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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
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.
˜ ™

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-
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(ö. 321/933)

Abbâsî Halifesi
Mu‘tazýd-Billâh’ýn hanýmý

ve Muktedir-Billâh’ýn annesi.
˜ ™

Asýl adý Nâim olup Halife Mu‘tazýd-Bil-
lâh tarafýndan Þaðab diye adlandýrýlmýþtýr
(Taberî, X, 42). Ümmü’l-Kasým bint Mu-
hammed b. Abdullah b. Tâhir’in Türk asýl-
lý câriyesidir. Mu‘tazýd-Billâh onu satýn al-
mýþ ve oðlu Ebü’l-Fazl Ca‘fer’in doðumuy-
la ümmüveled statüsünü kazanmýþtýr. Ha-
life Müktefî-Billâh’ýn ölümünden sonra ye-
rine Þaðab Hatun’un on üç yaþýndaki oð-
lu Ca‘fer, Muktedir-Billâh lakabýyla halife
ilân edildi (908). Ancak halife bir otorite
kuramayacaðýndan annesi idareyi tama-
men kendi kontrolü altýna aldý. Vezirlerin,
valilerin, saray görevlilerinin tayin ve azli
onun yetkisindeydi. 306 (918) yýlýnda sara-
yýn ve haremin idaresinden sorumlu olan
Kahramâne Semmel’e Rusâfe’de kadýla-
rýn, fukahanýn ve ileri gelen devlet adam-
larýnýn huzurunda Dîvân-ý Mezâlim’e baþ-
kanlýk etmesini ve her cuma günü halkýn
þikâyetlerini dinleyip hüküm vermesini em-
retti. Karar ve menþurlarda onun imzasý
vardý. Ancak halk bu durumu yadýrgadý ve
aleyhte konuþmaya baþladý. Bunun üzeri-
ne Þaðab Hatun, Kadý Ebü’l-Hasan’ý çaðý-
rýp mezalim davalarýný ona devretti. Ayný
yýl Baðdat’ta Dicle kenarýnda Sûkuyahyâ’-
da bir hastahane (Bîmâristânü’s-Seyyide
Ümmü’l-Muktedir) yaptýrdý ve doktor Si-
nân b. Sâbit el-Harrânî’yi baþhekim tayin
etti. 1 Muharrem 306 (14 Haziran 918) ta-
rihinde hizmete açýlan hastahanenin aylýk
masrafý 600 dinar idi (Ýbn Ebû Usaybia,
s. 302).

Þaðab Hatun, 314’te (926) daha önce
kendisine vezirlik yapan Ebü’l-Abbas el-
Hasîbî’nin zamanýnýn büyük kýsmýný dev-
let iþlerine ayýrdýðýný görünce kendi þahsî

iþleriyle, emlâk ve maiyetindekilerle ilgi-
lenmek üzere Abdurrahman b. Muham-
med b. Sehl’i kâtip tayin etti. Vezir Hasîbî
bu durumdan çok rahatsýz oldu. Çünkü Þa-
ðab Hatun’a hizmet etmeyi halifeye hiz-
met etmekten daha önemli kabul ediyor-
du. 315 (927) yýlýnda Türk asýllý kumandan
Mûnis el-Muzaffer, Þaðab Hatun’un kendi-
sini öldürtmek istediðini haber alýnca Bað-
dat’tan uzaklaþýp Sugur’da görev almak
istedi. Ýki yýl sonra kumandan ve askerler,
baþta Þaðab Hatun olmak üzere saray ka-
dýnlarýnýn devlet iþlerine karýþmasýndan ra-
hatsýzlýk duyan Mûnis el-Muzaffer’in baþ-
kanlýðýnda toplandýlar. Halife Muktedir-
Billâh’ý hilâfetten azlederek yerine kardeþi
Muhammed Kahir-Billâh’ýn getirilmesine
karar verdiler (15 Muharrem 317 / 28 Þu-
bat 929). Bu deðiþiklik sýrasýnda Halife Muk-
tedir ve Þaðab Hatun dârülhilâfeden uzak-
laþtýrýlýp kumandan Mûnis el-Muzaffer’in
evinde hapsedildi. Dârülhilâfe yaðmalan-
dý. Þaðab Hatun’un hazinesinden 600.000
dinar alýndý. Ancak iki gün sonra Kahir-
Billâh azledilip tekrar Muktedir-Billâh ha-
life ilân edildi. Kahir-Billâh da Þaðab Ha-
tun’un konaðýnda hapsedildi. Þaðab Hatun
kendisine çok iyi davrandý.

320’de (932) Halife Muktedir-Billâh ile
Mûnis el-Muzaffer arasýndaki münasebet-
ler tamamen bozuldu. Muktedir, Mûnis ile
savaþmak üzere sefere çýkmak istediyse
de hazinede para yoktu. Bunun üzerine an-
nesinden para istedi. Annesi, 3 milyon di-
nar tutarýndaki parasýný Karmatîler’le mü-
cadeleye ayýrdýðýný ettiðini söyleyip ancak
50.000 dinar verebileceðini söyledi. Bu du-
rum devlet hazinesinin tamamen Þaðab
Hatun’un kontrolü altýnda olduðunu gös-
termektedir. Muktedir-Billâh, Mûnis el-
Muzaffer karþýsýnda yenilip öldürülünce
(27 Þevval 320 / 31 Ekim 932) devlet erkâ-
ný oðlu Ebü’l-Abbas Ahmed’i halife yap-
mak istedi. Fakat kumandanlar, onun da
babasý gibi Þaðab Hatun’un ve saray ka-
dýnlarýnýn baskýsý altýnda kalacaðýný söyle-
yerek karþý çýktýlar. Yerine Muktedir’in kar-
deþi Kahir-Billâh tekrar halife ilân edildi.
Kahir-Billâh ilk iþ olarak üvey annesi Þa-
ðab Hatun ile çocuklarýný takibe aldý. Ya-
kalanýp hapsedilen Þaðab Hatun bu sýra-
da istiska (vücudun su toplamasý) hasta-
lýðýndan mustaripti ve oðlunun ölümüy-
le hastalýðý daha da artmýþtý. Kahir-Billâh,
Þaðab Hatun’u huzuruna çaðýrýp sahip ol-
duðu serveti bildirmesini, hem þahsî em-
lâkinin hem de kurduðu vakýflara ait mal-
larýn satýþýna izin vermesini istedi. Þaðab

dedir. Bu konuyla ilgili baþka bir rivayete
göre ise Ümmü Ma‘bed, Medine’ye bir ge-
liþinde Hz. Ebû Bekir tarafýndan Resûl-i
Ekrem’in yanýna götürülmüþ, köyünden
getirdiði bazý hediyeleri kendisine vererek
müslüman olmuþ, Hz. Peygamber de Üm-
mü Ma‘bed’e ikramda bulunmuþtur.

Kendi ifadesine göre Ümmü Ma‘bed 23
(644) yýlýnda Hz. Ömer’in ve Resûlullah’ýn
eþleriyle birlikte hac yolculuðu yapmýþ, Re-
sûlullah’ý misafir ettiði yere geldiklerinde
burada yaþadýklarýný onlara duygulu bir
þekilde anlatmýþtýr (Belâzürî, II, 103-104).
Ümmü Ma‘bed’in beytülmâlden yardým al-
dýðý ve ihtiyaçlarýnýn bizzat Halife Osman
tarafýndan karþýlandýðý da belirtilmektedir
(Taberânî, XXIV, 349). Bu rivayetler onun
Hz. Osman’ýn hilâfeti dönemine kadar ya-
þadýðýný göstermekte, ancak vefat tarihi
kesin olarak bilinmemektedir.

Ümmü Ma‘bed’in Ma‘bed ve Nadra (Bas-
ra, Nasra) adýnda iki oðlu ve Haldiyye adýn-
da bir kýzý (bazý kaynaklarda ise Huneyde adýn-
da diðer bir oðlu) olduðu zikredilmektedir.
Ümmü Ma‘bed, Hz. Peygamber’in kendile-
rine misafir olduðu güne “mübarek” adý-
ný verdiði için o gün aile fertleri arasýnda
“mübarek adamýn günü” diye anýlmýþ, bun-
dan dolayý kendisi konuþmalarýnda “mü-
barek adam gelmeden önce” yahut “mü-
barek adam geldikten sonra” sözünü kul-
lanagelmiþtir (Süheylî, II, 235). Ümmü Ma‘-
bed, Resûl-i Ekrem’in hilyesini çok fasih bir
þekilde tasvir ettiði için onun yaptýðý bu tas-
vir Hz. Ali ve Hind b. Ebû Hâle’nin anlatým-
larýyla asýrlar boyu nakledilmiþtir. Kendisi-
ne Hz. Peygamber’i erkeklerden daha gü-
zel tavsif etmesinin sebebi sorulduðunda
kadýnlarýn erkeðe bakýþýnýn erkeðin erkeðe
bakýþýndan daha dikkatli olduðunu söyle-
miþ (Halebî, II, 50), ayný soru Hz. Ali’ye so-
rulunca o da duygularýný katarak anlattýk-
larý için kadýnlarýn tavsiflerinin daha mü-
kemmel olduðunu belirtmiþtir (Ahmed
Halîl Cum‘a, I, 98). Abdülazîz Ahmed er-
Rifâî er-Resûl keßenneke terâhü: ¥adî¦ü
Ümmi Ma£bed adýyla bir eser kaleme al-
mýþtýr (Riyad 1403/1983; 1406/1986).
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