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ÜMMÜ HARÂM

– —
ÜMMÜ’l-HÂRÝS

( 	
���א ��� )

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Hazrec kabilesine mensuptur. Hz. Pey-
gamber ile birlikte Huneyn Gazvesi’ne (8/
630) katýlan haným sahâbîler arasýnda yer
aldý. O gün pusu kuran düþman ordusu-
nun saldýrýsý yüzünden atlarý ve develeri
ürken müslüman öncü birliðinin geri çe-
kilmeye baþladýðýný görünce kocasý Ebü’l-
Hâris’in devesinin yularýný tutup, “Ýnsan-
lar dönüp kaçarken sen de mi Resûlullah’ý
terkediyorsun?” demiþ ve gitmesini engel-
lemiþti. Huneyn günündeki bozgun anýnda
etrafýnda 100 kadar sahâbî kalan Resûl-i
Ekrem’in yanýndan ayrýlmayan dört sahâ-
bî kadýndan biri olan Ümmü’l-Hâris’in düþ-
man saldýrýsý sýrasýnda ilk defa geri çeki-
len Benî Süleym atlýlarýný ve onlarý takip
eden Mekkeliler’i kastederek, “Ey Allah’ýn
resulü! Mekkeliler’in ve Benî Süleym’in bi-
ze yenilgiyi yaþattýðý böyle bir günde kimin
devemden geriye geçtiðini görürsem val-
lahi onu öldürürüm!” þeklindeki sözü sa-
vaþ meydanýndaki cesaret ve kararlýlýðýný
göstermektedir. Torunu Umâre b. Gaziy-
ye, Ümmü’l-Hâris’ten hadis rivayet etmiþ-
tir.
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ÿGülgün Uyar

– —
ÜMMÜ’l-HAYR bint SAHR

( ������������א ��� )

Ümmü’l-Hayr Selmâ bint Sahr
b. Âmir el-Kureþiyye

(ö. 13/634 [?] )

Hz. Ebû Bekir’in annesi, sahâbî.˜ ™

Adýndan çok künyesiyle tanýnýr. Annesi
Huzâa kabilesinden Ümeyme bint Ubeyd’in
kýzýdýr. Ümmü’l-Hayr müslümanlar henüz
Dârülerkam’da iken Ýslâm’ý benimsedi ve
Hz. Peygamber’e biat etti. Kocasý Ebû Ku-
hâfe’nin Ýslâmiyet’e giriþi ise Mekke’nin
fethine kadar gecikti. Kaynaklarda adý ge-
nellikle Hz. Ebû Bekir’in hayatý içinde zik-
redilir. Nitekim onun müslüman olmasý hi-
kâyesi de aslýnda Ebû Bekir’le ilgilidir. Bu-

na göre Hz. Ebû Bekir, müslümanlarýn he-
nüz kýrk kiþiye bile ulaþmadýðý bir dönem-
de insanlarý Ýslâm’a davet etmek için Kâ-
be’nin yanýnda bir konuþma yapmýþ, an-
cak aralarýnda Utbe b. Rebîa’nýn da bulun-
duðu müþriklerin saldýrýsýna uðrayarak öl-
düresiye dövülmüþtür. Bu olay üzerine ken-
dinden geçen Ebû Bekir kabilesi Benî Teym
mensuplarýnca, hayatýndan ümit kesilmiþ
bir durumda evine taþýndýktan sonra ba-
basý ve akrabalarý ölüp ölmediðini anla-
mak için onu konuþturmaya çalýþtýlar. An-
cak akþama kadar baygýn kalan Hz. Ebû
Bekir’in ayýldýðýnda ilk söz olarak, “Resûlul-
lah iyi mi?” deyince ona öfkelendiler ve ba-
kýmýný annesi Ümmü’l-Hayr’a býrakarak
yanýndan ayrýldýlar. Hz. Ebû Bekir, annesi
kendisine bir þeyler yedirip içirmeye çalý-
þýrken o Resûl-i Ekrem’in ne durumda ol-
duðunu öðrenmek için ýsrar ediyordu. Üm-
mü’l-Hayr da, “Arkadaþýnýn durumunu bil-
miyorum” dedi. Bunun üzerine Hz. Ebû
Bekir annesinden, Hz. Ömer’in daha ön-
ce Ýslâm’a giren kýz kardeþi Ümmü Cemîl
Fâtýma’nýn yanýna gitmesini ve ondan Hz.
Peygamber’in durumunu sormasýný iste-
di. Ümmü Cemîl’in evine giden Ümmü’l-
Hayr ona, Ebû Bekir’in Muhammed’in na-
sýl olduðunu öðrenmek istediðini söyledi.
Müslümanlýðýný gizlemek zorunda kalan
ve Ümmü’l-Hayr’ýn müþrikler tarafýndan
gönderilmiþ olabileceðinden endiþelenen
Ümmü Cemîl, “Ben senin ne oðlunu ne de
Muhammed’i tanýrým, fakat istersen se-
ninle birlikte oðlunun yanýna gelebilirim”
deyince birlikte eve geldiler. Hz. Ebû Be-
kir, Ümmü Cemîl’e Resûl-i Ekrem’in du-
rumunu sorduðunda Ümmü Cemîl henüz
müslüman olmayan Ümmü’l-Hayr’a ba-
karak, “Annen duyacak” dedi. Ancak Hz.
Ebû Bekir ondan dolayý endiþelenmeme-
sini söyledi, o da Resûlullah’ýn iyi olduðu-
nu ve Dârülerkam’da bulunduðunu bildir-
di. Hz. Ebû Bekir de annesine Hz. Peygam-
ber’i görmek istediðini ve onu görmeden
hiçbir þey yiyip içmeyeceðini bildirdi; Üm-
mü’l-Hayr ve Ümmü Cemîl kendisini ge-
celeyin Resûl-i Ekrem’in yanýna götürdü-
ler. Hz. Ebû Bekir onu gördükten sonra,
“Ya Resûlellah! O fâsýðýn yüzümde açtýðý
yaradan baþka bir þeyim yok. Bu kadýn
benim annem Ümmü’l-Hayr’dýr ve bana
daima iyi bir annelik yapmýþtýr. Sen onu
Allah yoluna çaðýr ve kendisi için dua et.
Belki senin duanýn bereketiyle Allah onu
cehennem ateþinden kurtarýr” dedi. Hz.
Peygamber de annesi için duada bulun-
du ve kendisini Ýslâm’a davet etti; Üm-
mü’l-Hayr orada müslüman oldu.

ðýþlanacaðýný haber vermiþtir. Ümmü Ha-
râm kendisinin de onlarýn arasýnda bulun-
masý için dua etmesini isteyince Resûl-i
Ekrem ona birinci grupta olduðunu söyle-
miþtir (Buhârî, “Cihâd”, 3, 8, 63, 75, 93,
“Ýsti,cân”, 41, “Ta.bîr”, 12; Müslim, “Ýmâ-
re”, 160).

Önceleri Uhud ve Huneyn gibi savaþlar-
da bulunup yaralý askerlere hizmet eden
Ümmü Harâm’ýn kocasýyla birlikte Suriye
savaþlarýna katýlmak için Dýmaþk’a gittiði
bilinmektedir (Ýbn Asâkir, s. 486). 28 (648-
49) yýlýnda Hz. Osman’ýn halifeliði döne-
minde yapýlan ve müslümanlarýn ilk deniz
seferi olan Kýbrýs seferine yine eþiyle bir-
likte iþtirak etti. Bu sefere Ebû Zer el-Gý-
fârî, Ebü’d-Derdâ gibi sahâbîler de katýl-
mýþtý. Ümmü Harâm, Kýbrýs’a ulaþýp ge-
miden indikten sonra bindiði katýrdan düþ-
tü, boynu kýrýlarak þehid oldu ve orada def-
nedildi (Buhârî, “Cihâd”, 63, 75). Ümmü
Harâm’ýn Kýbrýs’ta Hala Sultan Tekkesi adýy-
la bilinen, Larnaka civarýnda Tuzla’daki kab-
ri bugün de ziyaret edilmektedir (bk. HA-
LA SULTAN TEKKESÝ). Kaynaklarda kabri-
nin “sâliha bir kadýnýn kabri” diye bilindiði
ve orayý gayri müslimlerin de ziyaret etti-
ði belirtilmektedir. Ümmü Harâm’ýn “hala
hatun” veya “hala sultan” diye anýlmasýnýn
sebebi teyze kelimesinin Arapça’sý olan “hâ-
le” dolayýsýyladýr. Bugün de Anadolu’nun
çeþitli yerlerinde teyzeye hala denilmekte-
dir.

Ümmü Harâm, Resûl-i Ekrem’den beþ
hadis rivayet etmiþ olup bunlardan biri Bu-
hârî ve Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerin-
de, diðerleri Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’de bulunmak-
tadýr. Kendisinden kocasý Ubâde b. Sâmit
ile Enes b. Mâlik, tâbiînden Umeyr b. Es-
ved, Atâ b. Yesâr ve Ya‘lâ b. Þeddâd b. Evs
rivayette bulunmuþtur. Hüseyin Algül, Hz.
Muhammed (S.A.V.)’in Yakýný Kýbrýs
Þehidi Hala Sultan Ümmü Haram bin-
ti Milhan adýyla küçük hacimli bir eser
yazmýþtýr (Ýstanbul 1985).
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bu nikâhtan vazgeçti. Ardýndan Rukýyye
Hz. Osman ile evlendi ve 2 yýlýnda (624)
vefat etti. Hz. Osman eþinin vefatýna ve
Hz. Peygamber’le akrabalýk baðýnýn kesil-
mesine çok üzülmüþtü. Resûl-i Ekrem 3.
yýlda (624) Ümmü Külsûm’u onunla ev-
lendirdi ve bu evliliði aldýðý vahiy üzerine
gerçekleþtirdiðini belirtti (Belâzürî, I, 401-
402; Hâkim, IV, 49).

Ümmü Külsûm 9. yýlýn Þâban ayýnda (Ka-
sým-Aralýk 630) vefat etti. Onun vefatý ölü-
nün yýkanmasý, kefenlenmesi ve defniy-
le ilgili birçok sünnetin nakline vesile ol-
muþtur. Yýkanmasýnda Resûlullah’ýn hala-
sý Safiyye bint Abdülmuttalib, Esmâ bint
Umeys, Ümmü Atýyye, Leylâ bint Kanif es-
Sekafiyye ve ensardan bazý kadýnlar bu-
lunmuþtur (Hâkim, IV, 48). Hz. Peygamber
kadýnlara cenazeyi nasýl yýkayacaklarýný ta-
rif etmiþ, kendisi dýþarýda bekleyerek ke-
fenlik kumaþlarý vermiþ, izârýnýn ona iç
gömleði yapýlmasýný söylemiþtir (Müsned,
VI, 380; Buhârî, “Cenâ,iz”, 9; Müslim, “Ce-
nâ,iz”, 36-39, 41-43). Bu konuyla ilgili ri-
vayetlerde genellikle “Peygamber’in kýzý”
ifadesi kullanýlmakta, ancak hangi kýzý ol-
duðu belirtilmemektedir. Gasil ve tekfin
sýrasýnda oradakilerden Ümmü Atýyye, Re-
sûl-i Ekrem’in diðer kýzý Zeyneb’in adýný
vermiþtir (Müslim, “Cenâ,iz”, 40). Bundan
dolayý gasille ilgili hadislerde Resûlullah’ýn
hangi kýzýnýn kastedildiði hususu tartýþýl-
mýþtýr. Ancak Ümmü Atýyye, Medine’de
cenaze teçhiz ve tekfin iþinde önde gelen
bir kadýndý, hem Zeyneb’in hem Ümmü
Külsûm’ün gasil ve tekfininde bulunmuþ-
tu, dolayýsýyla hadiste geçenin Ümmü Kül-
sûm olmasý kuvvetle muhtemeldir.

Defin sýrasýnda Hz. Peygamber kabrin bir
tarafýna oturarak, “Bu gece hanýmýyla bir-
likte olanlar kabre inmesin” demiþ, bunun
üzerine Ümmü Külsûm’ü Hz. Ali, Fazl b.
Abbas ve Üsâme b. Zeyd kabre indirmiþ;
Ebû Talha el-Ensârî kendisinin de bu þar-
tý taþýdýðýný söyleyince Resûl-i Ekrem onun
da kabre inmesine izin vermiþtir (Müsned,
III, 270; Buhârî, “Cenâ,iz”, 32, 72; Hâkim,
IV, 47; Ýbn Hacer, VIII, 289). Bu rivayette
de Resûlullah’ýn hangi kýzýnýn konu edildi-
ði hususunda farklý bilgiler aktarýlmýþ, so-
nuçta bunun da Ümmü Külsûm olduðu
belirtilmiþtir (Ýbn Beþküvâl, I, 150-153; ay-
rýca bk. DÝA, XXXV, 219). Cennetü’l-baký‘a
defnedilen Ümmü Külsûm kabre konduk-
tan sonra Hz. Peygamber insanýn toprak-
tan yaratýldýðýný, oraya döneceðini ve ora-
dan çýkarýlacaðýný belirtmiþtir. Kabir kapa-
týlýrken kerpiçlerin düzgün konmasýný em-
retmiþ, bunun ölüye bir faydasý yoksa da

yaþayanlar açýsýndan daha uygun düþece-
ðini söylemiþtir (Müsned, V, 254). Rukýy-
ye’nin vefatýnda olduðu gibi Ümmü Kül-
sûm’ün vefatýna da üzülen Hz. Osman’ý
Resûl-i Ekrem sýhriyetin ölümle deðil bo-
þama ile ortadan kalktýðýný söyleyerek te-
selli etmiþtir (Belâzürî, I, 401). Annesi ve
kýz kardeþleriyle birlikte ilk müslümanlar
arasýnda yer alan Ümmü Külsûm, Mek-
ke’de ve Medine’de sade bir hayat yaþa-
mýþtýr. Gasli, kefenlenmesi ve defniyle il-
gili hadisler dýþýnda onun ipek çizgili ku-
maþtan yapýlmýþ bir elbise giydiðine dair
rivayet (Buhârî, “Libâs”, 30; Ebû Dâvûd,
“Libâs”, 11; Nesâî, “Zînet”, 84) kadýnlarýn
ipek giyebileceði konusunda delil kabul
edilmiþtir.
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ÜMMÜ KÜLSÛM bint ALÝ
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Ümmü Külsûm bint Alî
b. Ebî Tâlib el-Hâþimiyye

(ö. 41/661 [?] )

Hz. Peygamber’in torunu,
Fâtýma ile Ali’nin kýzý.

˜ ™

6 yýlýnýn (627) baþlarýnda dünyaya geldi.
Ailenin Ümmü Külsûm adýndaki iki kýzýn-
dan büyük olanýdýr. Kaynaklarda adýnýn
Resûl-i Ekrem tarafýndan verildiði belirtil-
mektedir. Sünnî ve Þiî kaynaklarýnda ha-
yatýyla ilgili en çok tartýþýlan konu onun Hz.
Ömer’le 17 yýlýnýn Zilkade ayýnda (Kasým-
Aralýk 638) gerçekleþen evliliðidir. Hz. Ali’-
nin, kýzýný Hz. Ömer’e nikâhlamasýný ken-
di inançlarý bakýmýndan problemli sayan
Þîa kaynaklarýnda konu hakkýndaki farklý
görüþler þöylece özetlenebilir: Böyle bir
evlilik hiç gerçekleþmemiþtir; Hz. Ömer,
Ümmü Külsûm’le deðil cinler üzerinde ta-
sarrufta bulunma yetkisi olan Hz. Ali’nin
Necran’dan çaðýrdýðý bir cinle evlenmiþtir;
Hz. Ömer’in evlendiði kýz, Hz. Ali’nin Fâtý-
ma’dan doðan Ümmü Külsûm deðil sonra-

Hicret izni çýktýktan sonra diðer müslü-
manlarla birlikte Medine’ye gittiði anlaþý-
lan Ümmü’l-Hayr’ýn (Ahmed Halîl Cum‘a,
I, 324-325) hayatýnýn daha sonraki safha-
larý hakkýnda bilgi yoktur. Ancak Hz. Ebû
Bekir, Ümmü’l-Hayr ve Ebû Kuhâfe’den
önce vefat ettiði için ikisinin ona mirasçý
olduðu, Ümmü’l-Hayr’ýn da Ebû Bekir’den
birkaç ay sonra ve Ebû Kuhâfe’den bir-
kaç ay önce vefat ettiði bilinmektedir. Üm-
mü’l-Hayr ayný zamanda Hz. Ebû Bekir
hakkýndaki duasýyla tanýnmaktadýr. Ebû
Bekir’den önceki çocuklarý doðum sýrasýn-
da veya küçük yaþta öldüðünden Ümmü’l-
Hayr, Ebû Bekir’i doðurduktan sonra Kâ-
be’ye yönelmiþ ve, “Allahým, bu çocuðu
ölümden âzat edip (atîk) bana baðýþla!”
diye yakarmýþtýr. Hz. Ebû Bekir’in “Atîk”
lakabýyla anýlmasýnýn sebeplerinden biri
de annesinin duasýnda onun için bu keli-
meyi kullanmasýdýr.
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ÜMMÜ’l-KÝTÂB

(bk. FÂTÝHA SÛRESÝ; LEVH-i MAHFÛZ).
˜ ™
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ÜMMÜ KÜLSÛM
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Ümmü Külsûm bint Muhammed
(ö. 9/630)

Hz. Peygamber’in kýzý.
˜ ™

605 ile 610 yýllarý arasýnda Mekke’de
doðdu. Zeyneb ve Rukýyye’den sonra Re-
sûl-i Ekrem’in üçüncü kýzý olup annesi Hz.
Hatice’dir. Asýl isminin Ümeyye (Hâkim,
IV, 48) veya Âmine (M. Hüseyn el-Hâirî, I,
298) olduðu belirtilmiþtir. Çocuðu bulun-
madýðý halde niçin Ümmü Külsûm þeklin-
de anýldýðý bilinmemektedir. Hz. Peygam-
ber’in hicretinden sonra ayný yýl Hz. Ali ile
annesi Fâtýma bint Esed, Sevde, Fâtýma,
Esmâ ve Âiþe ile birlikte Medine’ye hicret
etti. Ümmü Külsûm nübüvvetten önce
Ebû Leheb’in oðlu Uteybe, ablasý Rukýyye
de Uteybe’nin aðabeyi Utbe ile nikâhlý idi.
Ancak Tebbet sûresi nâzil olunca taraflar

ÜMMÜ KÜLSÛM bint ALÝ


