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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.
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Ümmü Habîbe bint Cahþ
b. Riâb el-Esediyye

Hz. Peygamber’in baldýzý
ve Hamne bint Cahþ’ýn kýz kardeþi olan

kadýn sahâbî
(bk. HAMNE bint CAHÞ).
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Ümmü’l-Hakem bint Zübeyr
b. Abdilmuttalib

el-Kureþiyye el-Hâþimiyye
(ö. 7/628’den sonra)

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Mekke’de doðdu. Ümmü Hakîm diye de
zikredilir. Kureyþ kabilesinin Hâþimoðulla-
rý kolundandýr. Babasý Hz. Peygamber’in
amcasý Zübeyr, annesi Mahzûmoðullarý’n-
dan Âtike bint Ebû Vehb’dir. Ümmü’l-Ha-
kem’in, Resûl-i Ekrem’in sütkardeþi ol-
duðu nakledilmektedir. Bazý kaynaklarda
onun, kýz kardeþi Dubâa bint Zübeyr ile ka-
rýþtýrýldýðý ve bunlarýn ayný kiþi olduðu kay-
dedilmiþse de Ýbn Hacer el-Askalânî’ye gö-
re bunlar iki kardeþtir (el-Ý½âbe, VIII, 191-
192, 194-195). Ümmü’l-Hakem, Ýslâmiyet’in
ilk yýllarýnda Müslümanlýðý kabul etti ve
müþriklerin eziyetlerine tahammül göster-
di. Bu esnada Hz. Peygamber’e Allah’a or-
tak koþmamak, haktan ayrýlmamak, hýr-
sýzlýk yapmamak, zina etmemek, çocukla-
rý öldürmemek ve Peygamber’e karþý gel-
memek üzere biat etti. Daha sonra Me-
dine’ye hicret etti. Hicretin ilk günlerinde
yaþanan sýkýntýlý dönemde Resûl-i Ekrem
kendisiyle yakýndan ilgilendi, onu zaman
zaman evinde ziyaret etti. Hayber’in fet-
hi üzerine (7/628) buradan gelen hurma-
lardan kendisine otuz vesk pay tahsis et-
ti. Ümmü’l-Hakem, Hâþimoðullarý’ndan Re-
bîa b. Hâris b. Abdülmüttalib ile evlendi
ve bu evlilikten Abdüþems, Abdülmutta-
lib, Muhammed, Abdullah, Abbas, Hârise
ve Ümeyye adlý oðullarý ile Ervâ el-Kübrâ
adlý kýzý dünyaya geldi.

Bir gün Ümmü’l-Hakem küçük oðlu Ab-
dullah ile bir yere giderken Resûlullah’ý
gördü ve oðluna Resûlullah’ýn hýrkasýný
alýp kendisine getirmesini söyledi. Abdul-
lah, Resûlullah’ýn sýrtýndaki hýrkayý çekip
alýnca o da kendisine kimin oðlu olduðunu
sordu. Abdullah kendini tanýttýktan son-
ra hýrkayý almasýný annesinin istediðini be-
lirtti. Hz. Peygamber hýrkayý çocuða ver-

di ve annesinin onu kýz kardeþi Dubâa ile
paylaþýp baþ örtüsü olarak kullanmalarýný
söyledi (Ebû Nuaym, III, 1643). Hayber Sa-
vaþý’nýn ardýndan bir daha kendinden söz
edilmeyen Ümmü’l-Hakem’in bu tarihten
kýsa bir süre sonra vefat ettiði tahmin edil-
mektedir. Ümmü’l-Hakem’den iki hadis ri-
vayet edilmiþtir (Ýbn Hazm, s. 344). Bu ri-
vayetlerin birinde belirtildiðine göre bir sa-
vaþ sonrasýnda Medine’ye esirler getiril-
miþti. Ümmü’l-Hakem kýz kardeþi Dubâa ve
Hz. Fâtýma ile birlikte Resûlullah’ýn yanýna
gitmiþ, iþlerinin çokluðundan þikâyet ede-
rek kendisine ev iþlerinde yardým edecek
bir esir vermesini istemiþti. Ancak Hz. Pey-
gamber, Bedir’de þehid düþen sahâbîle-
rin çocuklarýnýn daha erken davrandýðýný
ve esirlerin onlara ayrýldýðýný söylemiþ, Üm-
mü’l-Hakem ve beraberindekilere daha ha-
yýrlý bir iþ olarak her namazdan sonra tes-
bihata devam etmelerini tavsiye etmiþtir
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 100).
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Ümmü Hakîm bint el-Hâris b. Hiþâm
el-Kureþiyye el-Mahzûmiyye

(ö. 14/635)

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Adý bilinmemektedir. Babasý Ebû Ce-
hil’in kardeþi Hâris b. Hiþâm, annesi Hâlid
b. Velîd’in kýz kardeþi Fâtýma’dýr. Amcasý-
nýn oðlu Ýkrime b. Ebû Cehil ile evlendi,
fakat çocuklarý olmadý. Ýslâm’ýn zuhurun-
dan Mekke’nin fethine kadar kocasý ile bir-
likte müslümanlarýn aleyhinde bulundu,
Uhud Savaþý’na onunla beraber katýldý. Ýk-
rime, Ýslâmiyet aleyhindeki faaliyetleri do-
layýsýyla Hz. Peygamber’in öldürülmesini
emrettiði birkaç kiþiden biriydi. Ümmü
Hakîm, Mekke fethedilince annesi ve ba-
basýyla birlikte Müslümanlýðý kabul etti; Ýk-

manlar, Ümmü Habîbe’ye duyduklarý say-
gýdan dolayý kardeþi Muâviye’ye hilâfeti
devrinde “müminlerin dayýsý” diye hitap
ediyorlardý (Zehebî, II, 222). Resûlullah,
Ümmü Habîbe’ye Hayber gelirlerinden 80
vesk hurma, 20 vesk arpa tahsis etmiþti.
Bu gelir onun vefatýndan sonra da devam
etti. Ümmü Habîbe 44’te (664) Medine’-
de vefat etti ve Baký‘ Mezarlýðý’na defne-
dildi; bazý kaynaklarda 42 (662) veya 59
(679) yýllarýnda öldüðü de zikredilmiþtir.
Kardeþi Muâviye’yi ziyaret maksadýyla Dý-
maþk’a gittiðinde orada vefat ettiði ve
kabrinin orada olduðu þeklindeki rivayet
doðru kabul edilmemiþtir (Ýbn Asâkir, VI,
70; Zehebî, II, 220). Kaynaklarda Ümmü
Habîbe’nin Ümmü Eymen Bereke adlý bir
hizmetçisinin bulunduðu, hem adý hem
künyesi Resûl-i Ekrem’in dadýsýyla ayný ol-
duðu için bu iki Ümmü Eymen’in zaman
zaman birbirine karýþtýrýldýðý belirtilmek-
tedir.

Ümmü Habîbe, rivayet ettiði hadisler
bakýmýndan Hz. Peygamber’in hanýmlarý
arasýnda Âiþe ve Ümmü Seleme’den son-
ra gelir. Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
de onun altmýþ beþ hadis rivayet ettiði be-
lirtilmekte (Ekrem Ziyâ el-Ömerî, s. 84),
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde kýrk
üç rivayeti yer almaktadýr (VI, 325-328,
425-428). Kendisinden kardeþleri Muâvi-
ye ile Anbese, yeðeni Ebû Süfyân b. Saîd,
kölesi Ebü’l-Cerrâh, Zeyneb bint Ebû Se-
leme ve daha baþkalarý hadis rivayetinde
bulunmuþtur. Ümmü Habîbe, Habeþistan’-
da kiliselerle ilgili bir müþahedesini Resûl-i
Ekrem’e anlatmýþ ve kabirleri mescid ha-
line getirenlerin âhiretteki durumuyla il-
gili bir hadisin söylenmesine vesile olmuþ-
tur (Müsned, VI, 51; Buhârî, “Salât”, 48).
Aynur Uraler, Ümmü Habîbe’nin Rivâ-
yetleri adýyla yüksek lisans tezi hazýrla-
mýþ (1990, MÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü), bu tez daha sonra yayýmlanmýþtýr (bk.
bibl.).
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