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Ümmü Habîbe bint Cahþ
b. Riâb el-Esediyye

Hz. Peygamber’in baldýzý
ve Hamne bint Cahþ’ýn kýz kardeþi olan

kadýn sahâbî
(bk. HAMNE bint CAHÞ).
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ÜMMÜ’l-HAKEM
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Ümmü’l-Hakem bint Zübeyr
b. Abdilmuttalib

el-Kureþiyye el-Hâþimiyye
(ö. 7/628’den sonra)

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Mekke’de doðdu. Ümmü Hakîm diye de
zikredilir. Kureyþ kabilesinin Hâþimoðulla-
rý kolundandýr. Babasý Hz. Peygamber’in
amcasý Zübeyr, annesi Mahzûmoðullarý’n-
dan Âtike bint Ebû Vehb’dir. Ümmü’l-Ha-
kem’in, Resûl-i Ekrem’in sütkardeþi ol-
duðu nakledilmektedir. Bazý kaynaklarda
onun, kýz kardeþi Dubâa bint Zübeyr ile ka-
rýþtýrýldýðý ve bunlarýn ayný kiþi olduðu kay-
dedilmiþse de Ýbn Hacer el-Askalânî’ye gö-
re bunlar iki kardeþtir (el-Ý½âbe, VIII, 191-
192, 194-195). Ümmü’l-Hakem, Ýslâmiyet’in
ilk yýllarýnda Müslümanlýðý kabul etti ve
müþriklerin eziyetlerine tahammül göster-
di. Bu esnada Hz. Peygamber’e Allah’a or-
tak koþmamak, haktan ayrýlmamak, hýr-
sýzlýk yapmamak, zina etmemek, çocukla-
rý öldürmemek ve Peygamber’e karþý gel-
memek üzere biat etti. Daha sonra Me-
dine’ye hicret etti. Hicretin ilk günlerinde
yaþanan sýkýntýlý dönemde Resûl-i Ekrem
kendisiyle yakýndan ilgilendi, onu zaman
zaman evinde ziyaret etti. Hayber’in fet-
hi üzerine (7/628) buradan gelen hurma-
lardan kendisine otuz vesk pay tahsis et-
ti. Ümmü’l-Hakem, Hâþimoðullarý’ndan Re-
bîa b. Hâris b. Abdülmüttalib ile evlendi
ve bu evlilikten Abdüþems, Abdülmutta-
lib, Muhammed, Abdullah, Abbas, Hârise
ve Ümeyye adlý oðullarý ile Ervâ el-Kübrâ
adlý kýzý dünyaya geldi.

Bir gün Ümmü’l-Hakem küçük oðlu Ab-
dullah ile bir yere giderken Resûlullah’ý
gördü ve oðluna Resûlullah’ýn hýrkasýný
alýp kendisine getirmesini söyledi. Abdul-
lah, Resûlullah’ýn sýrtýndaki hýrkayý çekip
alýnca o da kendisine kimin oðlu olduðunu
sordu. Abdullah kendini tanýttýktan son-
ra hýrkayý almasýný annesinin istediðini be-
lirtti. Hz. Peygamber hýrkayý çocuða ver-

di ve annesinin onu kýz kardeþi Dubâa ile
paylaþýp baþ örtüsü olarak kullanmalarýný
söyledi (Ebû Nuaym, III, 1643). Hayber Sa-
vaþý’nýn ardýndan bir daha kendinden söz
edilmeyen Ümmü’l-Hakem’in bu tarihten
kýsa bir süre sonra vefat ettiði tahmin edil-
mektedir. Ümmü’l-Hakem’den iki hadis ri-
vayet edilmiþtir (Ýbn Hazm, s. 344). Bu ri-
vayetlerin birinde belirtildiðine göre bir sa-
vaþ sonrasýnda Medine’ye esirler getiril-
miþti. Ümmü’l-Hakem kýz kardeþi Dubâa ve
Hz. Fâtýma ile birlikte Resûlullah’ýn yanýna
gitmiþ, iþlerinin çokluðundan þikâyet ede-
rek kendisine ev iþlerinde yardým edecek
bir esir vermesini istemiþti. Ancak Hz. Pey-
gamber, Bedir’de þehid düþen sahâbîle-
rin çocuklarýnýn daha erken davrandýðýný
ve esirlerin onlara ayrýldýðýný söylemiþ, Üm-
mü’l-Hakem ve beraberindekilere daha ha-
yýrlý bir iþ olarak her namazdan sonra tes-
bihata devam etmelerini tavsiye etmiþtir
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 100).
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Ümmü Hakîm bint el-Hâris b. Hiþâm
el-Kureþiyye el-Mahzûmiyye

(ö. 14/635)

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Adý bilinmemektedir. Babasý Ebû Ce-
hil’in kardeþi Hâris b. Hiþâm, annesi Hâlid
b. Velîd’in kýz kardeþi Fâtýma’dýr. Amcasý-
nýn oðlu Ýkrime b. Ebû Cehil ile evlendi,
fakat çocuklarý olmadý. Ýslâm’ýn zuhurun-
dan Mekke’nin fethine kadar kocasý ile bir-
likte müslümanlarýn aleyhinde bulundu,
Uhud Savaþý’na onunla beraber katýldý. Ýk-
rime, Ýslâmiyet aleyhindeki faaliyetleri do-
layýsýyla Hz. Peygamber’in öldürülmesini
emrettiði birkaç kiþiden biriydi. Ümmü
Hakîm, Mekke fethedilince annesi ve ba-
basýyla birlikte Müslümanlýðý kabul etti; Ýk-

manlar, Ümmü Habîbe’ye duyduklarý say-
gýdan dolayý kardeþi Muâviye’ye hilâfeti
devrinde “müminlerin dayýsý” diye hitap
ediyorlardý (Zehebî, II, 222). Resûlullah,
Ümmü Habîbe’ye Hayber gelirlerinden 80
vesk hurma, 20 vesk arpa tahsis etmiþti.
Bu gelir onun vefatýndan sonra da devam
etti. Ümmü Habîbe 44’te (664) Medine’-
de vefat etti ve Baký‘ Mezarlýðý’na defne-
dildi; bazý kaynaklarda 42 (662) veya 59
(679) yýllarýnda öldüðü de zikredilmiþtir.
Kardeþi Muâviye’yi ziyaret maksadýyla Dý-
maþk’a gittiðinde orada vefat ettiði ve
kabrinin orada olduðu þeklindeki rivayet
doðru kabul edilmemiþtir (Ýbn Asâkir, VI,
70; Zehebî, II, 220). Kaynaklarda Ümmü
Habîbe’nin Ümmü Eymen Bereke adlý bir
hizmetçisinin bulunduðu, hem adý hem
künyesi Resûl-i Ekrem’in dadýsýyla ayný ol-
duðu için bu iki Ümmü Eymen’in zaman
zaman birbirine karýþtýrýldýðý belirtilmek-
tedir.

Ümmü Habîbe, rivayet ettiði hadisler
bakýmýndan Hz. Peygamber’in hanýmlarý
arasýnda Âiþe ve Ümmü Seleme’den son-
ra gelir. Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
de onun altmýþ beþ hadis rivayet ettiði be-
lirtilmekte (Ekrem Ziyâ el-Ömerî, s. 84),
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde kýrk
üç rivayeti yer almaktadýr (VI, 325-328,
425-428). Kendisinden kardeþleri Muâvi-
ye ile Anbese, yeðeni Ebû Süfyân b. Saîd,
kölesi Ebü’l-Cerrâh, Zeyneb bint Ebû Se-
leme ve daha baþkalarý hadis rivayetinde
bulunmuþtur. Ümmü Habîbe, Habeþistan’-
da kiliselerle ilgili bir müþahedesini Resûl-i
Ekrem’e anlatmýþ ve kabirleri mescid ha-
line getirenlerin âhiretteki durumuyla il-
gili bir hadisin söylenmesine vesile olmuþ-
tur (Müsned, VI, 51; Buhârî, “Salât”, 48).
Aynur Uraler, Ümmü Habîbe’nin Rivâ-
yetleri adýyla yüksek lisans tezi hazýrla-
mýþ (1990, MÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü), bu tez daha sonra yayýmlanmýþtýr (bk.
bibl.).
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