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FATIMA hint ESVED 
( ~_,..~ ı .::...:.; w.,~ ) 

Fatıma bint ei-Esved 
b. A bdilesed el -M ahzumiyye 

Hz. Peygamber zamanında 
hırsızlık yaptığı için 

cezalandırılan kadın sahabi. 
_j 

Babasının adı bazı kaynaklarda Esed 
veya Ebü'I-Esved olarak da kaydedilmek
tedir (i bn Kayyim ei-Cevziyye, XII, 31 ; ibn 
Hacer, Fetfı.u ' / -barf, XII, 91; AynT, XIII , 
11 5). Esved islamiyet'i kabul etmemiş ve 
Bedir Savaşı' nda Hz. Hamza tarafından 
öldürülmüştür. Buna göre bazı kaynak
larda müslüman olduğu ve sahabe sa
yıldığı yönünde verilen bilgiler geçersiz 
kalmaktadır. Hz. Peygamber'in hanım
larından ümmü Selerne'nin daha önceki 
kocası EbO Selerne ei-MahzOmi, Fatıma ' 

nın amcasıdır. 

Fatıma'nın isıamiyet ' i kabul ettikten 
sonra ResOl-i Ekrem'e biat ettiği ve bi
rinin zinet eşyasını çaldığı için cezalan
dırıldığı bilinmektedir. Hz. Aişe'nin an
lattığına göre bu olay Mekke'nin fethi 
sırasında meydana geldi. Fatıma ' nın Mah
zOm kabilesinden olması sebebiyle ha
dise Kureyşliler'i çok üzdü. Bunu kabi
leleri adına bir onur meselesi yapan ba-

naklarta tabakat ve siyer kitapları bu 
hususta görüş birliği içindedirler. 
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Iii SA LİM Ö GÜT 

FATIMA hint HATIAB 
( y\kll .::...:.; w.,~ ) 

Ümmü Cemi! Fatıma bint 
ei -Hattab b. Nüfeyl 

ei - Kureşiyye el-Adeviyye 

Hz. Ömer'in 

zı müslümanlar Fatıma'nın cezasının af- L kız kardeşi, sahabi. 
_j 

fedilmesi için Hz. Peygamber'in çok sev-
diği Üsame b. Zeyd'i aracı olarak gön- Bazı kaynaklarda adının Ümeyme oldu-
derdiler. üsame durumu Resül-i Ekrem'e ğu kaydedilmekteyse de Ümeyme onun 
arzettiğinde yüzü renkten renge giren lakabıdır . Annesinin adı Hanteme bint 
Hz. Peygamber, "AIIah ' ın verdiği bir ce- Haşim' dir. islamiyet'i kabul etmeden ön-
zanın affı için mi şefaat ediyorsun? " di- ceki hayatı hakkında bilgi bulunmamak-
yerek öfkelendi ve bunun üzerine as- ta, amcası Amr b. Nüfeyl'in tarunu ve 
haba hitaben yaptığı konuşmada daha aşere - i mübeşşere * den olan Said b. 
önceki milletierin hırsızlık yapan soylu- Zeyd ile evlendiği ve bu evlilikten Abdur-
ları bağışlayıp soylu olmayanları hemen rahman adında bir çocuğu olduğu , Mek-
cezalandırmaları sebebiyle helak edi!- ke devrinde müslümanlara yapılan ezi-
diklerini söyledi ve, "AIIah'a yemin ede- yetlerden kurtulmak için kocasıyla bir-
rim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsız- likte Habeşistan ' a hicret ettiği bilinmek-
lık etseydi onun da elini keserdim" dedi tedir. Hz. Peygamber' in Darülerkam'a 
(BuharT, "J:Iudıld", 13). Hz. Aişe, Fatıma geçmesinden önce kocasıyla birlikte müs-
bint Esved'in yaptığından dolayı pişman türnan olan Fatıma, Kur'an okumayı za-
olduğunu , bazı ihtiyaçları için zaman man zaman evlerine gelen Habbab b. 
zaman kendisine geldiğini ve istekleri- Eret'ten öğrendi. O sıralarda Beni Adi b. 
ni Hz. Peygamber'e ilettiğini belirtmek- Ka'b kabilesinin reisi olarak Mekke yö-
tedir (Müslim. "J:Iudıld" , 9). netiminde sefaret görevini yürüten kar-

Hadislerde Fatıma ' nın ismen zikredil- . deşi Ömer b. Hattab, Resül-i Ekrem hak-
meyip "ei-MahzOmiyye" diye anılması se
bebiyle hırsızlık olayının, onun amcası

nın kızı ümmü Amr bint Süfyan b. Ab
dülesed'le ilgili olduğunu söyleyenler var
sa da, söz konusu hadisi şerheden kay-
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kında verilen ölüm kararını uygulamak 
üzere yola koyulduğunda Beni Zühre ·
ye mensup birinden Fatıma ' nın müslü-

. man olduğunu öğrendi ve yolunu de
ğiştirip onun evine gitti. islamiyet'i ka-

bul etmelerine kızarak eniştesi Said b. 
Zeyd 'i ve kız kardeşini tartakla dı. Fa
kat onların islamiyet'i hak din olduğu 
için seçtiklerini. Allah'a ve Resulü'ne gö
nülden bağlandıklarını, doğru yolu bul
duktan sonra kendisinden korkmadık
larını büyük bir cesaretle söylemeleri 
üzerine yumuşadı. Eve girmeden önce 
okunduğunu duyduğu şeyleri görmek 
istediğini söyledi. Fatıma , kardeşinden 

Kur 'an ayetlerinin yazılı bulunduğu de
ri parçalarını yırtmayacağına dair söz 
alıp boy abctesti almasını da sağladık' 
tan sonra Kur'an ayetlerini kendisine 
verdi. Bu ayetleri okuyunca Hz. Peygam
ber'i görmek istediğiı;ıi söyleyen Ömer'e 
Resül-i Ekrem 'in bulunduğu Erkarn'ın 

evini tarif etti. Ömer,'in islamiyet'i kabul 
etmesinde hiç şüphesiz Fatıma'nın dini
ne samirniyetle bağlı olmasının büyük 
etkisi olmuştur. 

Bu olaydan sonraki hayatı hakkında 
bilgi bulunmayan Fatıma'nın Hz. Pey
gamber'den hadis rivayet ettiği söylen
mekle beraber rivayetlerinin sayısı be
lirtilmemiştir. 
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Iii HüSEYiN ALGÜL 

FATIMA hint HÜSEYiN 
(~1.::...:.,41>~) 

Ümmü Abdiilah Fatıma bint 
ei-Hüseyn b. Al! b. Eb! Talib 

(ö. 110 / 728) 

Hz. Hüseyin 'in kızı. 
_j 

40 (660) yılında doğduğu tahmin edil
mektedir. Annesi Talha b. Ubeydullah'ın 
kızı Ümmü ishak'tır. Evlenme çağına ge
lince babası onu kardeşi Hz. Hasan'ın 
oğlu Hasan'la Medine'de evlendirdi. Bu 
evlilikten Abdullah, ibrahim, Hasan, Zey
neb ve Ümmü Külsüm adında beş çocu
ğu oldu (Zübeyri , s. 5 ı . 52) Hz. Hüseyin'in 
şe hi d edilmesi sırasında (ı O Muharrem 


