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ÜMMÜ ÞERÎK

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.
˜ ™

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-


