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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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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