İshâk,	es-Sîre,	s.19;	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	164.   
[29]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	95;	Belâzürî, Ensâb,	I,	88.
[30]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	99;	Belâzürî,	Ensâb,	I,	101.
[31]	 	 İbn	Sa’d,	 et-Tabakât,	 I,	 100;	 İbnü’l-Esîr,	 İzzüddîn	Ebu’l-Hasen	Ali	 b.	Muhammed,	Üs-

dü’l-gâbe fî ma’rifet’i-sahâbe,	 Tahran	 trsz.,	 I,	 21.
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Âmine’nin doğum tarihi hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur. 
Ancak onun genç yaşta evlendiği şüphesizdir. Siyer kitaplarında yer alan 
bilgilere göre yakışıklı bir genç olan Abdullah’ın alnında diğer gençlerde 
bulunmayan bir parlaklık mevcuttu. Asâleti, yakışıklılığı ve alnındaki par-
laklığı sebebiyle bir çok hanımdan evlenme teklifi alan Abdullah, bunlara 
iltifat etmemiş ve babasının tavsiyesine uyarak Âmine ile evlenmiştir.[32] 

İslâm Târihi’nin ana kaynakları, Hz. Peygamber’in ana rahmine inti-
kal etmesiyle, Abdullah’ın alnındaki nurun da Âmine’ye  intikal ettiğini 
söyleyen rivâyetleri naklederler.[33] Ayrıca bu kaynaklar, Hz. Peygam-
ber’in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen süre içinde bazı 
olağanüstü olayların meydana geldiğini ve bunların bir çoğuna Âmine’nin 
de şâhit olduğunu ifade eden bir çok rivâyet kaydederler. Bu rivâyetlere 
göre Hz. Âmine, hâmileliği müddetince hiçbir sıkıntı çekmemiş; hâmile 
kadınların karşılaştığı acı, ağrı ve sancı gibi hiçbir rahatsızlıkla karşılaşma-
mıştır. Hâmilelik müddeti çok rahat geçmiş, hatta o, bu müddet zarfında 
çok güzel rüyâlar görmüştür. Gördüğü bu rüyâlarda, kendisine, âlemlerin 
efendisine hâmile kaldığı müjdelenmiştir.  Bu rivâyetlerden birkaçını bu-
raya almak istiyorum.

“Anlatılanlara göre, Rasûlullah (s.a.v.)’in annesi Âmine bint Vehb, 
Rasûlullah (s.a.v.)’e hâmile kaldığında rüyâsında kendisine şöyle denil-
diğini anlatırmış: “Muhakkak sen, bu ümmetin efendisine hâmile kaldın. 
Çocuğu doğurduğunda şöyle de: “O’nu kıskananların şerrinden Allah’a 
sığınırım.” O’nun adını da Muhammed koy.”  Yine anlatıldığına göre Âmi-
ne, O’na hâmile olduğu zamanlarda, rüyâsında kendinden bir nur çıktı-
ğını ve bu nurun Şam’daki ve Busrâ’daki[34] sarayları aydınlattığını görür-
dü.”[35]

[32]	 	İbn	İshâk,	es-Sîre.	s.19-21;	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	164.
[33]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	169;	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	96;	Taberî, Târih,	II,	244.
[34]	 	Busrâ,	Suriye’nin	güneyinde	Yermûk	nehrinin	kaynağına	yakın	bir	yerde,	denizden	850	

metre	yükseklikte	ve-	 	rimli	bir	ovada	kurulmuş	bir	şehirdir.	 (Daha	geniş	bilgi	 için	bkz.:	
Mustafa	 Fayda,	 “Busrâ”,	 DİA,	VI,	 470-472.)

[35]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	166-167;	İbn	Sa’d	,	et-Tabakât,	I,	98;	Belâzürî,	Ensâb,	I,	89.
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Süheylî (581/1185), Şam ve Busrâ saraylarını aydınlatan nûru, kısa 
zamanda oraların fethedilmesi ve İslâm’a kazandırılması şeklinde yorum-
lamıştır.[36]

Muhammed b. Sa’d (230/844), Abdullah b. Abbas’tan rivâyet eder 
ki, Hz. Âmine şöyle demiş: “Rasûlullah’a hamile kaldığım günden îtibâ-
ren, O’nu doğuruncaya kadar hâmilelikle ilgili hiçbir sıkıntı çekmedim. 
O’nu doğurduğum zaman, beraberinde bir de nur çıktı. O nur, O’na do-
ğuyla batı arasını baştan başa aydınlatıp gösterdi. Sonra O, ellerine daya-
narak yere düştü. Yerden bir avuç toprak aldı ve başını semâya kaldırdı.”[37]

Ebû Nuaym (430/1038)’ın, Büreyde’ye dayandırdığı bir rivâyette, 
Büreyde şöyle der: “Âmine, rüyâsında kendisine şöyle denildiğini gör-
müştür: “Sen, âlemlerin efendisine ve insanların en hayırlısına hâmilesin. 
Doğurduğun zaman O’na, Ahmed ve Muhammed ismini ver.”[38] 

Bu rivâyetlerin doğruluğunu, Hz. Peygamber’in, birkaç kaynakta yer 
alan ve sahih hadis olarak nakledilen bir hadîsi ile te’yîd edelim. İrbâd 
b. Sâriye’nin rivâyet ettiği bu hadis-i şerifte Hz. Peygamber, kendisinin 
“hâtemü’n–nebiyyîn=nebîlerin sonuncusu” olduğunu ifade ettikten son-
ra, bütün peygamberlerin annelerinin gördüğü rüyâlar gibi, kendi annesi 
Âmine’nin de, kendisi için bir rüyâ gördüğünden bahsetmekte ve hadîsin 
sonunda şöyle buyurmaktadır: “Ben, ceddim İbrâhim’in duâsı, kardeşim 
Îsâ’nın müjdesi, ve annem Âmine’nin rüyâsıyım.” Hadîs-i şerifi rivâyet 
eden İrbâd b. Sâriye,  Hz Âmine’nin, doğum esnasında Şam veya Bus-
râ’daki sarayları aydınlatacak şekilde güçlü bir nur gördüğünü söyledik-
ten sonra şu âyet-i kerîmeyi okumuştur: “Ey Peygamber! Biz seni ger-
çekten bir şâhit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah’ın 
izniyle, bir dâvetçi ve nûr saçan bir kandil olarak gönderdik (el- Ahzâb, 
33/45-46).”[39]

[36]	 	Süheylî,	Ebu’l-Kâsım	Abdurrahman	b.	Abdillah,	er-Ravdü’l-ünüf	(tah:	Tâhâ	Abdurraûf	),	
Kahire	1971,	I,	192.

[37]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	102.
[38]	 	Ebû	Nuaym,	Ahmed	b.	Abdillah	el-İsbahânî,	Delâilü’n-nübüvve	(tah:	Muhammed	Ravvâs	

Kal’acî-Abdulberr	Abbâs),	Beyrût	1991,	I,	170.
[39]	 	Ahmed	b.	Hanbel	,	Müsned,	IV,127-128;	Hâkim,	el-Müstedrek,	II,	453;	Heysemî,	Nûreddîn	

ali	b.	Ebî	Bekr,	Mecmau’z-zevâid ve menba’u’l-fevâid,	Beyrût	1982,VIII,	223.	Hâkim,	“bu	
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 Hz. Âmine, çocuğunu dünyaya getirdikten sonra, kısa bir süre onun-
la birlikte kalmış, daha sonra da sütanneye vermiştir. Dört yıl sütannesi 
Halîme’nin yanında kalan Muhammed (s.a.v.), altı yaşına kadar da annesi 
ile birlikte kalmıştır. Bu zaman zarfında Hz. Âmine, Muhammed (s.a.v.) 
ve evin hizmetçisi Ümmü Eymen Bereke, dede Abdülmüttalib’in himâ-
yesinde hayatlarını devam ettiriyorlardı.[40]  

Oğlu altı yaşına ulaşan Hz. Âmine,  oğlu Muhammed ve evin hiz-
metçi kadını Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gitmek üzere yola çık-
tı. Yolculuğun amacı, altı yıl önce çıktığı bir ticârî seyahatten dönerken 
Medine’de hastalanan ve orada vefat eden eşi Abdullah’ın kabrini ziyaret 
etmekti.[41] Altı yaşındaki biricik oğlu Muhammed’e babasının kabrini 
gösterecek ve akrabaları olan Neccâr Oğulları’nda bir müddet misâfir 
kaldıktan sonra Mekke’ye döneceklerdi. Medine’de bir ay kaldılar.[42] Bir 
ay sonra Mekke’ye dönmek üzere yola çıktılar. Mekke ile Medîne ara-
sında, Medine’ye yüz doksan kilometre uzaklıktaki Ebvâ köyünde, Hz. 
Âmine aniden rahatsızlandı ve orada vefat etti.[43] Hz. Âmine, Mekke ve 
Medine’yi birbirine bağlayan yolun yaklaşık orta yerlerinde(Medine’ye 
yüz doksan, Mekke’ye iki yüz yetmiş kilometre uazaklıkta) bulunan bu 
köyde defnedildikten sonra Ümmü Eymen, altı yaşındaki Muhammed’i 
getirip dedesi Abdülmüttalib’e teslim etti.[44] 

 Hz. Âmine, Ebvâ’da aniden rahatsızlanınca oğlunu bağrına bastı ve 
ona şöyle hitap etti: “Ey çekilen ölüm okundan, Allah’ın lütfu ve yardı-
mı ile yüz deve karşılığında kurtulan zâtın oğlu! Allah, seni mübârek ve 
devamlı kılsın! Eğer rüyâda gördüklerim doğru çıkarsa sen, celâl ve bol 
ikrâm sahibi tarafından Âdem oğullarına helâl ve haramı bildirmek üzere 
gönderileceksin. Allah, seni milletlerle beraber devam eden putlardan, 
putperestlikten koruyacaktır. Her canlı ölür. Her yeni eskir. Her yaşla-

hadisin	isnâdı	sahih	olmasına	rağmen,	Buhâri	ve	Müslim	tahrîc	etmemişler.”	demiş,	Zehebî	
de	onu	doğrulamıştır.

[40]	 	İbn	Hişâm, es-Sîre,	I,	117;	İbn	Seyyidinnâs,	Ebu’l-Feth	Fethuddîn	Muhammed	b.	Muham-
med,	‘Uyûnü’l-eser fî fünûni’l-meğâzî ve’ş-şemâil ve’s-siyer,	Beyrût	1974,	I,	37.

[41]	 	İbnü’l-Esîr,	el-Kâmil,	I,467.
[42]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I116.
[43]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	177;	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	116.
[44]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	116;	Halebî,	İnsânü’l-‘uyûn,	I,	172.
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nan, kocayan zevâl bulur; yok olur. Ben de öleceğim; fakat devamlı anı-
lacağım. Çünkü, senin gibi temiz bir oğul doğurmuş, arkamda hayırlı bir 
yâdigâr bırakmış bulunuyorum.”[45] 

Hz. Peygamber’in annesinin kabrini ziyâret etmesi:

Hz. Âmine’nin defnedildiği Ebvâ köyü, Medine’ye yaklaşık yüz dok-
san km. uzaklıktadır. Kabrin bulunduğu yere “Ümmü’n-nebî=Nebînin 
annesi” diye isim verilmiştir[46]. Kaynaklarımızda, Hz. Peygamber’in, 
hicretten önce annesinin kabrini ziyâret ettiğine dâir bir bilgi bulamadı-
ğımı belirtmeliyim. Hicretten sonra Medine’ye yerleşen Hz. Peygamber, 
annesinin kabrini birkaç kere ziyâret etmiştir. Hicretin altıncı senesinde 
Hudeybiye’ye giderken Ebvâ’ya uğramış ve annesinin kabrini ziyâret et-
miştir. Bu ziyâret esnasında kabir taşlarını düzelten ve kabrin başında ağ-
layan Hz. Peygamber’e niçin ağladığı sorulunca “Annemin şefkat ve mer-
hameti gözümün önüne geldi de onun için ağladım.” cevabını vermiştir.[47] 

Müslim (261/875)’in, Hz. Peygamber’in, annesinin kabrini ziyâreti 
konusunda Ebû Hü- reyre’den olan bir rivâyeti şöyledir: “Hz. Peygamber, 
annesinin kabrini ziyâret etti ve ağladı; etrafındakileri de ağlattı.” [48] Rivâ-
yet sahibi Ebû Hüreyre, bu ziyâretin ne zaman gerçekleştiği konusunda 
bir bilgi vermiyor. 

Ahmed b. Hanbel (241/855)’in Büreyde’ye dayandırdığı bir rivâ-
yette Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinden dönerken annesinin kabrine 
uğramış, kabrin başında oturmuş ve sanki bir insanla konuşur gibi konuş-
muş ve ağlamıştır.[49]

[45]	 	Kastallânî,		Ahmed	b.	Muhammed		el- Mevâhibü’l-leduniyye bi’l-munahi’l-Muhammedi-
ye(tah:	Sâlih	Ahmed		eş-Şâmî),	Beyrût	1991,	I,	167-168;	Diyârbekrî,	Hüseyn	b.	Muhammed	
b.	Hasen,	Târîhü’l-hamîs fî ahvâli enfesi nefis,	Kahire	1302,	I,	229-230.

[46]	 	Mustafa	Fayda,	“Ebvâ”	,	DİA,	X,	378-379.
[47]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	116;	Beyhakî,	Delâil,	I,	147.
[48]	 	Müslim,	Ebu’l-Hüseyn	Müslim	b.	Haccâc,	el-Câmiu’s-Sahîh	(tah:	Muhammed	Fuâd	Ab-

dulbâkî),	 İstanbul	 1981,	Cenâiz	 108.
[49]	 	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	V,	356.
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Hz. Âişe (r. anha)’dan gelen bir rivâyete göre de Hz. Peygamber, Vedâ 
haccı dönüşünde annesinin kabrine uğramış ve kabir ziyâreti yapmıştır.[50] 
Hz. Peygamber’in, zaman zaman annesinin kabrini ziyâret etmesi Müslü-
manlar için uyulması gereken güzel bir örnektir.  

Biz bu çalışmamızda, fetret döneminde vefat eden Abdullah ve Âmi-
ne’nin, ahiretteki durumlarının nasıl olacağı konusundaki tartışmalara 
girmedik. Çünkü bu konu, İslâm tarihçilerinden çok, kelâmcıların ihtisas 
alanına girmektedir. Bununla birlikte, konu ile ilgili olarak, iki kelâmcının 
kanaatini de nakletmeden geçmek istemiyorum:

“Hz. Peygamber’in ebeveyni hakkında verilebilecek en isâbetli hü-
küm, onların fetret ehli olduğu şeklindedir. Kendilerinin Hanîf dininden 
kalma bazı hidâyet unsurlarından faydalanıp faydalanmadıkları bilinme-
mektedir. Ancak çok genç yaşta evlenmelerinin ardından Abdullah’ın 
henüz oğlunu göremeden vefat etmesi, Âmine’nin de genç yaşta ölmesi 
sebebiyle her ikisinin de çevrelerindeki din telakkileriyle meşgul olmaya 
vakit bulamayıp selîm yaratılışlarını koruduklarını söylemek mümkün-
dür. Hemen bütün Müslümanlar, Hz. Peygamber’in ebeveyninin ilâhî bir 
inâyetle korunduğu ve ebedî mutluluğa eriştirildiği inancını taşımakta-
dır.”[51]

“Âmine, Abdullah’ın vefatından sonra bir daha evlenmemiştir. Hz. 
Muhammed’den başka çocuğunun olduğu da bilinmemektedir. Onun, 
dînî sorumluluğu bulunmayan fetret ehli statüsünde kabul edilmesi 
mümkün olduğu gibi, Hz. Peygamber’in özel duâsına mazhar olması ih-
timali de mevcuttur. Başta Türkler olmak üzere bütün Müslüman millet-
ler tarafından Rasûl-i Ekrem’e karşı duyulan derin sevgi, onun zevceleri-
nin, kızlarının, sütannesi Halîme ve annesi Âmine’nin (Türkçe şekliyle 
Emine) adlarını yaşatmak şeklinde de kendini göstermiştir. Bu husus da, 
Âmine’nin âhiret saadeti için bir nevi duâ ve niyâz kabul edilmelidir.”[52]

[50]	 	Süheylî,	er-Ravdü’l-ünüf,	I,	195.
[51]	 	Metin	Yurdagür,	“Fetret”,	DİA,	XII,478.
[52]	 	Bekir	Topaloğlu,	“Âmine”,	DİA,	III,	64.
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B-) süt Anneleri

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğduğunda ona ilk süt veren elbette öz an-
nesi Hz. Âmine’dir. O’nun, öz annesinden ayrı, kendisinden süt emdiği 
sütanneleri vardır. Hz. Peygamber’in bilinen iki sütannesi vardır ve şun-
lardır:

1-) süveybe Hâtun: 

Süveybe, Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb’in câriyesi idi. Daha 
önce de Hz. Hamza’yı emzirmişti. Aynı kadından süt emen Hz. Pey-
gamber, amcası Hz. Hamza ile süt kardeşi olmuş oldu. Bilindiği gibi Hz. 
Hamza yeğeni Muhammed’den dört yaş büyüktür. Hz. Peygamber dün-
yaya geldiği zaman Süveybe hâtunun da Mesrûh adında yeni doğmuş bir 
oğlu vardı. Hz. Peygamber, Mekke dışındaki bir süt anneye verilinceye 
kadar Mesrûh ile birlikte bu kadından süt emdi. Hz. Peygamber’in halası 
Berre’nin oğlu Ebû Seleme de, Hz. Peygamber ile birlikte bu hanımdan 
süt emmiştir. Bundan dolayı Hz. Peygamber, hem amcası Hamza ile ve 
hem de halasının oğlu Ebû Seleme ile süt kardeş idi.[53] Bir hadis-i şerîfin-
de “Hamza’nın kızı, benim süt kardeşimin kızıdır.” buyuran  Hz. Peygam-
ber, Ebû Seleme için de “Ebû Seleme, benim süt kardeşimdir. Süveybe, 
bana ve Ebû Seleme’ye süt emzirmiştir.”[54] buyurarak bu hususu dile ge-
tirmiştir.

Hz. Peygamber büyüdükten sonra süt annesi Süveybe hâtunu ziyâret 
eder, ilgilenir ve zaman zaman da ona harçlık verirdi. Hz. Peygamber, Hz. 
Hatice ile evlendikten sonra, Hz. Hatice bu kadını hürriyetine kavuştur-
mak için Ebû Leheb’den satın almak istedi; fakat Ebû Leheb buna ya-
naşmadı. Hz. Hatice de Hz. Peygamber gibi bu hanıma ikramlarda bulu-
nurdu. Hz. Peygamber, Mekke’den Medîne’ye hicret ettikten sonra Ebû 
Leheb, bu hanımı âzâd edip hürriyetine kavuşturdu. Medine’ye hicret et-
tikten sonra Süveybe Hâtun’a harçlık ve elbise göndermeye devam eden 
Hz. Peygamber, hicretin yedinci yılında, Hayber savaşından Medine’ye 
dönünce yeni gelen muhâcirlerden onun vefat etmiş olduğu haberini 

[53]	 	İbn	Sa’d	, et-Tabakât,	I,	108;	Belâzürî,	Ensâb,	I,	103.
[54]	 	Buhârî,	Ebû	Abdillah	Muhammed	b.	İsmâil,	Sahîhu’l-Buhârî,	İstanbul	1981,	Nikâh	21.



430 Hz. Peygamber Dönemi (sas) siyer Coğrafyası  

aldı. “Acaba oğlu Mesrûh ne yapıyor?” diye sordu. “O, annesinden önce 
vefat etti” dediler. “Akrabalarından sağ kalan kim var ?” diye sordu. “Sağ 
kalan kimse yok” dediler.[55]

Süveybe hâtûnun ve oğlu Mesrûh’un, İslâm dinini kabul edip etme-
dikleri konusunda farklı görüşler vardır.[56] Ebû Nuaym (430/1038), 
“Süveybe’nin Müslüman olduğunu söyleyen hiçbir kişi bilmiyorum.” 
derken; İbn Hacer (852/1448) de “İbn Sa’d’ın, onu (Müslüman olan ka-
dınlar bölümünde değil de) Hz. Peygamber’i emziren kadınlar bölümün-
de zikretmesi, onun İslâm dinini kabul etmediğine delâlet eder. Fakat bu, 
kesin bir bilgi ve çürütülemeyecek bir iddia değildir.”[57] demekte ve onun 
Müslüman olmuş olabileceğine dâir açık bir kapı bırakmaktadır. İbn Ha-
cer, Hz. Peygamber’in süt kardeşi Mesrûh için de şöyle der: “Süveybe’nin 
oğlu Mesrûh’un, İslâm dinini kabul ettiği konusunda herhangi bir bilgi 
bulamadım. Ama, muhtemelen Müslüman olmuş olabilir”[58]. 

Kanaatimize göre, Hz. Peygamber’in ve eşi Hz. Hatîce’nin bu derece 
yakından ilgilendikleri bu şahıslar Müslüman olmuşlardı. Fakat, Müs-
lümanlıklarını açığa vuramıyorlardı. Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın 
bile bir süre îmânını gizlediği Mekke’de, câriye olan bir kadının ve oğlu-
nun îmânlarını gizlemiş olmaları çok normaldir. Üstelik bu kadın, sıradan 
birinin câriyesi değil, Ebû Leheb gibi bir İslâm düşmanının câriyesiydi. 
Hz. Hatîce’nin, ısrarla Ebû Leheb’den onu hürriyetine kavuşturmak için 
satın almak istemesi ve Ebû Leheb’in de buna yanaşmaması bu âilenin 
müslüman olduğunu göstermektedir. 

2) Halîme Hâtun: 

Deniz seviyesinden 360 m. yüksekte bulunan Mekke şehrinin etrafı 
dağlarla çevrili olduğu için havası çok sıcaktır. Şehrin sıcak havası bebek-
lerin sağlıklı büyümelerine elverişli olmadığından, şehrin ileri gelen âile-
leri yeni doğan bebekleri göçebe kabîlelere mensup sütannelere verirler-

[55]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	108-109;	Halebî,	İnsânü’l-‘uyûn,	I,	138.
[56]	 	İbnü’l-Esîr,	Üsdü’l-ğâbe,	VII,	21;	İbn	Hacer,	Ebu’l-Fadl	Ahmed	b.	Ali,	el-İsâbe fî temyî-

zi’s-sahâbe,	Beyrût	 1910,	 IV,	 257.
[57]	 	İbn	Hacer,	el-İsâbe,	IV,	258.
[58]	 	İbn	Hacer,	el-İsâbe,	IV,	258.
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di. Böyle yapmakla çocuklarının güzel havada sağlıklı büyümelerini ve 
aynı zamanda fasîh Arapçayı öğrenmelerini sağlamış olurlardı. Çocuklar 
genellikle sekiz-on yaşlarına kadar sütanne yanında yaşarlardı.[59] Sütan-
neliğini kendileri için gelir kaynağı gören göçebe  kadınlar, emzirmek için 
zengin âilelerin çocuklarını tercih ederlerdi. Halîme hâtun, bir kıtlık yı-
lında kabîlesinden bazı kadınlarla birlikte bu amaçla Mekke’ye gittiğinde 
zengin bir âile çocuğu bulamadı. Kendisi şehre girmekte biraz geç kaldığı 
için, zengin âilelerin çocukları erken gelen hanımlar tarafından paylaşıl-
mıştı. Ona da Abdülmüttalib’in torunu kalmıştı. Yetim olması nedeniyle 
Muhammed’i (s.a.v.) almakta tereddüt ettiyse de boş dönmemek için ona 
sütanneliği yapmayı kabul etti.[60]

 Halîme hâtun, Sa’d b. Bekr oğulları yurdunda, kocası Hâris ve üç 
çocuğu ile birlikte yaşıyordu. Çocuklarının ikisi kız, biri erkekti. Kızların 
adı Şeymâ ve Üneyse (veya Enîse), erkeğin adı da Abdullah idi.[61] Tabiî-
dir ki, bir kadının, yeni doğmuş bir çocuğa süt anneliği yapabilmesi için 
kendisinin de yeni doğmuş bir çocuğunun olması lazım gelir. Bu sırada 
Halîme Hâtun’un memesinden süt emen çocuğu Abdullah’tı. Yani üç 
sütkardeşten, Muhammed ile birlikte aynı anda süt emen kardeş Abdul-
lah’tı.[62]

 Halîme hâtun, Mekke’ye gelişini ve Hz Muhammed’i alıp evine gö-
türüşünü şöyle anlatır: “İçinde bulunduğumuz kuraklık ve kıtlık yılında 
hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Ben, bir merkebin üzerinde bulunuyordum. 
Yanımızda bir de yaşlı devemiz vardı. Vallâhi bize bir damla süt bile ve-
remiyordu. Bu sırada biz, bir yağmura kavuşmayı, darlıktan kurtulmayı 
umup duruyorduk. Üzerinde bulunduğum zayıf merkebimin ağır yürü-
yüşü arkadaşlarımın canını sıktı. Onlar, benden önce Mekke’ye ulaştılar. 
Zenginlerin çocuklarını aldılar. Bana da Abdülmüttalib’in yetim olan to-
runu düştü. Durumu kocama bildirdim. O da “Olur, alalım.” dedi. Çocu-
ğun dedesi Abdülmüttalib, beni Âmine’nin evine götürdü. Âmine, bana 

[59]	 	Sarıçam,	İbrahim,	Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı,	Ankara	2005,	s.	61-62.
[60]	 	Asri	Çubukçu,	“Halîme”,	DİA,	XV,	338.
[61]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	173;	Taberî,	Târih,	II,	157.
[62]	 Halebî,	İnsânu’l-‘uyûn,	I,	144.
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“Hoş geldin, sefalar getirdin.” dedikten sonra çocuğun odasına girdik. 
Odaya girdiğim zaman O, sütten daha beyaz bir yün kumaşa sarılmış, 
altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Sırt üstü yatmış, mışıl mışıl 
uyuyordu. Kendisinden misk kokusu geliyordu. Sevimliliğine ve yüzü-
nün güzelliğine hayran oldum. Uykudan uyandırmaya kıyamadım. El-
lerimi göğsünün üzerine yavaşça koyduğumda, gülümsedi ve bana bak-
mak için gözlerini açtı. Hemen iki kaşının arasından öptüm ve kucağıma 
aldım; yolculuk eşyalarımın yanına getirdim. Emzirmeye başladığımda, 
ona, memelerimden dilediği kadar süt geldi. Kendi çocuğum da onunla 
birlikte kanasıya ve doyasıya emdi, sonra da uyudular. Halbuki bundan 
önce bizim çocuk, kendisi ile birlikte bizi de hiç uyutmazdı…”[63] Halîme 
hâtun, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) alıp yurduna götürdükten sonra kendi-
lerine gelen bolluk ve bereketi, bu çocuğun sıradan bir çocuk olmadığını 
uzun uzadıya anlatır. Hayvanların sütlerinin arttığını, çevreye bereket in-
diğini dile getirir.[64]

Halîme hâtun, bu çocuğa kesintisiz iki yıl süt emzirdi. İki yıl sonra 
çocuğu sütten kesti ve annesine teslim etmek üzere Mekke’ye getirdi. 
Âmine hâtun, kır havasının çocuğuna yaradığını görünce, başka bir ri-
vâyete göre de, o esnada Mekke’de veba salgını bulunduğundan çocu-
ğun bir süre daha süt annesinin yanında kalmasını uygun gördü. Halîme 
hâtun da çocuğu alıp tekrar yurduna döndü. Bir rivâyete göre çocuk dört 
veya beş yaşlarına gelince “inşirâh-ı sadr” yani göğsünün Cebrâil (a.s.) ta-
rafından açılması olayı gerçekleşti. Bu olay, ev halkını endişeye düşürdü. 
Çocuğun tekin olmadığını anlayan sütanne ve süt baba, en çıkar yolun 
onu götürüp annesine teslim etmek olduğu konusunda karar verdiler. 
Sonra da getirip annesine teslim ettiler.[65] 

Hz. Peygamber, Sa’d b. Bekir oğulları arasında geçirdiği günleri şu 
sözleri ile yâd eder: “Ben, sizin içinizde en iyi Arap olanım. Ben, Kureyş-

[63]	 Halebî,	İnsânü’l-uyûn,	I,	147;	Diyarbekrî,	Târîhü’l- Hamîs,	I,	223.
[64]	 İbn	Hişâm, es-Sîre,	I,	173;	İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,	I,	461.
[65]	 	Taberî, Târîh,	II,	160;	İbnü’l-	Esîr, el-Kâmil,	I,	462.
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liyim. Ben, Sa’d b. Bekir oğulları içinde emzirildim.”[66] “Benim lisânım, 
Sa’d b. Bekir oğullarının lisânıdır.”[67]

Hz. Muhammed (s.a.v.), büyüdükten sonra süt annesi, süt babası ve 
süt kardeşleri ile görüşmüş; onlara çok iyi davranmıştır. Halîme hâtun, 
zaman zaman Mekke’ye gelir süt oğlunu ziyaret ederdi. Hz. Peygamber’in 
Hz. Hatice ile evliliğini tebrik için Mekke’ye gelen Halîme’ye, Hz. Hati-
ce de çok büyük ikramlarda bulunmuş ve kendisine hediyeler vermiştir. 
Bir başka sefer, kuraklıktan yakınmak üzere geldiğinde ise, kendisine kırk 
koyun ve bir binek hayvanı verilmiştir. Özellikle Hz. Hatice, bu yaşlı ha-
nıma çok saygılı ve nazik davranmıştır.[68] Süt oğlunu, böyle muhterem 
ve zengin bir hanımla evli görmek herhalde Halîme hâtunu çok mem-
nun etmiştir. Hüneyn savaşından sonra süt ablası Şeymâ ile karşılaşan 
Hz. Peygamber’in ona karşı çok iyi davrandığı da bilinen bir gerçektir.[69] 
Çünkü Şeymâ, Hz. Peygamber’in süt kardeşi, süt ablası ve aynı zamanda 
da dadısıydı. Hz. Peygamber’i, annesi Halîme ile birlikte büyütenlerden 
biri de Şeymâ’dır.[70]

Kaynaklarımızda, Hâris ve Halîme çifti ile çocuklarının Müslüman 
olup olmadıkları konusunda değişik rivâyetler vardır. Bu değişiklikler, 
bu şahısların ölüm tarihlerinin kesin olarak bilinmemesinden kaynak-
lanmaktadır. Bu âileden, Hz. Peygamber’in dâvetine yetişenlerin   İslâm’ı 
kabul ettikleri kanaatini taşıyorum. Hâris ve Halîme’nin, İslâm’a yetişmiş 
olmaları zor gibi görünse de, kaynaklarımızdaki rivâyetlerden ilk yıllara 
yetişmiş olduklarını çıkarabiliriz.

Hâris’in İslâm’a girişine dair farklı görüşler varsa da, yaygın kanaa-
te göre o, Müslüman olmuştur. Nitekim, Süheylî (581/1185), “er-Rav-
du’l-ünüf ” adlı eserinde şu bilgiye yer verir: Hâris, bir gün Mekke’ye 
geldiğinde Kureyş müşrikleri kendisine, Hz. Peygamber’in insanların 

[66]	 	İbn	Hişâm,	es-Sîre,	I,	178.
[67]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,113.
[68]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	113-114;	Belâzürî, Ensâb,	I,	104.
[69]	 	Vâkidî,	Muhammed	b.	Ömer,	Kitâbü’l-meğâzî	(tah:	Marsden	Jones),	Beyrût	1984	,	III,	913-

914;	Taberî,	Târîh,	III,80.	
[70]	 	İbn	Hişâm,	es-Sire,	I,173;	İbn	Sa’d,et-Tabakât,	I,110.
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öldükten sonra tekrar diriltileceğinden, âsîlerin ceza, itaatkârların mükâ-
fat göreceğinden bahsettiğini ve insanlar arasında tefrikaya sebebiyet 
verdiğini söyleyerek şikâyette bulundular. Bunun üzerine Hâris, Rasûl-i 
Ekrem’e, hakkındaki iddiâların doğru olup olmadığını sordu; Rasûl-i Ek-
rem de ona duyduklarının doğru olduğunu söyledi. Hâris, bunun üzerine 
Müslüman oldu.[71]

Hz. Peygamber’in süt kardeşleri Enîse, Abdullah ve Şeymâ’nın Müs-
lüman olduklarına dair rivâyetlere kesin gözüyle bakılmaktadır.[72] Çünkü 
bunların İslâm’a yetişebilme ihtimalleri ana-babalarının yetişebilme ihti-
mallerinden daha fazladır. Hz. Peygamber’in, Huneyn savaşından sonra 
Şeymâ ile görüştüğünü nakleden rivâyetlerin doğruluğu, şüphe kabul et-
meyecek türdendir. Kimi rivâyetlerde Hz. Peygamber’in Huneyn’de kar-
şılaştığı şahsın, sütannesi olduğu kaydedilmekte[73] ise de, bunun doğru 
olmadığı kesindir.

Ebû Dâvud (275/888)’un Ömer b. es-Sâib’den aldığı bir rivâyete 
göre, Ömer (r.a.) şöyle dedi: “Bana anlatıldığına göre, Rasûlullah (s.a.v.) 
otururken süt babası (Hâris) gelmiş, O da elbisesini serip onu üzerine 
oturtmuş. Biraz sonra sütannesi (Halîme) gelmiş, elbisenin boş kalan ke-
narına da onu oturtmuş. Biraz sonra da süt kardeşi (Abdullah) gelmiş. 
Hz. Peygamber onu ayakta karşılamış ve onu da önüne oturtmuş”[74]. Ri-
vâyetin içinde olayın İslâm’dan önce mi, sonra mı olduğuna dâir bir kayıt 
bulunmamaktadır. Hâris ve Halîme’nin Müslüman olduğunu nakleden 
rivâyetlere bakarak bu olayın İslâm’dan sonra gerçekleştiğini söyleyebi-
liriz. Böyle olunca,  Halîme’nin de İslâm’a yetiştiği ve Müslüman olduğu 
kesinlik kazanmış olur. Biz, bu çalışmada Hz. Peygamber’in annelerini 
derli toplu ve bir arada sunmayı hedeflediğimiz için, adı geçen şahısların 
İslâm’a yetişip yetişmedikleri konusunda detaylı bir şekilde durmuyoruz. 
Konu ile ilgili bir-iki rivâyetle birlikte kanaatimizi serdedip geçiyoruz. Bu 

[71]	 	Süheylî,	er-Ravdü’l-ünüf,	I,	185;	Hüseyin	Algül,	“Hâris	b.	Abdüluzza”,	DİA,	XVI,	195.	
[72]	 	Halebî,	İnsânu’l-‘uyûn,	I,145.
[73]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	114;	Hâkim,	el-Müstedrek,	IV,	164.
[74]	 	Ebû	Dâvûd,	Süleyman	b.	el-Eş’as	es-Sicistânî,	Sünen	(tah:Muhammed	Muhyiddin	Abdül-

hamid),	Mısır	1950,	Edeb	129;	Beyhakî,	Ebû	Bekr	Ahmed	b.	Hüseyn		Delâilü’n-nübüvve ve 
ma’rifetu ahvâli sâhibi’ş-şerî’a (tah:	Ab-	dulmutî	Kal’acî),	Kahire	1988,	V,	200.



43522. DERs  Hz. Peygamber’in (s.a.s) Anneleri 

konuyu, bir başka çalışmada ele almayı ve ilgili kaynaklarla birlikte bu 
konu hakkında yapılmış spesifik çalışmaları bir arada sunmayı düşündü-
ğümü belirtmeliyim.   

C- )Annesi YerinDe olAnlAr

Hz. Peygamber’in, altı yaşına geldiğinde annesini kaybettiğini bili-
yoruz. Babasının kabrini ziyaret için gittikleri Medine’den Mekke’ye dö-
nerken Ebvâ köyünde annesini kaybeden Hz. Peygamber, evin hizmetçi 
kadını Ümmü Eymen tarafından getirilip dedesi Abdulmüttalib’e teslim 
edildi. Hz. Peygamber, iki sene sonra da dedesini kaybetti. Bu sefer de 
amcası Ebû Tâlib, onu himayesine aldı. Hz. Peygamber, yirmi beş yaşı-
na gelip evleninceye kadar bu amcasının evinde kaldı. Amcasının hanı-
mı Fâtıma bint Esed de ona annelik yaptı. Çalışmanın bu bölümünde 
Ümmü Eymen ve Fâtıma bint Esed hakkında bilgi verilecektir.

1-) ümmü eymen: 

Hz. Peygamber’in dadısı olan Ümmü Eymen, Habeşistanlı’dır. Asıl 
adı Bereke’dir. İlk oğlu Eymen’e nisbetle kendisine Ümmü Eymen künye-
si verilmiştir. Önce Ubeyd b. Zeyd ile, onun ölümünden sonra da Zeyd 
b. Hârise ile evlenen Ümmü Eyme’nin, Ubeyd’den Eymen adındaki oğlu; 
Zeyd b. Hârise’den de Üsâme adındaki oğlu dünyaya gelmiştir.[75] 

Mekkeliler, ticâretle meşgul oldukları için zengindiler; hayat stan-
dartları ve geçim seviyeleri yüksekti. Mekke’de hemen her evin hizmetçi 
erkeği (köle) ve hizmetçi kadını (câriye) vardı. Ümmü Eymen Bereke 
de Hz. Peygamber’in babası Abdullah’ın hizmetçisiydi.[76] Abdullah’ın 
vefatından sonra Hz. Âmine’nin hizmetçisi oldu. Hz. Muhammed’in do-
ğumundan önce Âmine ve Ümmü Eymen aynı evi paylaşıyorlardı. Mu-
hammed’in doğumuna en çok sevinen ve onunla en çok ilgilenenlerden 
biri de Ümmü Eymen’dir. Bu nur topu gibi çocuk, dört yıl boyunca süt 
annesi Halîme’nin yanında kaldı. İşte bu zaman zarfında Ümmü Eymen, 
Âmine’nin ev arkadaşıydı. Çocuk, dört yaşından sonra annesinin evine 

[75]	 	İbn	Sa’d,	et- Tabakât,	VIII,	223;	İbn	Hacer,	el-İsâbe,	IV,	432.
[76]	 	Müslim,	Cihâd	70.
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dönünce evin nüfusu üç kişi oldu. Bu üç kişi, Abdullah’ın kabrini ziyaret 
için Mekke’den Medine’ye, birlikte iki deveye binerek gitmişlerdi. Deve-
nin birine Hz. Âmine ve altı yaşındaki oğlu Muhammed, diğerine de evin 
hizmetçi kadını Ümmü Eymen binmişti. Geri dönerken Hz. Âmine, Eb-
vâ’da vefat edince Mekke’ye iki kişi olarak döndüler. Ümmü Eymen, an-
nesini kaybeden Muhammed’i getirip dedesine teslim etti. Altı yaşından 
sekiz yaşına kadar dedesinin evinde kalan Muhammed ile yine Ümmü 
Eymen ilgilendi. Sekiz yaşında iken dedesi Abdülmüttalib’i kaybeden 
Hz. Muhammed’in, dedesinin cenâzesini ağlayarak takip ettiğini Ümmü 
Eymen’den öğreniyoruz.[77] Ümmü Eymen’in Hz. Peygamber ile ilgilen-
mesi, O’nun, Hz. Hatice ile olan evliliğine kadar devam etmiştir. Bu ha-
nımefendi, Hz. Peygamber’in dadısıdır.[78] Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile 
evlendikten sonra onu hürriyetine kavuşturmuş, o da Ubeyd b. Zeyd ile 
evlenmiştir. Hz. Peygamber’in önce bu ikisini evlendirdiği, sonra da her 
ikisini âzad ettiği de söylenir.[79] Bu evlilikten Eymen adında bir oğulları 
oldu. Eymen, Hüneyn savaşında şehid edildi.[80]

Görüldüğü gibi Ümmü Eymen, Hz. Peygamber ile doğduğu günden 
itibaren, 25 yaşına, yani evlendiği güne kadar ilgilenmiştir. Hz. Peygam-
ber, insanları İslâm’a dâvet edince ilk inananlardan biri de Ümmü Eymen 
olmuştur. Hz. Peygamber onu “cennet ehlinden biri” olarak nitelemiştir.[81] 
Mekke’den Medine’ye hicret etmiş ve oraya yerleşmiştir. Hz. Peygamber, 
zaman zaman onu ziyaret eder ve “Bu, benim annemden sonraki annem-
dir.” derdi.[82] Geçimi konusunda da Hz. Peygamber, ona yardımcı olur-
du. Hz. Peygamber’in doğumunda hazır bulunan bu hanımefendi, Hz. 
Peygamber’in vefatında da Medine’deydi. Hz. Peygamber’in vefatına en 
çok ağlayanlardan biri de oydu.[83] Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer de onu sık 

[77]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	I,	119;	Diyârbekrî,	Târîhü’l-Hamîs,	I,	253.	
[78]	 	Müslim,	Cihâd	70;	Beyhakî,	Sünen,VII,	93.
[79]	 	İbn	Kesîr,	el-Bidâye,	VI,	334;	İbn	Hacer,	el-İsâbe,	IV,	432.
[80]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	VIII,	223.	
[81]	 	İbn	S’ad	et-Tabakât,	VIII,	223.
[82]	 	İbn	Hacer,	el-İsâbe,	IV,	432.
[83]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	VIII,	226.
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sık ziyaret eder, duâsını alırlardı.[84] Ümmü Eymen, Hz. Osman’ın hilafe-
tinin ilk yıllarında vefat etti.[85]

 Zeyd b. Hârise, Hz. Peygamber’in âzad edip hürriyetine kavuştur-
duğu bir köleydi. Hz. Peygamber’in hizmetçisi olması kendisi için bir 
şanstı. Bu şansı sayesinde ilk Müslümanlardan biri olma şerefini elde etti. 
İslâm’ın ilk yıllarında gençti ve henüz bekardı. Zeyd, Kelb kabilesinin re-
isinin oğluydu. Düşman kabilelerden biri tarafından kaçırılıp köle olarak 
satılmış, el değiştirerek Hz. Hatice’nin işçilerinden biri olmuş, o da Zeyd’i 
Hz. Peygamber’in emrine tahsis etmişti. Zeyd’in, Mekke’de olduğunu 
öğrenen anne ve babası, Hz. Peygamber’e müracaat ederek oğullarının 
serbest bırakılması karşılığında istediği fidyeyi verebileceklerini söyledi-
ler. Hz. Peygamber de, Zeyd’i karşılıksız serbest bıraktı ve hür olduğunu 
ilân etti. Zeyd de, anne ve babasının olurunu alarak Hz. Peygamber’in 
yanında kalmayı ve onun hizmetinde bulunmayı tercih etti ve Mûte sava-
şında şehid oluncaya kadar Hz. Peygamber’den hiç ayrılmadı.[86]

 İslâm’ın ilk yıllarında, Ümmü Eymen, eşini kaybetmiş ve dul kalmış-
tı. Ümmü Eymen, Habeşistanlı siyah bir kadın; Zeyd b. Hârise de genç ve 
yakışıklı bir delikanlıydı. Hz. Peygamber, peygamberliğinin ilk yıllarında 
çevresinde bulunan insanlara şöyle dedi: “Kim, cennetlik bir hanımla ev-
lenmek isterse Ümmü Eymen’le evlensin.” Zeyd, Hz. Peygamber’in bu 
tavsiyesi üzerine onunla evlendi. Bu evlilikten Üsâme dünyaya geldi. Hz. 
Peygamber, Üsâme’yi ve ayrıca onun hem annesini hem babasını çok se-
verdi.[87]

Ümmü Eymen, Mekke’den Medine’ye hicret etti; Mekke’de, Hz. 
Peygamber ile birlikte olduğu gibi Medine’de de ondan ayrılmadı. Uhud 
savaşına katıldı; yaralılara su verdi ve yaralarını tedavi etti.[88] Hz. Pey-
gamber, onu devamlı evinde ziyaret eder ve “Bu, benim annemden son-

[84]	 	Beyhakî,	Sünen,VII,	93.
[85]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	VIII,	223-226;	Hâkim,	el-Müstedrek,	IV,	64.
[86]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	III,	40-47.	
[87]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	VIII,	223.	
[88]	 	Vâkıdî,	el- Meğâzî,	I,	250.
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raki annemdir.” derdi.[89] O, Hz. Peygamber ile ilgili hatıralarından birini 
şöyle anlatır: “Bir gün, Hz. Peygamber’e güzel bir ekmek yapmak için un 
elemeye başladım. Unu eliyor, çıkan kepeği ayrı bir kaba koyuyordum. 
Hz. Peygamber, niçin böyle yaptığımı sordu. Ben de, “Sizin için özel bir 
ekmek yapmak istiyorum.” dedim. Bana, “Ayırdığın kepeği una karıştır, 
ondan sonra hamur yap!” dedi. Ben de, dediği gibi yaptım.”[90]

Hz. Peygamber, vefat ettiğinde herkes ağladı; en çok da Hz. Fâtıma 
ve Ümmü Eymen ağladılar. Ona “Niçin bu kadar çok ağlıyorsun?” diye 
sorulduğunda, “Hz. Peygamber’in bir insan olduğunu ve onun da bir gün 
gelip vefat edeceğini biliyorum. Onun vefatı ile, semâdan gelen haberler 
kesildi; asıl ona ağlıyorum.” diye cevap verdi.[91]

Hz. Peygamber vefat ettikten sonra, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, 
Ümmü Eymen’i evinde ziyaret etmiş ve onu teselli etmeye çalışmışlardı. 
Bu ziyarete üçüncü bir şahıs olarak katılan Hz. Enes, şunları anlatmakta-
dır: “Bir gün, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer’e şöyle bir haber gönderdi: “Ya 
Ömer! Bilirsin ki, Hz. Peygamber, ara sıra Ümmü Eymen’i ziyaret ederdi. 
Gel, biz de birlikte ziyaret edelim.” Bu haberi alan Hz. Ömer, hemen gel-
di. Ben de onlara katıldım. Bu yaşlı kadın, bizi kapısının önünde görün-
ce ağlamaya başladı, gözyaşlarına boğuldu. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, 
onu teselli ederek şöyle dediler: “Bak, Ümmü Eymen! Yüce Allah, kendi 
Rasûlü için en iyisini arzular. Onun vefat etmesi de kendisi için elbette 
ki hayırlıdır.” Ümmü Eymen de, onlara şöyle dedi: “Yüce Allah’tan gelen 
her şeyin Rasûlullah (s.a.v.) için hayırlı olduğunu biliyorum. Ben, gökler-
den gelen vahyin kesildiğine ağlıyorum.” Bunu duyunca biz üçümüz de 
ağlamaya başladık”[92]. 

2-) Fâtıma binti esed: 

Ebû Tâlib’in eşi olan Fâtıma,  Esed b. Hâşim’in kızıdır. Esed b. Hâ-
şim de Ebû Tâlib’in amcasıdır. Amcasının kızı Fâtıma ile evlenen Ebû 

[89]	 	İbn	Hacer,	el-İsâbe,	IV,	432.
[90]	 	İbn	Mâce,	Et’ime	44.
[91]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	VIII,	226.	
[92]	 	 Muttakî	 el-Hindî,	 Alâuddîn	 Ali	 el-Muttakî	 el-Hindî,	 Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâ 

ve’l-ahvâl	 (neşr:	 Bekrî	 Hayyanî-	 Safvetü’s-Sekâ),	 Beyrût	 1985,	 IV,	 48.
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Tâlib’in çocukları, hem anne tarafından hem de baba tarafından Hâşim 
oğullarına mensupturlar. Ebû Tâlib ve Fâtıma çiftinin, yedi veya sekiz ço-
cuğu vardır. Bu çocukların dördü erkektir. Bu erkek çocuklar, büyükten 
küçüğe doğru şöyle sıralanır: Tâlib, Akîl, Cafer ve Ali. Kızların en meşhur 
olanı da Ümmü Hâni’dir.[93] 

Hz. Peygamber, sekiz yaşında iken bu âileye katıldı. O sırada, ailenin 
üç veya dört çocuğu vardı. Diğer çocukları, sonradan dünyaya geldiler. 
Fâtıma, hem kendi çocukları ile hem de evin devamlı misafiri Muham-
med (s.a.v) ile ilgilenirdi; misafir çocuğa daha çok ilgi gösterirdi. Onu 
kendi çocuklarından ayrı tutmazdı. Amcası ve yengesi, onun evlenmesi 
ile de ilgilendi ve yirmi beş yaşına gelince onu evlendirdiler.[94]

Hz. Peygamber, kırk yaşına gelip insanları İslâm’a dâvet etmeğe baş-
ladığında kendisine inananlardan biri de Fâtıma binti Esed’dir.[95] Çocuk-
larından Ali, Cafer ve Ümmü Hâni ilk anda İslam’ı kabul ettiler. Kocası ve 
diğer çocukları bu işe biraz soğuk durdular. Peygamberliğin onuncu yı-
lında eşi Ebû Tâlib’i kaybeden Fâtıma, hicretten sonra Medine’ye yerleşti 
ve oğlu Ali ile birlikte kaldı. Peygamber’in kızı Fâtıma’yı oğluna aldıktan 
sonra çok mutlu günler yaşadılar. Gelini ile çok güzel geçindi. Torunu 
Hasan dünyaya gelince mutlulukları daha da arttı. Fâtıma binti Esed, iyi 
bir eş, iyi bir anne, iyi bir yenge, iyi bir kayınvâlide, iyi bir babaanne ve iyi 
bir Müslüman hanımefendi olarak bütün Müslüman hanımlara örnektir.

Fâtıma bint Esed, hicretin dördüncü yılında Medine’de, Habeşistan’a 
hicret eden oğlu Cafer’i göremeden vefat etti. Oğlu Ali Medine’de, Cafer 
Habeşistan’da, diğer çocukları da Mekke’deydi. Hz. Ali, annesinin biraz 
rahatsız olduğunu söyleyince Hz. Peygamber de annesi yerine koydu-
ğu bu hanımefendiyi sık sık ziyaret etmişti. Vefat edince de gömleğini 
çıkardı ve “Bununla kefenleyin.” dedi. Fâtıma’nın cenaze namazını Hz. 
Peygamber kıldırdı; mezarına da indi ve kabrin içini eliyle düzeltti. Sonra 
gözlerinden yaşlar akarak kabirden çıktı, gözyaşları kabre damladı. Hz. 

[93]	 	İbn	Sa’d,	et-Tabakât,	VIII,	222;		Belâzürî,	Ensâb,	II,	295.
[94]	 	Halebî,	İnsânu’l-‘uyûn,	I,	226.
[95]	 	Zübeyrî,	Nesebü Kureyş,	s.	40.
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Peygamber’in, bu hanımefendinin cenazesine çok ilgi gösterdiğini gören 
Hz. Ömer şöyle dedi: 

“Ey Allah’ın elçisi! Görebildiğim kadarıyla bu hanımefendiye göster-
diğiniz ilgiyi hiç kimseye göstermediniz, acaba neden?” Hz. Peygamber 
bu soruya şöyle cevap verdi: 

“Ey Ömer! O, benim annemden sonraki annemdir. Ona, cennet elbi-
selerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir haya-
tı kendisine kolay gelsin diye kabrine indim. Ömer! O, benim annemdi. 
Kendi çocukları aç dururken, önce benim karnımı doyurur; sonra kendi 
çocuklarını doyururdu. Önce beni yıkar, giyindirir; sonra da kendi ço-
cuklarını giyindirirdi. Evet, o benim annemdi.”[96]

Kaynaklarımızda, Fâtıma bint Esed’in vefâtıyla ilgili üç ayrı rivâyet 
vardır. Ali b. Ebû Tâlib, Enes b. Mâlik ve Abdullah b. Abbas’tan olan bu 
rivâyetlerin üçünü de nakletmek istiyorum.

Ali b. Ebû Tâlib şöyle dedi: “Fâtıma bint Esed b. Hâşim vefat edince 
Rasûlullah (s.a.v.), onu kendi gömleği ile kefenledi ve cenâze namazını 
kıldırdı. Kabre varıncaya kadar yetmiş tekbîr getirdi. Sonra da kabrine 
indi ve mübârek elleriyle kabrin kenarlarına işâret ediyor ve sanki kabri 
genişletiyor ve düzeltiyordu. Daha sonra gözlerinden yaş akıtarak kabir-
den çıktı. Gözyaşları kabrin içine dökülüyordu. Defin işlemi bittikten 
sonra Ömer b. el-Hattab, şöyle dedi: 

-“Ey Allah’ın elçisi! Görüyorum ki, bu kadına yaptığınız muâme-
leyi hiç kimseye yapmadınız (Acaba bunun sebebi nedir?). Rasûlullah 
(s.a.v.), Ömer b. el-Hattab’ın bu sorusuna şöyle cevap verdi:

-“Ey Ömer! Bu hanımefendi, beni doğuran annemden sonraki an-
nemdir. Amcam Ebû Tâlib’in maddî durumu iyiydi. İyi bir iş adamıydı. 
Sofrası açıktı. Bizi, her yemek vakti bu sofrada bir araya getirirdi. İşte bu 
hanımefendi,  hazırladığı sofrada olanları bize yedirir, ben sofraya ye-
tişmezsem payımı ayırır ve geldiğimde bana fazlasıyla ikram ederdi. Şu 

[96]	 	Ya’kûbî,	Târîh,	II,	14.	
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anda Cebrâil (a.s.), Aziz ve Celil olan Rabbim’den aldığı “onun cennet 
ehlinden olduğu ve Allah’ın emriyle yetmiş bin meleğin onun cenâzesin-
de hazır bulunduğu” haberini bana ulaştırdı.”[97]

Enes b. Mâlik şöyle dedi: “Ali’nin annesi Fâtıma bint. Esed b. Hâşim 
(r. anhâ) vefat ettiğinde Rasûlullah (s.a.v.), onun huzuruna girdi, başu-
cunda oturdu ve şöyle dedi:

-“Ey Anneciğim! Allah sana rahmet etsin. Sen, benim annemden 
sonraki annemdin. Kendin aç kalır beni doyururdun. Sen, eski elbiselerle 
idâre eder, bana güzel elbiseler giyindirirdin. En güzel ve tatlı yiyecekleri 
sen yemez, bana yedirirdin. Bütün bunları, Allah’ın rızâsını kazanmak ve 
âhirette rahat etmek için yapardın.”

Enes, sözlerine devamla diyor ki: “Sonra Rasûlullah (s.a.v.), onun 
üç kere yıkanmasını emretti. Yıkandıktan sonra da bir örtü altında bulu-
nan bedenine mübârek elleri ile, kâfûr karıştırılmış su döktü. Üzerindeki 
gömleği çıkardı ve ona giydirilmesini emretti. Gömleğin üzerine de bir 
hırka giydirilmesini ve bu şekilde kefenlenmesini istedi. Sonra da Üsâ-
me b. Zeyd, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ömer b. el-Hattab ve zencî bir köleyi 
çağırıp kabir kazmalarını emretti. Onlar da kabri kazdılar. İşlerini bitirip 
çıktıktan sonra Rasûlullah (s.a.v.) kabre indi. Kabrin etrafını düzeltti. To-
rağı kendi elleriyle dışarı attıktan sonra kabre uzanıp yattı ve şöyle dedi:

-“Öldüren ve dirilten Allah’tır. Allah, diridir ölmez. Ey Allah’ım! An-
nem, Esed kızı Fâtıma’yı bağışla. Suâl meleklerinin sorularına cevap ver-
mesine yardımcı ol. Peygamberin hürmetine ve benden önceki peygam-
berler hürmetine onun kabrini genişlet. Çünkü sen, merhametlilerin en 
merhametlisisin.” 

Enes, sözlerine devamla diyor ki: “Rasûlullah (s.a.v.), bu şekilde duâ 
ettikten sonra dört kere tekbîr getirdi. Sonra, kendisi, Abbas ve Ebû Bekir 
(r.anhüm), naaşı kabre indirdi ve defnettiler.[98]

[97]	 	Hâkim,	el-Müstedrek,	III,	108.
[98]	 	Heysemî,	Mecmau’z-zevâid,	IX,	256.
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Abdullah b. Abbas şöyle dedi: “Ali’nin annesi Fâtıma vefat ettiğinde, 
Nebî (s.a.v.) gömleğini çıkardı ve ona giydirdi. Kabrine indi ve uzandı. 
Defin işlemi bittikten sonra cenâzede hazır bulunanlar şöyle dediler:

-“ Ey Allah’ın elçisi! Hiç kimseye yapmadığın iyiliği bu hanımefendi-
ye yaptığını görüyoruz (Acaba bunun sebebi nedir?). Rasûlullah (s.a.v.), 
çevresinde bulunanların bu sorusuna şöyle cevap verdi:

-“Kendisine cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen 
olarak giydirdim. Kabrin sıkıştırmasından kurtulsun diye kabrine indim. 
Bilmiş olunuz ki bu hanımefendi, amcam Ebû Tâlib’den sonra bana in-
sanların en iyi davrananıydı.”[99]  

   Görülüyor ki Fâtıma binti Esed, eşinin genç yaşta ölen bir kardeşi-
nin emaneti olarak çocukluk çağlarındaki Hz. Muhammed’e sahip çıktı. 
Babasını ve annesini kaybetmiş olan bu yetim ve öksüze evini ve gönlü-
nü açtı. Fâtıma, ona annesini; amcası da babasını aratmadı. Hz. Peygam-
ber de, amcasının ve yengesinin kendisine olan iyiliklerini hiçbir zaman 
unutmadı. Hz. Hatice ile evlenip güzel bir yuva kurduktan sonra, bir ara-
lık amcasının maddî durumunun bozulduğunu gören Hz. Muhammed, 
amcasının küçük oğlu Ali’yi kendi evine alarak amcasının yükünü hafif-
letmişti.[100] Bilindiği gibi Peygamber olduktan sonra da, Hz. Muham-
med’i, Mekkelilerin zulmüne karşı en iyi koruyan, işte bu amcası oldu.

Hz. Peygamber’in hem kızı hem annesi: Hz. Fâtıma

Hz. Peygamber’in, adı geçen annelerinden ayrı olarak altıncı bir an-
nesi daha vardır ki, o da, kızı Fâtıma’dır. Hz. Fâtıma, Hz. Peygamber’in 
bizzat kendi ifadesine göre, hem annesi hem de kızıdır. Bilindiği gibi Fâtı-
ma, Hz. Peygamber’in, ilk eşi Hz. Hatice’den olan en küçük çocuğudur. 
Çocuklarının hepsi, Hz. Peygamber’den önce vefat etmiş; yalnız Fâtı-
ma, babasının vefatında hazır bulunmuştur. İsminin yanında “Zehra” ve 
“Betül” lakabları ile tanınan Hz. Fâtıma’nın “Ümmü ebîha = babasının 

[99]	 	Heysemî,	Mecmau’z-Zevâid,	IX,	257.
[100]	 	İbn	Hişâm,	es_Sîre,	I,	263;	Halebî,	İnsânu’l-‘uyûn,	I,	432.
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annesi” diye bilinen bir künyesi vardır.[101] Bu künyeyi almasının sebebi, 
onu anne sevgisi ile seven babasının, kendisine “annem!” diye hitap et-
miş olması olabilir. Hz. Peygamber, bütün çocukları, özellikle de kendi 
çocuklarını, kendi çocukları içerisinde de Fâtıma’yı çok severdi. O, pey-
gamberliğin ilk yıllarında dünyaya geldi. O sıralarda ablaları Zeyneb ve 
Rukiyye evliydi. Diğer ablası Ümmü Gülsüm de bir genç kız olarak evde 
oturuyordu. Erkek kardeşleri Kâsım ve Abdullah küçük yaşlarda vefat et-
mişlerdi. Mekkeli müşriklerin, babasına aşırı bir şekilde düşman kesildiği 
İslâm’ın ilk yıllarında o, babasının peşi sıra dolaşıyor ve o çocuk haliyle 
babasını korumaya çalışıyordu. İşte o günlerde Fâtıma, babasının hem 
kızı, hem oğlu, hem de annesiydi. Medine’ye hicret ettikten sonra babası 
onu Hz. Ali ile evlendirdi. Sık sık evlerine uğrar onları evlerinde ziyâret 
ederdi; torunlarını severdi.[102]

 Hz. Peygamber, Fâtıma’yı görünce sevinir, kendisini ziyaret için ge-
len kızını ayakta karşılar, ellerini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat 
eder, yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası, kendi evine gelince 
Fâtıma da onu aynı şekilde karşılar ve ağırlardı. Hz. Peygamber, yolcu-
luğa çıkarken âile fertlerinden en son Fâtıma ile vedalaşır, yolculuktan 
dönünce de ilk olarak onunla görüşürdü. Hz Fâtıma, fırsat buldukça ba-
basının evine gider, onu ziyaret eder ve ona hizmet etmekten zevk alırdı.

sonuç

Bütün bunlar bize gösteriyor ki, daha dünyaya gelmeden babasını, 
çok küçük yaşlarda da annesini kaybederek hem babadan hem de anne-
den yetim ve öksüz kalan Hz.Muhammed’e, o dönemin merhamet tim-
sali kadınları el uzatmıştır. Bu kadınlar, ona bir anne şefkati göstermiş, içi 
yaralı bu yetim ve öksüze rahmet kucaklarını açmışlardır. Allah’ın Rasûlü 
de onların kendisine olan bu insanî davranışları karşısında minnet duy-
gularını, bu güzîde hanımlara “annem” diyerek ve onlara karşı bir evlat 
vazifesi ifa ederek göstermiştir.

[101]	 	Ebû	Nuaym,	Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l- asfiyâ, Kahire	1987, II,	39.
[102]	 	Yaşar	Kandemir,	‘’Fâtıma’’	,	DİA,	XII,	219-222.	
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Hz. Peygamber, fildişi kulesinde değil, hayatın içinde yaşayan bir pey-
gamberdi. İnsanlarla teşrik-i mesâisi çok mükemmeldi. Herkesle görüşür, 
herkesin gönlünü alırdı. Hiç kimseyi terk etmez, hiç kimseyi unutmazdı. 
Kendisine yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmazdı; herkese hakkını verir-
di. İnsanlar içinde hakkı  ödenmeye en lâyık kişiler elbetteki annelerdir. 
Biz de bu çalışmada Hz. Peygamber’in annelerine olan saygı ve hürmeti-
ni göstermeye çalıştık. Bize düşen, her konuda olduğu gibi bu konuda da 
onun güzel örnekliğini ortaya koymak ve bu örnekliği yaşayabilmektir.   


