


Benim adım Bulutçuk. Mutlu olduğum zaman beyaz 
olurum ve ağlamak istediğimde ise gri olurum. Esen bir 
rüzgar geldiğinde nereye istersem oraya giderim ve 

tabii ki anne bulutun izin verdiği yerlere giderim.  

Anne bulut çok merhametli. Ona çok soru sormama 
rağmen bana cevap vermekten asla yorulmaz. Çünkü 
ben her şeyi bilmek istiyorum. Şehirdeki herkesin 

isimlerini tek tek bilmek istiyorum ve evlerinin 
numaralarını da öğrenmek istiyorum. Anne bulut bir kaç 

yıldır Medine şehrinin gökyüzünde yaşıyor. Bazen 
insanların mutlu olması için yağmur yağdırıyor ve bazen 
de güneşin önünde durarak onlara gölge yapıyor. Bende 

yavaş yavaş yağmur yapmayı öğreniyorum. 
 

Ben doğalı birkaç ay oluyor henüz insanları çok iyi 
tanımıyorum ama anne bulut hepsini tanıyor.  

Şehrin yukarısında gezerken oyun oynayan çocukları 
gördüğümüzde bana tek tek  gösteriyor.  

Onların isimlerini ve 
evlerinin nerede olduğunu 

bana söylüyor. 
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Bir gün eski bir evin çatısının 
üzerinden insanları izliyorduk. 
Birkaç erkek çocuk yaşlı bir 
adamın etrafında oturmuş 

kitap okuyorlardı.  

Yaşlı adam kitabı sesli sesli okuyor 
çocuklarda onun dediklerini tekrar 

ediyorlardı.  

Anne bulutun elini tuttum ve dedim ki: Anne bu çocuklar 
neden burada oturmuşlar? 

Anne Bulut: Ders görüyorlar, tıpkı senin gibi her şeyi 
bilmek istedikleri için öğrenmek istiyorlar. 

Erkek çocuklara baktım, onlar beyaz ve uzun elbiseler 
giymişlerdi ve saçlarının hepsini kesmişlerdi. 

Dedim ki: Anne, bu çocukların hepsi erkek, yani bu 
şehrin kızlarından hiçbiri bilgili değil mi?! 

Anne Bulut güldü ve dedi ki: Bulutçuğum, tam tersi bu 
şehrin en akıllı ve en bilgili çocuğu bir kız! Onu sana 

göstermemi ister misin? Sevinçten yukarı aşağı uçtum ve: 
"Evet Anne Bulut! Bana göster!" Dedim. 

Anne Bulut elimi tuttu ve yola 
çıktık. Evlerin ve sokakların 

üzerinden geçerek ilerliyorduk.  
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Pazarın üzerinden geçerken 
büyük bir kervan gördük, 

şehre henüz yeni girdikleri 
belliydi. 

Güneş, çok sıcak ve yakıcıydı. Anne Bulut dedi ki: 
"Bulutçuğum, bu kervan bizimde gitmek istediğimiz eve 

doğru gidiyor." Dedim ki: "Nasıl anladın annecim?" 

Develeri yorulmuştu ve kendileri- 
de güçlükle yürüyorlardı.  

Heyecanla dedim ki: Bizde İmam Kazım (a.s)'ın evine mi 
gidiyoruz?! Her zaman iyiliklerini anlattığın o merhametli 

insana mı?!Anne Bulut güldü ve dedi ki: Evet bulutçuğum, o 
akıllı kızda o evde yaşıyor. 

Anne Bulut: Kervandaki bir adamın manava "İmam Kazım 
(a.s)'ın evi nerede?" diye sorduğunu duydum." Dedi. 

O kız çocuğunun nasıl göründüğünü çok merak 
ediyordum. Şehrin bütün çocuklarından daha akıllı olan o 

kızı yakından görmek istiyordum. Dedim ki "O zaman 
hadi gel, daha çabuk gidelim oraya!’’ Anne Bulut yavaşça 

kervanın üzerinde durup dedi ki: Hayır Bulutçuğum, 
acele etme! Bak bu insanlar ne kadar yorulmuşlar!  
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Gel güneşten korunmaları 
için onlara gölge yapalım 
sonra da İmam'ın evine 

varana dek onların üzerinde 
birlikte yavaşça hareket 

edelim. Anne Bulut'un 
tavsiyesi hoşuma gitti.  

Birlikte kervanın üzerinde büyük bir gölge oluşturduk. 
İnsanlar bize bakıp gülümsüyordu.  

Uçarak Anne Bulut'un yanına gittim 
ve elini tuttum.  

Sonunda İmam Musa Kazım'ın (a.s) evine varana dek 
kervanla beraber yavaş yavaş ilerlemiştik. 

Bizi gördükleri için ve havanın serinleyişinden mutlu 
oldukları belliydi. Bende insanların bu gülümsemesinden 
dolayı mutluydum çünkü henüz yağmur yapamasam da, 

gölge yapmak yapabildiğim tek işti. 

Erkekler develerden ve atlardan indiler ve arka arkaya 
evin kapısının önünde durdular. Galiba kervanın reisi 
olan beyaz saçlı bir adam evin kapısını çaldı. Ben ve 
Anne Bulut gökyüzünden İmam'ın evinin bahçesini 
görebiliyorduk. Siyah tenli bir adam kapıyı açtı. 

Kervanın reisi: Selam, biz çok uzak yollardan Efendimiz 
İmam Musa ibni Cafer'i (a.s) ziyaret etmek için geldik. 

Sormak istediğimiz birkaç soruda var. Eğer izin 
verirseniz O'nun huzurunda sormak isteriz." Dedi. 
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Siyah tenli adam üzülerek: Çok 
hoş geldiniz efendim! ama 

İmam bir yolculuğa çıktılar ve 
henüz geri dönmediler." Dedi. 

Kervan reisi başını aşağı eğerek dedi ki: Biz İmam'ı 
görmeyi çok istiyorduk! Bir yıldır böyle bir gün için 

sabır ediyorduk!" 

Sonra hemencecik bez bir kesenin içinden birkaç kağıt 
çıkardı ve siyah tenli adama dedi ki: Bu soruların 

bazılarını şehrimizde ki din alimleri ve bilgelerimizin dahi 
cevaplayamadığı sorularımızdır. 

Bizim bu sorunumuzu giderecek tek kişinin İmam Kazım 
(a.s) olduğunu biliyorduk. Şimdi nasıl elimiz boş bir 

şekilde şehirlerimize geri dönelim?!" 
Siyah tenli adam sessizdi ve başını öne eğdi. 

Kervan reisi yanındakilere gitmek için hazır olmalarını 
söyledi. Daha kervan hareket etmemişken evin içinden 
uzun ve örtülü elbise giymiş küçük güzel bir kız çocuğu 

dışarı çıktı ve kapıya doğru koştu. Küçük kız siyah 
tenli adamla yavaşça konuştu ve ona bir şeyler sordu.  
Dedim ki: "Anne! Bu güzel kızın ismini biliyor musun?" 

Anne Bulut: "İsmi Fatıma'dır ve O'na Masume de 
derler Bulutçuğum." Güldüm ve dedim ki: "Masume 

Hanım! Ne kadar güzel bir isim!" 
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Masume Hanım kapının 
arkasında sakince durup 
dedi ki:  "Lütfen soruları 
bana verin, size cevapları 

getireceğim." 

Aniden kervanın ortasında duran 
bir adam: Doğru mu duydum?  

Bu bir çocuğun sesi mi? Yani bir çocuk mu bizim 
sorularımızı cevaplamak istiyor?! Hem de şehrimizin 

büyük bilgelerinin bile cevaplayamadığı soruları!" Dedi. 
 Kervanda sesler yükseldi. Kervan reisi elini havaya 

kaldırarak onları susturdu: Ey insanlar! Burası sıradan 
bir ev değil ki! Peygamber evladının evidir. Yoksa bu 

evin çocuklarının bile alim ve bilge olduklarını bilmiyor 
musunuz? İzin verin de bakayım ne olacak. Belki de 

sorularımızın cevaplarına ulaşırız."  
Masume Hanım elini kapının üstünden uzatarak kervan 

reisinden içinde soruların olduğu keseyi aldı. 

Sonra kalem ve mürekkep hazırladı, bahçenin bir 
köşesine oturdu ve soruları eteğinin üzerine döktü. 
Soruların cevaplarını her kağıdın arkasına tek tek 
yazıyor ve diğer soruya geçiyordu. Bir saat geçti. 

Kervanlılar dışarda oturmuş dinleniyorlardı. Masume 
Hanım kağıtları keseye koydu ve siyah tenli adama 
verdi, dedi ki: Bu keseyi onlara geri verin, bütün 

soruların cevabını yazdım. 
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Kervan reisi siyah tenli adamın 
elinden keseyi aldı ve teşekkür 

etti. Anne Bulut güldü ve dedi ki: 
Sana göstermek istediğim akıllı 
kız buydu. Bulutçuğum! Ne kadar 

bilgili olduğunu gördün mü?!  
 Bu kadar küçük olmasına rağmen büyük 

adamların sorularının cevabını biliyor. 

Anne Bulut'un elini tuttum ve dedim ki: yani bütün 
soruların cevaplarını doğru mu yazdı?! Anne Bulut: Sen 
ne düşünüyorsun? Gel kervanla birlikle hareket edelim 

yolda kesinlikle cevapları okuyacaklardır. 

 Doğru cevapları okudukları zaman yüzlerinden ne kadar 
şaşırdıklarını görebilirsin. 

Kervan yavaş yavaş yola düştü bizde onların üzerinde 
hareket ettik. Daha yeni yola çıkmışken kervan reisi kendi 

sorularının cevaplarını okumaları için  herkesin kağıdını 
kendisine verdi. 

 
Şehirden çıkıp yavaş yavaş çöle girdiğimiz sırada 

insanların yüzleri tek tek değişiyordu. Onlar şaşkınlıktan 
ağızları açık bir şekilde kağıtları birbirlerine 

gösteriyorlardı ve diyorlardı ki: Bu nasıl mümkün olur?! 
Sekiz yaşında bir kız sorularımıza bu kadar iyi cevap 

verebilir mi?!  
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Ben bunları düşünürken Anne Bulut elimi kendisine doğru 
çekti ve dedi ki: Bulutçuğum, bundan daha ileriye 

gidemeyiz. Kervan şehirden çıkmak üzereydi. 

Bende çok şaşırmıştım ve 
inanamıyordum. Masume 

Hanım bu yaşıyla şehrin bütün 
çocukları şöyle dursun 

büyüklerinden bile daha 
bilgiliydi! 

Anne Bulut güldü ve dedi ki: Gözümüz aydın! İmam 
Musa Kazım (a.s) geliyor! Yollarının kervanla kesişmesi 

nede iyi oldu. Kervandakiler İmam'ı görebilirler. 
Anne Bulut elimi tutarak beni daha ileriye götürdü. 

Uzun boylu ve nurlu bir adam attan inerek 
kervandakilere selam verdi ve hallerini sordu. Onlarda 
İmam'ı gördükleri için çok mutluydular. Kervan reisi 

yüksek bir sesle: Canım Efendim; hepimizin arzusu sizi 
görmek ve sorularımızı sormaktı ama siz yoktunuz, 

kızınız Fatıma soruları bizim için cevapladı. 
İmam gülümsedi ve dedi ki: Cevapları verin, bakayım! 

Yavaş yavaş dönerken gözüm aniden çölden şehre doğru 
gelen birkaç atlıya takıldı. Anne Bulut'un elini çektim ve 

dedim ki: Oraya bak! Onları tanıyor musun? 
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Bende nurlu efendinin mutlu olmasından dolayı mutlu 
oldum. Anne Bulut'a sarıldım ve dedim ki: Anne ben 

Masume Hanım'ı çok sevdim. Bazı günler onu görmek 
için evlerine uğramama izin verir misin? 

Kervan reisi kağıtları topladı 
ve İmam'a verdi. İmam 

Kazım (a.s) kağıtları tek tek 
okuyor ve gülümsüyordu.  

Hepsini okuduktan sonra başını salladı ve mutlu bir 
şekilde dedi ki: Kızım bütün cevapları doğru yazmış! 
Babası ona kurban olsun! Babası ona kurban olsun! 

Babası ona kurban olsun!" 

 Anne Bulut: Evet Bulutçuğum! Ne zaman istersen 
İmam'ın evine gidebilirsin. Kızından öğrenebileceğin çok 

şey var. Annemin elini tuttum ve yavaşça İmam'ın 
başının üstünde hareket ettik. Güneşin nurlu efendiyi 

rahatsız etmesini istemiyorduk! 
O günden sonra ne zaman Masume Hanımı özlesem 

evlerinin duvarının üstünde durur onu izlerdim. O bazen 
gökyüzüne doğru dua eder ve bazende erkek kardeşi ve 

babasından ders alırdı. Başını yukarı kaldırıp öyle 
merhametle bana baktığında dünyanın en güzel ve en 

merhametli kızını görüyordum. Keşke bende dünyanın en 
merhametli bulutçuğu olsam. 
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