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köle âzat ettiði ve baðýþ yaptýðý rivayet
edilir. Ayrýca askerlere maddî destek sað-
lar, yine her hafta bir at satýn alarak bir
süvariye hediye ederdi. Sadece iyilik sahip-
lerine gýpta ettiðini söylerdi. “Kiþi kalbin-
deki mehâbetullahýn azametinden daha
güzel bir süsle nitelenemez” sözü onun
hususiyetlerinin ve hayat anlayýþýnýn bir
özeti gibidir.
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Ümmü Cemîl Avrâ (Ervâ, Fâhite)
bint Harb b. Ümeyye el-Ümeviyye

Tebbet sûresinde
“hammâlete’l-hatab” sýfatýyla anýlan

müþrik kadýn.
˜ ™

Ümeyye b. Abdüþemsoðullarý’nýn Anâ-
bis kolundan Harb b. Ümeyye’nin kýzý, Ebû
Süfyân’ýn kýz kardeþi, Ebû Leheb’in karý-
sýdýr. Annesinin ismi Fâhite bint Âmir b.
Muattib es-Sekafî’dir. Mekke döneminde
Ýslâmiyet aleyhinde faaliyet gösteren müþ-
rik kadýnlarýn baþýnda gelir; bizzat Hz. Pey-
gamber’e fiilî ve sözlü aðýr hakaretlerde
bulunurdu. Topladýðý dikenli aðaç dallarýný
demet yapýp boynuna baðladýðý ve gecele-
yin Resûl-i Ekrem’in geçeceði yollara saç-
týðý bildirilmektedir. Ayrýca Resûlullah’a düþ-
manlýk hususunda kocasý Ebû Leheb’i tah-
rik eder ve ona yardýmcý olurdu.

Tebbet sûresi Ýslâm davetinin açýktan
yapýlmaya baþlandýðý risâletin dördüncü
yýlýnda Ebû Leheb ile Ümmü Cemîl hak-
kýnda nâzil olmuþtur. Ebû Leheb’in alevli
bir ateþe yaslanacaðýný, karýsýnýn boynun-

da bükümlü bir ip olduðu halde o ateþe
odun taþýyacaðýný bildiren âyetleri duyan
Ümmü Cemîl’in, Hz. Peygamber’e çatmak
ve elindeki taþla aðzýna vurmak amacýyla
Kâbe’ye doðru koþtuðu, onun öfkeli bir
þekilde geldiðini gören Ebû Bekir’in endi-
þeye kapýlmasý üzerine Resûlullah’ýn ona,
“Kur’an okuduðun zaman seninle âhirete
inanmayanlar arasýna görünmeyen bir per-
de çekeriz” âyetini okuyarak (el-Ýsrâ 17/45)
Ümmü Cemîl’in kendisini göremeyeceði-
ni söylediði rivayet edilir. Önünde durdu-
ðu halde Hz. Peygamber’i göremeyen Üm-
mü Cemîl, Ebû Bekir’e arkadaþýnýn nereye
gittiðini sormuþ ve, “Arkadaþýn beni hic-
vetmiþ. O þairse ben de þairim; kocam da
þairdir. Ýþte ben de onu hicvediyorum” di-
yerek, “Kötü bir adama isyan ediyoruz /
Onun ortaya attýðý þeyleri reddediyoruz /
Dinini de sevmiyoruz” mýsralarýný okuduk-
tan sonra oradan ayrýlmýþtýr. Diðer bir ri-
vayete göre Ümmü Cemîl, Tebbet sûre-
sinin nüzûlünden sonra Resûl-i Ekrem’e
kendisini niçin hicvettiðini sorunca, “Seni
ben deðil Allah hicvetti” cevabýný almýþ, bu-
nun üzerine, “Sen beni odun taþýrken ya-
hut boynumda bükülmüþ bir iple hiç gör-
dün mü?” demiþtir. Bu hadiseden sonra
bir müddet vahiy gelmediði, Ümmü Ce-
mîl’in Hz. Peygamber’e “Rabbin seni ter-
ketti, herhalde sana darýlmýþ olmalý” de-
diði, Duhâ sûresinin ilk âyetlerinin bu ola-
yýn ardýndan nâzil olduðu nakledilir.

Risâlet öncesi dönemde Resûlullah’ýn kýz-
larý Rukýyye ve Ümmü Külsûm, Ümmü Ce-
mîl’in iki oðlu Utbe ve Uteybe ile nikâhlan-
mýþtý. Henüz düðün olmadan Tebbet sû-
resi inince Ümmü Cemîl ile kocasý Ebû Le-
heb, Rukýyye ve Ümmü Külsûm’ün atala-
rýnýn dininden çýktýðýný ileri sürerek oðul-
larýnýn onlardan ayrýlmalarýný saðladý. Hz.
Peygamber’le görüþmeye gelen Uteybe,
“Ben senin dinini tanýmýyorum, kýzýndan
da ayrýldým. Artýk ne sen beni sev ne de ben
seni severim. Ne sen bana gel ne de ben
sana gelirim” diyerek Resûl-i Ekrem’in
gömleðini yýrtmýþ, o da, “Dilerim ki Allah
köpeklerinden bir köpeði senin üzerine sa-
lar” sözleriyle Uteybe’ye beddua etmiþtir.
Bu sözleri duyan Ebû Leheb bedduanýn
gerçekleþmesinden korktuðunu söylemiþ,
nitekim o sýrada ticaret için Þam’a giden
Uteybe yolda bir aslan tarafýndan parça-
lanmýþtýr. Uteybe’nin can verirken, “Ben si-
ze Muhammed insanlarýn en doðru söz-
lüsüdür dememiþ miydim” dediði rivayet
edilir. Ümmü Cemîl, Tebbet sûresindeki
vasfýyla anýlmýþ ve þairler tarafýndan da
hicvedilmiþtir. Ölüm yeri ve tarihi hakkýnda
bilgi bulunmamaktadýr.

kardeþi olarak tanýnmýþtýr. Ümmü’l-Be-
nîn’in hadis ve fýkýh alanýnda hem aile içe-
risinde kendini yetiþtirme imkâný bulduðu
hem de Medine’nin ilim muhitinden fay-
dalandýðý anlaþýlmaktadýr. Emevî Halifesi
I. Velîd muhtemelen 91 (710) yýlýnda Me-
dine’yi ziyaret ettiðinde güzelliði, ahlâký ve
bilgisiyle tanýnan Ümmü’l-Benîn ile evlen-
di. Bu evlilikten Abdülazîz, Muhammed ve
Âiþe isimli çocuklarý dünyaya geldi. Üm-
mü’l-Benîn’in evlendikten sonraki hayatý
Dýmaþk’ta geçti. Dýmaþk’ta biri Tâhûne’-
de, diðeri Bâbülferâdis’in dýþ kýsmýnda iki
evi vardý. Sarayda kalýp kalmadýðý bilinme-
mektedir. Ümmü’l-Benîn ilmî faaliyetleri-
ne devam etti. Baþta hadis olmak üzere
ilmî ve edebî toplantýlara katýlarak döne-
min kadýn muhaddisleri arasýnda seçkin
bir yer edindi. Kaynaklarda hadis râvisi di-
ye kaydedilen Ümmü’l-Benîn’den Ýbrâhim
b. Ebû Able rivayette bulunmuþ, rivayet et-
tiði hadislerden biri Nesâî’de yer almýþtýr
(Bolelli, s. 112).

Ýslâm tarihinde siyasî geliþmelerle ilgile-
nen ilk halife eþlerinden biri olan Ümmü’l-
Benîn, Dýmaþk’a gelen heyetlerden eya-
let valileri hakkýnda bilgi alýrdý. Halka zul-
mettiðini, aðýr vergiler koyduðunu ve hak-
sýz kazanç elde ettiðini öðrendiði valile-
rin hediyelerini kabul etmez, onlarýn gö-
revlerini sürdürmelerini engellemeye ça-
lýþýrdý. Haccâc b. Yûsuf’un kardeþi olan ve
kötü yönetimi dolayýsýyla hakkýnda þikâ-
yetler bulunan Yemen Valisi Muhammed
b. Yûsuf es-Sekafî’nin I. Velîd’e Mekke’de
sunduðu hediyeleri meþrû yollarla elde
edilmediði gerekçesiyle iade ettirmiþti. Gö-
rüþlerini delilleriyle ortaya koyup fikirlerini
cesaretle ifade edebilmesi ve hitabet gücü
Ümmü’l-Benîn’in belirgin özellikleri arasýn-
da sayýlmaktadýr. Irak Valisi Haccâc b. Yû-
suf’u Abdullah b. Zübeyr’i katletmesi, Kâ-
be’yi mancýnýkla yýkmasý ve kadýnlarýn gö-
rüþlerine deðer verilmemesi hususunda-
ki tavsiyeleri yüzünden açýkça eleþtirirdi.
Devrin meþhur þairlerinden Vaddâhu’l-Ye-
men Abdurrahman b. Ýsmâil, Ümmü’l-Be-
nîn hakkýnda yazdýðý bir gazel yüzünden
öldürüldü. Þairle Ümmü’l-Benîn arasýnda
duygusal bir yakýnlýk bulunduðu yolunda-
ki haberler doðru deðildir.

117’de (735) vefat eden Ümmü’l-Be-
nîn’in (Ýbnü’l-Cevzî, VII, 185) ölüm yeri ve
kabrinin nerede olduðu bilinmemektedir.
Ümmü’l-Benîn dindarlýðý, güzel ahlâký, be-
lâgatý ve zekâsýyla þöhret bulmuþ ve bu
özellikleri þiirlere konu olmuþtur. Gece iba-
detlerine devam eder ve çok oruç tutar-
dý. Bol miktarda sadaka verir, hayýr hase-
natta bulunurdu. Her hafta cuma günü bir
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Ebü’d-Derdâ’nýn dünya ile iþi olmaz” diye
sitemli bir cevap vermesi üzerine Selmân,
sünnete aykýrý gördüðü bu zühd anlayýþý-
nýn hatalý olduðunu Ebü’d-Derdâ’ya an-
lattý ve kendisi üzerinde ailesinin de hak-
larý bulunduðunu hatýrlattý. Durumu öðre-
nen Resûl-i Ekrem, Selmân’ýn haklý oldu-
ðunu söyledi (Buhârî, “Savm”, 51, “Edeb”,
86; Tirmizî, “Zühd”, 64). Ümmü’d-Derdâ,
Ebü’d-Derdâ’dan iki yýl önce 30 (650) yý-
lýnda Dýmaþk’ta vefat etti. Ümmü’d-Der-
dâ’nýn oðlu Bilâl babasýndan bir müddet
sonra Abdülmelik b. Mervân’ýn halifeliðine
kadar Þam kadýlýðý ve Dýmaþk emirliði yap-
mýþ, Þam halký tâbiîn nesline mensup bu
âlimden hadis rivayet etmiþtir. Ümmü’d-
Derdâ hem Resûl-i Ekrem’den hem de ko-
casý Ebü’d-Derdâ’dan rivayette bulunmuþ,
kendisinden oðlu Bilâl, Ümmü’d-Derdâ el-
Vassâbiyye, Meymûn b. Mihrân, üvey kýzý
Derdâ’nýn kocasý Safvân b. Abdullah gibi
tâbiîler hadis nakletmiþtir. Ancak burada
adý geçenlerden bazýlarýnýn onun vefatýn-
dan sonra doðmalarý ve Ümmü’d-Derdâ
el-Vassâbiyye’nin öðrencileri olmalarý bu iki
hanýmýn rivayetlerinin karýþtýrýldýðýný gös-
termektedir. Ümmü’d-Derdâ’nýn hadisleri
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde ve
Taberânî’nin el-Mu£cemü’l-kebîr’inde yer
almýþtýr. Øa¼î¼ayn’da rivayetleri görülen
Ümmü’d-Derdâ ise Ümmü’d-Derdâ el-Vas-
sâbiyye’dir.
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Hüceyme bint Huyey el-Vassâbiyye
(ö. 81/701 [?] )

Kadýn tâbiî, fakih ve muhaddis.
˜ ™

Adý Cüheyme el-Evsâbiyye þeklinde de
kaydedilir. Sahâbeden Ebü’d-Derdâ’nýn
Ümmü’d-Derdâ künyesiyle bilinen iki ha-
nýmýndan küçük olanýdýr ve Ümmü’d-Der-
dâ es-Suðrâ diye tanýnmýþtýr. Hem Ebü’d-
Derdâ’nýn hem bu iki hanýmýnýn künyelen-
dikleri Derdâ, Ebü’d-Derdâ’nýn bir baþka ha-
nýmdan doðan kýzýdýr (Ýbnü’l-Cevzî, IV, 294).

Yetim bir kýz olarak çocukluðunu Ebü’d-
Derdâ’nýn evinde geçiren Hüceyme ondan
kýraat öðrendi ve çok küçük yaþta kendi-
sine Kur’an’ý arzetti. Küçüklüðünde Ebü’d-
Derdâ ile mescide gider, onun kýraat ders-
lerine katýlýrdý. Büyüdükten sonra sadece
hanýmlarýn katýldýðý derslere ve meclisle-
re devam etti. Hüceyme, Ümmü’d-Derdâ
el-Kübrâ diye bilinen Hayre bint Ebû Had-
red’in 30 (650) yýlýnda vefatýnýn ardýndan
Ebü’d-Derdâ ile evlendi. Ancak kocasý 32
(652) yýlýnda vefat ettiðinden bu evlilik çok
kýsa sürdü. Ümmü’d-Derdâ’nýn âhirette de
kendisiyle birlikte olmak istediðini ölüm
döþeðinde iken söylemesi üzerine Ebü’d-
Derdâ ona bu takdirde kendisinden sonra
kimseyle evlenmemesini tavsiye etti. Ni-
tekim Ebü’d-Derdâ’nýn ölümünün ardýn-
dan Suriye Valisi Muâviye b. Ebû Süfyân
kendisine tâlip olunca, “Ben Ebü’d-Derdâ’-
nýn Resûlullah’tan naklen, ‘Kadýn âhirette
son evlendiði kocasýyla birlikte olacaktýr’
dediðini duydum. Bu sebeple ondan son-
ra kimseyle evlenmeyeceðim” dediði zik-
redilmiþtir (Ýbn Asâkir, LXX, 152-155). Üm-
mü’d-Derdâ 81 (701) yýlýnda haccetti, ay-
ný yýl veya ertesi yýl Dýmaþk’ta vefat etti.
Onun ve Ebü’d-Derdâ’nýn kabirleri Bâbüs-
sagýr Kabristaný’nda olup ikisine ait me-
zar taþlarý 1938’de bulunarak koruma al-
týna alýnmýþtýr (DÝA, X, 310).

Ümmü’d-Derdâ, kadýn tâbiîn nesli için-
de Hafsa bint Sîrîn ve Amre bint Abdur-
rahman’dan sonra en önemli âlim olup
(Ýbnü’s-Salâh, s. 306) kýraat, fýkýh ve ha-
dis bilgisiyle þöhret kazanmýþtýr. Kendisi-
nin Dýmaþk Mescidi’nin kuzey tarafýnda
bir ders halkasý vardý. Burada aralarýnda
erkeklerin de bulunduðu pek çok kiþi ken-
disinden ilim öðrenmiþtir (Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr, XII, 336). Ümmü’d-Derdâ’nýn kýra-
atteki öðrencileri arasýnda Ýbrâhim b. Ebû
Able, Atýyye b. Kays ve Yûnus b. Hübeyre
sayýlmaktadýr (Ýbnü’l-Cezerî, II, 354). Eme-
vî Halifesi Abdülmelik b. Mervân da mes-
cide gelir, onun fýkýh derslerini dinlerdi.
Ayrýca Ümmü’d-Derdâ’dan birçok hadis
nakledilmiþ, rivayetleri Kütüb-i Sitte’de
yer almýþtýr. Baþta Ebü’d-Derdâ olmak
üzere Hz. Âiþe, Ebû Hüreyre, Selmân-ý Fâ-
risî, Kâ‘b b. Âsým el-Eþ‘arî, Ümmü’d-Der-
dâ el-Eslemiyye ve Fedâle b. Ubeyd el-En-
sârî’den hadis rivayet eden Ümmü’d-Der-
dâ’nýn öðrencileri arasýnda Zeyd b. Eslem,
Seleme b. Dînâr, Sâlim b. Ebü’l-Ca‘d, Þehr
b. Havþeb, Talha b. Ubeydullah b. Küreyz,
üvey oðlu Bilâl ve üvey kýzý Derdâ’nýn ko-
casý Safvân b. Abdullah gibi tâbiîn taba-
kasýndan pek çok kiþi vardýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Hiþâm, es-Sîre 2, I, 354-356; Mus‘ab b. Ab-
dullah ez-Zübeyrî, Nesebü Æureyþ (nþr. E. Lévi-
Provençal), Kahire 1982, s. 89, 90, 121, 123; Ýbn
Beþküvâl, øavâmi²ü’l-esmâßi’l-mübheme (nþr. Ýz-
zeddin Ali es-Seyyid – M. Kemâleddin Ýzzeddin),
Beyrut 1407/1987, s. 190-191; Elmalýlý, Hak Di-
ni, VIII, 5884; IX, 6257-6268; Kehhâle, A£lâmü’n-
nisâß, I, 208; Mehmed Zihni, Meþâhîrü’n-nisâ
(haz. Bedrettin Çetiner), Ýstanbul 1982, I, 72; Kök-
sal, Ýslâm Tarihi (Mekke), II, 75-79; M. Hüseyin el-
Hâirî, Terâcimü a£lâmi’n-nisâß, Beyrut 1407/1987,
I, 245; Hamîdullah, Ýslâm Peygamberi (Tuð), I,
91; Ýbrahim Sarýçam, Emevî-Hâþimî Ýliþkileri, An-
kara 1997, s. 85, 86, 118, 119, 150, 153.

ÿGülgün Uyar

– —
ÜMMÜ’d-DERDÂ el-ESLEMÝYYE

( �	 
�	�א�%$#א"�א�&��� )

Ümmü Muhammed Hayre bint
Ebî Hadred

b. Umeyr el-Eslemiyye
(ö. 30/650)

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Sahâbî Ebü’d-Derdâ’nýn hanýmýdýr. Bazý
kaynaklarda ismi Kerîme diye geçmekle
birlikte (Ýbn Hibbân, III, 358) adýnýn Hayre
olduðu bilgisi yaygýndýr. Ýsmi Selâme veya
Abd þeklinde zikredilen babasý Ebû Hadred
ile kardeþi Abdullah da sahâbîdir. Ebü’d-
Derdâ, Ümmü’d-Derdâ künyesiyle tanýnan
iki hanýmla evlenmiþti. Bunlarýn ilki olan
Hayre bint Ebû Hadred, Ümmü’d-Derdâ el-
Kübrâ diye bilinir. Diðer hanýmý Ümmü’d-
Derdâ el-Vassâbiyye ise tâbiîndendir. Ebü’d-
Derdâ ile iki hanýmýnýn künyelendikleri Der-
dâ, Ebü’d-Derdâ’nýn diðer bir hanýmýndan
doðan kýzýdýr (Ýbnü’l-Cevzî, IV, 294). Ensar
içinde Ýslâm’a en son girenler arasýnda yer
alan Ebü’d-Derdâ’nýn hidayete eriþ süre-
cinde Ümmü’d-Derdâ’nýn söylediði rivayet
edilen bazý sözler onun kocasýndan önce
müslüman olduðuna iþaret etmektedir.
Rivayete göre Abdullah b. Revâha ile Mu-
hammed b. Mesleme bir gün Ebü’d-Der-
dâ’nýn evine girerek putunu kýrdýðýndan
Ebü’d-Derdâ eve döndüðünde putun par-
çalarýný toplamaya çalýþýrken Ümmü’d-Der-
dâ, “Onun bir kimseye faydasý olsa önce
kendini korurdu” demiþtir (Zehebî, II, 340).

Ümmü’d-Derdâ akýllý, faziletli ve ibade-
te düþkün bir kadýndý. Ebü’d-Derdâ’nýn iba-
detlerde aþýrýya kaçmasý onu bazý sýkýntý-
lara katlanmak zorunda býraktý. Resûl-i
Ekrem’in Ebü’d-Derdâ ile kardeþ ilân et-
tiði Selmân-ý Fârisî, Ebü’d-Derdâ’yý ziyare-
te geldiði bir sýrada Ümmü’d-Derdâ’yý es-
ki kýyafetler içinde bakýmsýz halde görün-
ce bunun sebebini sordu. Onun, “Kardeþin


