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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.
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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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Ümmü Hânî, Hz. Peygamber ile birlikte
Hayber Gazvesi’ne katýldý, Resûlullah ona
ganimetten pay verdi. Eski kocasýyla bir il-
gisi kalmayan Ümmü Hânî’ye Resûl-i Ek-
rem evlenme teklif etti. Bu teklife çok se-
vinen Ümmü Hânî çok sayýda küçük çocu-
ðu bulunduðunu, onlarla uðraþýrken ken-
disine karþý görevlerini yerine getireme-
yeceðinden veya çocuklarýn onu rahatsýz
etmesinden endiþe ettiðini söyledi. Hz.
Peygamber de çocuklarýna olan düþkün-
lükleri sebebiyle Kureyþli kadýnlarýn Arap
kadýnlarýnýn en hayýrlýsý olduðunu belirtti
(Ýbn Sa‘d, VIII, 152; Hâkim, IV, 58). Sonrala-
rý Ümmü Hânî’nin Resûl-i Ekrem’den ken-
disini nikâhýna almasýný istediði, Hz. Pey-
gamber’in de, “Seninle beraber hicret eden
amca kýzlarýný sana helâl kýldýk” âyetinin (el-
Ahzâb 33/50) Ümmü Hânî’nin Mekke’den
hicret etmemiþ omasý yüzünden bu nikâ-
ha imkân vermediðini kendisine söylediði
rivayet edilmektedir (Ýbn Sa‘d, VIII, 153).

Kureyþ kabilesine mensup kadýnlar ara-
sýnda isabetli görüþleri ve babasý Ebû Tâ-
lib gibi fasih konuþmasýyla tanýnan Üm-
mü Hânî, Resûlullah’tan kýrk altý hadis ri-
vayet etmiþ, rivayetleri Kütüb-i Sitte’de
ve diðer hadis kitaplarýnda yer almýþtýr.
Bunlarý kendisinden oðlu Ca‘de, Ca‘de’nin
oðullarý Yahyâ ve Urve ile Ümmü Hânî’nin
âzatlýlarý Ebû Mürre, Ebû Sâlih Bâzâm,
ayrýca Ýbn Abbas’ýn âzatlýsý Küreyb b. Ebû
Müslim ve tâbiîn neslinin muhaddislerin-
den Abdurrahman b. Ebû Leylâ, Mücâhid
b. Cebr, Atâ b. Ebû Rebâh, Urve b. Zübeyr
gibi þahsiyetler rivayet etmiþtir. Ümmü
Hânî’nin naklettiði hadislerden yirmi dör-
dü Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde
bulunmaktadýr (VI, 340-344). Cemal Öðüt,
Ümmü Hânî’nin rivayet ettiði hadislere da-
yanarak onun hayatýný Ümmü Hânî radý-
yallâhu anhâ adlý bir risâlede anlatmýþ
(Ýstanbul 1950), Hüseyin Sav da Ümmü
Hânî Bint-i Ebî Tâlib’in Hayatý ve Ha-
disçiliði adýyla bir lisans tezi hazýrlamýþ-
týr (1997, Dokuz Eylül Üniversitesi Ýlâhi-
yat Fakültesi).
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Ümmü Harâm bint Milhân (Mâlik)
b. Hâlid el-Ensâriyye

el-Hazreciyye
(ö. 28/648)

Türkler arasýnda
Hala Sultan diye bilinen 

sahâbî.
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Hep künyesiyle anýldýðý için adý bilinme-
mekte, Ýbn Abdülber onun isminin doðru
bir tesbitinin yapýlamadýðýný zikretmekte-
dir (el-Ýstî£âb, IV, 443). Kýz kardeþi Ümmü
Süleym’e ait Rümeysâ ve Gumeysâ isim-
lerinin bazý kaynaklarda ona nisbet edildi-
ði görülmektedir. Nesebi Hazrec kabilesi-
nin kolu Neccâroðullarý’na dayanýr. Anne-
si de yine Benî Neccâr’dan Mâlik b. Adî’-
nin kýzý Müleyke’dir. Enes b. Mâlik’in anne-
si Ümmü Süleym onun kýz kardeþi, her iki-
si de Bi’rimaûne hadisesinde þehid düþen
Harâm ve Süleym de erkek kardeþleridir.
Resûl-i Ekrem’e biat eden kadýnlardan olan
Ümmü Harâm, Ubâde b. Sâmit ile evlen-
miþ ve bu evlilikten Muhammed adýnda bir
çocuðu doðmuþtur.

Resûlullah’ýn dedesi Abdülmuttalib’in
annesi Selmâ, Neccâroðullarý’ndan oldu-
ðu için Ümmü Harâm ve Ümmü Süleym
ile Resûl-i Ekrem arasýnda süt veya soy
bakýmýndan teyze-yeðen iliþkisi vardý. Bazý
âlimlere göre Ümmü Harâm, Hz. Peygam-
ber’in sütteyzelerinden biriydi, bazýlarýna
göre ise aralarýnda babasý veya dedesi yö-
nünden sütteyzeliði bulunmaktaydý (Ne-
vevî, XIII, 57; XVI, 10). Bu sebeple Resûlul-
lah kendini onlara daha yakýn hisseder, Ku-
bâ Mescidi’ni ziyarete gittiðinde her iki
kardeþin orada bulunan evlerine misafir
olur, yemek yer, öðle uykusuna yatar, ha-
zýr bulunanlara nâfile namaz kýldýrýrdý. Üm-
mü Harâm’ýn rivayet ettiðine göre bir de-
fasýnda Resûl-i Ekrem onun evinde öðle
uykusundan gülerek uyanmýþ, Ümmü Ha-
râm niçin güldüðünü sorunca uykusunda
kendisine ümmetinden fetih maksadýyla
Akdeniz’e açýlan bazý kimselerin gösteril-
diðini ve onlarýn cennetlik olduðunu söy-
lemiþ, bunun üzerine Ümmü Harâm ken-
disinin de onlarýn arasýnda bulunmasý için
dua etmesini istemiþ, o da dua etmiþtir.
Ardýndan tekrar uykuya dalmýþ, yine gü-
lerek uyanmýþ, Ümmü Harâm’ýn bu defa-
ki sorusu üzerine de ümmetinden bazýla-
rýnýn Ýstanbul’u fethetmek amacýyla sefe-
re çýkacaðýný, onlarýn da günahlarýnýn ba-

ile birlikte kendisine de annelik yapmýþtý.
Ümmü Hânî, Ýslâmiyet’ten önce Hübeyre
b. Amr b. Âiz el-Mahzûmî ile evlendi. Hü-
beyre’nin ona tâlip olduðu sýrada Resûl-i
Ekrem, Ebû Tâlib’e Ümmü Hânî ile evlen-
mek istediðini söylediyse de amcasý onu
anne tarafýndan akrabasý olan Hübeyre ile
evlendirmeyi ve onlarla akrabalýðý yenile-
meyi uygun gördü (Ýbn Sa‘d, VIII, 152).
Ümmü Hânî’nin bu evlilikten Hânî, Yûsuf,
Ömer ve Ca‘de adlý çocuklarý doðdu. Mek-
ke fethedilince Hübeyre Necran’a kaçtý;
onun Ýslâmiyet’i kabul etmeden orada öl-
düðü belirtilmektedir.

Mekke’nin fethedildiði gün Ümmü Hâ-
nî Müslümanlýðý kabul etti. Kendisinin be-
lirttiðine göre Resûl-i Ekrem o gün onun
evine gelerek boy abdesti alýp sekiz rek‘at
namaz kýlmýþtý (Müsned, VI, 342-343; Müs-
lim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 83). Ýbn Kayyim
el-Cevziyye, Hz. Peygamber bu namazý kuþ-
luk vaktinde kýldýðý için kuþluk namazý sa-
nýldýðýný, fakat bu namazýn fetih ve þükür
namazý olduðunu belirtmiþtir. Bazý riva-
yetlere göre ise Ümmü Hânî fetih günü
Resûl-i Ekrem henüz þehrin üst tarafla-
rýnda iken yanýna gitmiþ ve onun boy ab-
desti alarak sekiz rek‘at namaz kýldýðýný
görmüþtür. Bu sýrada Resûlullah kendisi-
ne iltifat ederek niçin geldiðini sordu. Üm-
mü Hânî kocasýnýn yakýnlarýndan kendisi-
ne sýðýnan iki kiþiye eman verdiðini, fakat
kardeþi Ali’nin onlarý öldürmek istediði-
ni bildirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber,
“Ümmü Hânî! Senin eman verdiðin kim-
seye biz de eman verdik” dedi (Müsned,
VI, 341, 343; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”,
82). Ümmü Hânî’nin eman verdiði kiþile-
rin Ebû Cehil’in kardeþi Hâris b. Hiþâm ile
Uhud Gazvesi’nde 100 müþrik okçusuna
kumandanlýk yapan Abdullah b. Ebû Re-
bîa veya Ümmü Seleme’nin kardeþi Zü-
heyr b. Ebû Ümeyye olduðu zikredilmek-
tedir. Mi‘rac hadisesini nakleden sahâbî-
ler arasýnda yer alan Ümmü Hânî mi‘rac
gecesi Resûlullah’ýn kendi evlerinde bu-
lunduðunu, o gece yatsý namazýný kýlýp yat-
týðýný, sabah namazýndan biraz önce ken-
dilerini uyandýrýp beraber namaz kýldýkla-
rýný belirtmiþ, Resûl-i Ekrem’in ona yatsý
namazýný kendileriyle birlikte Mekke’de kýl-
dýktan sonra Beytülmakdis’e gidip orada
namaz kýldýðýný ve sabah namazýndan ön-
ce tekrar Mekke’ye döndüðünü anlattýðý-
ný nakletmiþtir (Ýbn Hiþâm, II, 43; Ýbn Sa‘d,
I, 215). Bu rivayet Ümmü Hânî’nin Mekke
fethinden önce müslüman olduðunu, fa-
kat kocasý Hübeyre’den korktuðu için bu-
nu gizlemek zorunda kaldýðýný göstermek-
tedir.

ÜMMÜ HARÂM
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