
325

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
bint Hâlid el-Huzâiyye

Kadýn sahâbî.
˜ ™

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

(ö. 32/652’den sonra)

Kadýn sahâbî.
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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


