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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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Ümmü Râfi‘ Selmâ

Hz. Peygamber’in hizmetçisi,
kadýn sahâbî.
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Hz. Peygamber’in âzatlý kölesi Ebû Râ-
fi‘in hanýmý olup adý ve künyesi dýþýnda ne-
sebine dair bilgi yoktur. Selmâ’nýn öncele-
ri Safiyye bint Abdülmuttalib’in hizmetçisi
iken daha sonra Hz. Muhammed’in hiz-
metine geçtiði (Ýbn Kesîr, V, 329) veya Hz.
Peygamber’e annesinden miras kaldýðý zik-
redilmektedir. Birçok kaynakta Safiyye’nin
câriyesi Selmâ ile Resûl-i Ekrem’in câriyesi
Selmâ’nýn ayný kiþi olduðu kabul edilmek-
te, bunlardan ilkini Ebû Râfi‘in annesi, ikin-
cisini onun hanýmý diye gösteren kayýtlar
Ýbn Hacer tarafýndan eleþtirilmektedir
(Teh×îbü’t-Teh×îb, XII, 425-426). Bedir Gaz-
vesi’nden sonra Medine’ye hicret eden Ebû
Râfi‘, Abbas b. Abdülmuttalib Müslüman-
lýðýný ilân edince Resûl-i Ekrem kendisini
âzat etti ve câriyesi Selmâ ile evlendirdi.
Bu evlilikten Râfi‘, Hasan, Ubeydullah (Ab-
dullah), Mu‘temir (Mugýre), Ali ve Selmâ ad-
larýnda altý çocuklarý doðdu. Bazý kaynak-
larda Zeyneb ve Abdurrahman isimli iki
çocuklarýnýn daha olduðundan bahsedilir-
se de Abdurrahman’ýn oðullarý deðil torun-
larý olmasý ihtimali daha kuvvetlidir. Ço-
cuklarýndan Ali’nin adý Hz. Peygamber ta-
rafýndan verilmiþ (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, III,
81), Ubeydullah’ýn soyundan birçok hadis
râvisi gelmiþtir. Ümmü Râfi‘, hem Resûl-i
Ekrem’e ve ailesine hizmet etmesi hem
de ebelik ve hemþirelik yapmasýyla meþ-
hurdur. Hz. Peygamber’in bütün çocukla-

rýnýn ebesi ve sütannesi olmuþtur. Hz. Fâ-
týma’nýn çocuklarýnýn ebesi de odur.

Rivayete göre Ümmü Râfi‘ bir gün na-
maz kýlarken yellenen kocasýný tekrar ab-
dest almasý için uyardýðýný, onun da bu yüz-
den kendisini dövdüðünü söyleyerek Hz.
Peygamber’e þikâyette bulunmuþ, bunun
üzerine Hz. Peygamber gülmüþ ve Ebû
Râfi‘e, “Eþin sana iyiliði tavsiye etti” bu-
yurmuþtur (Müsned, VI, 272). Resûl-i Ek-
rem’in vahiy yoluyla Zeyneb bint Cahþ ile
evlendirildiðini Zeyneb’e müjdeleyen de
Ümmü Râfi‘dir. Hz. Fâtýma’nýn vefatý sýra-
sýnda Ümmü Râfi‘ yanýnda bulundu, onun
teçhiz ve tekfin iþlerinde görev aldý. An-
cak Hz. Fâtýma’nýn öldüðü gün Ümmü Râ-
fi‘in yardýmýyla gusül abdesti alýp yeni el-
biselerini giyerek ruhunu teslim ettiði, ce-
nazesinin yýkanmamasýný istediði için bu þe-
kilde defnedildiði yolundaki rivayet (a.g.e.,
VI, 461) zayýf görülmüþ, Hz. Fâtýma’nýn ce-
nazesinin Hz. Ali, Esmâ bint Umeys ve Üm-
mü Râfi‘ tarafýndan yýkandýðýna dair haber
sahih kabul edilmiþtir (Ýbn Kesîr, V, 329).
Ümmü Râfi‘in ölüm tarihi bilinmemekle
beraber Resûlullah’ýn vefatýndan sonra bir
müddet yaþadýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim
Hz. Hasan ve Abdullah b. Abbas gibi genç
sahâbîlerin ondan Hz. Peygamber’in sevdi-
ði bir yemeði yapmasýný istemeleri üzerine,
“Evlâtlarým, siz bugün o yemekleri beðen-
mezsiniz” demesi, Resûl-i Ekrem’in vefa-
týnýn ardýndan uzunca bir süre yaþadýðý-
na ve Medine’nin sosyal þartlarýnýn deðiþ-
tiðine iþaret etmektedir. Resûlullah ile Hz.
Fâtýma’dan rivayetleri bulunan Ümmü Râ-
fi‘den torunlarý Ubeydullah b. Ali ile Ab-
durrahman hadis nakletmiþtir. Ondan ge-
len rivayetlerin bir kýsmýnýn týbba dair olu-
þu ebelik ve hemþirelik yapmasýyla ilgili ol-
malýdýr. Taberânî, Ümmü Râfi‘den nakledi-
len ikisi mükerrer on üç rivayete yer ver-
miþtir (el-Mu£cemü’l-kebîr, XXIV, 297-302).
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Hatun mücevherlerini, parasýný ve þahsî
eþyalarýný alabileceklerini, ancak vakýflara
ayýrdýðý emlâk ve mallarýn satýlmasýna as-
la rýza göstermeyeceðini, onlarý Mekke ve
Medine’ye, hac yollarýna, fakir müslüman-
lara yardým için tahsis ettiðini söyledi. Bu-
nun üzerine Kahir-Billâh, Þaðab Hatun’a
iþkence yaptýrdý; yine razý olmayýnca tek
ayaðýndan astýrýp dövdürdü. Ardýndan ka-
dýlarý çaðýrarak onlarýn huzurunda Þaðab
Hatun’un bütün mal ve eþyalarýnýn, emlâ-
kinin satýlmasýna rýza gösterdiðine dair
bir belge tanzim ettirdi. Þaðab Hatun’-
dan müsadere edilen kýymetli eþya ve pa-
ra 130.000 dinarý buluyordu (Ýbnü’l-Cev-
zî, VI, 253). 321 (933) yýlýnda Þaðab Ha-
tun’un hastalýðý þiddetlenince Hâcib Ali b.
Büleyk onunla ilgilendi ve kendi annesi-
nin yanýna götürdü. Cemâziyelevvel veya
Cemâziyelâhir 321’de (Mayýs veya Hazi-
ran 933) vefat etti ve Rusâfe’deki türbe-
sine defnedildi.

Çok güzel ve cömert olduðu rivayet edi-
len Þaðab Hatun’un yýllýk geliri 1 milyon di-
nara ulaþýyordu. Bunun büyük bir kýsmý-
ný hac yollarýna, hacýlarýn yiyecek ve su ih-
tiyaçlarýný karþýlamada kullanmýþ, Baðdat’-
ta Sûkuyahyâ’daki bîmâristan dýþýnda Ka-
tîatüddakýk’te bir cami yaptýrmýþtýr. Ayrý-
ca hayýr ve hasenatý çoktu. Onun yanýnda
çalýþan herkes devlet hazinesinden yarar-
lanmýþ, kâtibi Ebû Yûsuf sorguya çekilip
21.000 dinarý müsadere edilmiþtir. Muk-
tedir-Billâh devrinde devlet otoritesi ta-
mamen onun elinde bulunduðundan dile-
diðini tayin ve azleder, mallarýný müsade-
re ettirir, hatta öldürtürdü. Vezirlik ve di-
ðer makamlarý ele geçirmek isteyenler Þa-
ðab Hatun’a rüþvet vermek zorundaydý.
Hâmid b. Abbas vezirlikten azledilip yeri-
ne Ýbnü’l-Furât el-Âkulî getirilince (311/923)
yeni vezir selefini takip ettirmiþ, mallarýna
el koyarak onu hapsettirmek istemiþ, bu-
nun üzerine Hâmid b. Abbas dârülhilâfe-
ye gidip Þaðab Hatun’a sýðýnmýþtýr. Ýsteni-
len meblaðý kendisine verebileceðini söy-
leyerek Ýbnü’l-Furât’a teslim edilmemesi-
ni ve dârülhilâfede hapsedilmesini rica et-
miþtir.
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