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[Mühendis] Ali Asgar Yûnisiyân (1951-): Tahran’da doğmuştur. 1975 yılında Sanat-ı Şerif Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede
hocalık yapmaya başlamıştır. Kısa bir süre Atom Enerjisi
Kurumu’nda görev almış, ardından Meşhed’deki Firdevsî Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına
devam etmiştir. Bir yandan da İslâmî araştırmalarda bulunan Yûnisiyân, bu sahada pek çok eser kaleme almıştır.
Eserlerinden bazıları şunlardır: Fâtime Veliyyetullâh, Menâkıbu’l-Ebrâr, Câygâh-i Gadîr der İslâm.
[Ali] Muhammed Ali Duhayyil (1937-): Necef’te dünyaya
gelmiştir. Tahsilini tamamladıktan sonra, 1960’lı yıllardan
itibaren dinî ilimlerde tedrisata başlamıştır. Çok sayıda
eseri olan Duhayyil, çalışmalarına hâlen devam etmektedir. Eserlerinden bazıları şunlardır: el-Ebtâl, Yevmü’l-Huseyn, Ashâbu’l-Huseyn, Ashâbu’r-Rasûl, el-Eimmetü İsnâ Aşeriyye, el-İmâm es-Sâdık.
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Yayıncının Takdimi
Müminlere en sevgili olan zât Hazret-i Muhammed
sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem ise, onu tanımanın ve sevmenin ilk şartı da, sevdiklerini sevip tanımak, sevmediklerini tanıyıp onlardan berî olmaktır. Ancak bilinçli bir şekilde hakikati örtme gayretlerinin neticesi olarak, Hazret-i
Muhammed Mustafa’nın sevdiklerinin faziletleri gizlenmiş veya çarpıtılmış, sevmedikleri ise yüceltilerek öne çıkarılmıştır. Hatta Hazret-i Habib-i Kibriya’yı methedeyim
derken, ona acz isnat edebilen garazlı veya marazlı kişiler türemiştir. Dolayısıyla ümmet ile Hazret-i Rasûlullah
arasında derin bir uçurum oluşmuş, Hazret-i Mustafa’yı
doğru bir şekilde tanımanın ve sevmenin önünde aşılması
zor engeller meydana gelmiştir.
Bu engellerin müsebbipleri, Habib-i Kibriya’ya ihanet
ederek hastalıklı bir zihniyet inşa etmiş ve kurmaya muvaffak oldukları gayrimeşru iktidarlar sayesinde pek çok
zulüm yapmışlardır. Tesiri hâlen devam eden bu zihniyetin, Hazret-i Muhammed’e ve Muhammedîliğe yapmış olduğu en büyük zulümlerden biri de tarih yazımında gerçekleşmiştir. Bir propaganda aracı olarak kullanılan tarih
yazımı ile İslâm’ın temellerini atan zevât unutturulmuş,
insanüstü himmet ve azametleri tahfif edilmiş, hatta onlara iftiralar atılmıştır. İktidarını tahkim etmek amacıyla
bâtılı hak, hakkı bâtıl olarak gösteren söz konusu zihniyet
öyle bir enkaz bırakmıştır ki, o enkazı kaldırmak ve altındaki hazineye erişmek neredeyse imkânsız hâle gelmiştir.
Munsif ve müdekkik bazı kimselerin şahsî gayretleri
ile elde ettikleri doğru bilgiler, sadece o şahsı veya yakın
çevresini aydınlatmıştır. Umumî propaganda bu doğru
bilgilerin aleyhinde olduğundan, ümmet, doğru ile yanlışı
tefrik etmekte alil kalmıştır. Ancak karanlık ne kadar bo-
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ğucu olursa olsun, bir mum ışığı o karanlığın zulmet perdesini aralayacak kudrette zuhur edebilir. Nitekim âyet-i
kerîmede, “Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar.
Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, mutlaka nurunu tamamlayacaktır.” buyurulmaktadır.
Elinizdeki eserde, bahsi geçen zulme maruz kalmış
üç muazzez şahsiyetin zâhirî hayatları, kadim kaynaklardan derlenerek istifadeye arz edilmiştir. Bu mübarek
zevât; Hazret-i Şâh-ı Enbiya’nın vâlidesi Hazret-i Âmine, Hazret-i Şâh-ı Velayet’in vâlidesi Hazret-i Fâtime bint
Esed ve Hazret-i Fâtimetü’z-Zehrâ’nın vâlidesi Hazret-i
Haticetü’l-Kübra aleyhimi’s-selâmdır.
Kitabın birinci bölümünde, Kâinatın Efendisi’nin nuruna mahfaza olan Hazret-i Âmine’nin hayatı konu edilmektedir. Hazret-i Âmine’nin şahsiyeti, Peygamber’i dünyaya getirmeden evvel başına gelenler ve Peygamber’in
zuhurundan sonra yaşadıkları hem ilmî bir metotla hem
de herkesin anlayabileceği bir sadelikte sunulmaktadır.
İkinci bölümde, Hazret-i Rasûlullah’ın “annem” diye
hitap ettiği, faziletleri hakkında her vesile ile beyanatta
bulunduğu, Hazret-i Ali efendimizin vâlidesi Hazret-i
Fatime bint Esed’in hayatı anlatılmaktadır. Hazret-i Fâtime’nin, İslâm’ın ilk günlerinde çektiği sıkıntılar, Hazret-i
Mustafa’ya olan bağlılığı ve meveddeti tarihî kaynaklar
ışığında ortaya çıkmaktadır.
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Üçüncü bölümde ise, Habib-i Kibriya’nın habibesi ve
vefadârı, Hazret-i Fâtimetü’z-Zehrâ’nın vâlidesi ve Hazret-i Ali efendimize de annelik yapmış olan Hazret-i Haticetü’l-Kübra’nın hayatı anlatılmaktadır. Muhammedîleri
en zor zamanlarında himaye etmiş ve Allah’ın selâmına
muhatap olmuş Hazret-i Hatice’nin dile getirilmeyen pek
çok yönüne ışık tutulmaktadır. Onun İslâm’ın zuhurundan evvelki muazzam hâli ile İslâm’ın zuhurundan sonraki ferdîliği fark edildiğinde, Cenâb-ı Muhammed’in

“Hatice’yi sevenleri de severim!” fermanına mazhariyet yolunda mühim bir kapı aralanmış olacaktır.
Muhammedî ahlâkı ve feyzi hakikaten temsil etmiş
bu mübarek hanımlara neler borçlu olduğumuzun daha
iyi idrak edilebilmesi amacıyla Ehlibeyt’in Anneleri ismiyle yayına hazırlanan bu eserde, iki yazarın çalışmaları
bir araya getirilmiştir. İlk bölüm, Ali Asgar Yûnisiyân’ın
Niyâgân-ı Nübüvvet ve İmâmet adlı kitabından; diğer iki bölüm ise, Muhammed Ali Duhayyil’in, Fâtime bint Esed ve
Hadîce adlı kitaplarından tercüme edilmiştir.
Bu üç ayrı çalışmayı bir araya getirerek Türkçeye kazandıran Muhammed Mehdi Çağlayan Bey’e; eserlerin temininde ve yayına hazırlanması aşamasında yardımlarını
esirgemeyen Edhem Çağlayan Bey’e teşekkürlerimizi arz
ederiz.
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Hazret-i Rasûlullah’ın Muhterem Vâlidesi
Âmine bint Veheb

Ali Asgar Yûnisiyân

Âmine bint Veheb
Babası: Veheb bin Abdümenâf bin Zühre.
Annesi: Berre bint Abdüluzzâ bin Osman.
Doğumu: Fil Yılı’ndan 24 sene önce.
Doğum yeri: Mekke.
Çocukları: Bir oğlu vardır (Hazret-i Muhammed).
Ömrü: 30 sene.
Vefatı: Fil Yılı’ndan 6 sene sonra.
Defnedildiği yer: Ebvâ (Mekke ile Medine arasında).
Evlilik tarihi: 19 Cemâdiye’s-Sânî.
Zevci: Abdullah bin Abdülmuttalib.
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Ali Asgar Yûnisiyân

Hazret-i Âmine’nin Ulvî Şahsiyeti
Hazret-i Hatîce-i Kübrâ’dan sonra Mekke şehrinde
Hazret-i Âmine’nin azametine, itibarına ve makamına
ulaşabilecek bir kadın yoktur. Azamet sahibi ve iffet âbidesi olan Hazret-i Âmine‘nin makamı hakkında şöyle rivâyet edilmiştir:
O, nûrânî bir bânû idi ve çehresi ay gibiydi. Cemâli ve
kemâli ile bütün kadınlardan yüce; asâlet ve nesep bakımından herkesten faziletli idi.
Hazret-i Ali de şöyle buyurmuştur: Allah’a and olsun
ki, Mekke hanımları içerisinde onun eşi benzeri yoktur. O,
haşmet ve celâlet sahibi, pâkize, mütedeyyin, edepli, akıllı
ve güzel konuşan bir hanım idi. Allah ona tavsif edilemeyecek bir güzellik libası giydirmişti.2
Hazret-i Âmine güzel şiir söylerdi. Vefatı esnasında
Hazret-i Rasûl-i Ekrem’e hitaben irad ettiği nutku meşhurdur:
Eğer rüyada gördüklerim gerçekleşecek olursa
Sen, Zü’l-celâli ve’l-İkram tarafından
Helâl ve haram ahkâmı ile
İnsanlara gönderilmiş kişisin
Risâletin, iyi ameller sahibi atan İbrahim’in
Dini olan İslâm’dır
Allah seni putlardan uzak tutmuş
Senin ve kavminin
Yalnızca kendisine kulluk etmenizi istemiştir

6

2

Kucûrî Mâzenderânî, Hasâis-i Fâtimiyye, s. 442.

Hazret-i Ali’nin Muhterem Vâlidesi
Fâtime bint Esed

Muhammed Ali Duhayyil

Fâtime bint Esed
Babası: Esed bin Hâşim bin Abdümenâf.
Annesi: Fâtime bint Hirem bin Revâhe bin Hucr bin Abd
bin Muays bin Âmm bin Luey.
Zevci: Ebû Tâlib bin Abdülmuttalib.
Oğuları: Tâlib, Akîl, Câfer, Ali.
Kızları: Cumâne, Fâhite (Ümmü Hânî).
Vefatı: Hicretin 4. yılında vefat etmiştir.
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Hazret-i Fâtime bint Esed

Hazret-i Fâtime bint Esed ve Hazret-i Ebû Tâlib
Ey Şeyh-i Batha (Hz. Ebû Tâlib)! Aslan gibi çocukların annesi olan muhterem zevcen ne mübarek bir zâttır!
Meleklerle kanat çırpan Câfer ve Peygamber’den sonra
yaratılanların en şereflisi olan Emîrü’l-Müminîn Ali gibi
evlâtlar doğuran hanımın ne mübarek bir zâttır! Allah’ın,
Kâbe’de evlât doğurmayı kendisine nasip ettiği ve diğer
kadınlardan üstün kıldığı hanımın ne mübarek bir zâttır!
Hiçbir peygamber, vasî, sıddîk veya şehîd, o mukaddes
mekânda dünyaya gelmemiştir!
O meyve veren ağaç ne mübarektir! Yüce Allah, pak
imâmları siz ikinizin neslinden kıldı; imâmetin sizin neslinizden gelmesini takdir etti!
Biliyorum ki Allah, İbrahim’in soyundan ve İsmail’in
neslinden gelmek, Hâşim’in torunlarından ve Abdülmuttalib’in oğullarından olmak ve Kâbe’nin efendiliği şeref
ve nimetlerini sana bahşetmiştir.
Yine biliyorum ki, bu nimetlerin yanında başka bir
nimet daha var ki, onu diğer nimetlerden daha kıymetli
ve üstün tutuyorsun. O da Fâtime’nin sana zevce olmasıdır. Bu nimete şükrünü, ona olan sevgine başkasını şerik
etmeyerek, gönlünü ve bütün muhabbetini ona adayarak
gösterdin. Sizin birlikteliğiniz zâhirî olarak gerçekleşmeden evvel, ruhanî idi. Sizin birlikteliğiniz, evliliğinizden
evvel itikatta idi.
Hazret-i Fâtime’nin, Hazret-i Peygamber’in risâletinden evvel İbrahim’in dinine îmanı vardı. Hiç şüphesiz o,
Hanif dinine mensuptu ve Allah’a şirk koşanlardan değildi. Hazret-i Hatice’den sonra Müslüman olan ilk kadındı.
Sen, hiç şüphesiz ilk Müslümanlardandın! Sen olmasaydın bu din ayağa kalkamazdı!
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Hazret-i Fâtime’nin Muhterem Vâlidesi
Hatice bint Huveylid

Muhammed Ali Duhayyil

Hatice bint Huveylid
Babası: Huveylid bin Esed bin Abdüluzzâ bin Kusayy bin
Kilâb.
Annesi: Fâtime bint Zâide bin Esamm.
Doğumu: Hicretten 68 yıl önce.
Çocukları: Kâsım ve Fâtime.102
Lakabı: Tâhire.
Vefatı: Hz. Peygamber’in risâletinin 10. yılının Ramazan
ayında, Hz. Ebu Tâlib’in irtihalinden üç gün sonra vefat
etmiştir. Hz. Peygamber onu Hacûn adlı mevkiye defnetmiş, kabre bizzat kendisi indirmiştir. Onun vefat ettiği seneyi de “Hüzün Yılı” olarak isimlendirmiştir.

102 Kâsım, Abdullah ve Tâhir isimleriyle de bilinir. Hz. Hatice’nin;
Zeyneb, Ümmü Gülsüm ve Rukiyye adlarında kızları yoktur.
Bunlar kız kardeşinin kızlarıdır.
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Hazret-i Hatice

Hazret-i Hatice’nin Müslüman Oluşu
Yâ Muhammed Mustafa! Bu ne kutlu bir zaferdir! Bütün Kureyş sana karşı el ele verip kıyâma kalksa ve sana
zâhiren gâlip gelse, yine de bütün dünya senin avuçlarının içindedir! Zira senin dinine tâbi olup, risâletini tasdik eden ve Hakk’ın emirlerini neşretmende sana destek
olan ilk kişi, amcanın oğlu ve senin sevdiğin Ali’dir! Sana
îman eden ilk kadın, hanımın Hatice’dir! Seni herkesten
koruyan ve kimseye teslim etmeyen zât, Mekke’nin ileri
gelenlerinden amcan Ebû Tâlib’dir! O, Ali ve Hatice‘yi senin arkanda namaz kılarken görünce, oğlu Câfer’e üçüncü
kişi olarak senin arkanda namaz kılmasını emretmiştir!
Onlardan sonra, yakınlarından birçok kimse sana îman
etti! Risâletinin ilanından sonra, kölen Zeyd bin Hârise,
amcan Hamza, amcanın hanımı Fâtime bint Esed ve süt
annen Ümmü Eymen de sana îman etti! Yakınlarının sana
îman etmiş olması o kadar kıymetlidir ki, doğudan batıya herkes sana îman edip tâbi olsa, onların îmanıyla kıyas
kabul etmez.
Sana en yakın, sırlarına vâkıf, hallerine âgâh zâtların
îman etmeleri, senin dininin hak olduğunun delili değil
midir? Hâşâ eğer iftiracı ve yalancılardan olsaydın, onlar
sana daha farklı davranırlardı. Biz de onların, senin yolunda canlarını ve en kıymetli eşyalarını feda ettiklerini,
her türlü zorluğa katlandıklarını, kendilerinden geçerek
şehit olduklarını göremezdik.
Hazret-i Hatice’nin Müslümanlığından bahsetmek,
aslında İslâm dininin ilk günlerinden bahsetmek demektir. Zira ümmetin tamamı, Hazret-i Hatice’nin Müslüman
olan ilk kadın olduğu hususunda ittifak etmiştir.

73

