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Hz. Peygamber'in sütannesi.
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Hevazin kabilesinin Sa' d b. Bekir koluna
mensuptur. Ümmü Kebşe künyesiyle ve
Halime es-Sa'diyye olarak anılmaktadır.
Mekkeli aileler yeni doğan çocuklarını ,
çölün sağlıklı havasında büyümeleri ve
fasih Arapça'yı öğrenmeleri için bedevi
kabilelerden bir sütanneye verirlerdi. Sütanneliği kendileri için gelir kaynağ ı olan
bedevi kadınları da zengin ailelerin çocuklarını tercih ederlerdi. Halime, bir kıt
lık yılında kabilesinden bazı kadınlarla birlikte bu amaçla Mekke'ye gittiğinde zengin bir aile çocuğu bulamadı; yetim olması
sebebiyle Hz. Muhammed'i almakta tereddüt gösterdiyse de boş dönmernek
için ona sütanneliği yapmayı kabul etti.
Halime iki yıl sonra çocuğu sütten kesti
ve ailesine teslim etmek istedi. Fakat annesi Amine, muhtemelen çöl havasının
çocuğuna yaradığını görünce, başka bir
rivayete göre ise o esnada Mekke'de veba
salgını bulunduğundan çocuğun bir süre
daha sütannesinin yanında kalmasını uygun gördü. Hz. Muhammed beş yaşına
gelince Halime onu ailesine teslim etti.
Kaynaklar bu dönemde, başta şakk-ı
sadr* ve Halime ile ailesinin Hz. Muhammed'i aldıktan sonra bolluğa kavuşması
olmak üzere bazı fevkalade olayların meydana geldiğini ve bunların bir kısmına
sütanne ile sütbabanın şahit olduğunu
kaydeder.
Halime bir kıtlık yılında Hz. Muhammed'i ziyarete gidince Hz. Hatlee ona
kırk koyun ve bir deve verdi. Müslüman
olduğunda hemen bütün kaynakların ittifak etmesi (bu konuda Moğultay Kı
lıç et- Tuf:ı{etü '1-cesfme li-İslami ljallme
adlı bir risale telif etmiştir Jizaf:ıu'l-mek
nün, I, 2451 ı. Halime'nin daha sonra da
ResGl-i Ekrem'le görüştüğü ihtimalini
akla getirmektedir.

b:

Halime'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bi'setten veya Mekke'nin fethinden önce yahut Hz. Peygamber'in vefatından sonra öldüğü ileri sürülmekteyse de onun müslüman olduğu
dikkate alınarak bi' setten sonra ve Mekke'nin fethinden önce öldüğü tahmin
edilmektedir. Bu durumda, Halime'nin
ResGl-i Ekrem'in vefatından sonra Hz.
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Ebu Bekir ve ömer' e geldiği, onların da
kendisine ikramda bulunduğu şeklindeki
rivayetler (İbnü'l-Cevzl, el-Vefa, I, ı I 5; Diyarbekrl, ı, 22sı ihtiyatla karşılanmalıd ır.
Ayrıca Ci'rane mevkiinde Hz. Peygamber'in
yanına gelen ve onun ikramda bulunduğu kadının da sütannesi değil sütkızkar
deşi Şeyma olduğu anlaşılmaktadır.

Halime'nin kocası Haris b. Abdüluzza
da fazla bilgi yoktur. Haris'in
bi'setten kısa bir müddet sonra veya Hz.
Peygamber'in vefatının ardından müslüman olduğu şeklinde iki görüş bulunmakta, bunlardan birincisinin ağırlık kazandığı görülmektedir.
hakkında

Kaynaklar. Hz. Peygamber'in Halime'den sütkardeşleri olan Abdullah, Üneyse
ve Şeyma diye tanınan Huzate'nin (Cüdameı müslüman olduklarını kaydeder. ResOl-i Ekrem'in amcasının oğlu Ebu Süfyan b. Haris b. Abdülmuttalib'in de Hallme'den sütkardeşi olduğuna dair rivayetler yanında bazı kaynaklarda onun diğer sütannesi Süveybe'den sütkardeşi
olduğu belirtilmektedir (Halebl, 1, I4oı.
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HALiME HATUN KÜLLİYESİ
Manisa'nın
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Akhisar ilçesine bağlı
Gölmarmara bucağında
XVII. yüzyıla ait k ülliye.
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Vakfiyesinden, lll. Mehmed'in (ı 5951603 ı sütannesi Halime Hatun tarafın
dan yaptınldığı ve cami, medrese, darülhadis, sıbyan mektebi, kütüphane, imaret ve misafirhaneden meydana geldiği
öğrenilmektedir (vakfiye hakkında geniş
bilgi için bk. Gökçen, ll, 70-73ı . Bugüne
kalan birimler cami, medrese ve imaretle aynı yüzyılın sonlarında gelir sağlamak
amacıyla külliyeye eklenen çifte hamamdır.

Cami. Tek kubbeli tipte olan cami plan
Bursa Alaeddin Bey Camii'ni
andırır ; yakın çevresinde yer alan XIV.
yüzyıl sonuna ait Şahuban Hatun (Kadın)
Camii'nin daha gösterişli bir benzeridir.
12 x 12 m . boyutlarındaki harimi örten
kubbe sekizgen bir kasnağa oturtutmuş
ve geçişi pandantiflerle sağlanmıştır. Cami, bakiava ve mukarnas başlıklı mermer sütunlar üzerine ortada beşik tonoz, yanlarda kubbe ile örtülmüş ve yan
açıklıkları tuğla ile örülmüş üç gözlü bir
son cemaat yerine sahiptir; sonradan
bakımından

Halime Hatun Camii - Gölmarmara 1 Manisa

