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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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ralandý, ardýndan bir yýl boyunca yaralarý-
nýn tedavisiyle uðraþtý. Uhud’da göster-
dikleri fedakârlýktan dolayý onun ve aile-
sinin cennette kendisine komþu olmalarý
için Hz. Peygamber’in dua ettiði ve, “O gün
nereye baksam Ümmü Umâre’nin beni ko-
rumak için savaþtýðýný görüyordum” de-
diði rivayet edilmiþtir (Vâkýdî, I, 271-273).
Ümmü Umâre, Bey‘atürrýdvân’a katýlan
dört kadýn arasýnda yer aldý (a.g.e., II, 574).
Resûl-i Ekrem, Hz. Osman’ýn Mekkeli müþ-
rikler tarafýndan öldürüldüðü haberi ge-
lince Ümmü Umâre’nin kabilesinin konak
yerine geldi ve burada bir aðacýn altýnda
ashaptan biat aldý. Ümmü Umâre, sahâ-
bîlerin yanlarýnda çok az silâh bulundur-
duðu o gün muhtemel bir düþman saldý-
rýsýna karþý beline bir býçak baðladýðýný söy-
lemiþtir (a.g.e., II, 603).

Huneyn’de müslümanlarýn baskýna uð-
rayýp daðýldýklarý sýrada savaþa devam ede-
rek onlarýn tekrar toparlanmasý için gay-
ret gösteren, bu arada bazý müþrikleri öl-
düren Ümmü Umâre (a.g.e., III, 902-903),
daha önce Hz. Peygamber’in mektubunu
Müseylimetülkezzâb’a götüren ve arada
iþkenceyle öldürülen oðlu Habîb’in (Ýbn
Hacer, VIII, 334) intikamýný almak için ye-
min etti ve bu amaçla katýldýðý Yemâme
savaþýnda kahramanca çarpýþtý; burada
bir ara daðýlan müslümanlarýn yeniden to-
parlanmasý için uðraþýrken on bir yerinden
yaralanýp bir elinin kesilmesine raðmen
Müseylime’yi aramaya devam etti. Bahçe-
sine saklanan Müseylime’nin, oðlu Abdul-
lah ile Vahþî b. Harb tarafýndan öldürül-
mesi üzerine Allah’a þükretti (Vâkýdî, I,
269; Zehebî, II, 282).

Ümmü Umâre nâzil olan âyetleri ve Ýs-
lâm’ýn hükümlerini dikkatle takip ediyor-
du. “Müslüman erkekler ve kadýnlar, mü-
min erkekler ve kadýnlar, ibadet ve itaat
eden erkekler ve kadýnlar, özü sözü doð-
ru erkekler ve kadýnlar, sabreden erkekler
ve kadýnlar, gönlünü ibadete vermiþ er-
kekler ve kadýnlar, yardým yapan erkekler
ve kadýnlar, oruç tutan erkekler ve kadýn-
lar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadýn-
lar, Allah’ý çokça anan erkekler ve kadýn-
lar, iþte bunlar için Allah büyük bir ödül
hazýrlamýþtýr” meâlindeki âyet (el-Ahzâb
33/35), bir rivayete göre Ümmü Umâre’-
nin Hz. Peygamber’e gelerek, “Bakýyorum
da Kur’an’daki her þey erkekler adýna, ka-
dýnlardan hiç bahsedilmiyor” þeklindeki si-
temi üzerine nâzil olmuþtur (Tirmizî, “Tef-
sîr”, 33; Ýbn Abdülber, IV, 1949). Ümmü
Umâre’nin Hz. Ömer’in hilâfetinin ilk yýl-
larýnda öldüðü belirtilmiþtir (Ziriklî, VIII,
19; Cum‘a, II, 15). Rivayetleri Sünen-i Er-

ba£a’da yer alan Ümmü Umâre’den toru-
nu Abbâd b. Temîm, yeðeni Hâris b. Ab-
dullah, câriyesi Leylâ ve Ýbn Abbas’ýn kö-
lesi Ýkrime el-Berberî’nin hadis rivayet et-
tikleri zikredilmiþtir (Mizzî, XIII, 92-93; Ýbn
Hacer, VIII, 334, 441). Ancak Ýkrime’nin
ondan aktardýðý rivayetlerin muttasýl ol-
mama ihtimali vardýr (Ýbn Hacer, VIII, 442-
443). “Oruçlu kiþinin yanýnda baþkalarý ye-
mek yediði sürece melekler ona dua eder”
hadisinin (Tirmizî, “Savm”, 67; Ýbn Mâce,
“Sýyâm”, 46) Resûl-i Ekrem’i evinde misa-
fir eden, fakat oruçlu olduðu için kendisi
sofraya oturmayan Ümmü Umâre hakkýn-
da vârit olduðu kaydedilmiþtir.
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Ümmü Varaka bint Abdillâh
b. el-Hâris el-Ensâriyye
(ö. 23/644’ten önce)

Kadýn sahâbî.
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Medineli Hazrec kabilesinden Neccâro-
ðullarý’na baðlý Benî Mâlik kolundandýr. Hz.
Peygamber’in Medine’ye hicretinden son-
ra Ýslâm’a girdi ve ensardan bir grup ha-
nýmla birlikte Resûlullah’ýn yanýna giderek
Allah’a ortak koþmamak, haktan ayrýlma-
mak, hýrsýzlýk yapmamak, zina etmemek
ve çocuklarý öldürmemek üzere ona biat
etti. Ardýndan Kur’ân-ý Kerîm’i ezberledi
ve bir rivayete göre muhacir kadýnlarýna
imamlýk yaptý (Ebû Nuaym, II, 63). Hicre-
tin 2. yýlýnda (624) Resûl-i Ekrem, Bedir
Gazvesi için Medine’den ayrýlýrken Ümmü
Varaka ondan savaþa katýlmayý, hastalara
bakýp yaralýlarý tedavi etmeyi, Allah nasip
ederse þehid olmayý istemiþ, Hz. Peygam-
ber ona evinde kalmasýný söyleyerek Al-
lah’ýn kendisine þehitlik nasip edeceðini bil-
dirmiþtir (Ýbn Sa‘d, VIII, 457). Resûlullah,
Ümmü Varaka’ya deðer verir, zaman za-
man bazý müslümanlarla birlikte onun zi-
yaretine giderdi (Müsned, VI, 405). Varlýk-
lý olduðu anlaþýlan Ümmü Varaka’nýn biri

yeb, Urve b. Zübeyr ve Þehr b. Havþeb’in
hadis rivayetinde bulunduðu nakledilmek-
tedir. Ümmü Þerîk’in hayatýný M. Yaþar
Kandemir Uzeyle’nin Ýmaný adýyla hikâ-
yeleþtirip yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1982).
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Ümmü Umâre Nesîbe bint Kâ‘b b. Amr
el-Mâziniyye el-Hazreciyye

(ö. 13/634 [?] )

Savaþlarda gösterdiði
cesaretle tanýnan

kadýn sahâbî.
˜ ™

Hazrec kabilesinin Benî Neccâr koluna
mensuptur. Annesi Rebâb bint Abdullah’-
týr. Bedir gazilerinden Abdullah ve bek-
kâînden Abdurrahman onun kardeþleridir
(Ýbn Sa‘d, VIII, 412; Ýbn Hacer, VIII, 441).
Müslüman olmadan önce evlendiði Zeyd
b. Âsým’dan Abdullah, Habîb ve çoðunlu-
ðun kabulüne göre (Ýbn Hacer, I, 490) Te-
mîm adlarýnda oðullarý, Zeyd’in ölümü üze-
rine evlendiði Gaziyye b. Amr’dan da Hav-
le adýnda bir kýzý doðdu. Bazý kaynaklara
göre Gaziyye Temîm’in de babasýdýr (Ýbn
Sa‘d, VIII, 412).

Medineli ilk müslümanlar arasýnda yer
alan Ümmü Umâre, Ýkinci Akabe Biatý’nda
kocasý Zeyd (Ýbnü’l-Esîr, V, 407; Ýbn Ha-
cer, VIII, 334) yahut Gaziyye (Ýbn Sa‘d, VIII,
415; Ýbn Hacer, V, 246-247; VIII, 442, 482)
ve iki oðluyla bulundu. Bu biata iþtirak
eden iki kadýndan biri olmasýnýn yanýnda
savaþlarda en önde yer almasýyla da meþ-
hurdur. Uhud’a, Benî Kurayza Gazvesi’ne
Hudeybiye’ye, Hayber’in fethine, Umretü’l-
kazâ’ya, Mekke’nin fethine, Huneyn’e ve
Yemâme savaþýna katýldý. Özellikle Uhud,
Huneyn ve Yemâme savaþlarýnda büyük
hizmetler gördü. Uhud’da savaþýn þiddet-
lendiði ve müslümanlarýn zor durumda kal-
dýðý bir sýrada kocasý Zeyd (Ýbn Abdülber,
IV, 1948) yahut Gaziyye (Vâkýdî, I, 268; Ýbn
Sa‘d, VIII, 412, 415) ve iki oðluyla birlikte
Hz. Peygamber’i koruyan pek az sahâbî-
den biridir. Bu savaþta birçok yerinden ya-


