
FATIMA bint ESVED 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, lll , 295, 386 ; V, 409; VI, 329; Dari
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Ebu Dava d. "Hudüd", 4; Tirmizi. "I:Iudıld", 6; 
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263, 264; Hakim. el -Müstedrek, IV, 379-380 ; 
Hatfb ei - Bağdadi. el·Esma'ü' l ·mübheme fi'l
enba' i'l -muhkeme l n şr. İzzed di n Ali es-Seyri, 
Kahire 1405 / 1984, s. 256·258; İbnü ' I-Esfr. Üs
dü' l·gabe, VII , 218 ; İbn Hacer. e l · işabe, IV, 380 ; 
a.mlf.. Fethu 'l -barf IHatfb i. XII, 89-99; Ayni. 
'Umdetü'l ·~a rf, Kahire 1392 / 1972, XIII, ııı , 
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!Buhar!, es-Sahfh içindel, Beyrut ı981 , XIV, 105; 
XV, ı 3; Kastallani. irşadü 's · sa rf, Kahire ı 327-
Beyrut, ts . IDaru İh ya i' t - türas i 'I-Arabi l. V, 434 ; 
VI, ı 28; IX, 456; Azfmabadi. 'Aunü 'l ·ma'büd, 
XII, 3ı ; Şevkanf, f'leylü'l -eutar, VII, ı48-149 ; 

MübarekfOri. TuJ:ı{etü'l·a J:ı ve?f. Kahire 1383·87 1 
ı 963 · 67 , IV, 698 ; SeharenfOrf. Be?lü 'l ·Mechüd, 
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Bedreddin Çet iner), İstanbul ı 982 , ll , ııı . 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn İshak. es-Sfre, s. ı24 ; İbn Hişam: es-Sf· 
re 2, 1, 271 , ·367 ·369 ; İbn Sa'd, e!- Tabakat, lll , 
268 ; VIII, 267 ; İbn Beşküval . Gavamizü 'l ·es· 
ma'i'l-mübheme l n şr. İzzedd in Ali- M. Ke
maleddin İ zzedd in l. Beyrut 1407 ; ı987 , ll , 809· 
8ıı ; İbn Hacer, e l-işabe, IV, 38ı , 437 ; M. Hü
seyin Heykel, 'Hazreti Muhammed Mustafa Itre. 
Ömer Rı z.a Doğrul l, İ stanbul ı945, s. 90-9ı ; 
Hamfdullah, islam Peygamberi IMutlu J. 1, 84-
85 ; Kehhale. A' lamü 'n ·nisa', ıv , 50-52; Hüse
yin Algül, islam Tarihi, İsta nbul ı986 , 1, 234-
236 ; Köksal. islam Tarihi IMekkel. lll, 171 ; IV, 
225 -228 ; MübarekfOrf. er · RaJ:ıf~u·l-mal]tam, 

Beyrut ı408 / ı988 , s. ı 00 ·ı 03. 
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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 



6 ı 1 ı O Ekim 680) Fatıma da kocasıyla bir
likte 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 duy
duğu 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 5 ı evlenmemeye yemin ederek 
bir yıl yas tuttu. Medine Valisi Önıer b. 
Abdülaziz kendisiyle evlenmek için Hali
fe Velid b. Abdülmelik'e mektup yaza
rak izin istediyse de halifeden cevap ge
linceye kadar Hz. Osman'ın tarunu olan 
ve yakışıklılığı sebebiyle "Mutraf" laka
bıyla tanınan Abdullah b. Amr 1 milyon 
dirhem gibi yüksek bir mehir vererek 
onunla evlendi. Rivayete göre Hasan ve
fat etmeden önce Fatıma 'dan özellikle 
Abdullah b. Amr ile evlep memesini is
temiş ve bu konuda kendisinden söz al
mıştı. Fatıma'nın bu evlilikten Kasım, çok 
güzel olduğu için "Dibac" lakabıyla anı
lan Muhammed ve Rukıyye adlı çocuk
ları doğdu . Abdullah'ın ölümünden son
ra da Medine Valisi Abdurrahman b. 
Dahhak b. Kays ei-Fihri onunla evlenmek 
istedi. Fatıma bu teklifi kabul etmeyin
ce vali onu büyük oğlu Abdullah'ı içki ce
zasına çarptırmakla tehdit etti. Fatıma'
nın durumu Halife Yezid b. Abdülmelik'e 
bildirmesi üzerine vali görevinden azie
dildL Daha sonra Abdullah b. Muham
med b. Abdurrahman b. Ebü Bekir ile 
evlendi. Bu evlilikten de Emine adlı kızı 
dünyaya geldi. 

Fatıma , kızı Rukıyye ile evli olan Hi
şam b. Abdülmelik'in hilafeti zamanın
da Kahire'de vefat etti. 

Güzelliği kadar dindarlığı ile de tanı
nan ve şairlik tarafı da olduğu bilinen 
Fatıma'nın. babası Hz. Hüseyin ile koca
sı Hasan hakkında şiirler yazdığı nakle
dilmektedir. 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 bulun
muşlardır. Rivayetleri Ebü Davüd, Tirmi
zi ve İbn Mace'nin sünenleriyle Nesai' -

nin Müsnedü 'Ali adlı eserinde yer al
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibn Sa'd, et-Tabalcat, VIII, 473-474; Zübeyrf. 
1'/esebü Kureyş, s. 51 ·52; Taberi. Taril] IEbü ' I
Fazl), VII , 533; ibn Abdürabbih, el-' ilcdü'l -{erid, 
Beyrut 1953, ll , 293 ; VI , 124, 126; VII , 85-86; 
Hatib. Taril]u Bagdad, V, 385-386; ibn Asakir, 
Taril]u Dımaş~ (Ş i habi). VI, 272-287; ibnü'I 
Esir. el-Kamil, Beyrut 1965, IV, 86 ; V, 65, 113, 
231,518, 522 ; VI, 216; Mizzi. Teh?ibü 'I -Kemal, 
XXXV, 254-260 ; Zehebi. Taril]u'l-islam: sene 
101-120, s. 442; Yafıi. Mir'atü'/-cenan (CubO
ril. 1, 261 ; ibn Hacer. Fethu 'l ,btirf, Beyrut 1985, 
lll , 156; a.mlf.. Teh?ibü 't -Teh?ib, XII, 442·443; 
Amili, ed-Dürrü'l-menşür, Kahire 1312, s. 361-
362; A'yanü'ş - Şi'a, VIII, 387-388 ; Kehhale, 
A'lamü·n-nisa', IV, 44 -47; ,ll,bdullah Mir Mü
henna. Al]btirü'n-nisa' {i Kitabi'I-Egani, Beyrut 
1409 / 1988, s. 269-270. ~ 

~ AsRi ÇuBuKçu 
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FATIMA bint KAYS 
(~~ 41>1!) 

Fatıma bint Kays 
b. Halid el- Kureşiyye 

(ö. 54/ 674 [?)) 

Boşanınası fıkhi hükümlere 
konu olan kadın sahabi. 

_j 

Babası Kays Fihroğullar:ı'ndan, annesi 
ümeyye bint Rebia ise Kinaneoğulları'n
dandır. Fatıma Medine'ye hicret eden ilk 
kadın sahabiler arasında yer aldı. Koca
sı 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 gönder
di. Ancak Fatıma onun gönderdiği yiye
ceği 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 nafa
ka almaya ve onun evinde oturmaya hak
kı olmadığını söyleyen Resül- i Ekrem. 
ona iddet*ini geçirmesi için önce Üm
mü Serik'in evinde kalmasını tavsiye et
mişken daha sonra orada rahat edeme
yeceğin i düşünerek amcazadesi Abdu l
lah b. Ümmü Mektüm'un evinde iddeti
ni tamamlamasını. süre dolunca da ken
disine haber vermesini. zira onu kendi
sinin evlendireceğini söyledi. Fatıma Hz. 
Peygamber 'in bu sözünden kendisiyle 
evleneceği anlamını çıkardı. İddetini ta
mamlayınca Muaviye b. Ebü Süfyan ve 
Ebü Cehm Amir b. Huzeyfe (yahut Abdur
rahman b. Avf) onunla evlenmek istedi-

FATIMA bint KAYS 

ler. Fatıma durumu Hz. Peygamber'e bil
dirince Resül-i Ekrem Muaviye'nin yok
sul olduğunu . Ebü Cehm'in de kadınlara 
karşı sert davrandığını söyleyerek üsa
me b. Zeyd ile evlenmesini tavsiye etti; 
o da Üsame ile evlendi. 

Bu olay birtakım fıkhi ictihadlara ve 
itirazlara yol açmış. Fatıma'nın iddet sı
rasında kocasından nafaka alamadığını 
ve onun evinde oturamadığını göz önü
ne alan bazı alimler bu yönde, bazıları 

da aksi yönde fetva vermiştir. Hz. Ömer 
ve Hz. Aişe Fatıma ' nın bu konudaki ri
vayetine karşı çıkmış, hatta Hz. Ömer 
doğru söyleyip söylemediği bilinmeyen 
bir kadının rivayetine bakarak Allah'ın 
kitabını ve resulünün sünnetini terke
demeyeceğini belirtmiş, bazı kimseler 
onun bu tavrından ashabın birbirini ya
lanladığı manasını bile çıkarmıştır (Ah
med Emin. s. 2 ı 6-2 17). 

Hz. Ömer'in öldürülmesi sırasında şü
ra meclisi kendi evinde toplanan ve da
ha sonra Medine'den ayrıldığı kaydedi
len Fatıma. Muaviye'nin Küfe valisi olan 
kardeşi Dahhak b. Kays'ın (674-6781 ya
nına g itmiş ve bir süre sonra orada ve
fat etmiştir. 

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 riva
yet edenler arasında Şa'bi. Kasım b. Mu
hammed b. Ebü Bekir. Said b. Müsey
yeb, Urve b. Zübeyr ve Süleyman b. Ye
sar gibi meşhur muhaddisler bulunmak
tadır. Hz. Aişe ile Ümmü Selerne de on
dan hadis nakletmişlerdir. Fatıma'nın ri
vayetleri başta Kütüb -i Sitte olmak üze
re bütün meşhur hadis kitaplarında yer 
almıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, VI, 373-374, 411 ·418 ; Müslim. "Ta
lak", 36-54, "Fiten", 119-120 ; ibn Sa 'd, et·Ta· 
bale at, VIII, 273-275; Ta beri. Taril] (Ebü ' 1-Fazi), 
IV, 234 ; Hakim. ei-Müstedrelc, IV, 55-56 ; ibn 
MencOye, Rica tü Şahih i Müslim, ll , 419 ; ibn 
Abdülber. el-isti'ab, IV, 383; ibnü'I-Esir. Üsdü'/
gabe (Bennal. VI I, 230; Mizzf. Tuh{etü'l-eşra{ 

bi-ma'ri{eti'l·etratln şr. Abdüssamed Şerefed
dinl. Haydarabad 1401 / 1981, XII, 461-471; Ze
hebi, A'lamü'n-nübela' , ll , 319 ; ibn Hacer. e/
işabe, IV, 384; a.mlf.. Teh?ibü 't- Teh?ib, XII , 
443-444; Ahmed Emin. Fecrü 'l-islam, Kahire 
1965, s. 216·217; Kehhale. A'lamü'n·nisa', IV, 
92-93; ZirikiL ei-A'tam (Fethullahl. V, 131-132; 
Mustafa es-Sibaf. es·Sünne ve melcanetüha 
fi't·teşri'i't-islamf, Beyrut 1398 / 1978, s. 264-
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~ SELMAN BAŞARAN 

227 


