
rlleri'ni itaat altına almak için Gırnata 
üzerine yürüyen IV. Abdurrahman yenil
giye uğradı ve kısa bir müddet sonra da 
öldürüldü. Böylece Kasım rahata kavuş
tu. Onun takip ettiği yumuşak ve taraf
sız siyaset sebebiyle Kurtuba bundan son
raki üç yılı huzur içinde geçirdi. Bununla 
beraber Kasım'ın saray muhafıziarını ço
ğunlukla Sudanlı zencilerden seçmesi, 
kendilerinin saf dışı bırakılmak istendiği 

hissine kapılan Berberller'i kızdırdı. öte 
yandan Ali b. HammCıd'un oğulları Yahya 
ve idns amcalarını tahttan uzaklaştırmak 
için fırsat kolluyorlardı. Berberiler. Fas'
ta bulunan büyük oğul Yahya ile temas 
kurarak onun Maleka (Malaga) üzerinden 
Kurtuba'ya girmesini sağladılar. Kasım 
karşı koymayıp işbiliye'ye sığındı. Kurtu
ba'da halife ilan edilen Yahya (22 Reblü
lahir 412/5 Ağustos ı 021) bu görevi an
cak bir buçukyıl yürütebildi; Berberiler'
le arasının açılması ve sonunda destek
siz kalması yüzünden Maleka'ya kaçmak 
zorunda kaldı. Bunun üzerine Kasım tek
rar Kurtuba'ya gelerek tahta oturdu. Fa
kat daha önce Em evi hanedam mensup
ları arasındaki taht kavgalarından bıkan 

halk, bu defa da HammCıdller'in birbiriy
le mücadeleye girmesinden rahatsız ol
du; ayrıca Serberiler de gittikçe daha çe
kilmez hale geliyorlardı. Kasım durumu 
düzeltmek için bazı tedbirler aldıysa da 
fayda vermedi ve Kurtuba halkı ayakla
narak Kasım'ı, BerberTier'i ve Sudanlı mu
hafızları şehirden attı (4 13/1022). işbili
ye'ye sığınmak isteyen Kasım şehir hal
kının karşı çıkması üzerine Jerez'e gitti. 
Fakat kısa bir süre sonra Maleka'dan ge
len yeğeni Yahya tarafından ele geçirile
rek iki oğluyla birlikte hapsedildi ( 414/ 

1023); birkaç yıl sonra da öldürüldü. 

Kasım'ın sürütmesiyle Hammüdller Kur
tuba'daki hakimiyetlerini kaybettiler; Ma
leka'da ise 427'ye (1035) kadar Yahya, 
449'a (1057) kadar da halefieri hüküm 
sürmeye devam ettiler. Aynı yıl Gırnata 
hakimi Badis Maleka'ya girdi ve Müsta'IT
Billah ei-Hammüdi'yi tahttan uzaklaştır
dı; arkasından da şehri Abbadiler zaptet
tiler. Kasım'ın oğlu Muhammed el-Meh
di ile torun u Kasım ei-Vasi~ da Ab baditer 
tarafından ele geçirilinceye kadar (450/ 

ı 058) Ceziretülhadra'yı yönettiler. 

HammCıdiler. Endülüs'te Kuzey Afrika
lı Berberiler'in hakimiyetini kurmak iste
yen ilk hanedandır. Her ne kadar bunlar 
Hz. Ali'nin Berberileşmiş Arap torunları 
iseler de Endülüs'e Ali eviadının liderleri 

olarak değil Kuzey Afrika Berberileri'nin 
temsilcileri olarak gelmişler ve kendileri
ni Kuzey Afrika ve Güney Endülüs'ün hü
kümdarı , müslümanların halifesi olarak 
görmüşlerdir. 
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HAMNE hint CAHŞ 
(~~4:..o>) 

Hamne bint Cahş 
b. Riab ei-Esediyye 

Hz. Peygamber'in baldızı. 
_j 

Annesi, Abdülmuttalib'in kızı ve Re
sCıl-i Ekrem'in halası Ümeyme'dir. Baba
sı Cahş, Harb b. Ümeyye ile dostluk ant
Iaşması yapmıştı. Ham ne Cahş'ın üç kızın
dan biri olup diğer ikisi ümmü'l-mü'mi-. 
nin Zeyneb ile Ümmü Habibe'dir. Bazı 
kaynaklarda Hamne ile Ümmü Habibe 
aynı hanım zannedilip Hamne'nin künye
sinin Ümmü Habibe olduğu söylenmiş, 
buna bağlı olarak da ümmü Habibe ile 
evlenmiş olan Abdurrahman b. Avf'tan 
"Hamne'nin kocası" diye söz edilmiştir 
(Zehebl, II, 215). Mekke'den Medine'ye 
ilk hicret eden ve Hz. Peygamber'e biat 
eden kadınlardan olan Hamne Mus'ab b. 
Umeyr ile evlendi ve ondan bir kızı oldu. 
Mus'ab Uhud Gazvesi'nde şehid düştü . 

Muhammed b. Abdullah b. Cahş'tan riva-

HAMNE bint CAHŞ 

yet edildiğine göre, islam ordusu Uhud 
Gazvesi'nden Medine'ye döndüğünde me
rak içinde bekleyen kadınlar savaşa katı
lan yakınlarından haber sormuşlarsa da 
hiç kimse bu konuda onlara cevap ver
medi. Bunun üzerine kadınlar Hz. Pey
gamber'e başvurdular. Resul-i Ekrem 
hepsine cevap verdikten sonra sıra Ham
ne'ye gelince ona kardeşi Abdullah'ın ve 
dayısı Hamza'nın şehid olduğunu söy
ledi. Hamne derin bir tevekkülle, "Allah 
onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın" 
dedi. Ardından Hz. Peygamber kocasının 
da şehid olduğunu söyleyince Hamne. 
"Ah savaş ah!" diye feryat etti. Bunun 
üzerine Resül-i Ekrem. "Kadınlarda ko
calarına karşı ayrı bir bağlılık vardır" de
di. Uhud Gazvesi'nde savaşanlara su da
ğıtan ve yaralıları tedavi eden Hamne'ye 
Hz. Peygamber Hayber'de 30 vesk yiye
cek vermiştir (i b n Sa'd, VIII. 241 ). 

Hamne bint Cahş daha sonra Talha b. 
Ubeydullah ile evlendi ve ondan iki oğlu 
oldu. Abid ve zahid bir kimse olduğu için 
"Seccad" lakabıyla anılan oğlu Muham
med Cemel Vak'ası'nda öldürülmüştür. 
Diğer oğlu imran, Fazı b. Abbas'ın kızı üm
mü KülsCım ile evlenmiş, her ikisinin de 
nesli devam etmemiştir (ibn Kuteybe, s. 
231-232) 

Hamne'nin hayız dönemi bittikten son
ra da kan kaybettiği ve bu durumunu kız 
kardeşi Zeyneb'in evine giderek Hz. Pey
gamber' e anlatıp hükmünü sorduğu ri
vayet edilmiştir (EbG DavGd, "Taharet", 
95) . 

ifk hadisesinde Hz. Aişe aleyhinde ko
nuşanlardan biri olan Hamne'ye hadd-i 
kazf uygulanmıştır. Hamne. bu olaya kız 
kardeşi Zeyneb'e olan sevgisinden dolayı 
karışmışsa da Zeyneb Hz. Aişe hakkında 
onun gibi düşünmemiştir. 

Vefat tarihi bilinmeyen Hamne Resül-i 
Ekrem'den hadis rivayet etmiş, kendisin
den de oğlu imran rivayette bulunmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebu Davud. "Taharet", 95; Vakıdi. el-Megazi, 
1, 249-250, 291, 292; İbn Hişam, es-Sire2, lll, 
104, 312-313, 315; İbn Sa'd, et-Taba/!:at, VIII, 
241; İbn Kuteybe. ei-Ma'arif(Ukkaşe ). s. 231-
232; ibn Hazm, el-Faşl (Umeyre). lll, 300; İbn 
Abdülber, el-İsttab, IV, 270-271 , 442; İbnü'I
Esir. Üsdü'l-gabe, VII, 69-71, 314-315;Zehebi, 
A'lamü'n-nübela', ll, 211, 215-216; İbn Hacer, 
el-İşabe, IV, 275, 440-441; a.mlf .• Teh?ibü't
Teh?ib, XII, 41 I-412; Hazreci, ljulaşatü· Te?
hib, s. 490; Mübarekfuri. Tuf:ı{etü 'l-af:ıve?i(nşr. 

Abdülvehhab Abdüllatif). Kahire 1383/1963, I, 
395-399; Kehhale, A'lamü'n-nisa', ı, 296; Wen
sinck, el-Mu'cem, VIII, 66.1Al 

I!P.J MEHMET AYKAÇ 

497 


