FATIM A bint ESVED
naklarta tabakat ve siyer kitapları bu
hususta gö rüş birliği içindedirler.
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Fat ım a

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

Hz. Peygamber

i3;

zamanında

hırsızlık yaptığı

cezalan dırılan
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Babasının adı bazı kaynaklarda Esed
veya Ebü'I-Esved olarak da kaydedilmektedir (i bn Kayyim ei-Cevziyye, XII, 31; ibn
Hacer, Fetfı.u ' / -ba rf, XII, 9 1; AynT, XIII ,
11 5). Esved islamiyet'i kabul etmemiş ve
Bedir Savaşı' nda Hz. Hamza tarafından
öldürülmüştür. Buna göre bazı kaynaklarda müslüman olduğu ve sahabe sayıldığı 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
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SA LİM Ö GÜT

sonra ResOl-i Ekrem 'e biat ettiği ve birinin zinet eşyasını çaldığı için cezalanFATIMA hint HATIAB
dırıldığı bilinmektedir. Hz. Aişe'nin an( y\kll .::...:.; w.,~ )
lattığın a göre bu olay Mekke'nin fethi
Ümmü Cemi! Fatıma bint
sırasında meydana geldi. Fatıma ' nın Mahei -Hattab b. Nüfeyl
zOm kabilesinden olması sebebiyle haei - Kureşiyye el-Adeviyye
dise Kureyşliler'i çok üzdü. Bunu kabiHz. Ömer'in
leleri adına bir onur meselesi yapan bakız kardeşi, sahabi.
zı müslümanlar Fatıma'nın cezasının afL
_j
fedilmesi için Hz. Peygamber'in çok sevdiği Üsame b. Zeyd'i aracı olarak gönBazı kaynaklarda adının Ümeyme olduderdiler. 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 ceHaşim' dir. islamiyet'i kabul etmeden önzanın affı için mi şefaat ediyorsun? " diceki hayatı hakkında bilgi bulunmamakyerek öfkelendi ve bunun üzerine asta, amcası Amr b. Nüfeyl'in tarunu ve
haba hitaben yaptığı konuşmada daha
aşere - i mübeşşere * den olan Said b.
önceki milletierin hırsızlık yapan soyluZeyd ile evlendiği ve bu evlilikten Abdurları bağışlayıp soylu olmayanları hemen
rahman adında bir çocuğu olduğu , Mekcezalandırmal arı sebebiyle helak edi!ke devrinde müslümanlara yapılan ezidiklerini söyledi ve, "AIIah'a yemin edeyetlerden kurtulmak için kocasıyla birrim ki Muhammed 'in kızı Fatıma hırsızlikte Habeşistan ' a hicret ettiği bilinmeklık etseydi onun da elini keserdim" dedi
tedir. Hz. Peygamber'in Darülerkam 'a
(Bu harT, "J:Iudıld", 13). Hz. Aişe, Fatıma
geçmesinden önce kocasıyla birlikte müsbint Esved'in yaptığından dolayı pişman
türnan olan Fatıma, Kur'an okumayı zaolduğunu , bazı ihtiyaçları için zaman
man zaman evlerine gelen Habbab b.
zaman kendisine geldiğini ve istekleriEret'ten öğrendi. O sıralarda Beni Adi b.
ni Hz. Peygamber'e ilettiğini belirtmekKa'b kabilesinin reisi olarak Mekke yötedir (Müslim. "J:Iudıld" , 9).
netiminde sefaret görevini yürüten karHadislerde Fatıma ' nın ismen zikredil- . deşi Ömer b. Hattab, Resül-i Ekrem hakkında verilen ölüm kararını uygulamak
meyip "ei-MahzOmiyye" diye anılması sebebiyle hırsızlı k olayının, onun amca sı
üzere yola koyulduğunda Beni Zühre ·nın kızı ümmü Amr bint Süfyan b. Abye mensup birinden Fatıma ' nın müslüdülesed'le ilgili olduğunu söyleyenler var- . man olduğunu öğrendi ve yolunu desa da, söz konusu hadisi şerheden kayğiştirip onun evine gitti. islamiyet'i ka-
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bul etmelerine kızarak eniştesi Said b.
Zeyd 'i ve kız kardeşini tartakla dı. Fakat onların islamiyet'i hak din olduğu
için seçtiklerini. Allah'a ve Resulü'ne gönülden bağlandıklarını, doğru yolu bulduktan 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 deri parçalarını yırtmayacağına dair söz
alıp boy abctesti almasını da sağladık'
tan sonra Kur'an ayetlerini kendisine
verdi. Bu ayetleri okuyunca Hz. Peygamber'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 dinine samirniyetle bağlı olmasının büyük
etkisi olmuştur.
Bu olaydan sonraki hayatı hakkında
bilgi bulunmayan Fatıma'nın Hz. Peygamber'den hadis rivayet ettiği söylenmekle beraber rivayetlerinin sayısı belirtilmemiştir.
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HüSEYiN

ALGÜL

FATIMA hint HÜSEYiN
(~1.::...:.,41>~)

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

(ö. 110 / 728)

L

Hz. Hüseyin 'in

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

FATIMA bint KAYS
6 ı 1 ı O Ekim 680) Fatıma da kocasıyla birlikte orada bulunuyordu. Hz. Hüseyin 'in
kesik başı beraberlerinde olduğu halde
HaşimHer'den esir alınan on iki kişiyle
birlikte Ubeydullah b. Ziyad tarafından
önce Küfe'ye. ardından Şam'a Yezid b.
Muaviye'nin yanına götürüldüler. Yezid,
Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve kend ilerine
iyi davrandı. Kısa bir müddet sonra da
onları Medine'ye gönderdi.
Fatıma kocasının ölümünden sonra
(97 1 7 ı 5ı evlenmemeye yemin ederek
bir yıl yas tuttu. Medine Valisi Önıer b.
Abdülaziz kendisiyle evlenmek için Halife Velid b. Abdülmelik'e mektup yazarak izin istediyse de halifeden cevap gelinceye kadar Hz. Osman'ın tarunu olan
ve yakışıklılığı sebebiyle "Mutraf" lakabıyla tanınan Abdullah b. Amr 1 milyon
dirhem gibi yüksek bir mehir vererek
onunla evlendi. Rivayete göre Hasan vefat etmeden önce Fatıma ' dan özellikle
Abdullah b. Amr ile evlep memesini istemiş ve bu konuda kendisinden söz almıştı. Fatıma'nın bu evlilikten Kas ım, çok
güzel olduğu için "Dibac" lakabıyla anı
lan Muhammed ve Rukıyye adlı çocukları doğdu . Abdullah'ın ölümünden sonra da Medine Valisi Abdurrahman b.
Dahhak b. Kays ei-Fihri onunla evlenmek
istedi. Fatıma bu teklifi kabul etmeyince vali onu büyük oğlu Abdullah'ı içki cezasına çarptırmakla tehdit etti. Fatıma'
nın durumu Halife Yezid b. Abdülmelik'e
bildirmesi üzerine vali görevinden aziedildL Daha sonra Abdullah b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebü Bekir ile
evlendi. Bu evlilikten de Emine adlı kızı
dünyaya geldi.
Fatıma , kızı Rukıyye

ile evli olan Hib. Abdülmelik'in hilafeti zamanın
da Kahire'de vefat etti.
şam

Güzelliği

ile de tanı
nan ve şairlik tarafı da olduğu bilinen
Fatıma'nın. babası Hz. Hüseyin ile kocası Hasan hakkında şiirler yazdığı nakledilmektedir. Ayrıca babasından, kardeşi
Zeynelabidin Ali, halası Zeyneb bint Ali.
Hz. Aişe, İbn Abbas ve Esma bint Umeys'ten hadis rivayet etmiştir. Hz. Fatıma ile
Bilal-i Habeşi ve Esma bint Umeys'ten
olan rivayetleri mürseldir. Kendisinden
oğulları Abdullah. İbrahim . Hasan, kızı
Ümmü Ca'fer ile Aişe bint Talha, Züheyr,
b. Muaviye ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Rivayetleri Ebü Davüd, Tirmizi ve İbn Mace'nin sünenleriyle Nesai' kadar

dindarlığı

nin Müsnedü 'Ali adlı eserinde yer almaktadır.
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FATIMA bint KAYS
(~~ 41>1!)
Fatıma

bint Kays
b. Halid el- Kureşiyye
(ö. 54 / 674 [?))
Boşanınası fıkhi

L

konu olan

hükümlere
sahabi.

kadın
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Babası Kays Fihroğullar:ı'ndan, annesi
ümeyye bint Rebia ise Kinaneoğulları'n
dandır. Fatıma Medine'ye hicret eden ilk
kadın sahabiler arasında yer aldı. Kocası Ebü Amr b. Hafs b. Mugire onu Hz.
Ali ile birlikte çıktığı Yemen seyahati sı
rasında boşadı ve bu kararın ı Ayyaş b.
Ebü Rebia vasıtasıyla kendisine bildirdi.
Bu arada bir miktar da yiyecek gönderdi. Ancak Fatıma onun gönderdiği yiyeceği kabul etmeyerek evinde oturmak
istedi ve kendisinden nafaka talebinde
bulundu. Kocasının ailesi buna karşı çı
kınca durumu Hz. Peygamber'e bildirdi.
Boşanmış bir kadının kocasından nafaka almaya ve onun evinde oturmaya hakkı olmadığını söyleyen Resül- i Ekrem.
ona iddet*ini geçirmesi için önce Ümmü Serik'in evinde kalmasını tavsiye etmişken daha sonra orada rahat edemeyeceğin i düşünerek amcazadesi Abdu llah b. Ümmü Mektüm'un evinde iddetini tamamlamasını. süre dolunca da kendisine haber vermesini. zira onu kendisinin evlendireceğini söyledi. Fatıma Hz.
Peygamber 'in bu sözünden kendisiyle
evleneceği anlamını çıkardı. İddetini tamamlayınca Muaviye b. Ebü Süfyan ve
Ebü Cehm Amir b. Huzeyfe (yahut Abdurrahman b. Avf) onunla evlenmek istedi-

ler. Fatıma durumu Hz. Peygamber'e bildirince Resül-i Ekrem Muaviye'nin yoksul olduğunu . Ebü Cehm'in de kadınlara
karşı sert davrandığını söyleyerek üsame b. Zeyd ile evlenmesini tavsiye etti;
o da Üsame ile evlendi.
Bu olay birtakım
itirazlara yol açmış.

fıkhi

ictihadlara ve
iddet sı
rasında kocasından nafaka alamadığını
ve onun evinde oturamadığını göz önüne alan bazı alimler bu yönde, bazıları
da aksi yönde fetva vermiştir. Hz. Ömer
ve Hz. Aişe Fatıma ' nın bu konudaki rivayetine karşı çıkmış, hatta Hz. Ömer
doğru söyleyip söylemediği bilinmeyen
bir kadının rivayetine bakarak Allah'ın
kitabını ve resulünün sünnetini terkedemeyeceğini belirtmiş , bazı kimseler
onun bu tavrından ashabın birbirini yalanladığı manasını bile çıkarmıştır (Ahmed Emin. s. 2 ı 6-2 17).
Hz. Ömer'in öldürülmesi sırasında şü
ra meclisi kendi evinde toplanan ve daha sonra Medine'den ayrıldığı kaydedilen Fatıma. Muaviye'nin Küfe valisi olan
kardeşi Dahhak b. Kays'ın (674-6781 yanına g itmiş ve bir süre sonra orada vefat etmiştir.
Fatıma'nın

Fatıma bint Kays Hz. Peygamber'den
otuz dört hadis nakletmiş , bunlardan
biri hem Sahfjz-i Bu{ıôrfhem de Şahfh-i
M üslim 'de, ayrıca üçü Şajzijz-i Müslim'de yer almıştır. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Şa 'bi. Kasım b. Muhammed b. Ebü Bekir. Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr ve Süleyman b. Yesar gibi meşhur muhaddisler bulunmaktadır. Hz. Aişe ile Ümmü Selerne de ondan hadis nakletmişlerdir. Fatıma'nın rivayetleri başta Kütüb -i Sitte olmak üzere bütün meşhur hadis kitaplarında yer
almıştır.
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