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ÜMMÜ SELEME

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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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-
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nen-i Ýbn Mâce dýþýnda Kütüb-i Sitte’-
de yer almýþ olup kendisinden oðlu Enes,
Ýbn Abbas, Zeyd b. Sâbit; tâbiînden Saîd
b. Müseyyeb, Ebû Seleme b. Abdurrahman
b. Avf ve baþka râviler rivayette bulunmuþ-
tur. Emîne Ömer Harrât Ümmü Süleym
binti Mil¼ân: Dâ£iye vehebet ¼ayâte-
hâ li’d-da£ve adýyla bir eser yazmýþtýr (Dý-
maþk 1416/1996).
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Guzeyye bint Câbir b. Hakîm
el-Âmiriyye ed-Devsiyye

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Adýnýn Gaziyye veya Guzeyle olduðu da
rivayet edilmiþtir. Sahâbeye dair eserler-
de Ümmü Þerîk künyesi ve Âmiriyye, Dev-
siyye, Ensâriyye gibi nisbelerle altý kiþi zik-
redilmektedir. Ýbn Hacer el-Askalânî on-
larý bir þahýs kabul etmenin düþünülebile-
ceðini, bu hanýmýn Kureyþ’in Benî Âmir ko-
luna mensubiyeti dolayýsýyla Kureþiyye ve
Âmiriyye nisbelerini aldýðýný, Devs kabile-
sinden biriyle evlendiði için Devsiyye, Ez-
diyye (Gýfâriyye) nisbesiyle anýldýðýný, daha
sonra da ensardan biriyle evlendiði, evlen-
mese bile Medine’ye yerleþtiði için Ensâ-
riyye ve Hazreciyye nisbesiyle zikredilmiþ
olabileceðini söylemektedir (el-Ý½âbe, VIII,
417, 420).

Ümmü Þerîk, Yemen’de yaþayan Devs
kabilesinin Ezd koluna mensup Ebü’l-Akr
adlý bir kiþiyle evliydi. Kocasýyla Mekke’de
yaþadýklarý ve Ýslâm’ý orada kabul ettikleri
de belirtilmiþ, Ümmü Þerîk’in Kureyþ ka-
dýnlarýnýn yanýna giderek onlara gizlice Ýs-
lâmiyet’i anlattýðý, bunun farkýna varan
müþriklerin onlarý Mekke’den çýkardýðý da
rivayet edilmiþtir. Diðer bir rivayete göre
Ümmü Þerîk ile kocasý, Mekke’de Hz. Pey-
gamber’in huzurunda Ýslâmiyet’i benim-
sedikten sonra kabilesine dönen Tufeyl b.
Amr ed-Devsî’nin telkiniyle müslüman ol-
muþlardý. Ümmü Þerîk’in kocasý, Ebû Hü-
reyre ile birlikte Medine’ye hicret edince
onun Yemen’deki akrabalarý evine gide-

rek Ümmü Þerîk’e kocasýnýn dinine girip
girmediðini sordular, müslüman olduðu-
nu öðrenince kendisine iþkence yapmak
üzere onu evinden alýp götürdüler. Üm-
mü Þerîk’i önce huysuz ve eyersiz bir de-
veye bindirdiler; kendisine bal ve ekmek
yedirdikten sonra çölde güneþin altýnda
uzun süre deve ile yürütüp hiç su verme-
diler. Öðle vaktinde iþkenceye ara verilin-
ce kendileri çadýrda gölgeye çekilerek Üm-
mü Þerîk’i güneþin altýnda býraktýlar. Üç
gün devam eden bu iþkence yüzünden
Ümmü Þerîk aklýný oynatacak, görme ve
iþitme duyularýný kaybedecek hale geldi.
Ona dininden vazgeçmesi için ýsrar edil-
dikçe konuþacak gücü kalmadýðýndan sa-
dece gökyüzünü göstererek Allah’ýn bir
olduðunu anlatmaya çalýþýyordu. Rivayete
göre Ümmü Þerîk kýzgýn güneþin altýnda
birden göðsünde bir su tasýnýn soðuklu-
ðunu hissetmiþ, hemen onu tutup bir yu-
dum içmiþ, fakat tas hemen geri çekilmiþ-
ti. Yerle gök arasýnda asýlý durduðunu gör-
düðü bu su tasý bir müddet sonra kendi-
sine tekrar yaklaþtýrýlmýþ, bir yudum da-
ha içmesine izin verilmiþ, daha sonra su-
yu kana kana içmiþ, baþýna, yüzüne ve el-
bisesine dökmüþtü. Onun su içip serinle-
diðini gören müþrikler suyu nereden bul-
duðunu sordular, o da kendisini Allah’ýn
rýzýklandýrdýðýný söyledi. Önce onun baðla-
rýný çözüp suyu içmiþ olabileceðini düþü-
nen müþrikler durumu anlayýnca Ýslâmi-
yet’i benimsediler, yetmiþ kiþilik bir kafi-
le ile Hayber fethinin ardýndan Medine’ye
hicret edip orada Resûl-i Ekrem’e biat et-
tiler (Ýbn Sa‘d, VIII, 156).

Ýbn Sa‘d’ýn verdiði bilgiye göre Ümmü
Þerîk kendisini Hz. Peygamber’e hibe eden
(mehrini baðýþladýðýný belirterek Resûl-i Ekrem’e
evlenme teklifinde bulunan) kadýnlardandý. Hz.
Âiþe’nin, kendisini bir erkeðe hibe eden
en hayýrlý kadýnýn Ümmü Þerîk olduðunu
söylediði rivayet edilir. Kur’ân-ý Kerîm’de,
“Peygamber kendisiyle evlenmek istediði
takdirde kendisini peygambere hibe eden
mümin kadýný diðer müminlere deðil yal-
nýz sana mahsus olmak üzere helâl kýldýk”
âyetinde (el-Ahzâb 33/50) sözü edilen mü-
min kadýnýn Ümmü Þerîk veya kendini Re-
sûlullah’a hibe eden bir baþka kadýn ola-
bileceði rivayet edilir. Bununla birlikte Re-
sûl-i Ekrem’in onu yaþlý bularak nikâhýna
almadýðý zikredilmiþtir (Zehebî, el-Ý½âbe,
VIII, 236; ayrýca bk. HAVLE bint HAKÎM). Üm-
mü Þerîk, Hz. Peygamber’den üç hadis ri-
vayet etmiþ olup bunlar Ebû Dâvûd’un es-
Sünen’i dýþýndaki Kütüb-i Sitte’de yer al-
maktadýr. Kendisinden sahâbeden Câbir
b. Abdullah ile tâbiînden Saîd b. Müsey-

nýnýn doyduðu rivayet edilmiþtir (Buhârî,
“Menâkýb”, 25). Ümmü Süleym cesur bir
kadýndý. Uhud Gazvesi’nde yaralýlarý tedavi
etmiþ, su daðýtmýþ, Hayber Gazvesi’ne de
iþtirak etmiþtir. Huneyn Gazvesi’ne gebe
olduðu halde beline bir hançer sokarak
katýlmýþtý. Bu durum Ebû Talha’dan öð-
renen Resûl-i Ekrem ona hançerle ne ya-
pacaðýný sorduðunda bir müþrikle yüz yü-
ze geldiði zaman hançerle onun karnýný
deþeceðini söylemiþtir. Ümmü Süleym di-
ðer hanýmlarýn Resûlullah’a sormaya ce-
saret edemediði bazý konularý sorup öð-
renirdi. Bir defasýnda Hz. Peygamber’e ge-
lerek ihtilâm olan kadýnýn erkekler gibi yý-
kanýp yýkanmayacaðýný sormuþ, Resûl-i Ek-
rem de, “Suyu gördüðü zaman yýkanma-
lýdýr” cevabýný vermiþtir (Buhârî, “.Ýlim”, 50,
“Gusül”, 22; Müslim, “Hayýç”, 32).

Ümmü Süleym’in metanetini gösteren
bir olay da Hz. Peygamber’in evlerine gel-
diði zaman sevip ilgilendiði Ebû Umeyr ad-
lý çocuklarýnýn ölümü üzerine takýndýðý ta-
výrdýr. Ebû Talha hasta olan çocuðun duru-
munu sorunca Ümmü Süleym onun eski-
sinden daha sakin durduðunu söyledi, ar-
dýndan süslenip güzel kokular sürünerek
kocasýnýn yanýna geldi. O gece beraber ol-
dular. Sabahleyin Ümmü Süleym Ebû Tal-
ha’ya, “Birinden ödünç bir þey alan kimse
aldýðý þey geri istenince onu vermeyip ya-
nýnda alýkoyabilir mi?” diye sordu, Ebû Tal-
ha da mutlaka geri vermesi gerektiðini be-
lirtti. Bunun üzerine Ümmü Süleym, Ce-
nâb-ý Hakk’ýn kendilerine ödünç verdiði ço-
cuklarýný geri aldýðýný ve onu defnetmesi
gerektiðini bildirdi. Karýsýnýn bu tutumu-
na öfkelenen Ebû Talha yaptýklarýný Re-
sûl-i Ekrem’e anlattý, o da gecelerinin mü-
barek olmasý için dua etti. O gece hamile
kalan Ümmü Süleym doðan çocuðu oðlu
Enes ile Hz. Peygamber’e gönderdi, Re-
sûl-i Ekrem de çocuða “tahnîk” yaparak
ona Abdullah adýný verdi (Müslim, “Feçâ,i-
lü’s-sahâbe”, 107; Ýbn Sa‘d, VIII, 431-434).
Resûlullah’ýn duasýnýn bereketi Abdullah’ýn
çok sayýdaki çocuðunda görüldü, onlar en-
sarýn en faziletli evlâdý oldu.

Hz. Peygamber, pek çok vesileyle kendi-
sine dua ettiði Ümmü Süleym’i rüyasýnda
cennette gördüðünü haber vermiþtir (Bu-
hârî, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 6). Ümmü Sü-
leym’in hangi tarihte vefat ettiði bilinme-
mekle beraber Hz. Osman’ýn hilâfet yýlla-
rýnda (644-656) öldüðü anlaþýlmaktadýr.
Resûl-i Ekrem’den on dört hadis rivayet
etmiþ, bunlardan birini hem Buhârî hem
Müslim, birini sadece Buhârî, ikisini sa-
dece Müslim kaydetmiþtir. Rivayetleri Sü-
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