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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
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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Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, ümenâ kelime-
siyle ayný kökten gelen “emânet” kelime-
si arasýndaki etimolojik baðlantýdan ha-
reketle ümenânýn Allah’ýn insana verdiði
emanetin (el-Ahzâb 33/72) gerçek sahibi
olduðunu söyler ve Hýzýr’ý eminlerden sa-
yar. Emanet insana teklif ve zorlama þek-
linde iki yolla verilmiþtir. Teklif edilen ema-
net sýradan insanlar, zorlama yoluyla ve-
rilen ise ümenâ denilen seçkinler içindir.
Allah sýradan insanlara emaneti teklif et-
tiðinde aslý itibariyle haksýzlýða ve cehale-
te meyilli olan insan bu teklifi hemen ka-
bul etmiþtir. Gerçekte ona yalnýzca teklifte
bulunulmuþ, bunu kabul etmesi için zor-
lanmamýþtýr. Zira insan teklifi kabule zor-
lansaydý ümenâya yardým edildiði gibi ona
da yardým edilmesi gerekirdi. Ümenâ ise
emaneti teklifle deðil zorla üstlenmiþtir.
Onlar kendilerine keþf hali galip geldiðin-
de kendi arzularý doðrultusunda hareket
etmemiþler, fakat halktan da farklý görün-
mek istememiþlerdir. Onlara, “Size verilen
bu emaneti açýklayýn ya da gizleyin” den-
memiþ, kendileri için belirlenen bu sýnýr-
da durduklarýndan ümenâ diye isimlendi-
rilmiþtir. Ýbnü’l-Arabî’ye göre ümenâ bir-
birinin halini bilmemesi, her birinin diðeri-
ni herhangi bir mümin (avam) zannetme-
si, diðer ricâlü’l-gayb tabakalarýnda bulu-
nanlara göre sayýca fazla olmalarýndan do-
layý onlardan ayrýlýr. Öte yandan Ýbnü’l-Ara-
bî, el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’de yazdýðý-
nýn aksine Fu½û½ü’l-¼ikem’de ümenânýn
birbirini tanýdýðýný söyler ve onlarý üdebâ
adýyla anar. Ümenâya ayrýca ilâhî sýrlarý tev-
di konusunda “kendilerine güvenilen evli-
ya” mânasýnda arâis-i Hak (Hakk’ýn gelinleri)
gibi isimler de verilmiþtir. Fütüvvet ehli
ümenâdan kabul edilmiþtir. Ýsmâil Hakký
Bursevî ümenânýn ricâlü’l-gayb arasýndan
kýrk kiþi olduðunu, mârifetullaha vâkýf bu-
lunduklarý halde bu konuda söz söyleme-
diklerini, söyledikleri takdirde ilâhî sýrlara
dair emanete hýyanet etmiþ kabul edile-
ceklerini, emanetin þeriatýn hükümleriyle
velâyete dair hikmetler olduðunu, ümenâ-
nýn ilkinin gereðini yerine getirirken ikin-
cisinden sarfýnazar ettiðini belirtir.
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Ümeyyetü’l-ekber b. Abdiþems
b. Abdimenâf b. Kusay

(VI. yüzyýl)

Kureyþ kabilesinin
en önemli iki kolundan biri olan

Emevîler’in atasý.
˜ ™

Babasý Hz. Peygamber’in dedesi Hâþim’in
ikiz kardeþi Abdüþems’tir. Abdüþems’in on
iki çocuðu dünyaya gelmiþ, Þam’da yerle-
þen Abdüümeyye ve Nevfel dýþýnda diðer
oðullarý Mekke’de yaþamýþ, Abdüþemso-
ðullarý adýyla Kureyþ kabilesinin önemli bir
kolunu teþkil etmiþtir. Genç yaþlarýndan
itibaren Kureyþ ileri gelenleri arasýnda yer
aldýðý anlaþýlan Ümeyye hakkýnda kaynak-
larda mevcut ilk bilgi rifâde ve sikaye gö-
revlerini yürütmesi, komþu ülkelerin hü-
kümdarlarýyla ticarî antlaþmalar yapmasý
sayesinde büyük itibar kazanan amcasý
Hâþim’in nüfuzunu kýskanarak onu münâ-
fereye (nesep ve þeref konusunda övün-
me) davet etmesiyle ilgilidir. Münâfere ne-
ticesinde yenilen Ümeyye, önceden karar-
laþtýrýldýðý þekilde elli deve vermek ve on
yýl müddetle Dýmaþk’ta ikamet etmek zo-
runda kaldý. Bu münâferenin Ýslâm’dan
sonra da kendini gösteren Hâþimî-Emevî
çekiþmesine zemin hazýrladýðý, iki aile ara-
sýnda I (VII) ve II. (VIII.) asýrlarda devam
eden siyasî mücadelenin baþlangýcýný teþ-
kil ettiði düþünülmektedir. Þarkiyatçýlarýn
bu hadiseyle ilgili rivayetlerin sonradan
uydurulduðunu iddia etmeleri (Caetani,
I, 263) rivayetleri topyekün reddetme gibi
yanlýþ bir anlayýþýn sonucudur (DÝA, XVI,
406). Daha sonra Ümeyye’nin oðlu Harb’in
Abdülmuttalib’in emaný altýndaki bir ya-
hudi tâcirini öldürtmesi bu rekabeti Ku-
reyþ’in diðer bazý kollarýný da içine alan cid-
di bir gerginliðe dönüþtürmüþtür.

Mekke’de kumandanlýk görevi Ümeyye’-
nin babasý Abdüþems’ten itibaren onun
evlâdýna geçmiþti. Dolayýsýyla Kusay’dan
intikal eden ve Ukab adý verilen Kureyþ
sancaðý onlarýn elinde bulunuyordu. Mek-
ke’nin fethine kadar Emevîler’de kalan ku-
mandanlýk görevini babasýnýn ardýndan
Ümeyye üstlendi; daha sonra bu görevi
oðlu Harb ve onun oðlu Ebû Süfyân yürüt-
tü. Bu durum, Ýslâmiyet’in baþlangýcýnda

süre sonra o da vefat etti. Ümâme bint
Hamza’dan hadis kaynaklarýna bir rivayet
intikal etmiþ olup (Ýbn Hazm, s. 553) bu
rivayeti kendisinden anne bir kardeþi olan
Abdullah b. Þeddâd nakletmiþtir. Abdul-
lah söz konusu rivayette Ümâme’nin âzat-
lý bir kölesi bulunduðunu, bu köle vefat
edince Hz. Peygamber’in onun mirasýný
kölenin kýzý ile Ümâme arasýnda eþit bi-
çimde paylaþtýrdýðýný bildirmiþtir (Müsned,
VI, 405; Ýbn Mâce, “Ferâ,iç”, 7; Dârimî, “Fe-
râ,iç”, 31).
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Melâmetîler 
ve ricâlü’l-gayb taifesinin

en üstünlerinden bir grubun adý.
˜ ™

Sözlükte “kendisine güvenilen, sözünde
duran, baþkalarýndan korkmayan kimse”
anlamýndaki emîn kelimesinin çoðulu olan
ümenâ bazý hadislerde þehidleri ve müez-
zinleri niteleme baðlamýnda kullanýlmýþ,
âlimler ve dinde anlayýþ sahipleri peygam-
berlerin eminleri þeklinde vasýflanmýþtýr
(Müsned, IV, 200; Buhârî, “Ý.tisâm”, 28;
Muhâsibî, s. 73). Ümenâyý sûfîler toplulu-
ðu içerisinde seçkin bir zümre olarak ta-
nýtan ilk sûfî müelliflerden biri Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî’dir. Ona göre ümenâ bâtýnî
hallerini zâhirlerine yansýtmayan, iyilikle-
rini açýklamayýp kötülüklerini gizlemeyen,
ilâhî sýrlarý dile getirmekten kaçýnan, do-
layýsýyla halleri herkes tarafýndan bilinme-
yen Melâmetîler taifesinin büyükleri ve seç-
kinleridir. Ümenâdan baþkasýnýn bu sýfat-
lara lâyýk olmasý mümkün deðildir. Zira on-
lar Allah’ýn farz kýldýðý emirleri yerine ge-
tiren, yasaklarýndan kaçýnan güçlü iman
sahibi kimselerdir. Kendilerini halk içinde
gizlediklerinden hallerine dair hiçbir þey bi-
linemez ve makamlarý ancak kýyamet gü-
nü âþikâr olur.


