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AMRE BİNT REVÂHA
Adı
: Amre
: Ümmü’n-Nu›mân
Künyesi
Doğum yılı
: Tespit edilemedi
Doğum yeri : Medine
Baba adı
: Revâha b.
Sa’lebe b. İmriu’lKays el-Hazrecî
: Kebşe bint Vâkıd
Anne adı
Eş(ler)i
: Beşîr b. Sa’d el-Hazrecî
Akrabaları
: Abdullah b. Revâha’nın kız
kardeşi
: Nu’mân
Oğulları
: Übeyye veya Ümeyme
Kızları
Kabilesi
: Hazrec Kabilesi’nin Benî Hâris
kolundan
İslâm’a girişi : Hicretten evvel
Sohbet süresi : On yıldan fazla
: 1 hadis
Rivayeti
Yaşadığı yer : Medine
Mesleği
: Ev hanımı
Hicreti
: Yok
: Tespit edilemedi
Savaşları
: Hz. Peygamber (s.a.v)’e biat
Görevleri
eden Medineli kadınlar arasındaydı.
Fizikî yapı
: Uzun boylu, hakkında şiirler
yazılan güzel bir kadındı.
: Şairdi, şiarene bir yönü olup
Mizacı
Bedir Savaşı hakkında şiirleri vardı.
Ayrıcalığı
: Hz. Peygamber (s.a.v)’in
Medine’ye hicretinden sonra Hazrec’den ilk çocuk (Numan’ı) doğuran hanımdı.
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: Orta yaşlarda olmalı
Ömrü
: Tespit edilemedi
Ölüm yılı
Ölüm yeri
: Medine
Ölüm sebebi : Yaşlılık ya da hastalık
Hakkında
: Oğlu Numan’ı doğurduğunda
onu doğru Hz. Peygamber (s.a.v)’e götürür. Efendimiz ağzına bir hurma alır ve iyice çiğnedikten
sonra Numan’ın ağzına koyar. Amre: “Ya Rasulallah! Onun mal ve evladının çok olması için dua
edin?” der. Bunun üzerine Allah Rasulü (s.a.v):
“Onun dayısı (Abdullah b. Revaha) gibi övülmüş
halde yaşamasını, şehit olmasını ve cennete girmesini istemez misin?” buyurur.
Kocasından, oğlu Nu›mân›a bir köle bağışlamasını ve Allah Rasulü’nü de buna şahit göstermesini ister. Beşîr, Hz. Peygamber (s.a.v)›e varınca ona diğer çocuklarına da aynı bağışta bulunup
bulunmadığını sorar. Beşîr, diğer çocuklarına
bir şey bağışlamadığını söyleyince Hz. Peygamber (s.a.v) ona “Allah’tan korkun ve çocuklarınız
arasında da adaletli olun!” buyurarak bu bağışı
doğru bulmaz.
Hadisleri
: “(Ergenlik çağına gelip de artık) elbise giyen kızların Bayram namazlarının
kılındığı musallaya katılmaları gereklidir.”
Kaynaklar: İstîâb, I. 471, 610; İsâbe, I. 1469; Üsd,
I. 1365, 1388, 1469; DİA, III. 96; Müsned, VI. 358;
İbn Sa’d, Tabakât, III. 531; VI. 53, 362.

GÜLÜN RENKLERİ
Gül renkleri birbirine karışmış
Beyaz, sarı, pembe, alı barışmış
Güzellikte birbiriyle yarışmış
Güzel gül, gülşende coşar da coşar

Sarı gülüm neden sararmış ola
Aşka düşenlerin hep benzi sola
Acep ne haldir ki saçların yola
İçinden dertleri taşar da taşar

Bahçemde açılan rengârenk gülsün
Güle bakan gözler ebedî gülsün

Âşığa işaret bir sarı gülsün
Güle bakan gözler ebedî gülsün

Beyaz güller hep nurlarla bezeli
Güzele meftûndur ruh tâ ezelî
Gözler beyaz gül üstünde gezeli
Hayran olur ona şaşar da şaşar

Kırmızı gül bir kan deryası olmuş
Her bir yanın kızıl alevler almış
Halden anlayanın bağrını delmiş
Hal ehline derdin deşer de deşer

Gönüller açtıran bir beyaz gülsün
Güle bakan gözler ebedî gülsün

Sinemi yandıran kırmızı gülsün
Güle bakan gözler ebedî gülsün

Pembe gül umut verir insana
Hem de dem vuruyor sevgiden yana
Aşk kitabı okur nasibli cana
Sevdâ ateşiyle pişer de pişer

Bülbül gülden ayrı gurbet eldedir
Beyaz, pembe, sarı gül ne haldedir?
Onun gönlü hep kırmızı güldedir
Aşka düşen dağlar aşar da aşar

Gözler ışıldatan bir pembe gülsün
Güle bakan gözler ebedî gülsün

Bülbülü inleten bir nazlı gülsün
Güle bakan gözlere ebedî gülsün
Mustafa AKGÜN
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