
328

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
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lah’a dua edeceðini, çocuklarýna da sahip
çýkacaðýný söyleyince Ümmü Seleme ev-
lenme teklifini kabul etti (Müsned, IV, 27-
28; VI, 307; Müslim, “Cenâ,iz”, 3, 4) ve 4.
yýlýn Þevvalinde (Mart 626) ümmehâtü’l-
mü’minîn arasýna katýldý. Bazý gazvelere
eþlerini de götüren Resûl-i Ekrem ile Hay-
ber ve Tâif seferlerine iþtirak etti.

Ümmü Seleme çok güzel bir kadýndý.
Hz. Âiþe onun güzelliðini duyduðu zaman
kendisini kýskandýðýný, yüzünü görünce an-
latýlandan daha da güzel olduðunu farket-
tiðini söylerdi (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, VIII, 151-
152, 224). Resûl-i Ekrem isabetli görüþleri
sebebiyle Ümmü Seleme’nin fikrini alýrdý.
Meselâ Hudeybiye Antlaþmasý’nda Mek-
keliler’e büyük tâvizler verildiðini düþünen
müslümanlar üzüntü içinde iken Resûlul-
lah onlara kurbanlarýný Hudeybiye’de kes-
melerini ve týraþ olmalarýný emrettiði ve bu-
nu üç defa tekrarladýðý halde hiç tepki ver-
mediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber,
Ümmü Seleme’nin yanýna giderek üzün-
tüsünü dile getirdi. Ümmü Seleme ona
dýþarý çýkýp kurbanýný kesmesini ve kendi-
sini 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 kýlý-
ðýnda gördü. Cebrâil gittikten sonra Hz.
Peygamber ona bu þahsýn kim olduðunu
sorunca Dihye b. Halîfe el-Kelbî diye cevap
verdi, Resûlullah da onun Cebrâil olduðu-
nu bildirdi (Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”,
100). Resûl-i Ekrem’in en son vefat eden
eþi Ümmü Seleme’dir. 62 (681) yýlýnda Me-
dine’de öldü ve Baký‘ Kabristaný’na defne-
dildi. 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 er-
ken bu yýlýn sonlarýna doðru vefat ettiðini
göstermektedir.

Resûlullah’ýn eþleri arasýnda Hz. Âiþe’-
den sonra en çok hadis rivayet eden Üm-
mü Seleme olmuþtur. Kendisi Resûl-i Ek-
rem’den baþka ilk kocasý Ebû Seleme’den,
Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve Hz. Fâtýma’dan 378
hadis rivayet etmiþ, bu sebeple “ashâbü’l-
miîn” (200 ile 1000 arasýnda hadis rivayet eden
on sahâbî) arasýna girmiþtir. Habeþistan’a
hicret eden müslümanlarýn Mekke’ye iade
edilmesi için Necâþî Ashame’ye gönderi-
len heyetle ilgili olaylarý ve Ashame’nin hu-
zurunda yapýlan konuþmalarý en geniþ þe-
kilde Ümmü Seleme rivayet etmiþtir (Müs-

ned, I, 201-203; V, 290-292). Rivayetlerin-
den 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 haným-
larý arasýnda Hz. Âiþe ile en iyi geçinen Üm-
mü Seleme’dir. Onun ilme olan meraký se-
bebiyle Resûl-i Ekrem’e birçok soru sor-
masý, kadýnlarýn da ihtilâm olduðu, boy ab-
desti alýrken saç örgüsünü çözmeye ge-
rek bulunmadýðý, insanýn kendi çocuklarý
için yaptýðý harcamalardan dolayý sevap
kazandýðý gibi konularý rivayet etmesi
önemli kabul edilmektedir. Sahâbe nesli-
nin kadýn müctehidleri arasýnda yer alan
Ümmü Seleme, uzun bir hayat sürdüðü
için daha sonraki yýllarda müslümanlarýn
çeþitli sorularýný cevaplandýrmýþ ve isabet-
li görüþleriyle çaðdaþlarýna yol göstermiþ-
tir. Kendisinden çocuklarý Ömer ile Zey-
neb, kardeþi Âmir, âzatlý köleleri Abdul-
lah b. Râfi‘, Nâfi‘, Sefîne, Ebû Kesîr, ayrý-
ca Ýbn Abbas, Hz. Âiþe, Ebû Saîd el-Hud-
rî gibi sahâbîler; Hasan-ý Basrî’nin anne-
si 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 Müley-
ke, Mesrûk b. Ecda‘ gibi tâbiîler rivayette
bulunmuþtur. Sahâbe içinde otuz kadar
olduklarý söylenen Kur’an hâfýzlarý arasýn-
da Ümmü Seleme’nin adý da zikredilmek-
tedir. Onun diðer hâfýzlardan farklý yönü
birçok âyeti Resûl-i Ekrem’den ilk defa duy-
masýdýr.

Ümmü Seleme hakkýnda Emine Ömer
Harrât Ümmü Seleme el-£âšýletü’l-£âli-
me ümmü’l-müßminîn ve Emine Emiz-
yân Hasenî Ümmü Seleme Ümmü’l-müß-
minîn adýyla birer eser yazmýþtýr (bk. bibl.).
Ayrýca Hafsa bint Abdülkerîm ez-Zeyd Üm-
mü’l-müßminîn Ümmü Seleme raŠýyal-
låhu £anhâ ve cühûdühü’d-da£aviyye
(1414/1994, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed
b. Suûd el-Ýslâmiyye külliyyetü’d-da‘ve ve’l-
i‘lâm) ve Ubeydullah Ebü’l-Kasým Muham-
med Refîk Müsnedü Ümmi’l-müßminîn
es-Seyyide Ümmi Seleme min Müsne-
di’l-Ýmâm A¼med b. ¥anbel (1404, Câ-
miatü Ümmi’l-kurâ külliyyetü’þ-þerîa ve’d-
dirâsâti’l-Ýslâmiyye) adýyla yüksek lisans
tezi hazýrlamýþlardýr.
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ber’in sütkardeþi ve halasý Berre bint Ab-
dülmuttalib’in oðlu Ebû Seleme el-Mahzû-
mî ile evlendi. Kocasý Ýslâm’ý kabul eden
on birinci, kendisi on ikinci kiþidir. Kocasý
ile birlikte Habeþistan’a hicret ettiler. Mek-
keliler’in Ýslâmiyet’i benimsediðine dair
asýlsýz bir haber üzerine Mekke’ye döndü-
ler. Ümmü Seleme, Akabe biatlarýndan bir
yýl önce kocasýyla beraber Medine’ye hic-
ret etmek üzere yola çýktýysa da Mahzû-
moðullarý onun hicretine izin vermedi. Ko-
casý Ebû Seleme’nin ailesi oðlu Seleme’yi,
“Bu çocuk da bizim ailemize mensuptur”
diyerek onu Ümmü Seleme’nin elinden al-
dý ve anne ile oðlunu birbirinden ayýrdý. Bu-
nun üzerine Ebû Seleme tek baþýna hic-
ret etti. Hem kocasýndan hem oðlundan
ayrýlan Ümmü Seleme bir yýl boyunca göz
yaþý döktü. Onun bu durumuna dayana-
mayan iki aile Ümmü Seleme ile oðlunun
birlikte hicretine izin verdi. Ana oðulun
yalnýz baþýna Medine’ye doðru gittiðini gö-
ren ve o sýrada henüz müslüman olma-
yan Osman b. Talha Medine’ye kadar on-
lara refakat etti. Böylece Kureyþ kabilesin-
den Medine’ye ilk hicret edenler Ümmü
Seleme ile kocasý oldu. Ümmü Seleme’nin
çocuklarý Ömer, Dürre ve Zeyneb’i Medi-
ne’de dünyaya getirdiði (Ýbn Hacer, el-Ý½â-
be, VIII, 222) veya bütün çocuklarýný Habe-
þistan’da doðurduðu rivayet edilmektedir
(Zehebî, I, 151). Bunlardan Ýbn Ebû Sele-
me diye bilinen Ömer, Resûl-i Ekrem’in,
“Oðlum, besmele çek, sað elinle ye ve hep
önünden ye!” diye kendisine yemek âdâbý-
ný öðretmesiyle tanýnýr (Buhârî, “Et.ime”,
2, 3; Müslim, “Eþribe”, 108).

Ümmü Seleme’nin ilk eþi Ebû Seleme,
Uhud Gazvesi’nde aldýðý yaranýn daha son-
ra nüksetmesi üzerine hastalandý. Önce
eþinden ölümü halinde kimseyle evlenme-
mesini istediyse de daha sonra bu görü-
þünden vazgeçerek ona mutlaka evlen-
mesini öðütledi, ayrýca kendisinden daha
hayýrlý biriyle evlenmesi için dua etti. Ebû
Seleme vefat edince (4/625) Ümmü Sele-
me 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 Al-
lah’a dua etmesini söyledi. Kendisine ön-
ce Hz. Ebû Bekir, ardýndan Ömer evlen-
me teklif etti, fakat bu teklifleri kabul et-
medi, daha sonra da Resûlullah’tan evlen-
me 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-

ÜMMÜ SELEME
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rak ettiðini belirtirler (e¹-ªabašåt, VIII, 227;
el-Ý½âbe, VIII, 411-412). Resûl-i Ekrem, Ve-
dâ haccýndan döndükten sonra Ümmü Si-
nân’a hacca gelmeme sebebini sormuþ,
o da, “Ýki devemiz var; biriyle eþim ve oð-
lum hacca gitti, diðerini ise arazimizi su-
lamada kullandýk” diye cevap vermiþti. Bu-
nun üzerine Hz. Peygamber, “Ramazan ge-
lince umre yap; zira ramazanda yapacaðýn
bir umre nâfile haccýn sevabýna denktir”
buyurarak onu teselli etti (Buhârî, “.Um-
re”, 4; Müslim, “Hac”, 222). Ümmü Sinân’ýn
kocasý Ebû Sinân’ýn sahâbî olduðu dýþýnda
hakkýnda bilgi yoktur. Oðlu Sinân annesi-
nin saðlýðýnda vefat etmiþtir. Cenazeye ka-
týlanlarýn kendisine sabretmesini tavsiye
ettikleri ve Resûl-i Ekrem’in bunu yapan-
lara cenneti müjdelediði kaydedilmiþtir
(Tirmizî, “Cenâ,iz”, 36).
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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 ora-
da þehid olan Ümmü Harâm ile Bi’rimaû-
ne 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 ka-
bul etmesine ve oðlu Enes’e kelime-i tev-
hidi öðretmesine çok kýzan kocasý Mâlik
b. Nadr Medine’yi terkedip Suriye’ye gitti
ve düþmanlarýndan biri tarafýndan öldü-
rüldü. 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 ve-
fatýna kadar on yýl süreyle kendisine hiz-
met etti.

Ebû Talha el-Ensârî dul kalan Ümmü Sü-
leym’e evlenme teklif etti. Ümmü Süleym,
onun putlara tapmaktan vazgeçip Ýslâmi-
yet’i kabul ettiði takdirde mehir almadan
kendisiyle evleneceðini söyledi. Bunun üze-
rine Ebû Talha müslüman oldu ve Ümmü
Süleym ile evlendi, bu evlilikten Ebû Umeyr
ve Abdullah adlarýndaki çocuklarý doðdu.
Resûl-i Ekrem, annesi de Medineli oldu-
ðu için Ebû Talha’ya dayý diye iltifat eder
(Hâkim, III, 351), zaman zaman onun evi-
ne gider, Ümmü Süleym’in hazýrladýðý ye-
meði yer ve orada öðle uykusuna (kaylû-
le) yatardý. Gerek Ümmü Süleym gerek-
se kýz kardeþi Ümmü Harâm, Resûlullah’ýn
süt veya soy bakýmýndan teyzeleri olduk-
larý için (Nevevî, XVI, 10) Hz. Peygamber
onlarýn evinde kaylûle yapmakta sakýnca
görmezdi. Resûl-i Ekrem’e niçin sadece
Ümmü Süleym’in evinde istirahat ettiði so-
rulduðunda onun kardeþi Harâm b. Mil-
hân’ýn Ýslâm uðrunda þehid olmasýndan
dolayý kendisine acýdýðýný söylerdi (Buhâ-
rî, “Cihâd”, 38; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâ-
be”, 104). Bir defasýnda Ümmü Süleym,
Resûlullah kaylûle yapacaðý sýrada altýna
deri bir yaygý serdi; sýcaðýn ve derinin et-
kisiyle onun terlediðini görünce yüzünde-
ki iri ter tanelerini biriktirmeye baþladý. O
esnada uyanan ve ona ne yaptýðýný soran
Resûl-i Ekrem’e kendisinden çýkan bere-
ketleri topladýðýný ve onlarý güzel koku þi-
þesine 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 að-
zýný dayayýp su içtikten sonra Ümmü Sü-
leym kýrbanýn emziðini kesip sakladý (Ýbn
Sa‘d, VIII, 428). Resûl-i Ekrem hac görevi-
ni ifa ettiði esnada týraþ olunca baþýnýn sol
tarafýndan kesilen saçlarý Ebû Talha’ya ver-
di, Ümmü Süleym de bu saçlarýn bir kýs-
mýný muhafaza etti.

Bir gün Ebû Talha’nýn Enes’i Hz. Pey-
gamber’e göndererek onu yemeðe davet
ettiði, fakat Resûlullah’ýn ehl-i Suffe’den
yetmiþ veya seksen kadar sahâbîyi de ya-
nýna alýp Ebû Talha’nýn evine gittiði, evde
birkaç kiþiye yetecek kadar yemek bulun-
duðundan Ebû Talha’nýn telâþlandýðý, fa-
kat Ümmü Süleym’in Resûlullah varken te-
lâþlanmaya gerek olmadýðýný söylediði ve
Resûl-i Ekrem yemeðin bereketlenmesi
için dua edip sahâbîleri onar kiþilik grup-
lar halinde sofraya oturtunca hepsinin kar-
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(bk. ESMÂ bint YEZÎD).
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Hekimlik yapan kadýn sahâbî.
˜ ™

Benî Huzâa’nýn Medine yakýnlarýndaki
Harretülvebere’de oturan Eslemoðullarý
koluna mensuptur. Hz. Peygamber’in Me-
dine’ye hicretinden sonra ensardan bir
grup hanýmla birlikte gelerek müslüman
oldu. Ümmü Sinân ve beraberindekiler
Resûl-i Ekrem’e Allah’tan baþka hiçbir ilâ-
ha inanmayýp ibadet etmeyeceklerine, Al-
lah’a ve resulüne itaat edeceklerine, yalan
konuþmayacaklarýna, içki içmeyeceklerine,
zina etmeyeceklerine ve çocuklarýný öldür-
meyeceklerine dair söz vererek biat etti-
ler (Ýbn Sa‘d, VIII, 227).

Hz. Peygamber zamanýnda kadýnlar sa-
vaþlarda görev üstlenir, yaralýlarýn tedavi-
si, su ve yiyecek temini gibi hizmetlerde
bulunurdu. Ümmü Sinân, Resûl-i Ekrem’in
yanýna gelerek yaralýlarýn tedavisiyle ilgilen-
mek, su taþýmak ve su kýrbalarýný dikmek
gibi görevler alabileceðini söyledi ve Hay-
ber Gazvesi’ne katýlmak için izin istedi. O
da kendisine, “Seninle birlikte olacak ha-
nýmlar var; ister kabilenle istersen bizim-
le birlikte savaþa katýlabilirsin” dedi. Üm-
mü Sinân, Hz. Peygamber ailesiyle birlikte
olmayý tercih ederek Ümmü Seleme ile
beraber Hayber seferine katýldý ve savaþ-
ta yaralýlarýn tedavisiyle ilgilendi. Savaþ so-
nunda ganimetten kendisine gümüþ ta-
kýlar, Yemen tarzý elbise, saçaklý yaygý, Fe-
dek kadifesinden kumaþ, bir adet bakýr
tencere ve 7 dinara sattýðý bir deve düþ-
tü (Vâkýdî, II, 687). Ümmü Sinân, Hz. Pey-
gamber’in Hayber’in fethinden dönüþ yo-
lunda Safiyye bint Huyey ile evlenmesin-
de Safiyye’nin hazýrlanmasýna yardým et-
ti. Onun Tebük Gazvesi (9/630) hazýrlýkla-
rýna da katýldýðý anlaþýlmaktadýr (a.g.e.,
III, 991-992).

Ýbn Sa‘d ve Ýbn Hacer, Resûlullah’ýn soh-
betlerine devam eden Ümmü Sinân’ýn
onunla cuma ve bayram namazlarýna iþti-


