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Ders: 38  
Konu: HZ. HATİCE VALİDEMİZİN ALLAH (C.C) KATINDAKİ YERİ 

 
Hz. Hatice (r.a.), Allah (cc)'ın selamına ve Rasûlullah (s.a.v.)'in övgüsüne nail olacak 

derecede faziletli ve şerefli bir kadındı. O, imanda, sabırda, iffette, güzel ahlâkta, kısacası 
her yönü ile örnek olan bir anne idi. Rasûlullah (s.a.v.); "Hıristiyan kadınlarının en hayırlısı 
İmran’ın kızı Meryem, Müslüman kadınlarının en hayırlısı ise. Hüveylid'in kızı Hatice'dir" 
buyurdu. Bu konudaki diğer bir hadisinin meali şöyledir: "Dünya ve ahirette değerli dört 
kadın vardır. İmran’ın kızı Meryem; Firavun‘un karısı Asiye, Hüveylid'in kızı Hatice ve 
Muhammed (s.a.v.)'in kızı Fatıma’dır." (İbn İshak, Shf. 228). 

Bir gün Cebrail (a.s.) Rasûlullah (s.a.v.)'e gelerek söyle buyurdu: "Hatice'ye Allah’ın 
selamlarını söyle." Rasûlullah (s.a.v.): "Ya Hatice, bu Cebrail’dir, sana Allah'tan selam 
getirdi" deyince, Hz. Hatice, Allah’ın selamını büyük bir memnuniyetle kabul etti ve 
Cebrail’e de iade-i selâmda bulundu. (İbn Hişâm, es-Sîre, I/257). 

Allah’ın rızasını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve ahiretin huzur ve saadetini 
düşünen bütün anneler için en güzel örneği teşkil eden Hz. Hatice (r.a.), nübüvvetin onuncu 
yılında, Ramazan ayında vefat etti ve Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. (M. Asim 
Köksal, a.g.e. s. 302) 

 
MÜCAHİDELER (CİHAD EDEN HANIMLAR) 

 

İlk İslâm kadınları, Allah’ın emrinin gereği gibi ulaştırılması için; Mekke ve Medine'de 
ağır ve büyük hizmetleri yüklenmekten kaçınmamışlar, askerî ve siyasî işlerde erkeklere 
yardımcı olmuşlardır. Hemşirelik mesleğini ilk defa kurarak, yaralı mücahitleri tedavi etmek, 
su taşıyıp içirmek, yaralarını sarmak ve hatta yaralıları Medine'ye kadar taşımak gibi 
fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Mücahitlerin yanında onlara destek ve cesaret veren bu 
hanımların kahramanlıkları halen dillere destandır. Elbette ki; İslâm'da erkekle kadın bir 
bütünün parçalarıdır. Biri diğeri için vazgeçilmez hayat arkadaşıdır. 
Hz. Peygamber'e gelen vahye ilk inanan, dolayısıyla Müslüman olma şerefine ilk mazhar 
olan Hz. Hatice validemizdir. Hz. Hatice (r.a) evinin iç işlerinde ailesi için zaruri ihtiyaç arz 
eden hallerde, tam bir ev hanımı olmuştur. Eşinin aziz görevinin gerektirdiği bütün 
sorumlulukların ağırlığını onunla paylaşmış, Resûlullah’ın aziz görevinde onun dava arkadaşı 
olmuş, en zor günlerinde yanında olmuştur. Kısacası; her an onun en büyük yardımcısı 
olmuştur.  

Bir kadının eşine karşı hissettiği sevgi ve muhabbetin en önemli örneği olmuş, hayatı 
onunla paylaşmıştır. Elbette ki; Peygamberimiz (as) için dünya hayatındaki en önemli varlığı, 
hayat arkadaşı olmuştur. Allah (cc)’ın insanlara mesaj olarak gönderdiği Kuran-ı Kerim’inde 
ve Hadis-i Şeriflerde de sık sık vurgulandığı gibi dünya hayatındaki arkadaşlıkların en 
samimisi ve bağları en kuvvetli olanı eşlerin arkadaşlığıdır. 

 
Hüzün Yılı 

Müslümanlara yapılan boykotun çöküşünden altı ay sonra Hz. Muhammed (sav)’in 
amcası Ebu Talip vefat etti. O yeğeni için sadakatli bir baba, kefil, koruyucu ve Kureyş’in 
müşrikleri önünde aşılmaz bir engeldi. Hz. Hatice (r.a), amca Ebu Talip’in matemine şahit 
olmadı. O, Resûlullah’ın evinde sevgili zevcinin durumunun düzeldiğine kanaat getirdikten 
sonra  rabbine kavuşmak arzusuyla yatağında dünyaya veda etme durumundaydı. 
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Bu esnada Rasûlullah (sav) Efendimiz, Hz. Hatice’nin yanına ölüm ânının ağırlığının 

ona kolay gelmesi için dua ediyor ve Allah'ın onun için hazırladığı nimetleri müjdeliyordu. 
Üç kızı; Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma yatağının çevresine oturmuşlar, ahiret 

yolculuğundan önce doya doya annelerine bakıyorlardı. Hz. Hatice, Hâşim oğulları Ebu Talip 
mahallesinden çıktıktan ve Ebu Talip’in ölümünden üç gün sonra peygamberlik gelmesinin 
onuncu yılı Ramazanın onunda 65 yaşındayken vefat etti. Hacun kabristanına gömüldü. Onu 
kabrine Rasûlullah (sav) mübarek elleriyle yerleştirdi. Sonra evlendikleri günden itibaren 
kendisine her konuda yardımcı olan ve son nefesine kadar yanı başında cihadına ortak oldu-
ğu sevgili zevcesine veda edip, keder içinde evinin yolunu tuttu. Kızları Ümmü Gülsüm ve 
Fâtıma'yı bağrına bastı; onları hem teselli ediyor, hem de uğradıkları musibete karşı onlara 
destek olmaya çalışıyordu. Anladı ki, o andan itibaren Mekke'de yeri yoktur. Hz. Hatice’nin 
vefatından sonra burası kendisine oturulacak bir yer olmaktan çıkmıştı.    

Kanunî Sultan Süleyman tarafından Hz. Hatice (r.a)'nın kabri üzerinde yaptırılan 
türbe, Mekke'nin Suudi yönetimine geçmesi üzerine diğer türbelerle birlikte 1926 yılında 
yıktırılmıştır. (Diy. Ansk. VII/388). 

Ebu Talip ve Hz. Hatice (r.a)  ölünce Resûlullah’ın (sav) başına felâketler peş peşe 
gelmiş oldu. Hz. Hatice onun İslâm üzere olan sadık yardımcısı idi. Rasûlullah onu anmadan 
evinden çıkmazdı. 

Resul-i Ekrem, Hz. Hatice (r.a)'nın vefatından sonra çeşitli hanımlarla evlendiği halde 
onu hiçbir zaman unutmamış, eşinin fedakârlığını ve dostluğunu her fırsatta anmış, evde 
koyun kesildiği zaman Hatice'nin eski dostlarına ondan birer parça göndermeyi ihmal 
etmemiştir. Bir defasında Hz. Hatice (r.a)'nın kız kardeşi Hale’nin içeri girmek üzere izin 
istediğini duyan Hz. Peygamber, onun sesini ve izin isteme tarzını Hatice'nin sesine ve 
tavrına benzeterek heyecanlanmış ve "Allah’ım, bu Hüveylid’in kızı Hale’dir!" demişti. Bu 
vefa duygusunu ve sevgiyi hazmedemeyen Resul-i Ekrem'in genç hanımı Hz. Âişe (r.a), biz-
zat itiraf ettiği gibi hayatında en çok Hatice'yi kıskanmış, ölüp gitmiş bir kadını ne diye hâlâ 
anıp durduğunu, üstelik Allah'ın kendisine ondan daha hayırlısını verdiğini söyleyerek bu 
duygusunu ifade etmiştir. Hz. Hatice'nin aleyhinde konuşulmasından rahatsız olan Resul-ü 
Ekrem, Hz. Âişe"nin kendisini ondan daha hayırlı görmesini tasvip etmemiş, davasına kimse-
nin inanmadığı günlerde onun inandığını, halkın kendisini yalanladığı sırada onun tasdik 
ettiğini, hiç kimsenin kendisine bir şey vermediği dönemde onun İslâm davasını malıyla 
desteklediğini, üstelik diğer eşlerinden çocuğu olmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın kendisine 
ondan çocuk verdiğini söylemiştir. Ayrıca onun bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı 
olduğunu belirtmiştir. Nitekim bir defasında Cebrail (as), Resûlullah’a gelerek Hz. Hatice'ye 
hem Cenab-ı Hakk'ın hem de kendisinin selâmını söylemesini ve ona içinde hiçbir gürül-
tünün, çalışıp yorulmanın bulunmadığı oyulmuş inciden yapılma bir köşkün verileceğini 
müjdelemesini bildirmiştir. (Buhari, Umre, 11, Enbiya, 45, Menâkıbü'l-Ensâr, 20, Nikâh, 
108, Edep, 23, Tevhit, 32; Müslim, Fezâilü'ş-Sahâbe, 69, 71-78). Hz. Hatice hayatta iken 
bir başka kadınla evlenmeyen Hz. Peygamber (as), Hz. Âişe'nin belirttiğine göre hâtıralarını 
yâd edip kendisi için istiğfarda bulunmaktan büyük haz duyardı. Resul-i Ekrem'in kızı 
Zeynep, kocası Ebu’l-Âs Bedir Gazvesinde Müslümanlara esir düştüğünde evlendiği gün 
annesinin kendisine hediye ettiği gerdanlığı onu kurtarmak üzere fidye olarak göndermişti. 
Hz. Peygamber (sav), Hz. Hatice'nin gerdanlığını görünce duygulandı ve ashaptan 
gerdanlığın tekrar Zeynep’e gönderilmesini rica etti. Resulü Ekrem, Mâriye'den doğan 
İbrahim dışındaki bütün çocuklarının annesi olan Hz. Hatice'yi hayatı boyunca minnet ve 
sevgiyle anmıştır. 
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Hz. Hatice, hangi mezhebe bağlı olursa olsun bütün Müslümanlar tarafından çok 

sevilmiş ve sayılmış. Arap olan ve olmayan İslâm toplumlarında Hatice adı kız çocukları için 
yaygın bir isim haline gelmiştir. Hz. Hatice'nin hayatına dair çeşitli dillerde kaleme alınmış 
eserler bulunmaktadır.  

 
Alınacak Dersler: 

1. Hz. Ayşe (r.a) validemiz Cennetlik hanımların seyidesi (efendisi)dir.  
2. Hz. Hatice (r.a) validemiz, Allah’ın rızasını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve ahiretin 

huzur ve saadetini düşünen bütün anneler için en güzel örneği teşkil etmiştir.  
3. İlk İslâm kadınları, Allah’ın emrinin gereği gibi yaşanması ve gelecek kuşaklara 

ulaştırılması için; Mekke ve Medine'de ağır ve büyük hizmetleri yüklenmekten 
kaçınmamışlardır. Avrupalı Müslüman hanımlar da Din-i Mübin’i İslam için aynı 
hizmetlere talip olurlarsa aynı şerefe nail olurlar.  

4. Yıllar sonra bile Hz. Hatice’nin kız kardeşinin sesini duyunca heyecanlanan 
Peygamber Efendimiz (as)’ın eşine karşı vefasındaki samimiyet Müslüman erkeklere 
ders ve ibret olmalıdır.   

Ödev:  
Peygamber Efendimiz (a.s)’ın eşlerinden Hz. Ayşe (r.a) validemizin hayatı ve ilmi 

kişiliği hakkında evinizde, Şamil İslam Ansiklopedisinden Hz. Ayşe (r.a) Maddesini 
okuyunuz.  
 

 


