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ÜMMÜ CEMÎL

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.
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Ümmü Muhammed Hayre bint
Ebî Hadred

b. Umeyr el-Eslemiyye
(ö. 30/650)

Kadýn sahâbî.
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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


