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Ümmü Râfi‘ Selmâ

Hz. Peygamber’in hizmetçisi,
kadýn sahâbî.

˜ ™

Hz. Peygamber’in âzatlý kölesi Ebû Râ-
fi‘in hanýmý olup adý ve künyesi dýþýnda ne-
sebine dair bilgi yoktur. Selmâ’nýn öncele-
ri Safiyye bint Abdülmuttalib’in hizmetçisi
iken daha sonra Hz. Muhammed’in hiz-
metine geçtiði (Ýbn Kesîr, V, 329) veya Hz.
Peygamber’e annesinden miras kaldýðý zik-
redilmektedir. Birçok kaynakta Safiyye’nin
câriyesi Selmâ ile Resûl-i Ekrem’in câriyesi
Selmâ’nýn ayný kiþi olduðu kabul edilmek-
te, bunlardan ilkini Ebû Râfi‘in annesi, ikin-
cisini onun hanýmý diye gösteren kayýtlar
Ýbn Hacer tarafýndan eleþtirilmektedir
(Teh×îbü’t-Teh×îb, XII, 425-426). Bedir Gaz-
vesi’nden sonra Medine’ye hicret eden Ebû
Râfi‘, Abbas b. Abdülmuttalib Müslüman-
lýðýný ilân edince Resûl-i Ekrem kendisini
âzat etti ve câriyesi Selmâ ile evlendirdi.
Bu evlilikten Râfi‘, Hasan, Ubeydullah (Ab-
dullah), Mu‘temir (Mugýre), Ali ve Selmâ ad-
larýnda altý çocuklarý doðdu. Bazý kaynak-
larda Zeyneb ve Abdurrahman isimli iki
çocuklarýnýn daha olduðundan bahsedilir-
se de Abdurrahman’ýn oðullarý deðil torun-
larý olmasý ihtimali daha kuvvetlidir. Ço-
cuklarýndan Ali’nin adý Hz. Peygamber ta-
rafýndan verilmiþ (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, III,
81), Ubeydullah’ýn soyundan birçok hadis
râvisi gelmiþtir. Ümmü Râfi‘, hem Resûl-i
Ekrem’e ve ailesine hizmet etmesi hem
de ebelik ve hemþirelik yapmasýyla meþ-
hurdur. Hz. Peygamber’in bütün çocukla-

rýnýn ebesi ve sütannesi olmuþtur. Hz. Fâ-
týma’nýn çocuklarýnýn ebesi de odur.

Rivayete göre Ümmü Râfi‘ bir gün na-
maz kýlarken yellenen kocasýný tekrar ab-
dest almasý için uyardýðýný, onun da bu yüz-
den kendisini dövdüðünü söyleyerek Hz.
Peygamber’e þikâyette bulunmuþ, bunun
üzerine Hz. Peygamber gülmüþ ve Ebû
Râfi‘e, “Eþin sana iyiliði tavsiye etti” bu-
yurmuþtur (Müsned, VI, 272). Resûl-i Ek-
rem’in vahiy yoluyla Zeyneb bint Cahþ ile
evlendirildiðini Zeyneb’e müjdeleyen de
Ümmü Râfi‘dir. Hz. Fâtýma’nýn vefatý sýra-
sýnda Ümmü Râfi‘ yanýnda bulundu, onun
teçhiz ve tekfin iþlerinde görev aldý. An-
cak Hz. Fâtýma’nýn öldüðü gün Ümmü Râ-
fi‘in yardýmýyla gusül abdesti alýp yeni el-
biselerini giyerek ruhunu teslim ettiði, ce-
nazesinin yýkanmamasýný istediði için bu þe-
kilde defnedildiði yolundaki rivayet (a.g.e.,
VI, 461) zayýf görülmüþ, Hz. Fâtýma’nýn ce-
nazesinin Hz. Ali, Esmâ bint Umeys ve Üm-
mü Râfi‘ tarafýndan yýkandýðýna dair haber
sahih kabul edilmiþtir (Ýbn Kesîr, V, 329).
Ümmü Râfi‘in ölüm tarihi bilinmemekle
beraber Resûlullah’ýn vefatýndan sonra bir
müddet yaþadýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim
Hz. Hasan ve Abdullah b. Abbas gibi genç
sahâbîlerin ondan Hz. Peygamber’in sevdi-
ði bir yemeði yapmasýný istemeleri üzerine,
“Evlâtlarým, siz bugün o yemekleri beðen-
mezsiniz” demesi, Resûl-i Ekrem’in vefa-
týnýn ardýndan uzunca bir süre yaþadýðý-
na ve Medine’nin sosyal þartlarýnýn deðiþ-
tiðine iþaret etmektedir. Resûlullah ile Hz.
Fâtýma’dan rivayetleri bulunan Ümmü Râ-
fi‘den torunlarý Ubeydullah b. Ali ile Ab-
durrahman hadis nakletmiþtir. Ondan ge-
len rivayetlerin bir kýsmýnýn týbba dair olu-
þu ebelik ve hemþirelik yapmasýyla ilgili ol-
malýdýr. Taberânî, Ümmü Râfi‘den nakledi-
len ikisi mükerrer on üç rivayete yer ver-
miþtir (el-Mu£cemü’l-kebîr, XXIV, 297-302).
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ÿMehmet Eren

Hatun mücevherlerini, parasýný ve þahsî
eþyalarýný alabileceklerini, ancak vakýflara
ayýrdýðý emlâk ve mallarýn satýlmasýna as-
la rýza göstermeyeceðini, onlarý Mekke ve
Medine’ye, hac yollarýna, fakir müslüman-
lara yardým için tahsis ettiðini söyledi. Bu-
nun üzerine Kahir-Billâh, Þaðab Hatun’a
iþkence yaptýrdý; yine razý olmayýnca tek
ayaðýndan astýrýp dövdürdü. Ardýndan ka-
dýlarý çaðýrarak onlarýn huzurunda Þaðab
Hatun’un bütün mal ve eþyalarýnýn, emlâ-
kinin satýlmasýna rýza gösterdiðine dair
bir belge tanzim ettirdi. Þaðab Hatun’-
dan müsadere edilen kýymetli eþya ve pa-
ra 130.000 dinarý buluyordu (Ýbnü’l-Cev-
zî, VI, 253). 321 (933) yýlýnda Þaðab Ha-
tun’un hastalýðý þiddetlenince Hâcib Ali b.
Büleyk onunla ilgilendi ve kendi annesi-
nin yanýna götürdü. Cemâziyelevvel veya
Cemâziyelâhir 321’de (Mayýs veya Hazi-
ran 933) vefat etti ve Rusâfe’deki türbe-
sine defnedildi.

Çok güzel ve cömert olduðu rivayet edi-
len Þaðab Hatun’un yýllýk geliri 1 milyon di-
nara ulaþýyordu. Bunun büyük bir kýsmý-
ný hac yollarýna, hacýlarýn yiyecek ve su ih-
tiyaçlarýný karþýlamada kullanmýþ, Baðdat’-
ta Sûkuyahyâ’daki bîmâristan dýþýnda Ka-
tîatüddakýk’te bir cami yaptýrmýþtýr. Ayrý-
ca hayýr ve hasenatý çoktu. Onun yanýnda
çalýþan herkes devlet hazinesinden yarar-
lanmýþ, kâtibi Ebû Yûsuf sorguya çekilip
21.000 dinarý müsadere edilmiþtir. Muk-
tedir-Billâh devrinde devlet otoritesi ta-
mamen onun elinde bulunduðundan dile-
diðini tayin ve azleder, mallarýný müsade-
re ettirir, hatta öldürtürdü. Vezirlik ve di-
ðer makamlarý ele geçirmek isteyenler Þa-
ðab Hatun’a rüþvet vermek zorundaydý.
Hâmid b. Abbas vezirlikten azledilip yeri-
ne Ýbnü’l-Furât el-Âkulî getirilince (311/923)
yeni vezir selefini takip ettirmiþ, mallarýna
el koyarak onu hapsettirmek istemiþ, bu-
nun üzerine Hâmid b. Abbas dârülhilâfe-
ye gidip Þaðab Hatun’a sýðýnmýþtýr. Ýsteni-
len meblaðý kendisine verebileceðini söy-
leyerek Ýbnü’l-Furât’a teslim edilmemesi-
ni ve dârülhilâfede hapsedilmesini rica et-
miþtir.
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