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Medine'nin iki büyük kabilesinden biri
olan Hazrec'in Beni Selerne kolundan olup
Uhud Gazvesi'nde şehid düşen Abdullah
b . Amr b. Haram'ın kız kardeşi ve Cabir
b. Abdullah'ın halasıdır. Annesi Hind bint
Kays b . Kureym'dir. Beni Selerne'nin reisi Amr b. Cemuh ile evlenen Hind'in bu
evlilikten dört oğlu olmuştur.
Hicretten sonra Hz. Peygamber'e biat
eden kadın lar arasında Hind de bulunuyordu. Uhud Gazvesi'nde yaralanan müslümanları tedavi etmek için Medine'den
savaş alanına giden dokuz (veya on dört)
kadından biri de Hind idi. Kocası Amr b.
Cemuh, oğlu HaliM ve kardeşi Abdullah
b . Amr'ın şehid edildiğini gören Hind,
bunların cesetlerini devesine yükleyerek
Medine'ye götürmek isteyince deve çökmüş, yönü Uhud tarafına çevrildiğinde ise
koşmaya başlamıştı . Hz. Aişe Harre mevkiinde rastladığı Hind'e olup bitenleri sormuş . Hind de, "Hayırdır, ResUluilah sağ
olduktan sonra hiçbir felaket önemli sayılmaz" cevabını vermişti. Hind devenin
bu garip durumunu haber verdiğinde Hz.
Peygamber, " Deve görevlidir; Amr sana
bir şey söylemiş miydi?" diye sordu. Hind
de topa! olduğu için Bedir Gazvesi'ne katılamayan Amr'ın Uhud'a gitmeden önce, "AIIahım! Beni aiferne zillet içerisinde
geri döndürme. bana şehidlik nasip et"
şeklinde dua ettiğini söyledi. Bunun üzerine ResUl-i Ekrem şöyle buyurdu : "İşte
deve bunun için yürümez. Ey ensar! Sizden her kim Allah'ayemin etmişseyemi
ninde sadık olsun. Amr b. Cemuh bu sadık kimselerdendir. Ey Hind! Şehid edilineeye kadar kardeşinin üzerine melekler gölge yaptılar ve nereye defnedileceğine bakıp durdular". Hz. Peygamber, şe
h idierin defnedilmesinden sonra Hind'e
kocası, oğlu ve kardeşinin cennette beraber olduklarını haber verince Hind kendisinin de onlarla birlikte olması için Resfilullah'tan dua etmesini istedi. Vakıdl,
Hz. Peygamber'le beraber Hayber Gazvesi'ne katılan M edineli yirmi kadın arasın
da Hind bi nt Amr'ın ismini de vermektedir (ei-Megazi, ll , 685).
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Babası. Hz. Hatice'nin ilk kocası olan
Ebu Hale Hind b. Zürare et-Temlmi'dir.
Ebu Hale'nin adı hususunda ihtilaf edilmiş. Neb baş. Zürare yahut Malik o lduğu
da söylenmiştir. ResUl-i Ekrem'in terbiyesi altında yetişen Hind genç yaşta müslüman o lm uş , Medine'ye hicret etmiş, Bedir ve bir rivayete göre Uhud gazvelerine
katılmıştır. Hind b. Ebu Hale'nin Resul-i
Ekrem'den sonra ilk üç halife devrindeki
hayatına dair bilgi bulunmamakla beraber Hz. Ali döneminde onun yakınında
yer aldığı ve Cemel Vak'ası'nda şehid düş
tüğü anlaşılmaktadır. Kendisiyle aynı adı
taşıyan oğlu Hind'in ise Mus'ab b. Zübeyr'in yanında Muhtar es-Sekafi'ye karşı yapılan savaşta (67/687 ) veya Basra'da
vebadan öldüğü , halkın kendi cenazelerini unutup Hind'in cenazesinde toplandığı, onun ölümüyle Hind b. Ebu Hale'nin
nesiinin tükendiği söylenmektedir.

Hind b. Ebu Hale'nin çok güzel konuştu
bilinmekte olup onun adını unutulmaz
kılan olay, Hz. Hasan'ın ona dedesini sorması üzerine Resul-i Ekrem'in şernailini
çok güzel bir şekilde anlatmasıdır (Tirmizi,
s. 49-52; Abdülhay el-Kettanl, lll, 240-241 ).
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Babası Utbe ve annesi Safiyye bint
Ümeyye tarafından Hz. Peygamber ile aynı soydan gelir. Kendisi azılı islam düş
manlarından biri o lduğu halde kardeşi
Ebu Huzeyfe islamiyet'i ilk kabul edenlerden biriydi. Hind önce Halid b. Velid'in
amcasının oğlu Hafs (Fakih) b. Muglre eiMahzuml ile evlendi ve bu evlilikten Eban
adında bir oğlu oldu. Kendisini aldattığı
nı sanan kocasının onu babasının evine
gönderdiği, yanıldığı anlaşıldıktan sonra
ise Hind'in kocasını terkettiğine dair rivayet çeşitli kaynaklarda yer almıştır (Heyseml, IX, 264-265) . Eş seçiminde titiz davranan Hind, babasına başvurarak kendisiyle evlenmek isteyenlerin adlarını değil
vasıflarını söylemesini istedi (İbn Sa 'd ,
VIII, 235-236) ve adaylardan İslamiyet
aleyhindeki faaliyetlerin içinde yer alan
Ebu Süfyan'ı seçti. Bu evlilikten de Muaviye ve Utbe adlı oğulları ile Cüveyriye ve
Ümmü'I-Hakem adlı kızları dünyaya geldi. islam aleyhtarlığı hususunda kocasın
dan geri kalmayan Hind, kardeşi Ebu Huzeyfe'nin Bedir Gazvesi'nde düşman saflarında gördüğü babasını mübarezeye davet etmesine sinirfenerek onu bir şiirle
hicvetti. Babası Utbe ve kardeşi Velid ile
amcası Şeybe' nin bu savaşta öldürülmesi üzerine onların intikamı alınıncaya kadar ağlamayacağını. koku sürünmeyeceğini ve kocasıyla beraber olmayacağını
söyleyerek Kureyşliler'den bu savaşta kaybettikleri yakınlarının intikamını almalarını istedi. Uhud Gazvesi'nde müşrik ordusuna kumanda eden Ebu Süfyan 'ın yanın
da yer aldı ve Kureyşli diğer kadınlarla
birlikte def çalıp şiir okuyar ak orduyu savaşa teşvik etti. Bedir Gazvesi'nde yakın
larını öldüren Hamza'yı öldürmesi için
Vahşi b. Harb'e mükafat vaad eden Mekkeliler'den biri de Hind idi. Hind, ciğerini
çiğneyeceğini ve organlarından gerdanlık yapıp boynuna takacağını söylediği
Hamza'yı öldürdüğü takdirde Vahşi'ye bütün takılanndan ve yanında bulunan mallardan başka 1O altın vereceğini söyledi.
Vahşi de Hamza'yı uzaktan attığı mızrak
la şehid ederek karnını yardı ve ciğerini
Hind'e götürdü. Hamza'nın ciğerini alıp
çiğnediği için " akiletü'l-ekbad" (ciğer yiyen kadın) diye anılan Hind'in bütün takıla
rını Vahşi'ye verdiği, bunların yerine baş-

