
321

Ümmü Hânî, Hz. Peygamber ile birlikte
Hayber Gazvesi’ne katýldý, Resûlullah ona
ganimetten pay verdi. Eski kocasýyla bir il-
gisi kalmayan Ümmü Hânî’ye Resûl-i Ek-
rem evlenme teklif etti. Bu teklife çok se-
vinen Ümmü Hânî çok sayýda küçük çocu-
ðu bulunduðunu, onlarla uðraþýrken ken-
disine karþý görevlerini yerine getireme-
yeceðinden veya çocuklarýn onu rahatsýz
etmesinden endiþe ettiðini söyledi. Hz.
Peygamber de çocuklarýna olan düþkün-
lükleri sebebiyle Kureyþli kadýnlarýn Arap
kadýnlarýnýn en hayýrlýsý olduðunu belirtti
(Ýbn Sa‘d, VIII, 152; Hâkim, IV, 58). Sonrala-
rý Ümmü Hânî’nin Resûl-i Ekrem’den ken-
disini nikâhýna almasýný istediði, Hz. Pey-
gamber’in de, “Seninle beraber hicret eden
amca kýzlarýný sana helâl kýldýk” âyetinin (el-
Ahzâb 33/50) Ümmü Hânî’nin Mekke’den
hicret etmemiþ omasý yüzünden bu nikâ-
ha imkân vermediðini kendisine söylediði
rivayet edilmektedir (Ýbn Sa‘d, VIII, 153).

Kureyþ kabilesine mensup kadýnlar ara-
sýnda isabetli görüþleri ve babasý Ebû Tâ-
lib gibi fasih konuþmasýyla tanýnan Üm-
mü Hânî, Resûlullah’tan kýrk altý hadis ri-
vayet etmiþ, rivayetleri Kütüb-i Sitte’de
ve diðer hadis kitaplarýnda yer almýþtýr.
Bunlarý kendisinden oðlu Ca‘de, Ca‘de’nin
oðullarý Yahyâ ve Urve ile Ümmü Hânî’nin
âzatlýlarý Ebû Mürre, Ebû Sâlih Bâzâm,
ayrýca Ýbn Abbas’ýn âzatlýsý Küreyb b. Ebû
Müslim ve tâbiîn neslinin muhaddislerin-
den Abdurrahman b. Ebû Leylâ, Mücâhid
b. Cebr, Atâ b. Ebû Rebâh, Urve b. Zübeyr
gibi þahsiyetler rivayet etmiþtir. Ümmü
Hânî’nin naklettiði hadislerden yirmi dör-
dü Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde
bulunmaktadýr (VI, 340-344). Cemal Öðüt,
Ümmü Hânî’nin rivayet ettiði hadislere da-
yanarak onun hayatýný Ümmü Hânî radý-
yallâhu anhâ adlý bir risâlede anlatmýþ
(Ýstanbul 1950), Hüseyin Sav da Ümmü
Hânî Bint-i Ebî Tâlib’in Hayatý ve Ha-
disçiliði adýyla bir lisans tezi hazýrlamýþ-
týr (1997, Dokuz Eylül Üniversitesi Ýlâhi-
yat Fakültesi).
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Ümmü Harâm bint Milhân (Mâlik)
b. Hâlid el-Ensâriyye

el-Hazreciyye
(ö. 28/648)

Türkler arasýnda
Hala Sultan diye bilinen 

sahâbî.
˜ ™

Hep künyesiyle anýldýðý için adý bilinme-
mekte, Ýbn Abdülber onun isminin doðru
bir tesbitinin yapýlamadýðýný zikretmekte-
dir (el-Ýstî£âb, IV, 443). Kýz kardeþi Ümmü
Süleym’e ait Rümeysâ ve Gumeysâ isim-
lerinin bazý kaynaklarda ona nisbet edildi-
ði görülmektedir. Nesebi Hazrec kabilesi-
nin kolu Neccâroðullarý’na dayanýr. Anne-
si de yine Benî Neccâr’dan Mâlik b. Adî’-
nin kýzý Müleyke’dir. Enes b. Mâlik’in anne-
si Ümmü Süleym onun kýz kardeþi, her iki-
si de Bi’rimaûne hadisesinde þehid düþen
Harâm ve Süleym de erkek kardeþleridir.
Resûl-i Ekrem’e biat eden kadýnlardan olan
Ümmü Harâm, Ubâde b. Sâmit ile evlen-
miþ ve bu evlilikten Muhammed adýnda bir
çocuðu doðmuþtur.

Resûlullah’ýn dedesi Abdülmuttalib’in
annesi Selmâ, Neccâroðullarý’ndan oldu-
ðu için Ümmü Harâm ve Ümmü Süleym
ile Resûl-i Ekrem arasýnda süt veya soy
bakýmýndan teyze-yeðen iliþkisi vardý. Bazý
âlimlere göre Ümmü Harâm, Hz. Peygam-
ber’in sütteyzelerinden biriydi, bazýlarýna
göre ise aralarýnda babasý veya dedesi yö-
nünden sütteyzeliði bulunmaktaydý (Ne-
vevî, XIII, 57; XVI, 10). Bu sebeple Resûlul-
lah kendini onlara daha yakýn hisseder, Ku-
bâ Mescidi’ni ziyarete gittiðinde her iki
kardeþin orada bulunan evlerine misafir
olur, yemek yer, öðle uykusuna yatar, ha-
zýr bulunanlara nâfile namaz kýldýrýrdý. Üm-
mü Harâm’ýn rivayet ettiðine göre bir de-
fasýnda Resûl-i Ekrem onun evinde öðle
uykusundan gülerek uyanmýþ, Ümmü Ha-
râm niçin güldüðünü sorunca uykusunda
kendisine ümmetinden fetih maksadýyla
Akdeniz’e açýlan bazý kimselerin gösteril-
diðini ve onlarýn cennetlik olduðunu söy-
lemiþ, bunun üzerine Ümmü Harâm ken-
disinin de onlarýn arasýnda bulunmasý için
dua etmesini istemiþ, o da dua etmiþtir.
Ardýndan tekrar uykuya dalmýþ, yine gü-
lerek uyanmýþ, Ümmü Harâm’ýn bu defa-
ki sorusu üzerine de ümmetinden bazýla-
rýnýn Ýstanbul’u fethetmek amacýyla sefe-
re çýkacaðýný, onlarýn da günahlarýnýn ba-

ile birlikte kendisine de annelik yapmýþtý.
Ümmü Hânî, Ýslâmiyet’ten önce Hübeyre
b. Amr b. Âiz el-Mahzûmî ile evlendi. Hü-
beyre’nin ona tâlip olduðu sýrada Resûl-i
Ekrem, Ebû Tâlib’e Ümmü Hânî ile evlen-
mek istediðini söylediyse de amcasý onu
anne tarafýndan akrabasý olan Hübeyre ile
evlendirmeyi ve onlarla akrabalýðý yenile-
meyi uygun gördü (Ýbn Sa‘d, VIII, 152).
Ümmü Hânî’nin bu evlilikten Hânî, Yûsuf,
Ömer ve Ca‘de adlý çocuklarý doðdu. Mek-
ke fethedilince Hübeyre Necran’a kaçtý;
onun Ýslâmiyet’i kabul etmeden orada öl-
düðü belirtilmektedir.

Mekke’nin fethedildiði gün Ümmü Hâ-
nî Müslümanlýðý kabul etti. Kendisinin be-
lirttiðine göre Resûl-i Ekrem o gün onun
evine gelerek boy abdesti alýp sekiz rek‘at
namaz kýlmýþtý (Müsned, VI, 342-343; Müs-
lim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 83). Ýbn Kayyim
el-Cevziyye, Hz. Peygamber bu namazý kuþ-
luk vaktinde kýldýðý için kuþluk namazý sa-
nýldýðýný, fakat bu namazýn fetih ve þükür
namazý olduðunu belirtmiþtir. Bazý riva-
yetlere göre ise Ümmü Hânî fetih günü
Resûl-i Ekrem henüz þehrin üst tarafla-
rýnda iken yanýna gitmiþ ve onun boy ab-
desti alarak sekiz rek‘at namaz kýldýðýný
görmüþtür. Bu sýrada Resûlullah kendisi-
ne iltifat ederek niçin geldiðini sordu. Üm-
mü Hânî kocasýnýn yakýnlarýndan kendisi-
ne sýðýnan iki kiþiye eman verdiðini, fakat
kardeþi Ali’nin onlarý öldürmek istediði-
ni bildirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber,
“Ümmü Hânî! Senin eman verdiðin kim-
seye biz de eman verdik” dedi (Müsned,
VI, 341, 343; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”,
82). Ümmü Hânî’nin eman verdiði kiþile-
rin Ebû Cehil’in kardeþi Hâris b. Hiþâm ile
Uhud Gazvesi’nde 100 müþrik okçusuna
kumandanlýk yapan Abdullah b. Ebû Re-
bîa veya Ümmü Seleme’nin kardeþi Zü-
heyr b. Ebû Ümeyye olduðu zikredilmek-
tedir. Mi‘rac hadisesini nakleden sahâbî-
ler arasýnda yer alan Ümmü Hânî mi‘rac
gecesi Resûlullah’ýn kendi evlerinde bu-
lunduðunu, o gece yatsý namazýný kýlýp yat-
týðýný, sabah namazýndan biraz önce ken-
dilerini uyandýrýp beraber namaz kýldýkla-
rýný belirtmiþ, Resûl-i Ekrem’in ona yatsý
namazýný kendileriyle birlikte Mekke’de kýl-
dýktan sonra Beytülmakdis’e gidip orada
namaz kýldýðýný ve sabah namazýndan ön-
ce tekrar Mekke’ye döndüðünü anlattýðý-
ný nakletmiþtir (Ýbn Hiþâm, II, 43; Ýbn Sa‘d,
I, 215). Bu rivayet Ümmü Hânî’nin Mekke
fethinden önce müslüman olduðunu, fa-
kat kocasý Hübeyre’den korktuðu için bu-
nu gizlemek zorunda kaldýðýný göstermek-
tedir.

ÜMMÜ HARÂM

42. CÝLT 4. FASÝKÜL (261) 3. Forma / 2. Kontrol
15 Þubat 2012



322

ÜMMÜ HARÂM

– —
ÜMMÜ’l-HÂRÝS

( 	
���א ��� )

Kadýn sahâbî.
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Hazrec kabilesine mensuptur. Hz. Pey-
gamber ile birlikte Huneyn Gazvesi’ne (8/
630) katýlan haným sahâbîler arasýnda yer
aldý. O gün pusu kuran düþman ordusu-
nun saldýrýsý yüzünden atlarý ve develeri
ürken müslüman öncü birliðinin geri çe-
kilmeye baþladýðýný görünce kocasý Ebü’l-
Hâris’in devesinin yularýný tutup, “Ýnsan-
lar dönüp kaçarken sen de mi Resûlullah’ý
terkediyorsun?” demiþ ve gitmesini engel-
lemiþti. Huneyn günündeki bozgun anýnda
etrafýnda 100 kadar sahâbî kalan Resûl-i
Ekrem’in yanýndan ayrýlmayan dört sahâ-
bî kadýndan biri olan Ümmü’l-Hâris’in düþ-
man saldýrýsý sýrasýnda ilk defa geri çeki-
len Benî Süleym atlýlarýný ve onlarý takip
eden Mekkeliler’i kastederek, “Ey Allah’ýn
resulü! Mekkeliler’in ve Benî Süleym’in bi-
ze yenilgiyi yaþattýðý böyle bir günde kimin
devemden geriye geçtiðini görürsem val-
lahi onu öldürürüm!” þeklindeki sözü sa-
vaþ meydanýndaki cesaret ve kararlýlýðýný
göstermektedir. Torunu Umâre b. Gaziy-
ye, Ümmü’l-Hâris’ten hadis rivayet etmiþ-
tir.
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Ümmü’l-Hayr Selmâ bint Sahr
b. Âmir el-Kureþiyye

(ö. 13/634 [?] )

Hz. Ebû Bekir’in annesi, sahâbî.˜ ™

Adýndan çok künyesiyle tanýnýr. Annesi
Huzâa kabilesinden Ümeyme bint Ubeyd’in
kýzýdýr. Ümmü’l-Hayr müslümanlar henüz
Dârülerkam’da iken Ýslâm’ý benimsedi ve
Hz. Peygamber’e biat etti. Kocasý Ebû Ku-
hâfe’nin Ýslâmiyet’e giriþi ise Mekke’nin
fethine kadar gecikti. Kaynaklarda adý ge-
nellikle Hz. Ebû Bekir’in hayatý içinde zik-
redilir. Nitekim onun müslüman olmasý hi-
kâyesi de aslýnda Ebû Bekir’le ilgilidir. Bu-

na göre Hz. Ebû Bekir, müslümanlarýn he-
nüz kýrk kiþiye bile ulaþmadýðý bir dönem-
de insanlarý Ýslâm’a davet etmek için Kâ-
be’nin yanýnda bir konuþma yapmýþ, an-
cak aralarýnda Utbe b. Rebîa’nýn da bulun-
duðu müþriklerin saldýrýsýna uðrayarak öl-
düresiye dövülmüþtür. Bu olay üzerine ken-
dinden geçen Ebû Bekir kabilesi Benî Teym
mensuplarýnca, hayatýndan ümit kesilmiþ
bir durumda evine taþýndýktan sonra ba-
basý ve akrabalarý ölüp ölmediðini anla-
mak için onu konuþturmaya çalýþtýlar. An-
cak akþama kadar baygýn kalan Hz. Ebû
Bekir’in ayýldýðýnda ilk söz olarak, “Resûlul-
lah iyi mi?” deyince ona öfkelendiler ve ba-
kýmýný annesi Ümmü’l-Hayr’a býrakarak
yanýndan ayrýldýlar. Hz. Ebû Bekir, annesi
kendisine bir þeyler yedirip içirmeye çalý-
þýrken o Resûl-i Ekrem’in ne durumda ol-
duðunu öðrenmek için ýsrar ediyordu. Üm-
mü’l-Hayr da, “Arkadaþýnýn durumunu bil-
miyorum” dedi. Bunun üzerine Hz. Ebû
Bekir annesinden, Hz. Ömer’in daha ön-
ce Ýslâm’a giren kýz kardeþi Ümmü Cemîl
Fâtýma’nýn yanýna gitmesini ve ondan Hz.
Peygamber’in durumunu sormasýný iste-
di. Ümmü Cemîl’in evine giden Ümmü’l-
Hayr ona, Ebû Bekir’in Muhammed’in na-
sýl olduðunu öðrenmek istediðini söyledi.
Müslümanlýðýný gizlemek zorunda kalan
ve Ümmü’l-Hayr’ýn müþrikler tarafýndan
gönderilmiþ olabileceðinden endiþelenen
Ümmü Cemîl, “Ben senin ne oðlunu ne de
Muhammed’i tanýrým, fakat istersen se-
ninle birlikte oðlunun yanýna gelebilirim”
deyince birlikte eve geldiler. Hz. Ebû Be-
kir, Ümmü Cemîl’e Resûl-i Ekrem’in du-
rumunu sorduðunda Ümmü Cemîl henüz
müslüman olmayan Ümmü’l-Hayr’a ba-
karak, “Annen duyacak” dedi. Ancak Hz.
Ebû Bekir ondan dolayý endiþelenmeme-
sini söyledi, o da Resûlullah’ýn iyi olduðu-
nu ve Dârülerkam’da bulunduðunu bildir-
di. Hz. Ebû Bekir de annesine Hz. Peygam-
ber’i görmek istediðini ve onu görmeden
hiçbir þey yiyip içmeyeceðini bildirdi; Üm-
mü’l-Hayr ve Ümmü Cemîl kendisini ge-
celeyin Resûl-i Ekrem’in yanýna götürdü-
ler. Hz. Ebû Bekir onu gördükten sonra,
“Ya Resûlellah! O fâsýðýn yüzümde açtýðý
yaradan baþka bir þeyim yok. Bu kadýn
benim annem Ümmü’l-Hayr’dýr ve bana
daima iyi bir annelik yapmýþtýr. Sen onu
Allah yoluna çaðýr ve kendisi için dua et.
Belki senin duanýn bereketiyle Allah onu
cehennem ateþinden kurtarýr” dedi. Hz.
Peygamber de annesi için duada bulun-
du ve kendisini Ýslâm’a davet etti; Üm-
mü’l-Hayr orada müslüman oldu.

ðýþlanacaðýný haber vermiþtir. Ümmü Ha-
râm kendisinin de onlarýn arasýnda bulun-
masý için dua etmesini isteyince Resûl-i
Ekrem ona birinci grupta olduðunu söyle-
miþtir (Buhârî, “Cihâd”, 3, 8, 63, 75, 93,
“Ýsti,cân”, 41, “Ta.bîr”, 12; Müslim, “Ýmâ-
re”, 160).

Önceleri Uhud ve Huneyn gibi savaþlar-
da bulunup yaralý askerlere hizmet eden
Ümmü Harâm’ýn kocasýyla birlikte Suriye
savaþlarýna katýlmak için Dýmaþk’a gittiði
bilinmektedir (Ýbn Asâkir, s. 486). 28 (648-
49) yýlýnda Hz. Osman’ýn halifeliði döne-
minde yapýlan ve müslümanlarýn ilk deniz
seferi olan Kýbrýs seferine yine eþiyle bir-
likte iþtirak etti. Bu sefere Ebû Zer el-Gý-
fârî, Ebü’d-Derdâ gibi sahâbîler de katýl-
mýþtý. Ümmü Harâm, Kýbrýs’a ulaþýp ge-
miden indikten sonra bindiði katýrdan düþ-
tü, boynu kýrýlarak þehid oldu ve orada def-
nedildi (Buhârî, “Cihâd”, 63, 75). Ümmü
Harâm’ýn Kýbrýs’ta Hala Sultan Tekkesi adýy-
la bilinen, Larnaka civarýnda Tuzla’daki kab-
ri bugün de ziyaret edilmektedir (bk. HA-
LA SULTAN TEKKESÝ). Kaynaklarda kabri-
nin “sâliha bir kadýnýn kabri” diye bilindiði
ve orayý gayri müslimlerin de ziyaret etti-
ði belirtilmektedir. Ümmü Harâm’ýn “hala
hatun” veya “hala sultan” diye anýlmasýnýn
sebebi teyze kelimesinin Arapça’sý olan “hâ-
le” dolayýsýyladýr. Bugün de Anadolu’nun
çeþitli yerlerinde teyzeye hala denilmekte-
dir.

Ümmü Harâm, Resûl-i Ekrem’den beþ
hadis rivayet etmiþ olup bunlardan biri Bu-
hârî ve Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerin-
de, diðerleri Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’de bulunmak-
tadýr. Kendisinden kocasý Ubâde b. Sâmit
ile Enes b. Mâlik, tâbiînden Umeyr b. Es-
ved, Atâ b. Yesâr ve Ya‘lâ b. Þeddâd b. Evs
rivayette bulunmuþtur. Hüseyin Algül, Hz.
Muhammed (S.A.V.)’in Yakýný Kýbrýs
Þehidi Hala Sultan Ümmü Haram bin-
ti Milhan adýyla küçük hacimli bir eser
yazmýþtýr (Ýstanbul 1985).
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