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ÜMMÜ KÜLSÛM bint ALÝ

Ümmü Külsûm, Muâviye’nin hilâfetinin
ilk yýllarýnda Benî Adî’den kavga eden bazý
kiþileri ayýrmak isterken aldýðý darbe so-
nucu yaralanýp ölen oðlu Zeyd ile ayný gün
vefat etti ve cenaze namazlarý birlikte ký-
lýndý. Ümmü Külsûm’ün o günlerde has-
ta olduðu da zikredilmiþtir. Hz. Hasan ile
Hüseyin’in de katýldýðý cenaze namazýný
Zeyd’in kardeþi ve Ümmü Külsûm’ün üvey
oðlu Abdullah b. Ömer dört tekbirle kýl-
dýrmýþtýr. Bu namazdaki tekbir sayýsý ve
cenazelerin sýralanýþ þekli de Sünnî ve Þiî
kaynaklarý arasýnda ihtilâf konusudur. Ce-
naze namazýnýn Medine Valisi Saîd b. Âs
tarafýndan kýldýrýldýðý söylenmekle birlikte
(a.g.e., a.y.) Ýbn Ömer’le ilgili rivayet daha
meþhurdur. Ayrýca Medine Valisi Saîd b.
Âs, Ümmü Külsûm’e dul kaldýðý bir dönem-
de tâlip olmuþ, hatta mehrini de ödemiþ,
ancak Hz. Hüseyin karþý çýktýðý için bu ev-
lilik gerçekleþmemiþtir (DÝA, XXXV, 549).
Ümmü Külsûm’ün ayný zamanda iyi bir
hatip olduðu anlaþýlmaktadýr. Hz. Hüse-
yin ile diðer akrabalarýnýn Kerbelâ’da þe-
hid edilmesinden sonra Kûfeliler’e hitaben
yaptýðý konuþma daha sonra dilden dile
dolaþmýþtýr. Âyetlerle desteklediði bu ko-
nuþma onun ayný zamanda Kur’an’a olan
vukufunu göstermektedir (Kehhâle, IV,
259).
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Hz. Ebû Bekir’in en küçük kýzýdýr. Baba-
sýnýn vefatýndan (13/634) birkaç ay sonra
Medine’de doðdu. Annesi Habîbe bint Hâ-
rice b. Ebû Züheyr’dir. Hz. Ebû Bekir ölüm
döþeðinde iken Hz. Âiþe’ye miras konusu-
nu açmýþ ve iki kýz kardeþinden bahset-
miþti. Hz. Âiþe bir kýz kardeþi bulunduðu-

nu, onun da Esmâ olduðunu söyleyip di-
ðerinin kim olduðunu sormuþ, bunun üze-
rine Hz. Ebû Bekir doðacak çocuðunun kýz
olacaðýný tahmin ettiðini söylemiþ ve Âiþe’-
ye onu gözetmesini vasiyet etmiþtir (Ýbn
Sa‘d, III, 194). Kardeþi dünyaya geldiðinde
kendisine Ümmü Külsûm ismini Hz. Âiþe
koymuþtur.

Hz. Ömer, Ümmü Külsûm’ü himaye et-
mek amacýyla ona tâlip oldu ve onu Hz.
Âiþe’den istedi. Ancak Âiþe, Amr b. Âs’ý
veya Mugýre b. Þu‘be’yi Hz. Ömer’e gön-
dererek Ümmü Külsûm’ün henüz küçük
olduðunu, babasýnýn evinde nazla büyütül-
düðünü, Hz. Ömer’in ise sert bir mizacý
bulunduðunu, bu evliliði hem Ömer hem
de Ümmü Külsûm açýsýndan uygun gör-
mediðini bildirdi. Bunun üzerine Hz. Ömer
teklifinden vazgeçti. Daha sonra Ümmü
Külsûm, Talha b. Ubeydullah ile evlendi,
bu evlilikten Zekeriyyâ, Yûsuf ve Âiþe adlý
çocuklarý dünyaya geldi. Bazý kaynaklar-
da çocuklarý arasýnda Mûsâ, Ya‘kub ve Ýs-
mâil adlarý da sayýlmaktadýr. Talha b. Ubey-
dullah, Cemel Savaþý’nda hayatýný kaybe-
dince (36/656) Ümmü Külsûm Abdurrah-
man b. Abdullah b. Ebû Rebîa el-Mahzû-
mî ile evlendi. Ondan da Ýbrâhim, Osman
ve Mûsâ adlý çocuklarý doðdu. Bu eþinden
kýzlarý olduðu da söylenir. Ebû Seleme b.
Abdurrahman b. Avf’a sütanneliði yapan
Ümmü Külsûm’ün Sâlim b. Abdullah b.
Ömer’in de sütannesi olduðu rivayet edi-
lir. Ümmü Külsûm’ün ölüm tarihi ve yeri
hakkýnda bilgi bulunmamakla birlikte Hz.
Âiþe’nin vefatýndan (58/678) sonra Medi-
ne’de öldüðü kabul edilmektedir.

Talha b. Ubeydullah elindeki bir meblaðý
sadaka olarak baðýþlamasýný öneren Üm-
mü Külsûm’e, “Sen Muvaffak’ýn kýzý Mu-
vaffaka’sýn” þeklinde hitap ederek mem-
nuniyetini dile getirmiþtir. Ümmü Külsûm
tâbiîn döneminin muhaddislerindendir. Hz.
Âiþe’nin terbiyesi altýnda yetiþmiþ, ondan
ilim tahsil etmiþ ve hadis rivayetinde bu-
lunmuþtur. Sika bir râvi olan Ümmü Kül-
sûm’den hadis rivayet edenler arasýnda oð-
lu Ýbrâhim b. Abdurrahman, Câbir b. Ab-
dullah el-Ensârî, Talha b. Yahyâ b. Talha,
Mugýre b. Hakîm es-San‘ânî, Cübeyr b. Ha-
bîb ve Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr gibi
isimler yer almaktadýr. Rivayet ettiði ha-
disler Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ýbn Mâce
ve Nesâî’de yer almaktadýr. Ýbn Mende
ve Ebû Nuaym gibi bazý hadisçiler Ümmü
Külsûm’ü sahâbî diye tanýtmýþlarsa da
onun Hz. Ebû Bekir’in vefatýndan sonra
doðduðu bilindiðinden tâbiînden olduðun-
da þüphe yoktur.

dan evlendiði hanýmý Esmâ bint Umeys’in
Hz. Ebû Bekir’den olma kýzý Ümmü Kül-
sûm’dür; bu evlilik gerçekleþmiþ olmakla
birlikte Hz. Ali Ömer’in tehditleri karþýsýn-
da buna izin vermek zorunda kalmýþtýr (Ali
eþ-Þehristânî, XIX/75-76 [1424], s. 109).
Bu görüþler kendi içinde birtakým çeliþki-
ler içermekte ve hiçbiri Sünnî kaynaklarý
tarafýndan doðrulanmamaktadýr.

Sünnî kaynaklarýna göre ise Ümmü Kül-
sûm, Hz. Ömer onunla evlenmek istedi-
ðinde henüz bulûð çaðýna ermemiþti. Hz.
Ali hem bu gerekçe ile hem de kýzlarýný
kardeþi Ca‘fer’in oðullarýyla evlendirmek
istediðini söyleyerek baþta bu evliliðe ta-
raftar olmadý, ancak Hz. Ömer’in ýsrarý üze-
rine kabul etti. Hz. Ömer’in ýsrarýnýn sebe-
bi kendi ifadesine göre Resûl-i Ekrem’le
arasýndaki akrabalýk iliþkisini güçlendir-
me arzusudur. Sonunda Hz. Ömer Ümmü
Külsûm’le evlendi, bu evlilikten Zeyd ve
Rukýyye adlarýnda iki çocuklarý oldu. Zeyd
annesiyle ayný gün vefat etti; Rukýyye ise
Ýbrâhim b. Nuaym b. Abdullah en-Nehhâm
ile evlendi (Mus‘ab b. Abdullah ez-Zübey-
rî, s. 349). Ümmü Külsûm, Hz. Ömer’in
halkla kurduðu iliþkide ve hayýr iþlerinde
onun yanýnda yer aldý. Öte yandan halife
Ömer’in devlet malýný korumadaki hassa-
siyeti evini daima ikinci planda düþünme-
sine sebep olduðundan Ümmü Külsûm’ün
eþine zaman zaman sitem ettiði zikredil-
miþtir. Onun devlet baþkaný eþi sýfatýyla Bi-
zans kraliçesiyle hediyeleþtiði ve bu hedi-
yelerin beytülmâle aktarýldýðý da bilinmek-
tedir.

Hz. Ömer’in vefatýndan sonra Ümmü
Külsûm, Hz. Hasan ile Hüseyin’in varlýklý
biriyle evlenmesi yönündeki tavsiyelerine
raðmen babasýnýn isteðiyle amcasý Ca‘-
fer’in oðlu Avn ile evlendi. Ca‘fer’in þehâ-
deti üzerine onun çocuklarýna sahip çý-
kan Hz. Ali Avn’a da yardýmda bulundu.
Ümmü Külsûm, Avn’ýn ölümünün ardýn-
dan onun kardeþi Muhammed ile, Muham-
med’in vefatýndan sonra ise yine Ca‘fer’in
oðlu Abdullah’la evlendi, ancak bu evlilik-
lerinden çocuðu olmadý. Bazý kaynaklar-
da Muhammed’den Besne adýnda bir ký-
zýnýn doðduðuna dair yer alan bilgi doð-
rulanmamýþtýr (Zehebî, III, 502). Ümmü
Külsûm’ün Hz. Ömer’den sonra evlendiði
kiþiler Ca‘fer ile Esmâ bint Umeys’in ço-
cuklarý olduðundan onun ömrünün sonla-
rýnda, “Esmâ’dan utanýyorum; iki oðlu be-
nimle evliyken öldü, þimdi üçüncüsünün
de ölmesinden korkuyorum” dediði, ancak
kendisinin Abdullah’tan önce vefat ettiði
nakledilmiþtir (Ýbn Hacer, IV, 492).
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mü Külsûm, eþinin vefatýndan sonra Zü-
beyr b. Avvâm’dan gelen evlenme teklifi-
ni kabul etti. Bu evlilikten Zeyneb adlý ký-
zý dünyaya geldi. Fakat bu ikinci evliliði an-
laþmazlýk yüzünden boþanma ile sonuç-
landý. Ardýndan Abdurrahman b. Avf ile
evlendi. Bu evlilikten de tanýnmýþ birer
muhaddis olan Ýbrâhim ve Humeyd doð-
du. Abdurrahman b. Avf’ýn vefatý üzerine
(32/652) dördüncü evliliðini Amr b. Âs ile
yaptýysa da evlendikten bir ay sonra ve-
fat etti. Ümmü Külsûm’ün ölüm tarihi bi-
linmemekte, ancak Hz. Ali’nin halifeliði dö-
neminde (656-661) öldüðü kaydedilmek-
tedir.

Ümmü Külsûm’ün Resûl-i Ekrem’den ri-
vayet ettiði on hadisin Baký b. Mahled’in
el-Müsned’inde bulunduðu kaydedilmiþ,
bu hadisler Nesâî’nin es-Sünen’i dýþýnda
Kütüb-i Sitte’de, ayrýca toplu halde Ah-
med b. Hanbel’in el-Müsned’iyle (VI, 403-
404) diðer hadis kitaplarýnda da yer almýþ-
týr. “Ýnsanlarýn arasýný düzeltmek amacýy-
la birinden ötekine uygun sözler taþýyýp ha-
yýrlý konuþan kimse yalancý sayýlmaz” ha-
disini o rivayet etmiþtir (Buhârî, “Sulh”, 2;
Müslim, “Birr”, 101; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
50; Tirmizî, “Birr”, 26). Kendisinden oðul-
larý Ýbrâhim ve Humeyd b. Abdurrahman
ile Büsre bint Safvân rivayette bulunmuþ-
tur.
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Ümmü Ma‘bed Âtike
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Huzâa kabilesinin Kâ‘boðullarý kolundan-
dýr. Ebü’l-Cevn (el-Cevn) diye anýlan amca-
sýnýn oðlu Temîm b. Abdüluzzâ b. Münkýz
ile evlendi. Bazý kaynaklar kocasýnýn adýný
Eksem b. Ebü’l-Cevn þeklinde kaydeder.
Kocasýyla birlikte Mekke-Medine arasýn-
daki Kudeyd köyünde yaþýyordu.

Onu meþhur eden hadise, Resûl-i Ek-
rem’in Mekke’den Medine’ye hicreti esna-
sýnda sahil yolunu izleyerek Kudeyd köyü-

ne gelmesi ve Ümmü Ma‘bed’in bu köyün
kenarýnda bulunan çadýrýnda mola ver-
mesidir. Sonralarý “Haymetü Ümmü Ma‘-
bed” diye tanýnacak olan bu yer Mekke’-
den yaklaþýk 120 km. uzaklýktadýr. Ümmü
Ma‘bed’in burada Hz. Peygamber’le kar-
þýlaþmasý olayý onun kardeþi Hubeyþ, ko-
casý Ebû Ma‘bed, Selît el-Ensârî, Câbir b.
Abdullah, Esmâ bint Ebû Bekir ve Ebû Be-
kir es-Sýddîk tarafýndan nakledilen rivayet-
lerden öðrenilmektedir. Bu rivayetlere gö-
re Ümmü Ma‘bed cömert, becerikli ve di-
rayetli bir hanýmdý; çadýrýnýn önünde otu-
rur, gelen geçene yiyecek içecek ikram
eder veya satardý. Resûl-i Ekrem ile arka-
daþlarý Kudeyd’de mola verdiklerinde on-
dan et ve hurma satýn almak istemiþ, an-
cak Ümmü Ma‘bed onlara kuraklýk ve kýt-
lýk yüzünden yanýnda et ve hurma bulun-
madýðýný söylemiþti. O sýrada Resûlullah
çadýrýn kenarýnda duran cýlýz bir koyunu (ve-
ya keçiyi) görünce onu saðmak için Ümmü
Ma‘bed’den izin istemiþ, o da koyunun sü-
tünün olmadýðýný, ancak isterse saðabi-
leceðini söylemiþ, Resûl-i Ekrem besme-
le çekip dua ederek saðmaya baþlayýnca
koyundan bol miktarda süt gelmiþtir (rivâ-
yetler için bk. Ýbn Hibbân, s. 133-137; Ebû
Nuaym el-Ýsfahânî, s. 282-285). Ümmü
Ma‘bed, Hz. Peygamber yola çýktýktan son-
ra çadýra gelen kocasýna olanlarý anlattý.
Ebû Ma‘bed kendilerine uðrayan zatýn Ku-
reyþ’in peþine düþtüðü kiþi olduðunu anla-
dý ve eþinden onun özelliklerini anlatma-
sýný istedi. Ümmü Ma‘bed de Resûlullah’ýn
hilyesini veciz bir þekilde tavsif etti. Kay-
naklarda Ebû Ma‘bed’in bir yolunu buldu-
ðu takdirde mutlaka bu zatýn yanýna gide-
ceðini söylediði veya hemen arkasýndan
giderek Resûlullah’a yetiþtiði ve ona biat
edip müslüman olarak geri döndüðü zikre-
dilir (Halebî, II, 50). Hz. Peygamber’i takip
eden Kureyþliler, Ümmü Ma‘bed’e adam
gönderip özelliklerini saydýklarý kiþinin ya-
nýna uðrayýp uðramadýðýný sordular. Üm-
mü Ma‘bed’in ise yanýna birinin geldiðini
ve koyununu saðdýðýný söyleyerek onlarý
baþýndan savdýðý veya Kureyþliler’in Re-
sûlullah’a zarar vermelerinden endiþe edip
onlarý baþka yere yönlendirdiði kaydedilir
(a.g.e., II, 46).

Ümmü Ma‘bed ile kocasýnýn ve oðlunun
bu olay üzerine Müslümanlýðý kabul ettik-
leri ve zaman zaman koyunlarýný satmak
üzere Medine’ye gittikleri zikredilir. Vâkýdî,
Ümmü Ma‘bed’in Resûlullah’ý misafir et-
tiði sýrada müslüman olduðu, diðer âlim-
lerse onun ve kocasýnýn bir süre sonra Ýslâ-
miyet’i benimseyip hicret ettiði görüþün-
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Ümmü Külsûm bint Ukbe
b. Ebî Muayt el-Ümeviyye
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Annesi ilk müslümanlardan Ervâ bint
Küreyz’dir. Ervâ, Hz. Osman’ýn da annesi
olduðu için Ümmü Külsûm onunla anne
bir kardeþtir. Babasý Mekkeli müþriklerin
liderlerinden, müslümanlara yaptýðý ezi-
yetlerle tanýnan Ukbe b. Ebû Muayt’týr.
Ümmü Külsûm, Mekke’de hicretten önce
Resûl-i Ekrem’e biat ettikten sonra aile-
sinin muhalefetine raðmen 7 yýlýnda (628)
Mekkeliler’le yapýlan Hudeybiye Antlaþma-
sý’nýn ardýndan bir gece Medine’ye doðru
yaya olarak yola çýktý. Bu cesareti sebebiy-
le ailesi yanýnda bulunmadan hicret eden
tek Kureyþli kadýn ve Resûlullah’tan son-
ra ilk hicret eden haným diye tanýndý. Hic-
retinin ardýndan kardeþleri Velîd ile Umâ-
re onu Mekke’ye götürmek üzere Medi-
ne’ye geldilerse de Hz. Peygamber Üm-
mü Külsûm’ü onlara vermedi. Kardeþleri
kendisini Hudeybiye Antlaþmasý’nda yer
alan, Medine’ye sýðýnan Mekkeliler’in iade
edileceði maddesine göre istemekteydi.
Resûl-i Ekrem ise onlara kadýnlarýn ant-
laþma kapsamýna girmediðini söyledi ve
Ümmü Külsûm hakkýnda o sýrada nâzil
olan (Ýbn Sa‘d, VIII, 230-231) Mümtehine
sûresinin 10 ve 11. âyetleri dolayýsýyla sa-
mimiyetle hicret ettiði tesbit edilen mü-
min bir kadýnýn kendilerine verilemeyece-
ðini bildirdi.

Ümmü Külsûm, Medine’ye yerleþince
Resûlullah’ýn âzatlýsý Zeyd b. Hârise ile ev-
lendi. Bu evlilik Zeyd’in Mûte Savaþý’nda
þehid düþmesine kadar devam etti. Üm-

ÜMMÜ MA‘BED


