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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
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ÜMMÜ’l-FAZL
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(bk. ÜMMÜ KÜLSÛM).
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ÜMMÜ HABÎBE
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Ümmü Habîbe Remle
bint Ebî Süfyân Sahr b. Harb el-Ümeviyye

(ö. 44/664)

Hz. Peygamber’in hanýmý.
˜ ™

Ýslâmiyet’ten on yedi yýl önce doðdu. Ba-
basý Kureyþ kabilesinin reislerinden Ebû
Süfyân, annesi Safiyye bint Ebü’l-Âs b.
Ümeyye b. Abdüþems’tir. Soyu Resûl-i Ek-
rem’in soyu ile dedeleri Abdümenâf’ta bir-
leþir. Ümmü Habîbe, Resûl-i Ekrem’in ha-
lasý Ümeyme’nin oðlu Ubeydullah b. Cahþ
ile evlendi. Ubeydullah, Hanîfler’den olup
putlara tapmazdý, daha sonra da Hýristi-
yanlýðý kabul etmiþti. Ümmü Habîbe ve ko-
casý ilk müslümanlar arasýnda yer aldý. Bi‘-
setin 6. yýlýnda (616) müþriklerin baskýsý-
na dayanamayýp ikinci kafile ile Habeþis-
tan’a hicret ettiler. Hicret sýrasýnda hami-
le olan Ümmü Habîbe, Habeþistan’da bir
kýz çocuðu dünyaya getirdi. Ona Habîbe
adýný verdikleri için asýl o günden sonra
Ümmü Habîbe diye anýldý. Baþka çocuðu
da olmadý. Kocasý ile birlikte Habeþistan’-
da Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in yanýnda bir süre
müslümanlarýn önderliðini yaptýlar. Ancak
daha sonra Ubeydullah b. Cahþ irtidad
ederek önceki dinine döndü ve Ümmü Ha-
bîbe’yi de dininden dönmeye zorladý, fa-
kat o buna þiddetle karþý koyduðu için bo-
þandýlar. Habeþistan’daki sahâbîleri de irti-
dad etmeye çaðýran Ubeydullah orada hý-
ristiyan olarak öldü.

Köklü ve zengin bir aileye mensup olan,
fakat henüz Müslümanlýðý benimsememiþ
Mekke’deki babasýnýn yanýna dönemeyen
Ümmü Habîbe, Habeþistan’da çocuðuyla
yalnýz kaldý. Resûl-i Ekrem onun çektiði sý-
kýntýlarý bildiðinden kendisiyle evlenme-

ye karar verdi. 6 veya 7 yýlýnda (628-629)
Amr b. Ümeyye’yi hem Necâþî Ashame’yi
Ýslâm’a davet etmesi hem de kendi adýna
Ümmü Habîbe’ye dünürlük yapmasý için iki
mektupla Habeþistan’a gönderdi. Mektu-
bunda Necâþî Ashame’den kendisini Üm-
mü Habîbe ile evlendirmesini ve onunla
birlikte Habeþistan’da bulunan müslüman-
larý Medine’ye göndermesini istedi. Bu tek-
lifi duyan Ümmü Habîbe çok sevindi ve
haberi getiren Necâþî Ashame’nin câriye-
si Ebrehe’ye üzerindeki takýlarý verdi, ni-
kâh için de Hâlid b. Saîd’i vekil tayin etti.
Necâþî Ashame orada bulunan müslüman-
larý toplayarak Hz. Peygamber’in isteðini
duyurdu ve Resûlullah adýna Ümmü Habî-
be’ye 400 dinar mehirle bir gerdanlýk ver-
di, hizmetçisi Ebrehe’yi de ona yardým et-
mekle görevlendirdi. Nikâh Resûlullah ye-
rine vekili tarafýndan yapýldýðý için gýyâbî ni-
kâh þeklinde gerçekleþti. Ebû Süfyân o sý-
rada müþrik olduðundan velâyetine mü-
racaat edilmedi (Þâfiî, V, 8, 15). Onun bu
evliliðe çok öfkelenmesi beklenirken olayý
duyduðunda Resûl-i Ekrem için, “O redde-
dilmeyecek biridir” diyerek evliliði benim-
sediðini gösterdi; bu evlilik ayný zamanda
onun Ýslâmiyet’e yaklaþmasýna vesile ol-
du. Ýbn Abbas, “Bakarsýnýz, Allah düþman
olduðunuz kimselerle aranýzda bir sevgi
ortaya çýkarýr” meâlindeki âyetin (el-Müm-
tehine 60/7) bu hadise üzerine indiðini söy-
lemiþtir (Þevkânî, V, 214). Ümmü Habîbe
peygamber eþi olmaya lâyýk, üstün özel-
liklere sahip bir kadýndý. Müslüman olduk-
tan sonra babasýnýn ve diðer müþriklerin
baskýlarýna katlandý ve hamileliðine rað-
men Habeþistan’a hicret etme cesaretini
gösterdi. Ebû Süfyân, Hudeybiye Antlaþ-
masý’nýn uzatýlmasýný temin için Medine’-
ye gelmiþ, teklifi Resûl-i Ekrem tarafýndan
kabul edilmeyince kýzý Ümmü Habîbe’nin
yanýna gitmiþti. Eve girdiðinde yerdeki dö-
þeðe oturmak istemiþ, fakat Ümmü Ha-
bîbe onun Hz. Peygamber’in döþeðine otu-
ramayacaðýný belirtmiþti (Ýbn Sa‘d, VIII, 99-
100).

Ýbn Asâkir’in naklettiði bir hadise gö-
re Resûlullah’ýn cennetlik olduðunu müj-
delediði Ümmü Habîbe (TârîÅu Dýmaþš,
VI, 90) ondan sonra otuz yýl daha yaþadý.
Resûl-i Ekrem’in vefatýnýn ardýndan çýkan
fitnelere karýþmadý. Dayýsýnýn oðlu Hz. Os-
man’ýn evi muhasara edildiðinde onun evi-
ne gitti. Ýsyancýlardan biri baþ örtüsünü
çekerek Ümmü Habîbe’nin yüzünü açýn-
ca ona, “Allah elini koparsýn” diye beddua
etti; orada bulunanlardan biri bu kiþinin
sað kolunu kesti (a.g.e., VI, 91). Müslü-

(Buhârî, “Cenâ,iz”, 80) oðlu ile birlikte ko-
casýndan önce Ýslâm’a girdiði ve bu sebep-
le hicretini ertelediði anlaþýlýr. Abbas’la ev-
liliðinden Fazl, Abdullah, Ubeydullah, Ma‘-
bed, Kusem ve Abdurrahman adlarýný ta-
þýyan, her biri Ýslâm tarihinde önemli ye-
re sahip olan altý erkek ve Ümmü Habîb
adlý bir kýz çocuklarý dünyaya geldi. Þair Ab-
dullah b. Yezîd el-Hilâlî bunlar için, “Hiçbir
asil kadýn Ümmü’l-Fazl’ýn altý oðlu gibi ço-
cuk dünyaya getirmemiþtir; kocasý da pey-
gamberlerin sonuncusu ve en hayýrlýsýnýn
amcasýdýr” demiþtir (Ýbnü’l-Esîr, VII, 253).
Ümmü’l-Fazl’ýn Hz. Osman’ýn halifeliði dö-
neminde ve kocasýndan önce vefat ettiði
nakledilmektedir.

Bir rivayete göre Hz. Peygamber’in âzat-
lýsý Ebû Râfi‘in henüz Abbas’ýn kölesi iken
Zemzem Kuyusu civarýnda aðaçtan oyarak
bardak yapmakla meþgul olduðu, Ümmü’l-
Fazl’ýn da orada bulunduðu bir sýrada yan-
larýna Ebû Süfyân gelmiþti. Ebû Süfyân,
Bedir Gazvesi’ndeki yenilgiyi anlatýrken
müslümanlarýn yardýmýna gelen yaðýz at-
lara binmiþ, beyaz elbiseler giyinmiþ insan-
lar tarafýndan bozguna uðratýldýklarýný söy-
leyince Ebû Râfi‘ onlarýn insan deðil me-
lek olduðunu belirtmiþ, orada bulunan ve
buna öfkelenen Ebû Leheb onu dövmüþ,
Ümmü’l-Fazl da cesaretle onun karþýsýna
dikilip eþinin kölesini kurtarmýþtýr. Resûl-i
Ekrem zaman zaman baldýzý Ümmü’l-Fazl’ý
ziyarete gider, saçlarýný düzeltmesine ve
gözüne sürme çekmesine izin verir, orada
bazan öðle uykusuna (kaylûle) yatardý.
Ümmü’l-Fazl bir gece rüyasýnda Resûlul-
lah’ýn bir organýnýn kendi evinde olduðu-
nu görmüþ, bunu kendisine anlatýnca, “Ha-
yýrlý bir þey görmüþsün; kýzým Fâtýma bir
erkek çocuk dünyaya getirdi, oðlun Ku-
sem’in sütünden ona da ver” demiþ, Üm-
mü’l-Fazl da Hüseyin’i emzirmiþ ve onu
alýp dedesine getirmiþ, Resûlullah bebeði
öpüp kokladýktan sonra annesine gönder-
miþtir (Müsned, VI, 339, 340). Sahâbîler,
Arafat’ta bulunduklarý sýrada Resûlullah’ýn
oruçlu olup olmadýðý konusunda ihtilâf et-
miþ, fakat kendisine sormaya çekinmiþler-
di. Bunu gören Ümmü’l-Fazl devesi üzerin-
de vakfe yapmakta olan Resûl-i Ekrem’e
bir bardak süt göndermiþ, onun bunu iç-
mesiyle mesele kendiliðinden halledilmiþ-
tir (Müsned, I, 217, 278, 279, 344, 359; VI,
338, 340; Tirmizî, “Savm”, 47). Sahâbe ve
tâbiînden pek çok kimse, özellikle de oðlu
Abdullah b. Abbas, Ümmü’l-Fazl’dan ha-
dis rivayet etmiþ, Buhârî ve Müslim onun
bir hadisini el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerine al-
mýþtýr; diðer rivayetleri Kütüb-i Sitte’de
yer almaktadýr.


