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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.
˜ ™

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
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ne’ye dayýlarýný ziyarete gidip dönerken Eb-
vâ’da Âmine vefat ettiðinde onun yanýn-
da bulunduðu, kendisini Mekke’ye getir-
diði ve büyüyünceye kadar dadýlýðýna de-
vam ettiði rivayetine bakýlýrsa Resûl-i Ek-
rem’e miras yoluyla intikal ettiði görüþü
daha doðru olmalýdýr. Hz. Muhammed, Ha-
tice ile evlenince Ümmü Eymen’i âzat et-
ti. O da Ubeyd b. Zeyd el-Hazrecî ile evlen-
di, bu evlilikten Eymen doðdu. Kocasý ölün-
ce, peygamberlikten kýsa bir süre sonra
Resûlullah’ýn âzatlý kölesi Zeyd b. Hârise ile
evlendi, bu evlilikten de Üsâme b. Zeyd
dünyaya geldi. Resûl-i Ekrem, Ýslâmiyet’in
ilk günlerinde kendi ev halkýyla birlikte müs-
lüman olan Ümmü Eymen’i dedesinden ve
babasýndan kalma bir yâdigâr kabul eder,
onu “annemden sonra annem” diye sever,
zaman zaman kendisini ziyaret ederdi. Hz.
Peygamber’in hicretten sonra Zeyd b. Hâ-
rise ile Ebû Râfi‘e Mekke’den Medine’ye
getirttiði ailesi ve yakýnlarý arasýnda Üm-
mü Eymen ve oðlu Üsâme de vardý.

Ümmü Eymen, Resûlullah ile birlikte
Uhud Gazvesi’ne katýldý, orada askere su
daðýttý, yaralýlarý tedavi etti, bozguna uð-
radýklarý zaman askeri savaþa teþvik etti.
Bir grup kadýnla birlikte Hayber Gazvesi’-
ne iþtirak ettiði için ganimetlerden kendi-
sine pay verildi. Oðullarý Eymen ve Üsâme
ile birlikte Huneyn Gazvesi’ne de katýldý.
Bu savaþta Hz. Peygamber’in yakýn çevre-
sinde bulunup onu koruyanlardan biri olan
oðlu Eymen Huneyn Gazvesi’nde, Mûte Sa-
vaþý’nýn (8/629) kumandanlarýndan olan eþi
Zeyd b. Hârise de bu savaþta þehid düþtü.
Ümmü Eymen konuþma sýrasýnda peltek
“se”leri sîn gibi telaffuz ederdi; Resûl-i Ek-
rem onun bir türlü söyleyemediði “selâ-
mullahi aleyküm” yerine kýsaca “selâm”
demesine izin vermiþti. Resûlullah’ýn ve-
fatýndan sonraki günlerde Hz. Ebû Bekir
ile Ömer, zaman zaman onu ziyaret eder-
di. Bu ziyaretlerden birinde Ümmü Ey-
men aðlamýþ, niçin aðladýðýný sorduklarýn-
da, “Hz. Peygamber’in vefat edeceðini bi-
liyordum, ben vahyin kesilmesine aðlýyo-
rum” demiþti. Hz. Ömer’in vefatýna ise,
“Ýslâm bugün zayýfladý” diye göz yaþý dök-
müþtü (Ýbn Sa‘d, VIII, 226, 227).

Ýbnü’s-Seken, Ümmü Eymen’in Resûl-i
Ekrem’in vefatýndan beþ ay sonra (11/632),
Ýbn Mende, Hz. Ömer’in ölümünden yir-
mi gün sonra (23/644), Vâkýdî ise Hz. Os-
man’ýn hilâfetinin ilk günlerinde (24/645)
vefat ettiðini zikretmiþ ve Baký‘ Mezarlýðý’-
na gömüldüðünü belirtmiþtir (Ýbn Sa‘d,
VIII, 226). Ýbn Ebû Hâtim, Ümmü Eymen’in
iki hadis, Zehebî (A£lâmü’n-nübelâß, II, 227)
ve baþkalarý ise beþ hadis rivayet ettiðini,

bunlarýn Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
de bulunduðunu belirtmiþtir. Ümmü Ey-
men kendisi gibi Habeþli olan, ayný isim ve
künyeyi taþýyan Hz. Peygamber’in hanýmý
Ümmü Habîbe’nin hizmetçisi Ümmü Ey-
men Bereke ile zaman zaman karýþtýrýlmýþ-
týr. Nitekim Ýslâmiyet’in ilk yýllarýnda müþ-
riklerden gördükleri zulüm üzerine Habe-
þistan’a hicret edenlerden biri Ümmü Ha-
bîbe’nin hizmetçisi Ümmü Eymen olduðu
halde bu ikisinin isimleri yine karýþtýrýlmýþ-
týr. Fakat Ýbn Hacer, bu olayda adý geçen
Ümmü Eymen’in Ümmü Habîbe’nin hiz-
metçisi olduðunu belirtmektedir (el-Ý½â-
be, IV, 250). Ayný karýþýklýk bu iki hanýmýn
vefat tarihlerinde de görülür. Mehmet Ce-
mal Öðüt, Ýslâm Tarihinin Maruf Sima-
larýndan Hazreti Muhammedin Dadýsý
Ümmü Eymen adlý bir risâle kaleme al-
mýþtýr (Ýstanbul 1941).
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Ümmü’l-Fazl el-Kübrâ Lübâbe bint Hâris
b. Hazn el-Hilâliyye

Hz. Peygamber’in 
amcasý Abbas’ýn hanýmý,

sahâbî.
˜ ™

Annesinin adý Hind bint Avf olup Resûl-i
Ekrem’in hanýmý Meymûne’nin kýz karde-
þidir. Hâlid b. Velîd’in annesi olan diðer kýz
kardeþi Lübâbe’den dolayý Lübâbe el-Küb-
râ diye anýlýr. Resûlullah’ýn hanýmý Zeyneb
bint Huzeyme, Hz. Hamza’nýn hanýmý Sel-
mâ (Sülmâ) bint Umeys ve önce Ca‘fer b.
Ebû Tâlib’le, onun vefatýndan sonra Hz.
Ebû Bekir ve onun ölümünün ardýndan Hz.
Ali ile evlenen Esmâ bint Umeys, Ümmü’l-
Fazl’ýn anne bir kardeþleridir. Hz. Hatice’-
den sonra müslüman olan ikinci kadýn-
dýr. Oðlu Abdullah’ýn, annesi ve kendisinin
Kur’an’ýn, “kadýnlardan ve çocuklardan
müstaz‘af olanlar” diye bahsettiði (en-
Nisâ 4/98) hicretten muaf tutulanlar ara-
sýnda yer aldýklarýný söylemesine bakýlýrsa

Ümmü’d-Derdâ ibadete düþkünlüðüyle
de bilinirdi. Kadýnlar onun yanýnda topla-
nýr, kendisiyle birlikte ibadet ederlerdi. Tâ-
biînden Avn b. Abdullah, Ümmü’d-Derdâ’-
nýn meclislerinde Allah’ý zikrettiklerini söy-
lemiþtir. Ümmü’d-Derdâ bu meclislerde
vaaz eder, güzel ve hikmetli sözler söyler,
bazan bunlarý levhalara yazarak talebele-
rine verirdi. Onun çevresindeki insanlarýn
ibadet hayatýna dikkat ettiði, Kur’an oku-
mayan kimselerle yolculuða çýkmadýðý, fa-
kirlerle oturup kalktýðý, insanlara dünya-
nýn cazibesine kapýlmamalarýný öðütlediði
belirtilmiþtir. Altý ay Kudüs’te, altý ay Dý-
maþk’ta ikamet ettiði belirtilen Ümmü’d-
Derdâ’nýn hayat tarzýna dair rivayetler
onun tam anlamýyla bir zühd hayatý yaþa-
dýðýný göstermektedir. Bunda muhteme-
len Ebü’d-Derdâ’nýn kimseden bir þey is-
tememesi yönündeki tavsiyeleri önemli rol
oynamýþtýr. Meymûn b. Mihrân, Ümmü’d-
Derdâ’nýn kalýn kumaþtan dokunmuþ bir
baþ örtüsü örttüðünü, kaþlarýna kadar in-
dirdiði örtüsünü bir deri parçasý ekleyerek
uzattýðýný, namazlarýný daima ilk vaktinde
kýldýðýný zikretmiþtir.
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Ümmü Eymen Bereke bint Sa‘lebe
b. Amr el-Habeþiyye

(ö. 24/645 [?] )

Hz. Peygamber’in dadýsý, sahâbî.
˜ ™

Ýlk oðlu Eymen’e nisbetle Ümmü Ey-
men, bazan da Ümmü’z-Zabâ veya Üm-
mü Üsâme künyeleriyle anýlýr. Habeþ asýllý
olup Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmut-
talib’in kölesi iken miras yoluyla babasý
Abdullah’a veya annesi Âmine’ye, onlar-
dan da kendisine intikal etti. Onun Hz.
Hatice’nin kýz kardeþi tarafýndan Resûl-i
Ekrem’e hibe edildiði de rivayet edilmek-
tedir. Ümmü Eymen’in doðumundan iti-
baren Hz. Muhammed’in dadýlýðýný yaptý-
ðý, onu emzirdiði, annesiyle birlikte Medi-

ÜMMÜ’l-FAZL


