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ÜMÂME bint HAMZA

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.
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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.


