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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-
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et-Taberî ve bazý Hanbelî fakihlerinin ka-
dýnýn erkeklere imamlýðýný câiz gördükleri
nakledilmiþtir. Þevkânî, onlarýn bu cevazý-
ný “teravih namazýnda ve Kur’an hâfýzý bir
erkek bulunmamasý durumunda” kaydýy-
la zikretmiþtir (Neylü’l-ev¹âr, III, 199). Mu-
hammed Hamîdullah’ýn rivayet metni üze-
rinde ileri derecede tasarrufta bulunarak
metni, “Resûlullah bu hanýmý oturduðu
mahalledeki mescidin imamlýðýna tayin et-
miþ, o da vakit namazlarýný erkeklerden
meydana gelen cemaatlere kýldýrmýþtýr”
þeklinde tercüme etmesi de (Ýslâm Pey-
gamberi, I, 172) kendisinin ayný fýkhî ka-
naati taþýmasýndan ileri gelmiþ olmalýdýr.
Resûl-i Ekrem’den iki hadis rivayet eden
Ümmü Varaka’nýn (Ýbn Hazm, s. 346-347)
Hz. Ömer’in hilâfeti döneminde (634-644)
Medine’de köleleri tarafýndan þehid edil-
diði bilinmekte, Ýbnü’l-Cevzî onun ölümüy-
le ilgili haberi 20 (641) yýlý olaylarý arasýn-
da zikretmektedir (el-Munta¾am, IV, 305-
306).
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Câhiliye devrinde yaþayan
on bir kadýn ve onlarýn 

kocalarýyla iliþkilerine dair 
bir hadis.
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Ýslâmiyet’ten önce yaþamýþ on bir ka-
dýnýn kusur ve meziyetleriyle beraber ko-
calarýný birbirlerine tanýtmasýný hikâye
eden ve klasik fasih Arapça ile söylenen
bu hadis, Resûlullah’ýn Hz. Âiþe’ye veya
Hz. Âiþe’nin Resûl-i Ekrem’e anlatmasý do-
layýsýyla en güvenilir hadis kitaplarýnda yer

almýþ, ayrýca Arap edebiyatýnýn edep tü-
ründeki eserlerine girmiþtir. Zira içinde
otuz beþ kadar edebî sanat yer almakta
(Kandemir, el-Kådî ‘Ýyâd, s. 149), Arap dili
ve edebiyatý açýsýndan çok önemli malze-
me ihtiva etmektedir. Öte yandan hadis-
te dinî ve fýkhî bakýmdan kocanýn karýsýyla
konuþup sohbet etmesi, ona olan sevgisi-
ni dile getirmesi, servetini ondan esirge-
memesi, onu incitmemesi gibi aile baðla-
rýný güçlendiren bilgiler verilmektedir.

Hz. Âiþe’nin naklettiðine göre çok eski
dönemlerde on bir kadýn bir araya gele-
rek kocalarýnýn durumunu hiçbir þeyi giz-
lemeden anlatmak üzere sözleþmiþti. Bi-
rinci kadýn þöyle demiþ: “Benim kocam
dað baþýnda bulunan arýk bir devenin eti
gibidir; bulunduðu yer düz deðil ki yaný-
na çýkýp varýlabilsin; kendisi semiz deðil ki
istenip götürülsün.” Ýkinci kadýn söze þöy-
le baþlamýþ: “Kocamýn halini ifþa edemem;
çünkü kusurlarýný hiçbir eksik býrakmadan
sayamamýþ olmaktan korkarým. Eðer onun
kötülüklerini sayacak olursam gizli âþikâr
her þeyini sayýp dökmek zorunda kalaca-
ðým.” Üçüncü kadýn demiþ ki: “Benim ko-
cam ahmaðýn biridir. Ayýplarýný söylersem
beni boþar; susup konuþmazsam beni ken-
disinden uzak býrakýr.” Dördüncü kadýn þöy-
le demiþ: “Kocam týpký Tihâme geceleri gi-
bi ne sýcaktýr ne soðuk. Bu sebeple kendi-
sinden ne korkulur ne de usanýlýr.” Beþinci
kadýn demiþ ki: “Kocam evine geldiðinde
avdan dönen bir pars gibidir (koynumda
mýþýl mýþýl uyur). Evden çýkýnca dýþarýda bir
aslan gibidir. Evde ne yapýp ettiðimi hiç
sormaz.” Altýncý kadýn þöyle demiþ: “Ko-
cam oburdur, ortada ne varsa siler süpü-
rür, içerken de kabý kacaðý kurutur. Yatar-
ken yorganýna bürünür. Hüznümü anlayýp
gidermek için elini elbisemden içeri bile
sokmaz.” Yedinci kadýn þunlarý söylemiþ:
“Benim kocam iktidarsýz aptalýn biridir.
Kendisinde her türlü dert ve huysuzluk var-
dýr. Ýnsanýn ya baþýný yarar ya bir tarafýný
kýrar yahut hem yarar, hem kýrar.” Seki-
zinci kadýn demiþ ki: “Benim kocamýn vü-
cudu tavþan gibi yumuþaktýr; güzel koku-
lu bir nebat gibi hoþ kokar.” Dokuzuncu
kadýn þöyle demiþ: “Kocamýn evi yüksek di-
rekli þahane bir evdir. Kýlýcýnýn kýný uzun-
dur (kendisi uzun boyludur). Ocaðýnýn külü
boldur (cömerttir). Evi de misafir kabulüne
uygun bir yerdedir.” Onuncu kadýn þunla-
rý söylemiþ: “Kocam mâliktir, hem adý Mâ-
lik’tir hem de bilseniz nelere mâliktir. Ha-
yalinizden geçen her güzel þeye sahiptir.
Geniþ aðýllarý olan sürü sürü develeri var-
dýr; fakat bu develerin -misafirler için ke-
sileceðinden- yaylým yerleri azdýr. Develer

kadýn iki kölesi vardý. Hz. Ömer dönemin-
de, vefatýndan sonra bu kölelerin âzat edi-
leceðini duyurdu. Onlar da bir an önce hür-
riyetlerine kavuþmak amacýyla Ümmü Va-
raka’yý boðarak öldürdüler ve Medine’den
kaçtýlar. Hz. Ömer’in emriyle yakalanýp ge-
tirilen köleler yapýlan soruþturma netice-
sinde suçlu bulunarak idam edildiler.

Bir rivayete göre Hz. Peygamber, Üm-
mü Varaka’nýn farz namazlarda kendi ev
halkýna (mahalle / köy halkýna) imamlýk yap-
masýna izin vermiþ, ezan okuyup kamet
getirecek bir müezzin görevlendirmiþtir
(Müsned, VI, 405; Ýbn Râhûye, V, 235; Ýbn
Huzeyme, III, 89). Tâbiînden Abdurrahman
b. Hallâd el-Ensârî bu müezzini çok yaþlý
iken gördüðünü söylemiþtir (Ebû Dâvûd,
“Salât”, 61). Ümmü Varaka rivayetine da-
yanarak geçmiþte ve günümüzde kadýn-
larýn kadýn-erkek cemaate vakit ya da cu-
ma namazý kýldýrabileceði þeklinde yorum-
lar yapýlmýþsa da bu rivayetin sened ve me-
tin açýsýndan garîb / ferd olduðu görülmek-
tedir (Mustafa Ertürk, III/1 [2005], s. 105-
106). Hâkim en-Nîsâbûrî bu rivayeti de-
ðerlendirirken, “Bu sadece bir râvi tara-
fýndan rivayet edilen (garîb) bir sünnettir,
konuyla ilgili bundan baþka müsned bir
hadis bilmiyorum” demiþtir. Sened zinci-
rindeki ortak râvi Velîd b. Abdullah b. Cü-
mey‘ ez-Zührî de cerh lafýzlarý ile deðer-
lendirilen, güvenilirliði hususunda ittifak
bulunmayan bir isimdir. Kendisiyle Ümmü
Varaka arasýnda yer alan ve adlarý sade-
ce bu hadis vesilesiyle kaynaklarda geçen
Leylâ bint Mâlik ile babasý Mâlik ve Abdur-
rahman b. Hallâd da meçhul birer râvidir.
Bu rivayet ayrýca kadýnlarýn cemaatle ký-
lýnan namazlarda erkeklerin, hatta erkek
çocuklarýnýn arkasýnda saf tuttuklarýný bil-
diren sahih hadisler (Ebû Dâvûd, “Salât”,
69, 70, 96, 97) ile kadýnýn kadýnlara imam-
lýðýný câiz gören Mâlikîler dýþýndaki fuka-
hanýn dayandýðý ve kadýn imamýn ortada
durup öne geçmediðini ifade eden hadis-
lerin (Abdürrezzâk es-San‘ânî, III, 140-141)
muhtevasýyla çeliþir görünmektedir. Riva-
yet metninde, yaþlý müezzinle erkek köle-
nin Ümmü Varaka’nýn arkasýnda saf tut-
tuðu ya da cemaat arasýnda baþka erkek-
lerin bulunup bulunmadýðý hususu açýk
deðildir. Bu sebeple aralarýnda Ýbn Hu-
zeyme, Dârekutnî ve Beyhaký’nin de yer
aldýðý birçok muhaddis, söz konusu riva-
yeti “kadýnlarýn kadýnlara imamlýðý” baþlý-
ðý altýnda ele alarak uzlaþtýrma yolunu
seçmiþtir.

Sübût ve delâleti kati olmamakla birlik-
te bu rivayete dayanarak Þâfiî’nin iki öð-
rencisi Ebû Sevr ve Müzenî ile Ýbn Cerîr

ÜMMÜ ZER‘ HADÝSÝ


