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ÜMMÜ RÝ‘LE
(     )
Ümmü Ri‘le el-Kuþeyriyye
(ö. 11/632’den sonra)

˜

Kadýn sahâbî.
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Hz. Peygamber devrinde Yemâme taraflarýnda yaþayan Âmir b. Sa‘saa oðullarýnýn Kuþeyr kabilesindendir. Kabilesinde
iyi bir eðitim alarak yetiþti. Gençliðinden
itibaren þiirle ilgilendi. Arapça’yý düzgün
kullanmasý, hitabeti ve fasih konuþmasýyla ün kazandý. Ümmü Ri‘le, kuvvetli bir ihtimale göre Huneyn Gazvesi ile (8/630) Vedâ haccý (10/632) arasýndaki bir tarihte Ýslâm’a girdi. Müslüman olduklarýný bildirmek üzere Medine’ye gelen heyetler arasýnda genellikle kadýnlarýn yer almadýðý bilindiði halde onun Sevr b. Urve b. Abdullah, Hayde b. Muâviye b. Kuþeyr ve Kurre
b. Hübeyre gibi sahâbîlerden meydana gelen Kuþeyr heyetiyle birlikte Medine’ye geldiði ve Resûl-i Ekrem ile görüþerek Ýslâm’a
girdiði anlaþýlmaktadýr. Kendine son derece güvenen Ümmü Ri‘le, bedevî olmasýna
raðmen gösterdiði cesaret ve fasih konuþmasýyla Hz. Peygamber’i hayrette býraktý. 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 çocuklarýna ayýrdýklarýný, bu sebeple cihada iþtirak edemedikleri için bu sevaptan mahrum kaldýklarýný söyledi; bunun yerine kendilerini Allah’a yaklaþtýracak sevabý bol
ameller öðretmesini istedi. Resûl-i Ekrem
de ona gece gündüz fýrsat buldukça Allah’ý
zikretmeye devam etmelerini, gözlerini harama bakmaktan sakýnmalarýný ve toplum
içinde âdâba uygun biçimde alçak sesle
konuþmalarýný tavsiye etti. Ardýndan Ümmü Ri‘le kadýnlarý güzelleþtirme iþini meslek edindiðini, onlarý eþleri için süsleyip güzelleþtirdiðini, bunu yapmanýn günah olup
olmadýðýný sordu. Hz. Peygamber de özellikle güzelliklerini yitirdiklerinde hanýmlarýn buna ihtiyacý bulunduðunu belirterek bu iþi yapmaya devam edebileceðini
bildirdi.
Kabilesine dönen ve Resûlullah’ýn hayatta bulunduðu süre içinde hakkýnda baþka bilgi bulunmayan Ümmü Ri‘le, Resûlullah’ýn vefatýndan sonra ridde savaþlarý esnasýnda kocasý Ebû Ri‘le ile birlikte tekrar
Medine’ye gitti, ancak Resûl-i Ekrem’in
328

vefat ettiðini duyunca çok üzüldü. Üzüntüsünü paylaþmak için Hz. Fâtýma’nýn evine gitti; Hz. Hasan ile Hüseyin’i yanýna aldý ve onlarla birlikte þehrin sokaklarýnda
mersiyeler söyleyerek dolaþtý; halkýn Resûlullah’ýn vefatýna olan üzüntüsünü tazeledi. Bu olayýn ardýndan Ümmü Ri‘le’nin kabilesine geri döndüðü ve kýsa bir
süre sonra vefat ettiði tahmin edilmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, I, 303; Yâkut, Mu£cemü’lbüldân, IV, 271; Ýbnü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe (Bennâ), VII, 331; a.mlf., el-Lübâb, III, 37-38; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe (Bicâvî), VIII, 204-205; Mehmed Zihni, Meþâhîrü’n-nisâ (haz. Bedreddin Çetiner), Ýstanbul 1982, I, 86-87; M. Saîd Mübeyyaz, Mevsû£atü ¼ayâti’½-½a¼âbiyyât, Ýdlib/Suriye 1410/
1990, s. 120; Hâlid Abdurrahman el-Ak, Mevsû£atü u¾amâß ¼avle’r-Resûl, Beyrut 1412/1991, III,
2127.
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ÜMMÜ RÛMÂN
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Ümmü Rûmân bint Âmir b. Uveymir
b. Abdiþems el-Kinâniyye
(ö. 6/628 [?] )

˜

Ümmü Rûmân’ýn ne zaman vefat ettiði kesin þekilde bilinmemektedir. Onun 4
(626) veya 5 (627) yýlýnda, Ýbn Sa‘d’ýn belirttiðine göre Zilhicce 6’da (Nisan 628)
öldüðü, Resûlullah’ýn defin sýrasýnda kabrine inerek dua ettikten sonra, “Allahým!
Ümmü Rûmân’ýn senin ve peygamberinin uðrunda neler çektiðini en iyi sen bilirsin” dediði (Ýbn Abdülber, IV, 490), sahâbîlere cenazesini göstererek, “Cennet
hûrilerinden birini görmek isteyen Ümmü Rûmân’a baksýn” (e¹-ªabašåt, VIII,
277) buyurduðu rivayet edilmiþtir. Ümmü Rûmân’ýn 6 yýlýndan (628), hatta Resûl-i Ekrem’in vefatýndan sonra yaþadýðýný söyleyenler de vardýr (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, VIII, 209). Onun Hz. Peygamber’den
bir hadis rivayet ettiði bilinmekte, tâbiînden Mesrûk b. Ecda‘ýn ondan naklettiði
rivayetinin ise mürsel olduðu belirtilmektedir.

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 Abdullah b. Hâris b. Sahbere el-Ezdî ile evliydi.
Ýslâmiyet’ten önce kocasýyla birlikte Yemen’deki Serat’tan Mekke’ye geldiler ve
Hz. Ebû Bekir ile sözleþme yaparak onun
himayesinde Mekke’de yaþamaya baþladýlar. Bu evliliðinden daha sonralarý Ýslâmiyet’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 Ümmü Rûmân ile Âiþe’yi Medine’ye getirtti
(622). Hz. Âiþe’nin Ýfk Hadisesi dolayýsýyla
aþýrý derecede sarsýldýðý günlerde Ümmü
Rûmân kýzýna öncelikle saðlýðýný düþünmesi gerektiðini söyledi; kendisi gibi güzel, kocasý tarafýndan çok sevilen, üstelik
birçok ortaðý bulunan bir kadýnýn kýskanýlmasýnýn ve hakkýnda dedikodu yapýlmasýnýn tabii olduðunu söyleyerek onu teselli
etti (Buhârî, “Tefsîr”, 24/11).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, V, 251; VIII, 276-277; Buhârî, et-TârîÅu’l-evsa¹ (nþr. Muhammed b. Ýbrâhim el-Lahîdân), Riyad 1418/1998, I, 116-117;
Kelâbâzî, Ricâlü Øa¼î¼i’l-BuÅârî, II, 858; Ýbn Abdülber, el-Ýstî£âb, IV, 448-452, 490; Ýbnü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe (nþr. Halîl Me’mûn Þîhâ), Beyrut 1418/
1997, V, 446-447; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe (Bicâvî), VIII,
206-210; a.mlf., Teh×îbü’t-Teh×îb, XII, 467-469;
Hazrecî, ƒulâ½atü Te×hîb, s. 498.
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ÜMMÜ SELEME
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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 göre bi‘setten on üç yýl kadar önce (milâdî
597) doðmuþ olmalýdýr. Adýnýn Remle olduðu rivayeti doðru deðildir. Hind isminden 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 seyahat ettiði yolcularýn yiyeceklerini karþýladýðý için “Zâdü’r-rekb” (kafilenin azýðý) unvanýyla anýlýrdý. Annesi Firâsoðullarý’ndan
Âtike bint Âmir el-Kinâniyye’dir. Sahâbeden Abdullah, Âmir, Züheyr, Muhâcir, Reyta ve Karîbe onun kardeþleri, Hâlid b. Velîd amcasýnýn oðludur. Ümmü Seleme önce diðer bir amcasýnýn oðlu, Hz. Peygam-

ÜMMÜ SELEME

ber’in sütkardeþi ve halasý Berre bint Abdülmuttalib’in oðlu Ebû Seleme el-Mahzûmî ile evlendi. Kocasý Ýslâm’ý kabul eden
on birinci, kendisi on ikinci kiþidir. Kocasý
ile birlikte Habeþistan’a hicret ettiler. Mekkeliler’in Ýslâmiyet’i benimsediðine dair
asýlsýz bir haber üzerine Mekke’ye döndüler. Ümmü Seleme, Akabe biatlarýndan bir
yýl önce kocasýyla beraber Medine’ye hicret etmek üzere yola çýktýysa da Mahzûmoðullarý onun hicretine izin vermedi. Kocasý Ebû Seleme’nin ailesi oðlu Seleme’yi,
“Bu çocuk da bizim ailemize mensuptur”
diyerek onu Ümmü Seleme’nin elinden aldý ve anne ile oðlunu birbirinden ayýrdý. Bunun üzerine Ebû Seleme tek baþýna hicret etti. Hem kocasýndan hem oðlundan
ayrýlan Ümmü Seleme bir yýl boyunca göz
yaþý döktü. Onun bu durumuna dayanamayan iki aile Ümmü Seleme ile oðlunun
birlikte hicretine izin verdi. Ana oðulun
yalnýz baþýna Medine’ye doðru gittiðini gören ve o sýrada henüz müslüman olmayan Osman b. Talha Medine’ye kadar onlara refakat etti. Böylece Kureyþ kabilesinden Medine’ye ilk hicret edenler Ümmü
Seleme ile kocasý oldu. Ümmü Seleme’nin
çocuklarý Ömer, Dürre ve Zeyneb’i Medine’de dünyaya getirdiði (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, VIII, 222) veya bütün çocuklarýný Habeþistan’da doðurduðu rivayet edilmektedir
(Zehebî, I, 151). Bunlardan Ýbn Ebû Seleme diye bilinen Ömer, Resûl-i Ekrem’in,
“Oðlum, besmele çek, sað elinle ye ve hep
önünden ye!” diye kendisine yemek âdâbýný öðretmesiyle tanýnýr (Buhârî, “Et.ime”,
2, 3; Müslim, “Eþribe”, 108).
Ümmü Seleme’nin ilk eþi Ebû Seleme,
Uhud Gazvesi’nde aldýðý yaranýn daha sonra nüksetmesi üzerine hastalandý. Önce
eþinden ölümü halinde kimseyle evlenmemesini istediyse de daha sonra bu görüþünden vazgeçerek ona mutlaka evlenmesini öðütledi, ayrýca kendisinden daha
hayýrlý biriyle evlenmesi için dua etti. Ebû
Seleme vefat edince (4/625) Ümmü Seleme kocasýnýn ardýndan günlerce aðladý ve
Resûl-i Ekrem’e ne yapmasý gerektiðini
sordu, o da kocasýndan daha hayýrlý birini
eþ olarak kendisine nasip etmesi için Allah’a dua etmesini söyledi. Kendisine önce Hz. Ebû Bekir, ardýndan Ömer evlenme teklif etti, fakat bu teklifleri kabul etmedi, daha sonra da Resûlullah’tan evlenme teklifi geldi. Ümmü Seleme bu teklifi
olumlu karþýlamakla birlikte hem yaþlý hem
de kýskanç bir kadýn olduðunu, ayrýca çok
sayýda çocuðu bulunduðunu ileri sürdü.
Hz. Peygamber ona kendisinin daha yaþlý
olduðunu, kýskançlýðýný gidermesi için Al-

lah’a dua edeceðini, çocuklarýna da sahip
çýkacaðýný söyleyince Ümmü Seleme evlenme teklifini kabul etti (Müsned, IV, 2728; VI, 307; Müslim, “Cenâ,iz”, 3, 4) ve 4.
yýlýn Þevvalinde (Mart 626) ümmehâtü’lmü’minîn arasýna katýldý. Bazý gazvelere
eþlerini de götüren Resûl-i Ekrem ile Hayber ve Tâif seferlerine iþtirak etti.
Ümmü Seleme çok güzel bir kadýndý.
Hz. Âiþe onun güzelliðini duyduðu zaman
kendisini kýskandýðýný, yüzünü görünce anlatýlandan daha da güzel olduðunu farkettiðini söylerdi (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, VIII, 151152, 224). Resûl-i Ekrem isabetli görüþleri
sebebiyle Ümmü Seleme’nin fikrini alýrdý.
Meselâ Hudeybiye Antlaþmasý’nda Mekkeliler’e büyük tâvizler verildiðini düþünen
müslümanlar üzüntü içinde iken Resûlullah onlara kurbanlarýný Hudeybiye’de kesmelerini ve týraþ olmalarýný emrettiði ve bunu üç defa tekrarladýðý halde hiç tepki vermediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber,
Ümmü Seleme’nin yanýna giderek üzüntüsünü dile getirdi. Ümmü Seleme ona
dýþarý çýkýp kurbanýný kesmesini ve kendisini týraþ ettirmesini, ardýndan ashabýnýn
da mutlaka bu davranýþlarýný izleyeceðini
söyledi. Hz. Peygamber onun tavsiyesini
uyguladý ve gerçekten Ümmü Seleme’nin
dediði gibi oldu (Buhârî, “Þürût”, 15). Bir
defasýnda Ümmü Seleme, Resûl-i Ekrem
kendi hücresinde iken Cebrâil’i insan kýlýðýnda gördü. Cebrâil gittikten sonra Hz.
Peygamber ona bu þahsýn kim olduðunu
sorunca Dihye b. Halîfe el-Kelbî diye cevap
verdi, Resûlullah da onun Cebrâil olduðunu bildirdi (Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”,
100). Resûl-i Ekrem’in en son vefat eden
eþi Ümmü Seleme’dir. 62 (681) yýlýnda Medine’de öldü ve Baký‘ Kabristaný’na defnedildi. Bu tarih 59 (679) ve 61 (680) olarak
da zikredilmiþtir. Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da þehid düþtüðü haberi gelince (61/680)
üzüntüsünden bayýlmasý, müslümanlarýn
kendisine tâziyede bulunmasý onun en erken bu yýlýn sonlarýna doðru vefat ettiðini
göstermektedir.
Resûlullah’ýn eþleri arasýnda Hz. Âiþe’den sonra en çok hadis rivayet eden Ümmü Seleme olmuþtur. Kendisi Resûl-i Ekrem’den baþka ilk kocasý Ebû Seleme’den,
Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve Hz. Fâtýma’dan 378
hadis rivayet etmiþ, bu sebeple “ashâbü’lmiîn” (200 ile 1000 arasýnda hadis rivayet eden
on sahâbî) arasýna girmiþtir. Habeþistan’a
hicret eden müslümanlarýn Mekke’ye iade
edilmesi için Necâþî Ashame’ye gönderilen heyetle ilgili olaylarý ve Ashame’nin huzurunda yapýlan konuþmalarý en geniþ þekilde Ümmü Seleme rivayet etmiþtir (Müs-

ned, I, 201-203; V, 290-292). Rivayetlerinden on üçü Øa¼î¼-i BuÅârî ve Øa¼î¼-i
Müslim’de, üçü yalnýz Øa¼î¼-i BuÅârî’de, üçü de yalnýz Øa¼î¼-i Müslim’dedir.
Ýlminden dolayý Hz. Peygamber’in hanýmlarý arasýnda Hz. Âiþe ile en iyi geçinen Ümmü Seleme’dir. Onun ilme olan meraký sebebiyle Resûl-i Ekrem’e birçok soru sormasý, kadýnlarýn da ihtilâm olduðu, boy abdesti alýrken saç örgüsünü çözmeye gerek bulunmadýðý, insanýn kendi çocuklarý
için yaptýðý harcamalardan dolayý sevap
kazandýðý gibi konularý rivayet etmesi
önemli kabul edilmektedir. Sahâbe neslinin kadýn müctehidleri arasýnda yer alan
Ümmü Seleme, uzun bir hayat sürdüðü
için daha sonraki yýllarda müslümanlarýn
çeþitli sorularýný cevaplandýrmýþ ve isabetli görüþleriyle çaðdaþlarýna yol göstermiþtir. Kendisinden çocuklarý Ömer ile Zeyneb, kardeþi Âmir, âzatlý köleleri Abdullah b. Râfi‘, Nâfi‘, Sefîne, Ebû Kesîr, ayrýca Ýbn Abbas, Hz. Âiþe, Ebû Saîd el-Hudrî gibi sahâbîler; Hasan-ý Basrî’nin annesi olup kendisinin de hizmetinde bulunan
Hayre, Amre bint Abdurrahman, Saîd b.
Müseyyeb, Esved b. Yezîd, Hiþâm b. Urve,
Þa‘bî, Süleyman b. Yesâr, Ýbn Ebû Müleyke, Mesrûk b. Ecda‘ gibi tâbiîler rivayette
bulunmuþtur. Sahâbe içinde otuz kadar
olduklarý söylenen Kur’an hâfýzlarý arasýnda Ümmü Seleme’nin adý da zikredilmektedir. Onun diðer hâfýzlardan farklý yönü
birçok âyeti Resûl-i Ekrem’den ilk defa duymasýdýr.

Ümmü Seleme hakkýnda Emine Ömer
Harrât Ümmü Seleme el-£âšýletü’l-£âlime ümmü’l-müßminîn ve Emine Emizyân Hasenî Ümmü Seleme Ümmü’l-müßminîn adýyla birer eser yazmýþtýr (bk. bibl.).
Ayrýca Hafsa bint Abdülkerîm ez-Zeyd Ümmü’l-müßminîn Ümmü Seleme raŠýyallåhu £anhâ ve cühûdühü’d-da£aviyye
(1414/1994, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed
b. Suûd el-Ýslâmiyye külliyyetü’d-da‘ve ve’li‘lâm) ve Ubeydullah Ebü’l-Kasým Muhammed Refîk Müsnedü Ümmi’l-müßminîn
es-Seyyide Ümmi Seleme min Müsnedi’l-Ýmâm A¼med b. ¥anbel (1404, Câmiatü Ümmi’l-kurâ külliyyetü’þ-þerîa ve’ddirâsâti’l-Ýslâmiyye) adýyla yüksek lisans
tezi hazýrlamýþlardýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, I, 201-203; IV, 27-28; V, 290-292; VI,
307; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, VIII, 86-96; Hâkim, elMüstedrek (Atâ), IV, 17-21; Zehebî, A£lâmü’nnübelâß, I, 150-152; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe (Bicâvî),
VIII, 150-152, 221-225; a.mlf., Teh×îbü’t-Teh×îb,
XII, 455-457; Köksal, Ýslâm Tarihi (Medine), XI,
144-152; M. Saîd Mübeyyaz, Mevsû£atü ¼ayâti’½½a¼âbiyyât, Ýdlib/Suriye 1410/1990, s. 744-758;
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Emîne Ömer Harrât, Ümmü Seleme el-£âšýletü’l£âlime ümmü’l-müßminîn, Dýmaþk 1415/1995;
Abdüssettâr eþ-Þeyh, A£lâmü’l-¼uffâ¾ ve’l-mu¼addi¦în, Dýmaþk-Beyrut 1417/1997, II, 309338; Emîne Emizyân Hasenî, Ümmü Seleme ümmü’l-müßminîn, Rabat 1419/1998, I-II.

ÿM. Yaþar Kandemir

–

—
ÜMMÜ SELEME el-ENSÂRÝYYE
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(bk. ESMÂ bint YEZÎD).

–
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ÜMMÜ SÝNÂN
( % '   )

˜

Hekimlik yapan kadýn sahâbî.
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Benî Huzâa’nýn Medine yakýnlarýndaki
Harretülvebere’de oturan Eslemoðullarý
koluna mensuptur. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra ensardan bir
grup hanýmla birlikte gelerek müslüman
oldu. Ümmü Sinân ve beraberindekiler
Resûl-i Ekrem’e Allah’tan baþka hiçbir ilâha inanmayýp ibadet etmeyeceklerine, Allah’a ve resulüne itaat edeceklerine, yalan
konuþmayacaklarýna, içki içmeyeceklerine,
zina etmeyeceklerine ve çocuklarýný öldürmeyeceklerine dair söz vererek biat ettiler (Ýbn Sa‘d, VIII, 227).
Hz. Peygamber zamanýnda kadýnlar savaþlarda görev üstlenir, yaralýlarýn tedavisi, su ve yiyecek temini gibi hizmetlerde
bulunurdu. Ümmü Sinân, Resûl-i Ekrem’in
yanýna gelerek yaralýlarýn tedavisiyle ilgilenmek, su taþýmak ve su kýrbalarýný dikmek
gibi görevler alabileceðini söyledi ve Hayber Gazvesi’ne katýlmak için izin istedi. O
da kendisine, “Seninle birlikte olacak hanýmlar var; ister kabilenle istersen bizimle birlikte savaþa katýlabilirsin” dedi. Ümmü Sinân, Hz. Peygamber ailesiyle birlikte
olmayý tercih ederek Ümmü Seleme ile
beraber Hayber seferine katýldý ve savaþta yaralýlarýn tedavisiyle ilgilendi. Savaþ sonunda ganimetten kendisine gümüþ takýlar, Yemen tarzý elbise, saçaklý yaygý, Fedek kadifesinden kumaþ, bir adet bakýr
tencere ve 7 dinara sattýðý bir deve düþtü (Vâkýdî, II, 687). Ümmü Sinân, Hz. Peygamber’in Hayber’in fethinden dönüþ yolunda Safiyye bint Huyey ile evlenmesinde Safiyye’nin hazýrlanmasýna yardým etti. Onun Tebük Gazvesi (9/630) hazýrlýklarýna da katýldýðý anlaþýlmaktadýr (a.g.e.,
III, 991-992).
Ýbn Sa‘d ve Ýbn Hacer, Resûlullah’ýn sohbetlerine devam eden Ümmü Sinân’ýn
onunla cuma ve bayram namazlarýna iþti330

rak ettiðini belirtirler (e¹-ªabašåt, VIII, 227;
el-Ý½âbe, VIII, 411-412). Resûl-i Ekrem, Vedâ haccýndan döndükten sonra Ümmü Sinân’a hacca gelmeme sebebini sormuþ,
o da, “Ýki devemiz var; biriyle eþim ve oðlum hacca gitti, diðerini ise arazimizi sulamada kullandýk” diye cevap vermiþti. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Ramazan gelince umre yap; zira ramazanda yapacaðýn
bir umre nâfile haccýn sevabýna denktir”
buyurarak onu teselli etti (Buhârî, “.Umre”, 4; Müslim, “Hac”, 222). Ümmü Sinân’ýn
kocasý Ebû Sinân’ýn sahâbî olduðu dýþýnda
hakkýnda bilgi yoktur. Oðlu Sinân annesinin saðlýðýnda vefat etmiþtir. Cenazeye katýlanlarýn kendisine sabretmesini tavsiye
ettikleri ve Resûl-i Ekrem’in bunu yapanlara cenneti müjdelediði kaydedilmiþtir
(Tirmizî, “Cenâ,iz”, 36).
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ÜMMÜ SÜLEYM
( ('   )
Ümmü Süleym Gumeysâ bint
Milhân (Mâlik) b. Hâlid
el-Ensâriyye el-Hazreciyye

˜

Enes b. Mâlik’in annesi, sahâbî.

™

Adýnýn Rümeysâ, Rümeyse, Rümeyle,
Sehle ve Üneyfe olduðu da zikredilmiþtir.
Nesebi Hazrec kabilesinin bir kolu olan
Neccâroðullarý’na dayanmaktadýr. Annesi
yine Benî Neccâr’dan Mâlik b. Adî’nin kýzý
Müleyke’dir. Kýbrýs seferine katýlan ve orada þehid olan Ümmü Harâm ile Bi’rimaûne olayýnda þehid düþen Harâm ve Süleym
onun kardeþleridir. Câhiliye döneminde
Mâlik b. Nadr ile evlendi, bu evlilikten Enes
b. Mâlik doðdu. Ümmü Süleym’in, Resûl-i
Ekrem henüz Mekke’de iken ensardan ilk
müslüman olanlarla birlikte Ýslâmiyet’i kabul etmesine ve oðlu Enes’e kelime-i tevhidi öðretmesine çok kýzan kocasý Mâlik
b. Nadr Medine’yi terkedip Suriye’ye gitti
ve düþmanlarýndan biri tarafýndan öldürüldü. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret
ettiði günlerde Ümmü Süleym oðlu Enes’i
alýp onun yanýna götürdü; Enes’in akýllý
bir çocuk olduðunu belirterek onu kendi-

sinin hizmetine vermek istediðini söyledi.
Enes o günden itibaren Resûlullah’ýn vefatýna kadar on yýl süreyle kendisine hizmet etti.
Ebû Talha el-Ensârî dul kalan Ümmü Süleym’e evlenme teklif etti. Ümmü Süleym,
onun putlara tapmaktan vazgeçip Ýslâmiyet’i kabul ettiði takdirde mehir almadan
kendisiyle evleneceðini söyledi. Bunun üzerine Ebû Talha müslüman oldu ve Ümmü
Süleym ile evlendi, bu evlilikten Ebû Umeyr
ve Abdullah adlarýndaki çocuklarý doðdu.
Resûl-i Ekrem, annesi de Medineli olduðu için Ebû Talha’ya dayý diye iltifat eder
(Hâkim, III, 351), zaman zaman onun evine gider, Ümmü Süleym’in hazýrladýðý yemeði yer ve orada öðle uykusuna (kaylûle) yatardý. Gerek Ümmü Süleym gerekse kýz kardeþi Ümmü Harâm, Resûlullah’ýn
süt veya soy bakýmýndan teyzeleri olduklarý için (Nevevî, XVI, 10) Hz. Peygamber
onlarýn evinde kaylûle yapmakta sakýnca
görmezdi. Resûl-i Ekrem’e niçin sadece
Ümmü Süleym’in evinde istirahat ettiði sorulduðunda onun kardeþi Harâm b. Milhân’ýn Ýslâm uðrunda þehid olmasýndan
dolayý kendisine acýdýðýný söylerdi (Buhârî, “Cihâd”, 38; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 104). Bir defasýnda Ümmü Süleym,
Resûlullah kaylûle yapacaðý sýrada altýna
deri bir yaygý serdi; sýcaðýn ve derinin etkisiyle onun terlediðini görünce yüzündeki iri ter tanelerini biriktirmeye baþladý. O
esnada uyanan ve ona ne yaptýðýný soran
Resûl-i Ekrem’e kendisinden çýkan bereketleri topladýðýný ve onlarý güzel koku þiþesine koyacaðýný (bir baþka rivayete göre ise
çocuklarýnýn bu terin bereketine nâil olmasý için
onu biriktirdiðini) söyledi (Müslim, “Feçâ,il”,
84, 85). Yine evinde bulunduðu bir gün Hz.

Peygamber duvarda asýlý su kýrbasýna aðzýný dayayýp su içtikten sonra Ümmü Süleym kýrbanýn emziðini kesip sakladý (Ýbn
Sa‘d, VIII, 428). Resûl-i Ekrem hac görevini ifa ettiði esnada týraþ olunca baþýnýn sol
tarafýndan kesilen saçlarý Ebû Talha’ya verdi, Ümmü Süleym de bu saçlarýn bir kýsmýný muhafaza etti.
Bir gün Ebû Talha’nýn Enes’i Hz. Peygamber’e göndererek onu yemeðe davet
ettiði, fakat Resûlullah’ýn ehl-i Suffe’den
yetmiþ veya seksen kadar sahâbîyi de yanýna alýp Ebû Talha’nýn evine gittiði, evde
birkaç kiþiye yetecek kadar yemek bulunduðundan Ebû Talha’nýn telâþlandýðý, fakat Ümmü Süleym’in Resûlullah varken telâþlanmaya gerek olmadýðýný söylediði ve
Resûl-i Ekrem yemeðin bereketlenmesi
için dua edip sahâbîleri onar kiþilik gruplar halinde sofraya oturtunca hepsinin kar-

