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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 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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(bk. FÂTÝHA SÛRESÝ; LEVH-i MAHFÛZ).
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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
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