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ÜMMÜ HARÂM

– —
ÜMMÜ’l-HÂRÝS

( 	
���א ��� )

Kadýn sahâbî.
˜ ™

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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