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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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Ümmü Hâlid Eme bint Hâlid b. Saîd
el-Kureþiyye el-Ümeviyye

Kadýn sahâbî.˜ ™

Adý Eme olmakla birlikte oðlu Hâlid doð-
duktan sonra künyesiyle tanýndý. Babasý
Hâlid b. Saîd ilk müslümanlardan ve Re-
sûl-i Ekrem’in kâtiplerindendi. Annesi de
ilk müslümanlardan Ümeyme (Ümeyne, Hü-
meyne) bint Hâlid (Halef) el-Huzâiyye’dir.
Hâlid ile Ümeyme müþriklerin baskýsý yü-
zünden Habeþistan’a hicret etmek zorun-
da kaldý. Ümmü Hâlid ve kardeþi Saîd ora-
da dünyaya geldi. 7 (629) yýlýnda müslü-
manlar Medine’ye dönünceye kadar Üm-
mü Hâlid, Habeþistan’da müslüman göç-
menlerden oluþan bir çevrede büyüdü. Ha-
beþistan’dan Medine’ye dönmek üzere ha-
zýrlýk yapýlýrken Habeþistan Necâþîsi Asha-
me onlarý uðurlamaya geldi ve kendile-
rinden Hz. Peygamber’e selâmýný götür-
melerini istedi. Medine’ye vardýklarýnda
Ashame’nin selâmýný Resûl-i Ekrem’e bil-
diren grubun içinde çocuk yaþtaki Ümmü
Hâlid de vardý.

Ümmü Hâlid’in hayatýndaki en önemli
olaylardan biri Resûlullah’ýn ona bir elbise
hediye etmesidir. Bir defasýnda Hz. Pey-
gamber’e gönderilen hediyeler arasýnda
üzerinde sarý, kýrmýzý ve siyah küçük de-
senler bulunan yünlü kumaþtan bir elbi-
se çýkmýþ, Resûl-i Ekrem de yanýndakile-
re, “Bu elbiseyi kime vereyim?” diye sor-
muþtu. Onlar cevap vermeyince Hz. Pey-
gamber Ümmü Hâlid’i getirmelerini söy-
lemiþ ve elbiseyi ona giydirdikten sonra
kumaþýn üstündeki desenlere bakarak Ha-
beþ dilinde, “Ümmü Hâlid! Güzel, güzel (se-
nâh, senâh)” diye iltifat etmiþ, ardýndan da
iki veya üç defa “Üstünde eskit, yenisini
giy!” þeklinde dua etmiþtir (Buhârî, “Ci-
hâd”, 188; “Libâs”, 22, 32). Ümmü Hâlid
ayný gün Hz. Peygamber’in arkasýna geçe-
rek sýrtýndaki nübüvvet mührünü ellemiþ,
onu gören babasý kendisine engel olmak

isteyince Resûl-i Ekrem ona çocuðu ra-
hat býrakmasýný söylemiþ (Buhârî, “Cihâd”,
188; “Edeb”, 17), böylece Ümmü Hâlid nü-
büvvet mührüne dokunan ender kiþiler-
den biri olmuþtur. Ümmü Hâlid bu elbise-
yi ömrü boyunca sakladý. Elbisenin Re-
sûlullah’ýn hediyesi olduðunu öðrenenler
kendisini ziyaret eder, ondan bu olayý an-
latmasýný ve elbiseyi kendilerine göster-
mesini isterlerdi.

Zübeyr b. Avvâm ile evlenen Ümmü Hâ-
lid’in bu evlilikten Hâlid, Amr, Habîbe, Sev-
de ve Hind adlý çocuklarý dünyaya geldi.
Ümmü Hâlid’in vefat tarihi kesin olarak bi-
linmemekle beraber Zehebî onun en son
vefat eden kadýn sahâbî olduðunu tahmin
etmektedir. Ümmü Hâlid’in uzun yaþama-
sýnda Hz. Peygamber’in ona elbisesini uzun
süre giymesi yönündeki duasýnýn etkili ol-
duðu söylenmiþtir. Kaynaklarda Ümmü Hâ-
lid’in iki hadis rivayet ettiði görülmekte-
dir. Bunlardan birinde Resûl-i Ekrem’den
aldýðý hediyeden söz edip nübüvvet müh-
rüne dokunduðunu anlatmýþ, diðerinde
Hz. Peygamber’i kabir azabýndan Allah’a
sýðýnýrken iþittiðini söylemiþtir (Buhârî, “Ce-
nâ,iz”, 87; “Da.avât”, 37). Kendisinden tâ-
biîn muhaddislerinden Saîd b. Amr b. Sa-
îd, Mûsâ b. Ukbe el-Medenî ve Ýbrâhim b.
Ukbe el-Medenî rivayette bulunmuþtur.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, III, 100; IV, 97; V, 184; VIII,
234-235; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 20; Ýbnü’l-Esîr,
Üsdü’l-³åbe, VII, 325; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
III, 470-471; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, VII, 506-507;
VIII, 200, 517-518; a.mlf., Teh×îbü’t-Teh×îb, XII,
400; Ahmed Halîl Cum`‘a, Nisâß min £a½ri’n-nü-
büvve, Beyrut 1412/1992, I, 197-207.

ÿAynur Uraler

– —
ÜMMÜ HÂNÎ

( /0�1�	�� )

Ümmü Hâni’ Fâhite (Hind) bint Ebî Tâlib
el-Kureþiyye el-Hâþimiyye

(ö. 50/670’ten sonra)

Hz. Ali’nin kýz kardeþi, sahâbî.
˜ ™

Adý tam olarak tesbit edilememiþ, Fâ-
hite, Hind veya Fâtýma olabileceði zikredil-
miþtir. Kureyþ kabilesi þairlerinden eski
kocasý Hübeyre’nin bir þiirinde ona Hind di-
ye hitap ettiði kaydedilmektedir (Ýbn Hi-
þâm, IV, 62-63). Babasý Ebû Tâlib Ýslâmiyet’i
kabul etmemekle birlikte annesi Fâtýma
bint Esed, Ebû Tâlib’in ölümünden hemen
sonra hicretten yaklaþýk iki yýl önce müs-
lüman oldu. Bu haným, Hz. Peygamber’in
sekiz yaþlarýnda amcasýnýn himayesine gir-
diði günden itibaren altý veya sekiz çocuðu

rime ise öldürüleceði korkusuyla Yemen’e
kaçtý. Mekkeli diðer kadýnlarla birlikte Üm-
mü Hakîm de Resûlullah’a biat ettikten
sonra kocasýnýn hayatýnýn baðýþlanmasýný
istedi. Resûl-i Ekrem ona teminat verince
bu defa Ýkrime’yi geri getirmek için Hz.
Peygamber’den izin aldý ve kölesiyle bir-
likte Yemen’e gitti; kocasýný buldu ve ona
Resûlullah’ýn bütün düþmanlarýný affetti-
ðini, kendisine de eman verdiðini bildirdi
ve onu Medine’ye dönmeye ikna etti. Ýkri-
me, Medine’ye gelip Resûl-i Ekrem’in hu-
zurunda müslüman oldu; Resûlullah bu-
na çok sevindi, onu ayakta karþýlayýp ku-
cakladý. Hz. Peygamber, Ümmü Hakîm ile
Ýkrime’nin nikâhýný yenileme gereðini duy-
mamýþ, önceki nikâhlarýyla evlilikleri de-
vam etmiþtir (el-Muva¹¹aß, “Nikâh”, 46).
Bu durum karýsý kendisinden önce müslü-
man olan müþriðin nikâhý konusunda ör-
nek teþkil etmiþtir.

Ümmü Hakîm, Ýslâmiyet’i benimsedik-
ten sonra müslümanlarýn yanýnda savaþ-
tý. Kocasýyla beraber Bizanslýlar’a karþý ký-
lýcýyla çarpýþtý. Ýkrime, Hz. Ebû Bekir’in hi-
lâfeti döneminde yapýlan Ecnâdeyn Sava-
þý’nda þehid olunca (13/634) mücahidler
arasýnda bulunan Ümmü Hakîm, daha son-
ra ilk müslümanlardan ve Hz. Peygam-
ber’in kâtiplerinden Hâlid b. Saîd ile nikâh-
landý. Devamlý surette savaþtýklarýndan 14
(635) yýlýnda Dýmaþk yakýnlarýndaki Mer-
cisuffer’de savaþa ara verildiði bir sýrada
düðünleri oldu, ancak Hâlid evlendiði gün
þehid düþtü. Ümmü Hakîm’in, üzerinde
gerdeðe girerken sürdüðü kokunun izi bu-
lunurken savaþa devam ettiði ve içinde kal-
dýklarý çadýrýn direðiyle yedi veya dokuz Bi-
zanslý’yý öldürdüðü rivayet edilmiþtir (Ýbn
Sa‘d, IV, 99; Ýbn Hacer, IV, 444; Hazrecî, s.
488). Sonralarý, Ümmü Hakîm ile Hâlid b.
Saîd’in evlendikleri Mercisuffer’deki yerin
yakýnýnda bulunan köprüye Ümmü Hakîm
Köprüsü adý verildi. Ardýndan Ümmü Ha-
kîm Hz. Ömer ile evlendi ve ondan Fâtý-
ma adýnda bir kýzý doðdu (Ýbn Sa‘d, III,
266; V, 50). Ümmü Hakîm’in vefat tarihi
kesin olarak bilinmemekte, ancak 14 yýlýn-
da (635) öldüðü zikredilmektedir (Ahmed
Halîl Cum‘a, II, 365). Buna göre Hz. Ömer
ile uzun süre evli kalmamýþ, çocuðu olduk-
tan kýsa bir süre sonra vefat etmiþtir. Ýyi
yetiþtirilmiþ, akýllý ve anlayýþlý bir kiþiliðe sa-
hip olan Ümmü Hakîm’in fetih hareketle-
rine katýlmasý sebebiyle ilmî faaliyette bu-
lunamadýðý ve kendisinden hadis rivayet
edilmediði anlaþýlmaktadýr.
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