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ÜMMÜ RÝ‘LE

vefat ettiðini duyunca çok üzüldü. Üzün-
tüsünü paylaþmak için Hz. Fâtýma’nýn evi-
ne gitti; Hz. Hasan ile Hüseyin’i yanýna al-
dý ve onlarla birlikte þehrin sokaklarýnda
mersiyeler söyleyerek dolaþtý; halkýn Re-
sûlullah’ýn vefatýna olan üzüntüsünü ta-
zeledi. Bu olayýn ardýndan Ümmü Ri‘le’-
nin kabilesine geri döndüðü ve kýsa bir
süre sonra vefat ettiði tahmin edilmek-
tedir.
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Ümmü Rûmân bint Âmir b. Uveymir
b. Abdiþems el-Kinâniyye

(ö. 6/628 [?] )

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Künyesiyle tanýndýðý için Zeyneb olduðu
rivayet edilen adý unutulmuþtur. Hz. Ebû
Bekir’in hanýmý ve Hz. Âiþe’nin annesidir.
Hz. Ebû Bekir ile evlenmeden önce Abdul-
lah b. Hâris b. Sahbere el-Ezdî ile evliydi.
Ýslâmiyet’ten önce kocasýyla birlikte Ye-
men’deki Serat’tan Mekke’ye geldiler ve
Hz. Ebû Bekir ile sözleþme yaparak onun
himayesinde Mekke’de yaþamaya baþladý-
lar. Bu evliliðinden daha sonralarý Ýslâmi-
yet’i kabul edecek olan Tufeyl adlý oðlu
dünyaya geldi. Kocasý vefat edince Hz.
Ebû Bekir ile evlendi ve ilk müslümanlar
arasýnda yer aldý. Resûlullah’a biat eden
kadýnlardan olan Ümmü Rûmân’ýn Hz. Ebû
Bekir ile evliliðinden Abdurrahman ve Âiþe
adlý çocuklarý doðdu. Hz. Ebû Bekir, Resûl-i
Ekrem ile birlikte hicret ettiði için daha
sonra Zeyd b. Hârise ile Hz. Peygamber’in
âzatlýsý Ebû Râfi‘i Mekke’ye gönderip Üm-
mü Rûmân ile Âiþe’yi Medine’ye getirtti
(622). Hz. Âiþe’nin Ýfk Hadisesi dolayýsýyla
aþýrý derecede sarsýldýðý günlerde Ümmü
Rûmân kýzýna öncelikle saðlýðýný düþün-
mesi gerektiðini söyledi; kendisi gibi gü-
zel, kocasý tarafýndan çok sevilen, üstelik
birçok ortaðý bulunan bir kadýnýn kýskanýl-
masýnýn ve hakkýnda dedikodu yapýlmasý-
nýn tabii olduðunu söyleyerek onu teselli
etti (Buhârî, “Tefsîr”, 24/11).

Ümmü Rûmân’ýn ne zaman vefat etti-
ði kesin þekilde bilinmemektedir. Onun 4
(626) veya 5 (627) yýlýnda, Ýbn Sa‘d’ýn be-
lirttiðine göre Zilhicce 6’da (Nisan 628)
öldüðü, Resûlullah’ýn defin sýrasýnda kab-
rine inerek dua ettikten sonra, “Allahým!
Ümmü Rûmân’ýn senin ve peygamberi-
nin uðrunda neler çektiðini en iyi sen bi-
lirsin” dediði (Ýbn Abdülber, IV, 490), sa-
hâbîlere cenazesini göstererek, “Cennet
hûrilerinden birini görmek isteyen Üm-
mü Rûmân’a baksýn” (e¹-ªabašåt, VIII,
277) buyurduðu rivayet edilmiþtir. Üm-
mü Rûmân’ýn 6 yýlýndan (628), hatta Re-
sûl-i Ekrem’in vefatýndan sonra yaþadýðý-
ný söyleyenler de vardýr (Ýbn Hacer, el-Ý½â-
be, VIII, 209). Onun Hz. Peygamber’den
bir hadis rivayet ettiði bilinmekte, tâbiîn-
den Mesrûk b. Ecda‘ýn ondan naklettiði
rivayetinin ise mürsel olduðu belirtilmek-
tedir.
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Ümmü Seleme Hind bint
Ebî Ümeyye Süheyl (Huzeyfe)

b. Mug¢re el-Kureþiyye
el-Mahzûmiyye

(ö. 62/681)

Hz. Peygamber’in hanýmý.
˜ ™

Seksen dört yaþýnda vefat ettiðine gö-
re bi‘setten on üç yýl kadar önce (milâdî
597) doðmuþ olmalýdýr. Adýnýn Remle ol-
duðu rivayeti doðru deðildir. Hind ismin-
den çok Ümmü Seleme künyesiyle tanýnýr.
Kureyþ kabilesinin Benî Mahzûm koluna
mensuptur. Soyu Resûl-i Ekrem’in soyu ile
yedinci dedeleri Mürre’de birleþir. Babasý
Ebû Ümeyye cömert olduðu ve birlikte se-
yahat ettiði yolcularýn yiyeceklerini karþý-
ladýðý için “Zâdü’r-rekb” (kafilenin azýðý) un-
vanýyla anýlýrdý. Annesi Firâsoðullarý’ndan
Âtike bint Âmir el-Kinâniyye’dir. Sahâbe-
den Abdullah, Âmir, Züheyr, Muhâcir, Rey-
ta ve Karîbe onun kardeþleri, Hâlid b. Ve-
lîd amcasýnýn oðludur. Ümmü Seleme ön-
ce diðer bir amcasýnýn oðlu, Hz. Peygam-
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Ümmü Ri‘le el-Kuþeyriyye
(ö. 11/632’den sonra)

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Hz. Peygamber devrinde Yemâme ta-
raflarýnda yaþayan Âmir b. Sa‘saa oðulla-
rýnýn Kuþeyr kabilesindendir. Kabilesinde
iyi bir eðitim alarak yetiþti. Gençliðinden
itibaren þiirle ilgilendi. Arapça’yý düzgün
kullanmasý, hitabeti ve fasih konuþmasýy-
la ün kazandý. Ümmü Ri‘le, kuvvetli bir ih-
timale göre Huneyn Gazvesi ile (8/630) Ve-
dâ haccý (10/632) arasýndaki bir tarihte Ýs-
lâm’a girdi. Müslüman olduklarýný bildir-
mek üzere Medine’ye gelen heyetler ara-
sýnda genellikle kadýnlarýn yer almadýðý bi-
lindiði halde onun Sevr b. Urve b. Abdul-
lah, Hayde b. Muâviye b. Kuþeyr ve Kurre
b. Hübeyre gibi sahâbîlerden meydana ge-
len Kuþeyr heyetiyle birlikte Medine’ye gel-
diði ve Resûl-i Ekrem ile görüþerek Ýslâm’a
girdiði anlaþýlmaktadýr. Kendine son dere-
ce güvenen Ümmü Ri‘le, bedevî olmasýna
raðmen gösterdiði cesaret ve fasih konuþ-
masýyla Hz. Peygamber’i hayrette býrak-
tý. Resûlullah ile kadýnlarý ilgilendiren bazý
konularda sohbet etti ve ona fýkýhla ilgili
önemli sorular sordu. Hanýmlarýn sosyal
hayata yeterince katýlamayýp geri planda
kaldýklarýný, zamanlarýný eþlerine ve çocuk-
larýna ayýrdýklarýný, bu sebeple cihada iþ-
tirak edemedikleri için bu sevaptan mah-
rum kaldýklarýný söyledi; bunun yerine ken-
dilerini Allah’a yaklaþtýracak sevabý bol
ameller öðretmesini istedi. Resûl-i Ekrem
de ona gece gündüz fýrsat buldukça Allah’ý
zikretmeye devam etmelerini, gözlerini ha-
rama bakmaktan sakýnmalarýný ve toplum
içinde âdâba uygun biçimde alçak sesle
konuþmalarýný tavsiye etti. Ardýndan Üm-
mü Ri‘le kadýnlarý güzelleþtirme iþini mes-
lek edindiðini, onlarý eþleri için süsleyip gü-
zelleþtirdiðini, bunu yapmanýn günah olup
olmadýðýný sordu. Hz. Peygamber de özel-
likle güzelliklerini yitirdiklerinde haným-
larýn buna ihtiyacý bulunduðunu belirte-
rek bu iþi yapmaya devam edebileceðini
bildirdi.

Kabilesine dönen ve Resûlullah’ýn hayat-
ta bulunduðu süre içinde hakkýnda baþ-
ka bilgi bulunmayan Ümmü Ri‘le, Resûlul-
lah’ýn vefatýndan sonra ridde savaþlarý es-
nasýnda kocasý Ebû Ri‘le ile birlikte tekrar
Medine’ye gitti, ancak Resûl-i Ekrem’in


