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et-Taberî ve bazý Hanbelî fakihlerinin ka-
dýnýn erkeklere imamlýðýný câiz gördükleri
nakledilmiþtir. Þevkânî, onlarýn bu cevazý-
ný “teravih namazýnda ve Kur’an hâfýzý bir
erkek bulunmamasý durumunda” kaydýy-
la zikretmiþtir (Neylü’l-ev¹âr, III, 199). Mu-
hammed Hamîdullah’ýn rivayet metni üze-
rinde ileri derecede tasarrufta bulunarak
metni, “Resûlullah bu hanýmý oturduðu
mahalledeki mescidin imamlýðýna tayin et-
miþ, o da vakit namazlarýný erkeklerden
meydana gelen cemaatlere kýldýrmýþtýr”
þeklinde tercüme etmesi de (Ýslâm Pey-
gamberi, I, 172) kendisinin ayný fýkhî ka-
naati taþýmasýndan ileri gelmiþ olmalýdýr.
Resûl-i Ekrem’den iki hadis rivayet eden
Ümmü Varaka’nýn (Ýbn Hazm, s. 346-347)
Hz. Ömer’in hilâfeti döneminde (634-644)
Medine’de köleleri tarafýndan þehid edil-
diði bilinmekte, Ýbnü’l-Cevzî onun ölümüy-
le ilgili haberi 20 (641) yýlý olaylarý arasýn-
da zikretmektedir (el-Munta¾am, IV, 305-
306).
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Câhiliye devrinde yaþayan
on bir kadýn ve onlarýn 

kocalarýyla iliþkilerine dair 
bir hadis.

˜ ™

Ýslâmiyet’ten önce yaþamýþ on bir ka-
dýnýn kusur ve meziyetleriyle beraber ko-
calarýný birbirlerine tanýtmasýný hikâye
eden ve klasik fasih Arapça ile söylenen
bu hadis, Resûlullah’ýn Hz. Âiþe’ye veya
Hz. Âiþe’nin Resûl-i Ekrem’e anlatmasý do-
layýsýyla en güvenilir hadis kitaplarýnda yer

almýþ, ayrýca Arap edebiyatýnýn edep tü-
ründeki eserlerine girmiþtir. Zira içinde
otuz beþ kadar edebî sanat yer almakta
(Kandemir, el-Kådî ‘Ýyâd, s. 149), Arap dili
ve edebiyatý açýsýndan çok önemli malze-
me ihtiva etmektedir. Öte yandan hadis-
te dinî ve fýkhî bakýmdan kocanýn karýsýyla
konuþup sohbet etmesi, ona olan sevgisi-
ni dile getirmesi, servetini ondan esirge-
memesi, onu incitmemesi gibi aile baðla-
rýný güçlendiren bilgiler verilmektedir.

Hz. Âiþe’nin naklettiðine göre çok eski
dönemlerde on bir kadýn bir araya gele-
rek kocalarýnýn durumunu hiçbir þeyi giz-
lemeden anlatmak üzere sözleþmiþti. Bi-
rinci kadýn þöyle demiþ: “Benim kocam
dað baþýnda bulunan arýk bir devenin eti
gibidir; bulunduðu yer düz deðil ki yaný-
na çýkýp varýlabilsin; kendisi semiz deðil ki
istenip götürülsün.” Ýkinci kadýn söze þöy-
le baþlamýþ: “Kocamýn halini ifþa edemem;
çünkü kusurlarýný hiçbir eksik býrakmadan
sayamamýþ olmaktan korkarým. Eðer onun
kötülüklerini sayacak olursam gizli âþikâr
her þeyini sayýp dökmek zorunda kalaca-
ðým.” Üçüncü kadýn demiþ ki: “Benim ko-
cam ahmaðýn biridir. Ayýplarýný söylersem
beni boþar; susup konuþmazsam beni ken-
disinden uzak býrakýr.” Dördüncü kadýn þöy-
le demiþ: “Kocam týpký Tihâme geceleri gi-
bi ne sýcaktýr ne soðuk. Bu sebeple kendi-
sinden ne korkulur ne de usanýlýr.” Beþinci
kadýn demiþ ki: “Kocam evine geldiðinde
avdan dönen bir pars gibidir (koynumda
mýþýl mýþýl uyur). Evden çýkýnca dýþarýda bir
aslan gibidir. Evde ne yapýp ettiðimi hiç
sormaz.” Altýncý kadýn þöyle demiþ: “Ko-
cam oburdur, ortada ne varsa siler süpü-
rür, içerken de kabý kacaðý kurutur. Yatar-
ken yorganýna bürünür. Hüznümü anlayýp
gidermek için elini elbisemden içeri bile
sokmaz.” Yedinci kadýn þunlarý söylemiþ:
“Benim kocam iktidarsýz aptalýn biridir.
Kendisinde her türlü dert ve huysuzluk var-
dýr. Ýnsanýn ya baþýný yarar ya bir tarafýný
kýrar yahut hem yarar, hem kýrar.” Seki-
zinci kadýn demiþ ki: “Benim kocamýn vü-
cudu tavþan gibi yumuþaktýr; güzel koku-
lu bir nebat gibi hoþ kokar.” Dokuzuncu
kadýn þöyle demiþ: “Kocamýn evi yüksek di-
rekli þahane bir evdir. Kýlýcýnýn kýný uzun-
dur (kendisi uzun boyludur). Ocaðýnýn külü
boldur (cömerttir). Evi de misafir kabulüne
uygun bir yerdedir.” Onuncu kadýn þunla-
rý söylemiþ: “Kocam mâliktir, hem adý Mâ-
lik’tir hem de bilseniz nelere mâliktir. Ha-
yalinizden geçen her güzel þeye sahiptir.
Geniþ aðýllarý olan sürü sürü develeri var-
dýr; fakat bu develerin -misafirler için ke-
sileceðinden- yaylým yerleri azdýr. Develer

kadýn iki kölesi vardý. Hz. Ömer dönemin-
de, vefatýndan sonra bu kölelerin âzat edi-
leceðini duyurdu. Onlar da bir an önce hür-
riyetlerine kavuþmak amacýyla Ümmü Va-
raka’yý boðarak öldürdüler ve Medine’den
kaçtýlar. Hz. Ömer’in emriyle yakalanýp ge-
tirilen köleler yapýlan soruþturma netice-
sinde suçlu bulunarak idam edildiler.

Bir rivayete göre Hz. Peygamber, Üm-
mü Varaka’nýn farz namazlarda kendi ev
halkýna (mahalle / köy halkýna) imamlýk yap-
masýna izin vermiþ, ezan okuyup kamet
getirecek bir müezzin görevlendirmiþtir
(Müsned, VI, 405; Ýbn Râhûye, V, 235; Ýbn
Huzeyme, III, 89). Tâbiînden Abdurrahman
b. Hallâd el-Ensârî bu müezzini çok yaþlý
iken gördüðünü söylemiþtir (Ebû Dâvûd,
“Salât”, 61). Ümmü Varaka rivayetine da-
yanarak geçmiþte ve günümüzde kadýn-
larýn kadýn-erkek cemaate vakit ya da cu-
ma namazý kýldýrabileceði þeklinde yorum-
lar yapýlmýþsa da bu rivayetin sened ve me-
tin açýsýndan garîb / ferd olduðu görülmek-
tedir (Mustafa Ertürk, III/1 [2005], s. 105-
106). Hâkim en-Nîsâbûrî bu rivayeti de-
ðerlendirirken, “Bu sadece bir râvi tara-
fýndan rivayet edilen (garîb) bir sünnettir,
konuyla ilgili bundan baþka müsned bir
hadis bilmiyorum” demiþtir. Sened zinci-
rindeki ortak râvi Velîd b. Abdullah b. Cü-
mey‘ ez-Zührî de cerh lafýzlarý ile deðer-
lendirilen, güvenilirliði hususunda ittifak
bulunmayan bir isimdir. Kendisiyle Ümmü
Varaka arasýnda yer alan ve adlarý sade-
ce bu hadis vesilesiyle kaynaklarda geçen
Leylâ bint Mâlik ile babasý Mâlik ve Abdur-
rahman b. Hallâd da meçhul birer râvidir.
Bu rivayet ayrýca kadýnlarýn cemaatle ký-
lýnan namazlarda erkeklerin, hatta erkek
çocuklarýnýn arkasýnda saf tuttuklarýný bil-
diren sahih hadisler (Ebû Dâvûd, “Salât”,
69, 70, 96, 97) ile kadýnýn kadýnlara imam-
lýðýný câiz gören Mâlikîler dýþýndaki fuka-
hanýn dayandýðý ve kadýn imamýn ortada
durup öne geçmediðini ifade eden hadis-
lerin (Abdürrezzâk es-San‘ânî, III, 140-141)
muhtevasýyla çeliþir görünmektedir. Riva-
yet metninde, yaþlý müezzinle erkek köle-
nin Ümmü Varaka’nýn arkasýnda saf tut-
tuðu ya da cemaat arasýnda baþka erkek-
lerin bulunup bulunmadýðý hususu açýk
deðildir. Bu sebeple aralarýnda Ýbn Hu-
zeyme, Dârekutnî ve Beyhaký’nin de yer
aldýðý birçok muhaddis, söz konusu riva-
yeti “kadýnlarýn kadýnlara imamlýðý” baþlý-
ðý altýnda ele alarak uzlaþtýrma yolunu
seçmiþtir.

Sübût ve delâleti kati olmamakla birlik-
te bu rivayete dayanarak Þâfiî’nin iki öð-
rencisi Ebû Sevr ve Müzenî ile Ýbn Cerîr
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1. Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, øarîbü’l-
¼adî¦. Müellif, Ümmü Zer‘ hadisini alfa-
betik olan bu eserinde “aþnk” maddesin-
de þerhetmiþtir (II, 286-309). 2. Ýsmâil b.
Ebû Üveys’in cüzü. Buhârî ve Müslim’in
hocalarýndan olan muhaddisin Ümmü Zer‘
hadisini müstakil bir cüz halinde þerhet-
tiði kaydedilmektedir (Ýbn Hacer, IX, 164;
Kastallânî, VIII, 87). Kadî Ýyâz Bu³yetü’r-
râßid’de bu þerhe sýk sýk baþvurmuþtur.
3. Zübeyr b. Bekkâr’ýn cüzü. Onun da Üm-
mü Zer‘ hadisini müstakil bir cüz halin-
de þerhettiði belirtilmektedir (a.y.ler). 4.
Ýbn Kuteybe’nin þerhi. Müellifin bu hadi-
si þerhettiðini Ýbn Hacer ve Kastallânî söy-
lemektedir (a.y.ler). 5. Ýbn Cerîr et-Ta-
berî, Þer¼u ¼adî¦i Ümmi Zer£. Risâle-
nin bir nüshasý Köprülü Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 1080/3,
vr. 155b-158a). 6. Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî,
Þer¼u (³arîbi) ¥adî¦i Ümmi Zer£. Ese-
rin müstakil bir çalýþma mý olduðu yoksa
bu hadisi müellifin günümüze ulaþmayan,
fakat en büyük eseri olduðu söylenen øa-
rîbü’l-¼adî¦’inde mi þerhettiði bilinme-
mektedir. Kadî Ýyâz’ýn Bu³yetü’r-râßid’-
deki atýflarýndan onun bu þerhe sýk sýk
baþvurduðu anlaþýlmaktadýr. 7. Kadî Ýyâz,
Bu³yetü’r-râßid fîmâ fî ¼adîsi Ümmi
Zer£ mine’l-fevâßid. Ümmü Zer‘ hadisin-
de geçen nâdir kelimeleri izah eden çalýþ-
malarýn en geniþi ve en mükemmeli kabul
edilmektedir. Zira diðer þerhler hadisteki
nâdir kelimeleri kýsaca açýklamakla yeti-
nip edebî deðerleri üzerinde durmamýþ,
Kadî Ýyâz, hadisteki kelimeleri gramer yö-
nünden incelerken birçok dil âliminin gö-
rüþlerini nakletmiþ, her cümlenin muhte-
mel mânalarýný araþtýrýrken çeþitli taba-
kalara mensup Arap þairlerinin 180 bey-
tini þâhid olarak zikretmiþ, hadisteki zen-
gin edebî sanatlarý birer birer ele almýþ-
týr. Müellif ayrýca hadisin çeþitli senedle-
rini deðerlendirmiþ, muhtelif hadis kitap-
larýndaki metinlerini rivayet farklarýyla tes-
bit etmiþ ve bu hadisten yirmi kadar fýkhî
hüküm çýkarmýþtýr. Bu eser üzerine Meh-
met Yaþar Kandemir doktora çalýþmasý
yapmýþ (bk. bibl.), ayrýca eserin çeþitli ya-
yýmlarý gerçekleþtirilmiþtir (nþr. Selâhad-
din b. Ahmed el-Ýdlîbî v.dðr., Rabat 1395/
1975; Baðdat 1982; Kahire 1983; nþr. Sa‘d
Abdülgaffâr Ali, Beyrut 2003; Kahire 2008).
Tihâmî Râcî el-Hâþimî, el-ÆåŠî £Ýyâ² el-
lu³avî min Åilâli ¼adî¦i Ümmi Zer£ et-
Ta£rîf bi-Kitâbi’þ-Þifâß adýyla bir eser yaz-
mýþtýr (Dârülbeyzâ 1985). 8. Zemahþerî, el-
Fâßiš fî ³arîbi’l-¼adî¦. Müellif, alfabetik
olan bu eserinde Ümmü Zer‘ hadisini “gss”
maddesinde þerhetmiþtir (III, 48-54). 9.

Mecdüddin Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî ³arî-
bi’l-¼adî¦. Yine alfabetik olan eserde Üm-
mü Zer‘ hadisi ilgili maddelerden sadece
birinde deðil, her nâdir kelime kendi alfa-
betik yerinde þerhedilmiþtir. 10. Abdülke-
rîm b. Muhammed er-Râfiî, Dürretü’Š-
Šar£ li-¼adî¦i Ümmi Zer£. Müellif et-
Tedvîn fî aÅbâri Æazvîn adlý eserinde
hadisi þerhetmiþ, þerhettiði kýsma da
yukarýdaki adý vermiþ, ayrýca hadisten çý-
karýlan faydalý bilgilerden söz etmiþtir. 11.
Ýzzeddin Ýbn Abdüsselâm, Risâle fî þer-
¼i ¼adî¦i Ümmi Zer£. Dört varaktan iba-
ret bu risâlede diðer þerhlerin aksine Üm-
mü Zer‘ hadisinin metni verilmeyip bazý
nâdir kelimelerinin þerhiyle yetinilmiþtir.
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bir nüsha-
sý bulunan (Fâtih, nr. 1141) ve Münzirî’nin
MuÅta½aru Øa¼î¼i Müslim’inin sonuna
eklenen risâle daha sonra yayýmlanmýþtýr
(Kahire 1906). 12. Tâceddin Ebü’l-Mehâ-
sin Abdülbâký b. Abdülmecîd el-Yemenî,
Mu¹ribü’s-sem£ fî þer¼i ¼adî¦i Ümmi
Zer£ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1718). 13. Ýbn Nâ-
sýrüddin, Rub£u(Rey£u)’l-fer£ fî þer¼i ¼a-
dî¦i Ümmi Zer£. Bir nüshasý Ýsmail Saib
Sencer Kütüphanesi’nde kayýtlý olan eser-
de (nr. 4789, vr. 63a-95b) müellif hadisten
elde edilen otuz üç fýkhî hükmü belirtmek-
tedir (vr. 71-76). Eserin ayrýca Rabat el-
Hizânetü’l-âmme’de (Kettânî, III, 162; Zi-
riklî, VI, 237), Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye ve
Milano Ambrosiana Kütüphanesi’nde nüs-
halarýnýn bulunduðu kaydedilmektedir (el-
Fihrisü’þ-þâmil, II, 870). 14. Ýbn Hatîb en-
Nâsýriyye, Þer¼u ¼adî¦i Ümmi Zer£ (DÝA,
XX, 30). 15. Süyûtî, Tefsîru ¼adî¦i Üm-
mi Zer£. Müellifin et-Tevþî¼ £ale’l-Câ-
mi£i’½-½a¼î¼ adlý þerhinden çýkarýlýp ya-
yýmlanan eser Kadî Ýyâz’ýn Bu³yetü’r-
râßid’inin (nþr. Selâhaddin b. Ahmed el-Ýd-
lîbî v.dðr., Rabat 1395/1975; Kahire 1983)
son kýsmýnda neþredilmiþtir (s. 219-233).
16. Þiî âlimlerinden Ýbn Ma‘sûm Hz. Pey-
gamber için yazdýðý, içinde 155 bedîî sa-
natýn geçtiði 149 beyitlik kasidesinin þer-
hi olan Envârü’r-rebî£ fî envâ£i’l-bedî£-
de Ümmü Zer‘ hadisini de þerhetmiþtir.
17. Hanîf Ýbrâhim Efendi, el-Asl ve’l-fer‘
fî þerhi hadîsi Ümmi Zer‘. Hadisin
Türkçe þerhi olan bu eserin müellif hattý
nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde
bulunmaktadýr (Çelebi Abdullah Efendi,
nr. 70/2, vr. 69a-77b). 18. Bessâm Âsiye Ýs-
mâil Ferec, ¥üsnü £Ýþreti’n-nisâß: Þer¼u
¼adî¦i Ümmi Zer£ (Amman 2010).
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ud sesini duyunca boðazlanacaklarýný an-
lar” (misafirlerini ud sesiyle karþýlar). On birin-
ci kadýn (Ümmü Zer‘) söze þöyle baþlamýþ:
“Kocam Ebû Zer‘dir. Ama ne Ebû Zer‘! Ku-
laklarýmý mücevheratla doldurdu. Bakýnýz
pazýlarýmý nasýl tombullaþtýrdý. Bana rahat
bir hayat saðlayarak beni mutlu etti. Ben
de ona uydum, huzur ve sükûna kavuþ-
tum. O beni ‘þýk’ denilen bir dað eteðinde
küçük bir koyun sürüsüne sahip olan ka-
bilemin arasýnda buldu. Beni oradan ala-
rak atlarý kiþneyen, develeri böðüren, ekin-
leri sürülüp savrulan bir yere getirdi. O, bir
dediðimi asla iki etmez. Sabaha kadar uyu-
rum da kimse beni uyandýrmaz. O kadar
çok süt içerim ki artýk içecek halim kal-
maz. Ebû Zer‘in bir annesi var ama ne ka-
dýndýr o! Sandýklarý, ambarlarý dolup taþar.
Evi rahat ve geniþtir. Ebû Zer‘in bir oðlu
var ki bilseniz ne zarif bir gençtir. Yattýðý
yer kýlýcý çekilmiþ kýn gibi düzgündür. Ebû
Zer‘in bir kýzý var ki bilseniz o ne kýzdýr! Ba-
basýnýn, anasýnýn sözünü dinler. Onun el-
bisesini biçimli vücudu doldurur. Bu halle-
ri ile o akranýný (veya kumasýný) kýskandýrýr.
Ebû Zer‘in câriyesi de ne câriyedir! Sýrla-
rýmýzý kimseye açýp söylemez, malýmýzý sa-
çýp savurmaz, huzurumuzu kaçýrmaz, evi-
mizi tertemiz tutar.” Ümmü Zer‘ sözüne
devam ederek þunlarý söylemiþ: “Bir gün
süt tulumlarýnýn çalkalanmaya baþladýðý
bir sýrada (sabah erkenden veya bir ilkbahar
mevsiminde) Ebû Zer‘ evden çýktý. Yolda pars
gibi iki çocuðu, göðsünün altýnda iki narý
andýran sinesiyle oynayan bir kadýn gördü.
Beni boþadý, onu aldý. Ondan sonra ben
asil ve zengin baþka bir adamla evlendim.
Yeni kocam atýn en güzeline biner. Hat ya-
pýmý mýzraðýný eline alýr; akþama doðru
sürüleri önüne katýp bana gelir; bunlarýn
her birinden bana birer çift verdikten son-
ra, ‘Ümmü Zer‘! Ye, iç, akrabalarýna da da-
ðýt!’ der. Ancak onun bana verdiði þeyle-
rin hepsini bir araya toplasan yine de Ebû
Zer‘in en küçük kabýný bile doldurmaz.”
Bunlarý naklettikten sonra Hz. Âiþe sözü-
ne þöyle devam etmiþ: “Ardýndan Resûl-i
Ekrem bana Âiþe dedi, Ümmü Zer‘e göre
Ebû Zer‘ ne ise ben de sana karþý öyleyim”
(Buhârî, “Nikâh”, 82; Müslim, “Feçâ,ilü’s-
sahâbe”, 92).

III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýndan beri önce-
likle Kur’an ve hadisi doðru anlamak, bu-
nun yanýnda Arapça’nýn zengin dil hazine-
sini tesbit etmek maksadýyla dinin bu iki
ana kaynaðýndaki nâdir (garîb) kelimele-
rin açýklanmasýna baþlanmýþtýr. Bu arada
“Ümmü Zer‘ hadisi” de ilk devirlerden iti-
baren birçok dil ve hadis âlimi tarafýndan
þerhedilmiþtir. Baþlýca þerhleri þunlardýr:
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larda baþlayan Ýngiliz nüfuzu yaklaþýk 150
yýl süreyle bölgenin siyasî þekillenmesinde
önemli rol oynadý. Ýngilizler emîrlerle çe-
þitli antlaþmalar yaptý (1879, 1892) ve böl-
gedeki emirlikleri Ýngiliz nüfuzu altýnda
özerk biçimde bir araya getirdi. Ümmül-
kayveyn, Birleþik Arap Emirlikleri’ni teþkil
eden diðer emirlikler gibi önceleri Hindis-
tan ile Basra körfezi arasýndaki transit ti-
caretten yararlanýyordu. Bunun yanýnda
bir miktar inci ticaretiyle esir ticareti de
gelir kaynaklarý arasýndaydý. Süveyþ Kana-
lý’nýn açýlmasý ve Hint-Avrupa ticaret yo-
lunun yön deðiþtirmesiyle bir süre gerile-
yen ekonomi, XX. yüzyýlýn baþlarýnda böl-
gede petrolün varlýðýnýn anlaþýlmasý ve bu
kaynaklarýn deðerlendirilmesi sayesinde
hýzla ilerledi. Ümmülkayveyn’in nüfusu XX.
yüzyýl baþlarýnda 5000 kadardý. Bölge, pet-
rol bulununcaya kadar sýnýrlarý belli olma-
yan ve birbirleriyle mücadele eden kabile-
lerin hâkimiyeti altýndaydý. Ýngilizler’in bas-
kýsýyla Kasým 1935 tarihinde Ebûzabî, Þâ-
rika, Re’sülhayme gibi emirliklerde iki yýl

süreyle imtiyazlar elde eden “Petroleum
Concessions Ltd.” daha sonra Acmân, Dü-
bey (1936) ve Ümmülkayveyn bölgelerini
de anlaþma kapsamýna aldý (Ekim 1938).
Petrolün bulunmasýnýn ardýndan bölgeye
iyice yerleþen Ýngiltere, 1952’de kendisi-
ne baðlý yedi emirlikten oluþan Antlaþmalý
Emirlikler Konseyi’ni (Meclisü’l-imârâti’l-
mütesâliha / Trucial States Council) kur-
du. Ancak 1968’de siyasî problemler yü-
zünden üç yýl içerisinde bölgeden çýkma-
ya karar verdi. Bunun üzerine Ümmülkay-
veyn ve bölgedeki diðer beþ emirlik 18
Temmuz 1971’de Birleþik Arap Emirlikle-
ri’ni kurduðunu ilân etti; 2 Aralýk 1971’de
Ýngilizler’in bölgeden çekilmesiyle emirlik-
ler fiilen kurulmuþ oldu. Ertesi yýl Re’sül-
hayme de bu federasyona girdi. Federas-
yonu meydana getiren diðer komþu emîr-
lerle birlikte yüksek konsey üyesi olan Ah-
med b. Râþid el-Muallâ (ö. 1981) on yýl ka-
dar bu görevde bulundu. Onun vefatý üze-
rine oðlu Râþid b. Ahmed 1981-2009 yýl-
larý arasýnda ayný vazifeyi yürüttü. Günü-
müzde Birleþik Arap Emirlikleri Federas-
yonu’nun en üst düzeydeki bu meclisinde
Suûd b. Râþid tarafýndan temsil edilen
Ümmülkayveyn, Birleþik Arap Emirliði ana-
yasasýna göre federasyonun parlamento-
sunda dört sandalyeye sahiptir. Emirliði
teþkil eden Ýbn Muallâ (Âl-i Muallâ) köken
bakýmýndan Âl-i Alî kabilesinin bir kolu-
dur. Hanbelî olan Âl-i Alî kabilesinin bir
kýsmý (1000 aile kadar) Ümmülkayveyn’de,
bir kýsmý (200 aile kadar) Þârika’da, diðer
kýsmý da (150 aile kadar) Re’sülhayme’de
yaþamaktadýr.

Basra körfezine cephesi bulunan, mo-
dern binalarla donanmýþ emirliðin mer-
kezi Ümmülkayveyn þehrinde genelde res-
mî binalar, þirket merkezleri, bankalar, alýþ-
veriþ merkezleri ve bir marina yer alýr. Þeh-

Fâßiš, III, 48-54; Ýbn Hacer, Fet¼u’l-bârî (Hatîb),
IX, 164; Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî, Ýrþâ-
dü’s-sârî, Bulak 1307, VIII, 87; Keþfü’¾-¾unûn, II,
1718; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah), VI, 237; Ab-
dülhay el-Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye (Özel),
III, 162; M. Yaþar Kandemir, al-Kådî ‘Ýyâd ve Bug-
yat ar-râ’id fîmâ fî hadîs Umm Zar‘ min al-favâ’id
(doktora tezi, 1977), ÝÜ Ed. Fak. Arap-Fars Filo-
lojisi bl.; a.mlf., “Ýbn Nâsýrüddin”, DÝA, XX, 226;
el-Fihrisü’þ-þâmil: el-¥adî¦ (nþr. el-Mecmau’l-
melekî), Amman 1991, II, 870; Cemil Akpýnar,
“Hanîf Ýbrâhim Efendi”, DÝA, XVI, 41.

ÿM. Yaþar Kandemir
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Birleþik Arap Emirlikleri’ni oluþturan
yedi emirlikten biri.

˜ ™

Arabistan yarýmadasýnýn Ebûzabî Emir-
liði ile baþlayan güneydoðu köþesindeki
kýyý þeridinde Acmân ile Re’sülhayme
emirlikleri arasýnda Hürmüz Boðazý’na ya-
kýn stratejik bir konumda yer almaktadýr.
Yüzölçümü 770 km², nüfusu 70.000 civa-
rýndadýr (2009 tah.), emirliðin merkezi de
ayný adý taþýyan þehirdir. Ümmülkayveyn
ismi eski mahallî dilde Ümmülkuveyn / Üm-
mülkýveyn (iki gücün anasý) þeklinde de söy-
lenir. Son dönemde Dûr bölgesinde yapý-
lan arkeolojik kazýlar Ümmülkayveyn’deki
yerleþimin 2000 yýl önce baþlamýþ olduðu-
nu kanýtlar niteliktedir. Bölgede milâttan
önce 260 yýllarý ile milâttan sonra 200 yýl-
larý arasýnda büyük bir þehrin bulunduðu-
nu gösteren kalýntýlar ortaya çýkmýþtýr.

Ümmülkayveyn 1189’da (1775) Þeyh Mâ-
cid el-Muallâ baþkanlýðýnda bir kabile ola-
rak tanýnmaktaydý ve Kavâsim Emirliði’-
ne baðlýydý. Ýngilizler’in 1819 yýlýndaki mü-
dahalesinin ardýndan Kavâsim Þeyhliði’n-
den ayrýlarak baðýmsýz hale geldi. Bu yýl-

ÜMMÜLKAYVEYN

Ümmülkayveyn’den bir görünüþ ve halen müze olarak kullanýlan Ümmülkayveyn Kalesi

Ümmülkayveyn Þeyh Zâyid Mescidi / Ümmülkayveyn


