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el-ÜM

reddin Hassûn, I-XV, Beyrut 1996; nþr. Ali
Muhammed v.dðr., I-X, Beyrut 1422/2001;
nþr. Rif‘at Fevzî Abdülmuttalib, I-XI, Man-
sûre 1422/2001). Bunlar arasýnda özellik-
le Rif‘at Fevzî Abdülmuttalib’in neþri titiz
bir çalýþma olarak öne çýkmaktadýr. Mez-
hebin temel metni sayýlmasý sebebiyle el-
Ümm’ün pek çok ihtisarý yapýlmýþ ve baþ-
ka çalýþmalara da konu olmuþtur. Ahmed
b. Hüseyin el-Beyhaký el-Üm’de yer alan
hadisleri tahriç etmiþ, ayrýca Þâfiî’nin da-
yandýðý naslarý derlemeye çalýþmýþtýr. Þâ-
fiî’nin eserlerini tarayarak onun görüþle-
rine dayanak teþkil eden âyetleri A¼kâ-
mü’l-Æurßân’da toplayan Beyhaký, ardýn-
dan hadisleri de Ma£rifetü’s-sünen ve’l-
â¦âr’ýnda bir araya getirmiþtir. Emîr Sen-
cer b. Abdullah el-Câvlî el-Ümm’ü yeni-
den düzenlemiþ (Tertîbü Kitâbi’l-Üm), Ýb-
nü’l-Lebbân eseri Nevevî’nin Rav²atü’¹-
¹âlibîn’inin konu baþlýklarýna göre Tertî-
bü’l-Üm adýyla bablara ayýrmýþsa da bunu
temize çekememiþtir. Yûnus b. Bedrân
b. Fîrûz el-Cemâl el-Mýsrî de el-Ümm’ü
ihtisar etmiþ, Ebû Bekir Ahmed b. Hüse-
yin b. Sehl el-Fârisî, £Uyûnü’l-mesâßil fî
nu½û½i’þ-Þâfi£î adýyla bir eser yazmýþ, Ýbn
Dakýkul‘îd de bunu þerhetmiþtir (Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1188, 1397). el-Ümm’ün Bulak’-
taki ilk yayýmý için yazma nüshalar ve mad-
dî imkân saðlayan Ahmed Bek el-Hüsey-
nî, eserin ibadetlerle ilgili kýsmýný Þâfiî ule-
mâsýnýn biyografilerine yer verdiði geniþ
bir mukaddime ile birlikte Mürþidü’l-
enâm li-bürßi Ümmi’l-Ýmâm adýyla yir-
mi dört cilt halinde þerhetmiþtir. Ziriklî
bu þerhin yazmasýnýn Dârü’l-kütübi’l-Mýs-
riyye’de bulunduðunu ve mukaddimesin-
den faydalandýðýný kaydeder (el-A£lâm, I,
94; Abdullah Muhammed el-Habeþî, I, 271).
Muhammed Zeynüddin b. Sa‘d, Kahire Üni-
versitesi’nde Merviyyâtü’l-Ýmâm eþ-Þâ-
fi£î fî Kitâbi’l-Üm min evvelihî ilâ ev-
veli kitâbi’l-büyû£ adýyla bir yüksek lisans
tezi hazýrlamýþ (1993), Abdülvehhâb b. Ah-
med Halîl b. Abdülhamîd’in, Riyad Ýmam
Muhammed b. Suûd Üniversitesi’ne sun-
duðu el-Æavâ£id ve’Š-Šavâbitü’l-fýšhiy-
ye fî Kitâbi’l-Üm adlý yüksek lisans tezi
(1419) daha sonra neþredilmiþtir (Riyad
1429/2008).
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ÜMÂME bint EBÜ’l-ÂS
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Ümâme bint Ebi’l-Âs b. Rebî‘ el-Kureþiyye
(ö. 50/670)

Hz. Peygamber’in torunu.
˜ ™

Mekke’de doðdu. Annesi Resûlullah’ýn
kýzý Zeyneb, babasý Hz. Hatice’nin kýz kar-
deþi Hâle’nin oðlu Ebü’l-Âs b. Rebî‘dir. Zey-
neb, kocasý Ebü’l-Âs’ýn Ýslâm’a girmemesi
yüzünden Medine’ye hicret edemediði için
Ümâme de Mekke’de kalmýþtý. Bedir Sa-
vaþý’nda müþriklerin safýnda yer alan Ebü’l-
Âs müslümanlara esir düþünce Hz. Pey-
gamber ondan kýzýný býrakmasýný ve Me-
dine’ye hicret etmesine engel olmamasý-
ný istedi, bunun üzerine Ümâme annesiy-
le birlikte hicret etti.

Ümâme 8 (629) yýlýnda annesini, 12 (634)
yýlýnda babasýný kaybetti. Ayný yýl içinde
teyzesi Fâtýma’nýn vefatýndan sonra Hz.
Ali ile evlendi. Çünkü Fâtýma, Hz. Ali’ye
kendisinden sonra Ümâme ile evlenmesi-
ni vasiyet etmiþti. Bu evlilikte Ümâme’nin
velisi Zübeyr b. Avvâm idi. Zira babasý

hut onlarýn birbiriyle olan görüþ ayrýlýkla-
rýna dair müstakil bölümler ihtiva etmesi
bakýmýndan da önem taþýr. Eserinde kar-
þý ve muhtemel görüþleri, bunlara cevap-
larýný diyalektik bir metotla ele alan ve ne-
zih bir tartýþma üslûbu benimseyen Þâfiî,
gerek önceki ulemâyý gerek çaðdaþ mu-
haliflerini ilmî sýnýrlar içinde eleþtirmek-
ten geri durmamýþtýr. Dolayýsýyla el-Üm,
Þâfiî’den önceki ve çaðdaþý ulemânýn fýk-
hî görüþlerine yer vermesi açýsýndan fýk-
hýn erken dönem geliþimine ait zengin bir
kaynak niteliðindedir. Eserin bu deðerinin
farkýnda olan Joseph Schacht, Ýslâm hu-
kukunun erken dönem geliþimiyle ilgili ça-
lýþmasýnda (bk. bibl.) görüþlerini aðýrlýklý
biçimde bu eserdeki malzemeye dayan-
dýrmaya çalýþmýþtýr.

Mýsýrlý edip ve yazar Zekî Mübârek, Ebû
Tâlib el-Mekkî’nin bir ifadesinden ve eser
üzerindeki bazý deðerlendirmelerden hare-
ketle yazdýðý kitapta (bk. bibl.) el-Ümm’ün
Þâfiî’ye aidiyetini tartýþma konusu yapmýþ,
bir mukaddimesinin olmadýðýný da gerek-
çe göstererek eserin Þâfiî’nin vefatýndan
sonra yazýldýðýný iddia etmiþtir. Ancak pek
çok müellif bu iddianýn tutarsýzlýðýný güçlü
delillerle ortaya koymuþtur (el-Üm, neþre-
denin giriþi, I, 13-17; TÝ, IX, 144-146; ayrý-
ca bk. BÜVEYTÎ). Esasen Rebî‘ de eser bo-
yunca metnin nisbeti konusunda son de-
rece titiz davranmýþ, derse katýlmayýp Þâ-
fiî’den bizzat dinleyemediði hangi kýsým-
larý Büveytî’den aldýðýný açýkça belirtmiþ-
tir (el-Üm, neþredenin giriþi, I, 14). Þâfiî’-
nin görüþlerinin dönemin telif geleneði ica-
bý öðrencileri tarafýndan, cem‘, tasnif ve
tertip edildiðine þüphe yoktur. Bunun ya-
pýlmasý eserin Þâfiî’ye nisbetini etkilemez.
Ayrýca Rebî‘, Müzenî ve Büveytî’nin her
birinin tertibi diðerinden farklýdýr. Bugün
mevcut eserin tertibi müteahhirîn devri
ulemâsýndan Ömer b. Reslân el-Bulkýnî’-
ye (ö. 805/1403) aittir. Muhtemelen Bul-
kýnî, Rebî‘in sistematiðini yeterince düzen-
li bulmadýðý için yeni bir tertibe ihtiyaç
duymuþ, bu konuda büyük oranda hoca-
sýnýn ilmî birikimini uzun süre inceleme
konusu yapma fýrsatý bulan ve aþamalý
bir ihtisar iþleminden geçirdikten sonra
düzenleyen Müzenî’nin el-MuÅta½ar’ýn-
dan esinlenmiþtir.

Çeþitli kütüphanelerde pek çok yazma-
sý bulunan el-Üm önce Bulak’ta basýlmýþ
(I-VII, 1321-1326), uzun süre bunun týpký-
basýmlarý yapýlmýþ, daha sonra çeþitli ne-
þirleri gerçekleþtirilmiþtir (nþr. Muhammed
Zührî en-Neccâr, I-VIII, Kahire 1381/1961,
Beyrut 1393/1973; nþr. Mahmûd Matracî,
I-VIII, Beyrut 1413/1993; nþr. Ahmed Bed-
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lý altýn bir yüzüðü de Hz. Peygamber Ümâ-
me’ye vermiþtir (Müsned, VI, 119; Ebû Dâ-
vûd, “Pâtem”, 8; Ýbn Mâce, “Libâs”, 40).
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ÜMÂME bint HAMZA
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Ümâme bint Hamza
b. Abdilmuttalib el-Hâþimiyye

(ö. 65/685’ten sonra)

Hz. Hamza’nýn kýzý, sahâbî.
˜ ™

Mekke’de doðdu. Annesi sahâbîlerden
Selmâ bint Umeys’tir. Ümmü’l-Fazl künye-
siyle anýlmýþ, ismi hakkýnda farklý rivayet-
ler nakledilmiþtir. Vâkýdî onun adýný Umâ-
re, Ebû Nuaym ve Ýbnü’s-Seken Fâtýma di-
ye kaydeder. Adýnýn Emetullah veya Üm-
mü Ebîha olduðunu rivayet edenler de var-
dýr. Umâre ismi, Ebû Umâre künyesiyle
anýlan Hz. Hamza’nýn Umâre adýndaki oð-
lu ile karýþtýrýlmasýndan kaynaklanmýþtýr.
Ümâme’nin baba bir kardeþleri Umâre,
Âmir ve Ya‘lâ, ana bir kardeþleri Abdullah
ve Abdurrahman b. Þeddâd’dýr. Ýslâm’ý ne
zaman kabul ettiði bilinmeyen Ümâme 7
(629) yýlýna kadar Mekke’de yaþadý. Hz.
Peygamber ve ashabý o yýl umretü’l-kazâ
için Mekke’ye gelmiþti. Mekke’deki kalma
sürelerini tamamlayýp Medine’ye dönmek
üzere yola çýktýklarýnda Ümâme, Resûl-i
Ekrem’in peþine takýldý ve kendisini de be-
raber götürmesini istedi. Bunu gören Hz.
Ali Ümâme’yi Hz. Fâtýma’ya verdi, o da onu
devesinin mahfesine aldý (Buhârî, “Mega-
zî”, 43). Ýbn Sa‘d’ýn rivayetine göre ise Hz.
Ali Resûlullah’a, “Amcamýzýn kýzýný müþ-
riklerin elinde býrakýp gidemeyiz” demiþ,
Resûlullah da Ümâme’nin götürülmesine
karþý çýkmamýþtýr (e¹-ªabašåtü’l-kübrâ, X,
153).

Umre kafilesi Medine’ye yaklaþýnca Ümâ-
me, Uhud Gazvesi’nde þehid düþen babasý-
nýn mezarý hakkýnda sorular sormaya baþ-
ladý. Hassân b. Sâbit onun bu konudaki
merakýný giderdi ve kendisini teskin etti.
O sýrada söylediði beyitlerde, “O kýz deðer-
li ve þecaat sahibi efendiyi sorup duruyor,
kötülükler karþýsýnda erkenden ve hýzla yo-
la çýkan cesur kiþiyi” diyerek Hz. Hamza’yý
methetti; ardýndan da, “Ona dedim ki ey
Ümâme þehitlik rahat ve huzurdur, gafûr
olan rabbin rýzasýna ermektir” dedi (Ýbn
Hacer, el-Ý½âbe, VII, 500). Medine’ye var-
dýklarýnda Ümâme’nin himayesi konusun-
da Hz. Ali ile Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve Zeyd
b. Hârise arasýnda anlaþmazlýk çýktý. Hz.
Ali, Ümâme’yi Mekke’den kendisinin getir-
diðini, ayrýca onun amcasýnýn kýzý olduðu-
nu, bundan dolayý kendi himayesinde kal-
masý gerektiðini söyledi. Ca‘fer ise Ümâ-
me ile amca çocuklarý olmalarý yanýnda
eþi Esmâ bint Umeys’in onun teyzesi ol-
duðunu söyledi ve Ümâme’nin kendisinin
yanýnda kalmasýný istedi. Zeyd de Resû-
lullah’ýn kendisiyle Hamza’yý kardeþ ilân et-
tiðini, bu sebeple Ümâme’nin kardeþinin
kýzý sayýldýðýný, onun bakýmýyla ilgilenme
konusunda önceliði bulunduðunu ileri sür-
dü. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem teyze-
nin anne gibi olduðunu belirterek (Buhâ-
rî, “Megazî”, 43; Ebû Dâvûd, “Talâk”, 34)
Ümâme’nin teyzesinin yanýnda kalmasýný
uygun gördü ve onun hidâne hakkýný Ca‘-
fer’e verdi. Daha sonra Hz. Ali, Resûlullah’ýn
Ümâme ile evlenmesi düþüncesini ona aç-
tý; ancak Hz. Peygamber, Hamza ile süt-
kardeþi olduklarýndan Ümâme ile evlene-
meyeceðini söyledi (Buhârî, “Þehâdât”, 7;
Müslim, “Radâ.”, 11).

Resûl-i Ekrem, Ümâme’yi her zaman
koruyup gözetti, kendisine gelen hediye-
lerden ona da gönderirdi. Ükeydir b. Ab-
dülmelik’ten gelen ipek bir kaftaný Hz. Ali’-
ye vererek onu baþörtüsü olarak kullan-
malarý için kesip Fâtýmalar’a daðýtmasýný
istedi (Müslim, “Libâs”, 18; Ýbn Mâce, “Li-
bâs”, 19). Ali de kaftaný hanýmý Fâtýma,
annesi Fâtýma bint Esed ve Ümâme ara-
sýnda paylaþtýrdý (Nevevî, XIV, 51; Süyû-
tî, V, 128). Hz. Peygamber, Ümâme’yi ha-
nýmý Ümmü Seleme’nin oðlu Seleme b.
Ebû Seleme ile evlendirdi. Seleme, çocuk-
luðunda annesinin Resûlullah ile evlenme-
sini istediði için Resûlullah’ýn da ona vak-
tiyle yaptýðýna böyle karþýlýk verdiðini söy-
lerdi. Seleme, Abdülmelik b. Mervân dö-
neminde (685-705) vefat edince Ümâme,
Seleme’nin aðabeyi Ýbn Ebû Seleme diye
tanýnan Ömer ile evlendi, ancak kýsa bir

Ebü’l-Âs da vefat etmeden önce ailesini
Zübeyr’e emanet etmiþti. Ümâme ile Hz.
Ali’nin evlilikleri otuz yýl sürdü. Hz. Ali ölü-
mü sýrasýnda Ümâme’ye Muâviye b. Ebû
Süfyân’ýn kendisine tâlip olabileceðini söy-
ledi; evlenmek istediði takdirde onunla de-
ðil Resûl-i Ekrem’in amcasý Hâris’in toru-
nu Mugýre b. Nevfel ile evlenmesini tav-
siye etti. Bir rivayete göre de Hz. Ali ve-
fatýndan önce Mugýre b. Nevfel’i çaðýra-
rak Muâviye’nin kendisinden sonra Ümâ-
me ile evlenmesinden endiþe duyduðunu
belirtmiþ ve kendisiyle evlenmesini vasi-
yet etmiþtir. Nitekim Hz. Ali’nin vefatýnýn
ardýndan Muâviye, Medine Valisi Mervân
b. Hakem aracýlýðýyla Ümâme’ye evlenme
teklif etti ve mehir olarak 100.000 dinar
vereceðini söyledi. Ümâme, Mugýre b. Nev-
fel’e durumu bildirdikten sonra kabul et-
tiði takdirde kendisiyle evlenmek istediði-
ni belirtti, bunun üzerine Mugýre, Ümâ-
me’yi Hz. Hasan’dan isteyerek onunla ev-
lendi. Diðer bir rivayete göre ise Muâvi-
ye’nin Ümâme’ye evlenme teklifinde bu-
lunacaðýný duyan Mugýre, Ümâme’ye ha-
ber gönderip kendisine evlenme teklif et-
miþ, Ümâme de bu teklifi kabul etmiþtir
(Ýbn Sa‘d, X, 222). Ümâme’nin Mugýre ile
evliliðinden Yahyâ adýnda bir oðlu olduðu
ve bu oðluna nisbetle Ebû Yahyâ künye-
siyle anýldýðý kaydedilmiþtir. Hz. Ali’den de
Muhammed isminde bir oðlu doðduðu ve
onun Muhammed el-Evsat diye bilindiði
nakledilmiþse de (Belâzürî, II, 414; Ýbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, III, 397) birçok tarihçiye gö-
re Ümâme’nin her iki evliliðinden de ço-
cuðu olmamýþ, Resûl-i Ekrem’in soyu kýzý
Fâtýma ile devam etmiþtir. Hz. Ali’den son-
ra Ebü’l-Heyyâc b. Ebû Süfyân ile evlen-
diði de rivayet edilen Ümâme (Ýbn Asâkir,
XXIX, 75) Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn hilâ-
feti döneminde 50 (670) yýlý civarýnda ve-
fat etti.

Resûl-i Ekrem Ümâme’yi çok severdi.
Bir defasýnda onu omuzuna alarak mes-
cide gitmiþ, omuzunda iken namaza baþ-
lamýþ, rükû ve secdeye varacaðý zaman
onu yere býrakmak suretiyle namazý kýldýr-
mýþ, her rek‘atta bu durum tekrar edil-
miþtir (Buhârî, “Salât”, 106; Müslim, “Me-
sâcid”, 41). Hz. Âiþe’den nakledildiðine gö-
re kendisine bir gerdanlýk hediye edilen
Resûlullah bunu ailesinden en çok sevdi-
ðine vereceðini söylemiþ, orada bulunanlar
gerdanlýðýn Hz. Âiþe’ye verileceðini düþü-
nürken Resûl-i Ekrem Ümâme’yi çaðýra-
rak gerdanlýðý onun boynuna takmýþtýr
(Müsned, VI, 101, 260). Yine Hz. Âiþe’nin
bildirdiðine göre necâþînin gönderdiði bir
miktar ziynet eþyasý arasýndaki Habeþî taþ-
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