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FATIMA 
(;;,.bl;) 

Ümmü'l-Haseneyn 
Fatıma bint Muhammed ez-Zehra 

(ö. 11 / 632) 

Hz. Peygamber'in 
soyunu devam ettiren kızı. 

_j 

Bi'setten yaklaşık bir yıl önce (m . 609). 

ibn Sa'd ile (et- Tabakat, VIII. ı 9) bir kı
sım tarihçilere göre ise Kureyş'in Kabe'
yi yeniden inşası sırasında (m 605) Mek
ke'de doğdu. Bazı kaynaklarda Hz. Aişe'
den beş yaş kadar büyük olduğu kay
dedildiğine göre (mesela bk. ibn Hacer, 
el-işabe, VIII . 54) birinci görüş ağırlık ka
zanmaktadır. Öz kardeşleri Zeyneb ile 
Rukıyye'den küçük, Ümmü Külsum'dan 
büyük olduğu söylenmekteyse de Hz. 
Peygamber'in en küçük kızı olduğu gö
rüşü daha doğru kabul edilmektedir (ibn 
Hacer, Tefı?Tbü't- Teh?fb, XII . 441; a.mlf., 
el - işabe, VII, 648) Zehebf'nin belirttiğine 
göre künyesi "babasının annesi, anam" 
manasına gelen "Ümmü ebfha " idi. Bu 
künyeyi almasının sebebi, Fatıma'yı an
ne sevgisiyle seven Resulullah'ın kendi
sine bu şekilde hitap etmesi olmalıdır. 
Lakabı "beyaz. parlak ve aydınlık yüzlü 
kadın" anlamında Zehra olmakla bera
ber "iffetli ve namuslu kadın" anlamın
daki Betül lakabıyla anıldığı da görül
mektedir (Ebü Nuaym, ll . 39) 

Kaynaklarda Hz. Fatıma'-nın çocukluk 
ve gençlik yıllarına dair pek az bilgi bu
lunmaktadır. Bunlardan biri. Kabe'de 

namaz kılmakta olan Resul-i Ekrem'in 
secdeye vardığı sırada omuzlarına müş
rikler tarafından bir devenin döl yatağı
nın atılması üzerine genç Fatıma'nın ko
şarak babasının üzerindeki pislikleri te
mizlemesi ve bunu yapanlara kızıp söy
lenmesidir (BuharT. "Vuc;lıl'", 69 . Müslim, 
"Cihad", 107-1 ıoı Hicretten bir müddet 
sonra Hz. Fatıma'nın , yanlarında Hz. Ali 
ile annesi Fatıma bint Esed olduğu hal
de Sevde. kız kardeşi ümmü Külsum ve 
Ebu Bekir'in ailesiyle birlikte Medine'ye 
hicret ettikleri bilinmektedir. 

Fatıma on beş yaşını tamamladıktan 
sonra onunla önce Hz. Ebu Bekir. ardın
dan da Hz. Ömer evlenmek istemiş, Re
sul-i Ekrem her iki teklife de olumlu ce
vap vermemiş, bunun ardından Hz. Ali 
Fatıma'ya talip olmuş ve bu talebi Re
sulullah tarafından kabul edilmiştir (ibn 
Sa 'd, VIII , 19) O sıralarda fakir bir deli
kanlı olan Hz. Ali mehir verecek kadar 
malı bulunmadığından Bedir Gazvesi'n
de ganimetten payına düşen zırhı. bazı 
rivayetlere göre ise devesini ve bir kısım 
eşyasını satarak 450 dirhem gümüş ci
varında bir mehir vermiştir. Hz. Fatıma'
nın çeyizi de kadife bir örtü, içine hur
ma lifi doldurulmuş deri bir yastık, iki 
el değirmeni ve deriden yapılma iki su 
kabından ibaretti. Düğünleri Resülullah 'ın 

Hz. Aişe ile evlenmesinden dört buçuk 
ay sonra 2. yılın Zilkade (Mayıs 624) ve
ya Zilhicce (Haziran 624) ayında gerçek
leşti. Hz. Fatıma 3. yılın Ramazan ayın
da (Şubat 625) ilk çocuğu olan Hasan\ 
bir yıl sonra Şaban (Ocak) ayında Hüse
yin'i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıl

larda küçük yaşta ölen Muhassin ile (ibn 
· Kuteybe, s. 2 ı ı ; ibn Hacer, el-işabe, VI, 

243) Ümmü Külsum ve Zeyneb doğdu. 
Evliliklerinin ilk yıllarında Hz. Ali ile Fa
tıma arasında küçük çapta bazı anlaş
mazlıklar olmuş (BuharT. "Ed eb", I I 3, "İs
ti,~an", 40). ancak Resul-i Ekrem'in.ara
larıi'ıı bulması ve Hz. Fatıma'ya kocasına 
itaati tavsiye etmesi üzerine kırgınlıklar 
son bulmuş, Hz. Ali de artık eşini hiçbir 
şekilde üzmeyeceğini söylemiştir (ibn 
Hacer, el-işabe, VIII, 59). 

Uhud Gazvesi'nde on hanımla birlikte 
gazilere yiyecek ve su taşıyan Hz. Fatı

ma aynı zamanda yaralıları tedavi etti. 
Bu savaşta Hz. Peygamber'in dişinin kı
rılması üzerine yüzündeki kanları temiz
lerneye çalıştı. Kanın dinmediğini görün
ce bir hasır parçasını yakıp küllerini Re
sulullah'ın yüzüne bastırmak suretiyle 
akan kanı durdurmayı başardı (Müslim, 
"Cihi'ı.d", I O Il 
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Resul-i Ekrem Hz. Fatıma 'ya son has
talığı sırasında Kur'an-ı Kerfm'i Cebriiii 
ile her yıl bir defa birbirlerine okuduk
larını (bk ARZA). bu sene Cebriiii'in aynı 
maksatla iki defa geldiğini . bunun ise 
vefatının yaklaştığına . işaret · olduğunu 

söylemesi üzerine Fatıma ağlamaya baş
lamış; Hz. Peygamber'in. ailesinden ilk 
önce kendisine onun kavuşacağını, ayrı
ca onun mürnin kadınların hanımefen
disi olduğunu söylemesi üzerine de gü
lüp sevinmiştir (BuharT, "Feza,ilü aşl,ıa
bi'n-nebi", I 2, "İsti'~an", 43 ; Müslim, "Fe
za'ilü'ş-sahabe", 97-99) . 

Hz. Peygamber'e çok düşkün olan Fa
tıma babasının vefatından dolayı çok sar
sıldı. Resül-i Ekrem defnedildikten sonra 
gördüğü Enes b. Malik'e. "Resulullah'ın 
üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz 
nasıl vardı. gönlünüz nasıl razı oldu?" 
diyerek ağladı ve daha sonra da günler
ce gözyaşı döktü. 

Hz. Peygamber'in vefatının ardından 
Fatıma ile Abbas b. Abdülmuttalib Hali
fe Ebu Bekir'e gelerek Resülullah'ın mi
rasından hisselerini istediler. Bu miras 
Fedek ve Hayber'deki hurmalıklarla Me
dine'deki bir bahçeden ibaret olup Hz. 
Peygamber bu arazilerin gelirini amme • 
işlerine. yolcularla misafirlere ve kendi 
ailesine harcamaktaydı. Halife onlara. 
Resulullah ' ın peygamberlerin miras bı

rakmayacağına dair hadisini hatırlata 

rak onun mirasının söz konusu olama
yacağını. fakat ailesinin geçiminin eski
den olduğu gibi yine buraların gelirin
den sağlanacağını. kendisinin bu araziyi 
Hz. Peygamber'in yaptığı şekilde bir mü
tevelli gibi kullanacağını söyledi. Hz. Aişe 
ile diğer bazı sahabilerin bu hadisi tas
dik etmeleri üzerine miras iddiasından 
vazgeçildi (BuharT, "Ijumus", I , "Feza,ilü 
asl,ıabi'n - nebi", I 2, "Megazi", I 4, 38, "Na
fakat", 3, "İ'tisam", 5; Müslim, "Cihi'ı.d", 
51-55) Ancak Hz. Fatıma halifenin bu 
tavrına gücenerek vefat edinceye kadar 
onunla bir daha bu konu üzerinde ko
nuşmadı (BuharT. "Fera'iz", 3) Bir riva
yete göre ise Ebu Bekir. Hz. Fatıma 'yı 
vefatından bir müddet önce ziyaret ede
rek gönlünü almıştır (ibn Sa'd, VIII . 27; 

ZehebT,A'lamü 'n-nübela,, ll , 121) . 

Hz. Fatıma. Resulullah ' ın ölümünden 
beş buçuk ay sonra 3 Ramazan 11 (22 

Kasım 632) tarihinde vefat etti. Muham
med el-Bakır'ın belirttiğine göre Fatı 

ma'yı Hz. Ali yıkadı (ZehebT. A'tamü'n
nübela,, ll , ı 28) Ölümünden sonra vü
cudunu kimsenin görmemesi için vasi
yeti üzerine onu Hz. Ali ile Hz. Ebu Be-
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kir'in hanımı Esma bint Umeys'in yıka
dığı da zikredilmektedir (a.g.e., II, 129) 
Hz. Fatıma, kadın cenazelerinin erkek
lerinki gibi üzerine örtülen bir kefenle 
sarılmış olarak herkesin gözü önünde 
bulunmasından rahatsız olduğunu Esma · 
bint Umeys'e söylediğinde Esma ona Ha
beşistan'da cenazelerin tabut içinde ta
şındığını anlatmış, bunun üzerine Fatı
ma kendi cenazesinin de böyle taşınma
sını vasiyet etmişti. Nitekim onun cena
zesi Esma bint Umeys'in tarifi üzerine 
yapılan tabutla taşındı. Cenaze namazı
nı Hz. Abbas veya Hz. Ali kıldırdı. Vasi
yeti üzerine geceleyin Hz. Ali, Hz. Abbas 
ile oğlu Fazi tarafından Cennetü'l -baki'a 
defnedildi. 

ResOiullah ' ın terbiyesiyle yetişen Hz. 
Fatıma onun hem haya ve edep gibi özel
liklerine, hem de konuşma tarzından (Tir
mizi, "Mena.Jpb", 60) yürüyüşüne kadar 
(Müslim, "Fe:i:a'ilü ' s-şah&be", 98) birçok 
vasfına sahip oldu. Babasının uygun gör
düğü hayat tarzını benimseyerek onun 
gibi sade yaşadı. El değirmeninde un 
öğütrnekten usanan Fatıma ile kuyudan 
su çekip taşımaktan yorulduğunu söy
leyen Ali bu hususta Hz. Peygamber'den 
yardım istemeye karar verdiler. Hz. Fa
tıma Medine'ye bir savaş esirinin geldi
ğini duyunca babasına giderek ondan 
kendisine ev işlerinde yardım edecek bir 
hizmetçi talep etti. ResOluilah da esiri, 
mescidde yatıp kalkan fakir müslüman
ların (ehl-i Suffe) ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere satacağını, bu sebeple kendisine 
bir hizmetçi veremeyeceğini , buna kar
şılık yatağa girdiği vakit otuz üç~r defa 
sübhanallah, elhamdülillah, Allahüekber 
demesinin istediği hizmetçiden kendisi 
için daha hayırlı olacağını söyledi (Buha
ri, "Fe:i:a'ilü aşJ:.ıabi'n-nebi", 9, "Naf~at", 
6-7, "Da'avat", ı 1). Bu güzel vasıfları se
bebiyle ResOl-i Ekrem Fatıma'yı görün
ce sevinir, kendisini ayakta karşılar, eli
ni tutarak yanaklarından öper, ona ilti
fat edip yanına veya kendi yerine otur
turdu. Babası kendi evine gelince Fatı

ma da onu aynı şekilde karşılayıp ağır
Iardı (Müslim, "Fe:i:a 'ilü' s- sah&be", 98; 

EbO DavGd, "Edeb", I43, I44 ; Tirmizi, "Me
n&kıb", 60) Hz. Peygamber sefere gider
ken aile fertlerinden en son Fatıma ile 
vedalaşır, seferden dönünce de ilk ola
rak onunla görüşürdü (Ebu Davod, ''Te
reccül", 21). Kadınlardan en çok Fatıma'
yı , erkeklerden de Ali'yi sevdiğini söyle
yen (Tirmizi, "Menal,nb", 60) ResOl-i Ek
rem, "Fatıma benim bir parçamdır, onu 
sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de 

220 

beni üzmüş olur" (Buhar!, "Fe:i:a'ilü aş
h&bi'n-nebi", ı 2, 29 ; Müslim, "Fe:i:a'ilü'ş
şaJ:.ıabe", 93-94 ; Hakim, III , ı 54) ve, "Bana 
melek gelerek Fatıma'nın cennetiikierin 
hanımefendisi olduğunu müjdeledi" de
miş (Hakim, III , ı 5 ı), cennetlik kadınların 
en faziletlilerini saydığı bir başka hadi
sinde de önce Hz. Hatice iLe Fatıma'nın, 
sonra da Asiye ile Meryem'in adlarını söy
lemiştir (Müsned, I, 293) 

Hz. Peygamber' in Fatıma'ya olan sev
gisini gösteren önemli bir olay, Mekke'
nin fethinden sonra Hz. Ali'nin Ebu Ce
hil 'in kızı Cüveyriyye ile (İbn Hacer, Fet· 
fı.u'l-barf, VII, 108) evlenmek istemesi ve
ya EbO Cehil'in yakınlarının kızlarını Hz. 
Ali ile evlendirrnek için ResOl-i Ekrem'in 
iznini talep etmeleri üzerine onun gös
terdiği tepkidir. Bu vesile ile yaptığı ko
nuşmalarda Fatıma'nın kendisinin bir 
parçası olduğunu, onun üzülmesini is
temediğin! , ResOluilah 'ın kızı ile Allah 
düşmanının kızının bir araya gelemeye
ceğini , Cenab-ı Hakk' ın helal kıldığı bir 
şeyi haram kılmar,nakla beraber bu ev
liliğe izin vermeyeceğini , ancak Ali' nin 
Fatıma'yı boşadıktan sonra bir başka 
kadınla evlenebileceğini söyledi (Buha
r!, "Fe:i:a'ilü aşh&bi'n·nebi", 16, "Nikah", 
109) ResOl-i Ekrem'in bu konudaki has
sasiyeti, Hz. Fatıma'nın itidalini koruya
mayacağı düşüncesinden kaynaklanıyor

du (Müslim, "Fe:i:a'ilü'ş-şaJ:.ıabe", 95-96) 
Diğer taraftan Hz. Peygamber'in konuş
masına başlarken öbür damadı Ebü'l
As'ın kendisine verdiği sözde durduğu
nu belirtmesi, Ebü'I-As'a Zeyneb'in üze
rine bir başka kadınla evlenmemeyi şart 
koştuğunu hatıra getirmekte, aynı şe
kilde Hz. Ali'den de böyle bir söz aldığı
nı, fakat Ali'nin bunu unutmuş olabile
ceğini düşündürmektedir. Bu olaydan 
sonra Hz. Ali Fatıma ' nın vefatma kadar 
bir başka kadınla evlenmediği gibi cari
ye de edinmemiştir. ResGl-i Ekrem'in 
her fırsatta onların evine gelerek ikisi
nin arasına oturması, hem kızına hem 
de damadına beslediği derin sevgiyi ifa
de etmesi onları birbirine bağlamış, hat
ta zaman zaman her biri ResOiullah'ın 
kendisini daha çok sevdiğini ileri süre
rek onun gönlündeki müstesna yerlerin
den emin olduklarını göstermişlerdir. Fa
tıma da fırsat buldukça babasının yanı
na gider, ona hizmet etmekten zevk du
yardı. Mekke'nin fethedildiği yıl ResGiul
lah evinde yıkanırken Fatıma'nın onu bir 
perde ile setretmeye çalışması (BuharT, 
"Gusül", 2I , "Salat", 4) onların bu yakın
lığının derecesini göstermektedir. ResOl-i 

Fat ı ma ve Ali isimlerinin birlikte yaz ı l d ı ğı Muhittin Serin 
hattıyla ce li - ta 'lik levha (Muhittin Serin koleksiyonu) 

Ekrem, Hz. Fatıma ile Hz. Ali 'yi ve ço
cukları Hasan ile Hüseyin'i abasının altı
na alarak, "AIIahım ! Bunlar benim Ehl-i 
beytimdir: onları kötülüklerden koru ve 
kendilerini tertemiz kıl" diye dua etmiş
tir. Hz. Fatıma ile ilgili önemli hususlar
dan biri de ResGlullah'ın nesiinin onun 
çocukları vasıtasıyla devam etmiş olma
sıdır. 

Hz. Fatıma'dan on sekiz hadis rivayet 
edilmiş olup tamamı Kütüb-i Sitte'de 
yer almakta. bunlardan ikisi hem ŞaJıiJı-i 
Buly'iri hem de ŞaJıiJı-i Müslim'de bu
lunmaktadır. Kendisinden Hz. Ali, Hz. 
Hasan ile Hüseyin. Hz. Aişe, ümmü Se
leme, Hz. Peygamber'in hizmetkarı Üm-

. mü Rafi'in karısı Selma, Enes b. Malik 
ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. 

Ayrıca Hz. Hüseyin'in kızı Fatıma'nın ve 
daha başka ravilerin ondan mürsel ri
vayetleri vardır. 

Kaynaklarda Hz. Fatıma 'ya nisbet edi
len bazı şiirler ve beyitler bulunmakta 
(mesela b k. İbn Seyyidünnas, s. 358; Ali 
Fehmi Cibic, s. I26, 128). bunları Hz. Pey
gamber'in vefatından sonra söylediği be
lirtilmektedir. Zehebf, Fatıma'nın ResG
Iullah'ın vefatı dolayısıyla söylediği ileri 
sürülen, "Başıma gündüzü geceye çevi
recek büyük musibetler geldi" şeklin

deki beytin ona ait olmadığını kaydet
mektedir (A'lamü 'n-nübela', II, 134) Fa
tımfler, Hz. Fatıma'nın soyundan geldik
lerini iddia ederek kurdukları hanedana 
ona izafeten bu adı vermişlerdir. 

Şii Kaynaklarına Göre Fatıma. Şii kay
nakları , Hz. Fatıma'nın bi'setin 2 veya S. 
yılında doğduğunu iddia ederler. Hatta 
Hz. Hatice'nin Fatıma'ya isra ve mi'rac 
hadisesinden sonra hamile kaldığını ile
ri süren kaynaklar da vardır. Bu tür ri-



vayetlerde, Hz. Peygamber'in mi'racda 
bulunduğu sırada kendisine ikram edi
len cennet meyvesinden yediği. Fatıma'
nın bu meyveden hasıl olduğu, ResOl-i 
Ekrem'in o meyvenin kokusunu özledik
çe Fatıma'yı öptüğü kaydedilir. Hz. Fatı
ma'nın mi'rac olayından çok önce doğ
muş olması bu tür rivayetlerin tutarsız
lığını ortaya koymaktadır (bu rivayet ve 

tenkidi için bk. Kandemir, s. 185- 186). Yi
ne aynı nitelikteki rivayetlerde Fatıma'
ya hamile olduğu sırada annesinin onun
la konuştuğu, doğacağı esnada Sare. Asi
ye. Meryem ve Şuayb peygamberin kızı 

Safara ' nın yardıma geldiği, doğar doğ

maz kelime-i şehadet getirerek babası
nın kim olduğunu , kocasının kim olaca
ğını söylediği ve oradakilere adlarıyla hi
tap ettiği. doğumuyla birlikte olağan üs
tü hadiselerin meydana geldiği anlatıl
makta, daha sonra da Cebrail'in ResOl-i 
Ekrem'e gelerek Fatıma ' nın Hz. Ali ile 
evlenmesini Allah ' ın münasip gördüğü
nü. eğer Ali olmasaydı yeryüzünde ona 
bir denk bulunamayacağını haber ver
diği iddia edilmekte ve bu düğünün gök 
ehli tarafından da kutlandığı abartılı ifa
delerle anlatılmaktadır (Muhammed b. 
Cerir b. Rüstem et-TaberT. s. 12- 13; ibn 
ŞehraşO b. lll , 340, 346; Mecl isi, XLIII , 2-
4, 92-93; Muhammed Kazım el-Kazvini, s. 
60-64) L. Veecia Vaglieri; Hz. Fatıma'nın 
dünya ve ahiret hayatına dair Şiiler ta
rafından nakledilen menkıbevi haber
lerin geniş bir özetini vermektedir IE/2 

IFr 1. ıı . 865-868) 

Şii kaynaklarında Hz. Fatıma hakkın
daki abartılı bilgilerden biri de onun isim
leriyle ilgilidir. Sünni kaynaklarında Fa
tıma'nın sadece Zehra. bazan da Betül 
lakabından söz edildiği halde Şii kaynak
larında çeşitli ayetlerle zoraki bir ilgi ku
rularak onun ayrıca Sıddika . Mübareke, 
Tahire. Zekiyye, kendisine ilham gelen 
ve meleklerle konuşan anlamında Mu
haddese. hayız ve nifas sıkıntısı çekme
yen anlamında BetOI. bakire anlamında 
Azra gibi isimleri olduğu iddia edilmek
te. hatta. "Ey huzura kavuşmuş insan! 
Sen O'ndan hoşnut. O da senden hoş
nut olarak rabbine dön" (ei -Fecr 89 / 27-
28) mealindeki ayette "raziye " ve "mar
ziyye" kelimeleriyle onun kastedildiği ile
ri sürülmektedi.r (ibn Şeh raşOb, lll, 357-
358. Muhammed Kazım ei-Kazvini , s. 79-
140) 

Hilafetin Hz. Ali ile onun soyuna ait 
olduğu iddiasının önemli dayanakların
dan biri. kocası Ali ile soylarından gelen 
on bir imam gibi Hz. Fatıma'nın da gü-

nahlardan korunmuş olduğu görüşüdür 
(bk ÇARDEH MA'SÜM-i PAK) Ehl-i sün
net alimleri, ResOl-i Ekrem'in Hz. Ali. Fa
tıma. Hasan ve Hüseyin'i abasının altına 
alarak. "Ey Ehl-i beyt! Allah sizden sa
dece günahı gidermek ve sizi tertemiz 
yapmak istiyor" (ei-Ahzab 33/33) mea
lindeki ayeti okuduğunu kabul etmekle 
beraber (Müslim, "Feza'ilü ' s-şahil.be", 61 ı 
bundan onların masumiyetinin anlaşıla

mayacağını . böyle yapmakla Hz. Peygam
ber'in onları Allah'ın emirlerine uymaya 
çağırdığını. ayrıca ismet sıfatının sade
ce peygamberlere mahsus olması sebe
biyle onların masum sayılamayacağını 

belirtirler (bk AL-i ABA; EHL-i BEYT) 

Şii kaynaklarında. Hz. Fatıma'nın mev
cut Kur 'an'dan tamamen farklı ve onun 
üç misli büyüklüğünde bir mushafa sa
hip olduğu belirtilmektedir. iddiaya gö
re bu mushaf. ResOl-i Ekrem'in vefatın
dan sonra Hz. Fatıma· nın yaşadığı za
man zarfında Cebrail'in onu teselli mak
sadıyla söylediği sözlerin Hz. Ali tarafın
dan kaydedilmesiyle meydana gelmiş

tir. Bu mushafın içinde şer'i hükümlerin 
-özellikle cezaların- ayrıntılı bir şekilde 
bulunduğu. kıyamete kadar gelecek bü
tün idarecilerin adlarının ve meydana ge
lecek olayların kaydedildiği söylenmekte
dir. Mutedil Şii alimleri ise Fatıma mus
hafını kabul etmekle beraber bu musha
fın bir Kur 'an olmadığını ve eldeki Kur'
an'da noksanlık bulunmadığını belirtir
ler. Bundan başka Hz. Fatıma'nın elinde 
bulunan. kendisiyle Hz. Ali 'nin ve daha 
sonra gelecek vasilerin adlarının yer al
dığı bir sayfadan da söz edilmektedir 
(Küleyni, I, 239-242; Muhammed b. Cerir 
b. Rüstem et-Taberi, s. 29- 30; Şeyh Mü
fTd, s. 21 O; Muhammed Kazım ei-Kazvini, 
s. ı 25- ı 29) 

Fedek arazisinin ResQI-i Ekrem'in şah
si mülkü olduğunu . EbO Bekir'in bu ara
ziyi Fatıma'ya vermemekle ona haksız

lık ettiğini ileri süren Şiiler. peygamber
lerin miras bırakmayacağına dair riva
yetin Süleyman'ın DavOd'a mirasçı oldu
ğunu belirten Kur 'an ayetine (en-Nemi 
27 1 16) ters düştüğünü iddia ederler. 
Halbuki bu ayette sözü edilen mirasın 
mal mülk değil peygamberlik olduğu . ba
zı ayetlerde miras kelimesinin ilim ve 
hikmet için kullanıldığı bilinmektedir. 
Öte yandan geride birçok çocuk bırak
mış olan DavOd 'a sadece Süleyman ' ın 

mirasçı olduğu düşüncesinin ilahi hik
mete uygun düşmeyeceği açıktır. Ayrıca 
Hz. Ali'nin de halife olduktan sonra Fe
dek arazisini Hz. EbO Bekir gibi kullan-
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ması, ResOiullah ' ın ilk halifesinin isabet
li hüküm verdiğini göstermeye yeterli
dir ( geniş bi lgi için bk. FEDEK) 

Hz. Fatıma 'yı alet etmek suretiyle Hz. 
Ömer'i karalamak için uydurulan ve gü
venilir hiçbir kaynakta görülmeyen bir 
iddiaya göre Fatıma ve kocası EbO Be
kir'e biat etmeyip evlerine çekilince Ömer 
onları biat etmedikleri takdirde evlerini 
yakmakla tehdit etmiş, hatta evlerini 
basıp kapıyı kırmış, içeri girdiği sırada 
kapı ile duvar arasına sıkışan Fatıma '

nın kaburgaları kırılmış ve bu sırada ço
cuğu Muhassin'i düşürmüştür (Mecl isi, 
XLIII , 197- 199 ; ibrahim Emin i, s. 204-2 10) 
Seyyid Mukarrib Ali en-Nekavi ei-Hüsey
ni tarafından en-Ndrü '1- hô.tıma li- k Cı
şıdi iJ:ırd]p. beyti Fatıma (Hindistan 1281 ı 
adıyla bir kitap yazılmasına sebep olan 
bu iddia, muhtemelen Hz. Ömer'in hila
fet konusunda Hz. Fatıma'yı ikaz etme 
hadisesinin tahrif edilmesinden kaynak
lanmıştır. Rivayete göre. EbO Bekir'in hi
lafetine henüz gönülleri yatmamış olan 
Hz. Ali ve Zübeyr'in Fatıma ile bu konu
yu birkaç defa görüştüklerini haber alan 
Hz. Ömer. çıkabilecek bir fitneyi önle
mek maksadıyla Hz. Fatıma'yı ziyaret et
miş ve ona dünyada en çok Resülullah ' ı , 

sonra da onun kızını sevdiğini söylemiş, 
ancak bu sevginin "hilafet konusunu ka
rıştırıp duran" kimselerin onun evinde 
toplanması halinde bu evi onlar içeride 
iken yakmasına engel olmayacağını be
lirtmiş, Hz. Fatıma da onlara ömer'in bu 
sözünü naklederek artık bir daha hila
fet meselesini kendisine getirmemele
r ini istemiştir (ibn EbO Şeybe , VII , 432) 

Bazı Şii kaynaklarında Hz. Fatıma'nın 
faziletleri hakkında pek aşırı ifadelerin 
kullanıldığı görülmekte. Ehl-i beyt'e da
hil diğer dört kişi gibi onun da nurdan 
yaratıldığı. kıyamete kadar olmuş ve ola
cak her şeyi bildfği. soyundan imamlar 
ve vasiler geleceğini Cenab-ı Hakk'ın ona 
bildirdiği, hatta Hz. Ali ile evlenmesini 
mi'racda Allah Teala'nın kararlaştırdığı 
ve onun tarafını tutanların cehennem 
azabından kurtulacağı ileri sürülmekte
dir (Muhammed Kaz ı m ei-Kazvini, s. 179 ; 
ibrah im Emini, s. 133-135 ı 

Şiiler' in. Hz. Fatıma ile E hi- i beyt ' in 
mevkiini ve üstünlüğünü belirtirken üze
rinde önemle durdukları hususlardan bi
ri de mübahele olayıdır. 10 (631 -32) yı
lında Medine'ye gelen Necran hıristiyan
larının Hz. lsa'nın ilahlığı konusunda ısrar 
etmeleri üzerine nazil olan Al-i imran 
süresindeki ayetlerden birinde ifade edil-
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Hz. Fatıma'nın da içinde bulunduğu Ehl-i beyt'e dahil 
olaniann adların ı ihtiva eden Kazasker Mustafa izzet Efen
di'nin ce li· SÜIÜS levhası {Muhittin Serin koleksiyonu) 

diği gibi (ayet 6 1 ), her iki tarafın başta 
kendileri olmak üzere çocuklarını ve ka
dınlarını çağırarak Allah'tan yalancılara 
lanet etmesini istemelerinden ibaret 
olan bu olayda Şiiler, Hz. Peygamber'in 
arkasına Fatıma'yı (bazı rivayetlere göre 
onun arkasına da Ali'yi). yanına Hasan ve 
Hüseyin'i alarak Necranlılar'ın karşısına 
çıktığını ve böylece Kur'an'daki "kadın
larımız " ifadesiyle sadece Hz. Fatıma'nın 
kastedildiğini ileri sürerek onun masu
rniyeti ve yüceliği etrafındaki iddialarını 
güçlendirmek istemişlerdir. Mübahele 
olayından bahseden bazı Sünni kaynak
larında Hz. Fatıma 'dan söz edilmezken 
(İbn Sa'd, I, 357-358; Hakim, ll, 593-594) 
bir kısmında Hz. Fatıma'nın da orada bu
lunduğu kaydedilmektedir (Belazüri, s. 
75; ibnü 'I-Esir, el-Kamil, ll , 293; ibn Kesir, 
ll, 43-44). Kasım Kufralı İslam Ansiklo
pedisi'ne yazdığı Fatıma maddesinde 
(IV, 520) mübahele olayında Hz. Fatıma'

nın da hazır bulunduğu hususunu bü
tün müslümanlar kabul ediyormuş gibi 
göstermekte ve iddiasına kaynak ola
rak Hazin ve Beyzavf tefsirlerini vermek
tedir. Halbuki Hazin. olayı rivayetin za
yıflığını gösteren bir ifade ile naklet
mekte. Beyzavf ise mübahele konusunda 
herhangi bir bilgi vermemektedir. Louis 
Massignon. La Mubahala de Medine 
et l'Hyperdulie de Fatıma (Melun ı 944; 
Paris I 955) adıyla yaptığı küçük çaplı ça
lışmasında ve "La notion du voeu et la 
devotion musulman a Fatıma" (bk. bibl.) 
adlı makalesinde bu olayı ve bazı dini 
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grupların Hz. Fatıma hakkındaki aşırı

lıklarını ele almaktadır. 

Literatür. Hz. Fatıma ' nın hayatına dair 
çoğu Şiiler tarafından olmak üzere pek 
çok eser kaleme alınmıştır. Dela'ilü'l
imame (Beyrut ı408/ ı 988) adlı kitabın

da Hz. Fatıma ile ilgili pek çok uydurma 
habere yer veren (s . ı 2-58) Rafizi müel
lifi Ebü Ca'fer Muhammed b. Cerfr b. 
Rüstem et-Taberf'nin yaptığı gibi bu 
eserlerde zayıf veya asılsız rivayetlere 
geniş bölümler ayrılmıştır. Seyyid Mu
hammed Murtaza ei-Hüseynf ei-Cevnfü
rf'nin KüJ:ılü 'n - na?ırin ii tafgfli'z- Zeh
ra' 'ale'l-enbiya' ve'l-mürselin (bs. 
yeri yok, ı 302) adlı eserinin aşırılığı is
minden bile anlaşılmaktadır. Hz. Fatıma 
ile ilgili başlıca kitaplar şunlardır: A) Arap
ça Eserler. Muhammed el-Bakır (ö . ı ı 71 
735), Tezvicü Fap.ma binti'r-Resul (nşr. 
Selahaddin ei-Müneccid, Beyrut ı 963); 

Muhammed b. Harün er-Rüyanf. Cüz' 
fihi tezvicü Fatıma bint Resulillah bi
'Ali b. Ebi Tdlib 'aleyhime 's-selam 
(nşr. Selahaddin el-Müneccid, Beyrut, ts .); 
İbn Şahin, Feia'ilü Fatımati'z-Zehra' 
(nşr. Muhammed Said et-Turayhi, Beyrut 
ı405 / ı985); Süyütf. eş-Şügürü'l -basi

me ii ieia'ili's-seyyide Fatıma 'aley
he's-selam (nşr. Muhammed Said et-Tu
rayhi, Beyrut ı 988 ; nşr. M ecd i Fethi es
Seyyid, Tanta, ts .; eş-Şügürü'l·basime {f 
mena~ıbi Fatıma) ; a.mlf., Müsnedü Fa
p.mati'z-Zehra' (Beyrut I4ı 3 / 1993 ; eser
de muhtelif hadis kitaplarından Hz. Fatı
ma ile ilgili 284 rivayet derlenmiştir); Mu
hammed Abdürraüf el-Münavf. İtJ:ıaiü's
sa'il bima li-Fatımate mine'l-mena
~ıb: Seyyidetü nisa'i ehli'l - cenne Fa
tımatü 'z- Zehra' (Bulak ı 987); Muham
med Bakır el-Meclisi, Tarf{J.u seyyideti 
nisa'i'l- 'alemin ve beg'atü seyyidi'l
mürselin (Beyrut ı404/ ı983; Bif:ıaru'l· 

envar külliyat ı nın XLIII. cildi olan bu ese
rin baştan 236 sayfası Hz. Fatıma ile ilgili
dir) ; Abdullah b. İbrahim el-Mfrganf, 
ed-Dürretü'l - yetime fi ba'iı ieia'ili's 
seyyideti'l- 'a?ime (nşr. Muhammed Said 
et-Turayhi, Beyrut ı405/ ı 984-85); Abdül
hüseyin b. Şerefüddin el-Müsevf, el-Ke
limetü'l- garra' ii tafdfli'z-Zehra' (Say
da ı 347 ; Necef ı967 ; eserde bazı ayetle
re dayanılarak Hz. Fatıma' nın faziletleri an
latılmaktadır) ; ömer Ebü'n- Nasr, Fatı
ma bint MuJ:ıammed (s.a.) (Beyrut 1353 / 
I 935; Kah i re ı 947); Ma'rüf b. Muhammed 
el-Arnavüd, Fap.matü'l-Betı11 (Dımaşk 

1942); Abbas Mahmüd el-Akkad, Fatı
matü'z -Zehra' ve'l -Fatımiyyun (Kahi-

re ı953) ; Muhammed Kazım ei-Kifaf, ez
Zehra' ii's-sünne ve't-tari{J. ve'l-edeb 
(1-11 , Necef 1369-1371) ; Tevfik Ebü Alem, 
Fap.matü 'z-Zehra' (Kahire 1972. 1986) ; 

Abdüssamed et-Türki. Fi beyti Fatıma 
(Küveyt ı 973); Seyyid Tali b Horasan. el
Lü'lü'ü 'l-beyia' ii teia'ili Fap.mati'z
Zehra' (Kum 1411 ; Hz. Fatıma'nın fazile
tiyle ilgili çoğu zayıf olan kırk hadisi ihtiva 
etmektedir); Abdürrezzak Mükerrem, Ve
fatü 'ş-Şıddi~ati 'z- Zehra' (Beyrut ı983); 
Muhammed Kazım el -Kazvfnf, Fatıma
tü'z-Zehra' 'aleyhe 's-selam mine'J
mehd ile '1-laJ:ıd (Beyrut 14041 I 984, 5. 

bs.; daha çok Şii kaynakl arından alınan 

as ıl sız pek çok haberi ihtiva etmektedir); 
Nezih Kumeyha, ŞerJ:ıu ljutbeti Fap.ma
ti'z-Zehra' (Beyrut ı 984); Abdülfettah 
Abdülmaksüd, Fap.matü 'z- Zehra' (l-ll, 
Beyrut 1986) ; Şerif Seyyid el -Amilf, Fa
p.matü 'z -Zehra': el-Meşelü'l-a'la li'l
mer'eti 'l-müslime (Beyrut ı409/ 1988); 

Muhammed Beyyümf Mehran, es-Sey
yide Fatımatü 'z- Zehra' (Beyrut 1990) ; 
Ahmed er-Rahmanf ei-Hemedanf, Fap.
matü'z-Zehra': Behcetü ~albi'l-Muş
taifı (Beyrut ı4 ı 0/ ı 990); Sadık b. Meh
di el-Hüseynf eş-Şfrazf. Fatımatü'z-Zeh
ra' fi'l- ~ur' an (Beyrut ı 99 ı) 

B) Farsça Eserler. Bakır b. İsmail b. Ab
dülazfm. el-ljaşa 'işü '1- Fap.miyye (Tah
ran ı 3 ı8); Hüseyin İmadzade-i İsfahanf. 
Fap.matü'z-Zehra' (Tahran ı336) ; Ab
dülhüseyin ei-Mü'minf. Zindegani-yi 
lfairet-i Fap.ma-i Zehra' 'aleyhe's
selam (Tahran ı 350 h ş ) ; Ali Şeriati, Fa
p.ma Fap.ma est (Tahran ı 350/ 197 1); 
Seyyid Ca'fer eş-Şehfdf, Zindeganf-yi 
Fatıma-i Zehra' 'aleyhe's-selam (1365 
hş ./ 1986, 7. bs. ; a.mlf , Fatıma Dul]ter· i 

Muf:ıammed, Tahran 1341); Seyyid Hüseyin 
el-Vaizf es-Sebzevarf, Fatımiyyat (Meş
hed 135 I hş.; Hz. F<:itıma'nın büyüklüğü

ne dai r çeşitli mevzun sözleri ihtiva eder); 
Celaleddin Riyasetf. Fatıma (Şiraz 1351 ı; 
Muhammed Rıza Nusayrf. Fatıma (Tah
ran, ts.) ; Nasfrüddin Mfr Sadıki Tahranf, 
Fap.ma (Tahran 134 7) ; Şeyh Muhammed 
Vasıf. Fatıma-i Zehra' ez-Nazar-ı Ri
vayat-ı Ehl-i Sünnet (Kum 1351); Ali 
Kerbelaf. Fatıma, Feia'il ve Musibet-i 
Fatıma-i Zehrô.' (Tahran ı 351) (diğ~r Fars
ça eserler için bk. Abdülcebbar er-Ri fai, s. 
57-104) . 

C) Türkçe Eserler. Fatıma Şadiye, Ke
rime-i Muhtereme-i Hazret-i Fahr-i 
Alem Seyyidetü nisan- alemin Haz
ret-i Fatımatü'z-Zehrô. el -Betı11 (İstan
bul 1321 ; Hanımiara Mahsus Gazete 'nin 



müdTresini n yazdığ ı bu küçü k risale, dev

rin tekni k imkanla rın a göre en mükemmel 
şekilde iki renkli bas ılmış ve gazete ile bir
likte yay ımlanm ışt ır! ; Hacı Cemal Öğüt 
Fatımatü 'z-Zehra !i stanbul 1359/ 1940 ; 

Hz. Fa tım a'dan bahseden her nevi eser
den derl enen bi lgilerin yer a l d ı ğı kitap 
devrin alimlerinin takrizleriyle beraber ya
yımlanmı şt ı r ) ; Yakup Kenan Necefzade, 
Fatıma Anamız (istanbul 1968) : Mus
tafa Necati Bursalı . Hz. Fatıma - i Zeh
ra (i stanbul 1982) ; İbrahim Emini. Ör
nek İslam Kadını Hz. Fatıma (a.s. ) (tre. 
Fahrettin Altan - Seyyid Seecad Husey
ni , Kum 1412 / 1992, Hz. Fat ı m a konusun
da hem Ehl-i sünnet'in hem de Şia '
nın ifrat ve tefrite düştüğünü söyl eyen mü
ellif Fatım a ha kkı nda ki Şii gö rü şünü yan
s ıtmaktadı r). 

Abdülcebbar er-Riffif. "Mu'cemü ma 
kütibe 'an Fatı mati' z- Zehra, .. adlı ma

kalesinde (bk. bibl.i Hz. Fatıma hakkın
da çoğu Şiiler tarafından yapılan 250'
den fazla Arapça, Farsça ve Urduca ça
lışmayı tesbit etmiştir. 
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~ M . yAŞAR KANDEMİR 

D EDEBİY AT. Hz. Peygamber'in nes
Iini devam ettirmesi. onun en sevdiği kı
zı ve Ehl-i beyt'in beş rüknünden biri ol
ması dolayısıyla Hz. Fatıma'nın Resül-i 
Ekrem'in hayatında önemli bir yeri var
dır. Bu sebeple Hz. Peygamber ve Ehl-i 

beyt 'inden bahseden birçok manzum ve 
mensur eserde Fatıma'nın adı ve vasıf

ları sık sık anıldığı gibi az sayıda da ol
sa onun bazı edebi eseriere konu teşkil 

ettiği de görülmektedir. Hz. Fatıma 'dan 

bahseden eserleri Türk edebiyatının kla
sik metinleriyle tekke ve halk edebiyatı
na ait parçalar, folklorik ürünler ve Türk 

halk inançlarında yer alanlar olmak üze
re gruplandırmak mümkündür. Bu eser
lerde Fatıma eşine, evine ve çocuklarına 
bağlı, onlara hizmet eden, becerikiL sa-

FATIMA 

bırlı , güzel ahlaklı örnek bir müslüman 
hanımı olarak tasvir edilir. Bu tür me
tinlerde isminin Türk halk ağzında aldı
ğı Fatma veya Fadime şekiller i yanında 

Fatma Ana. ayrıca beyaz tenli olması se
bebiyle Zehra ( Fatımatü 'z- Zeh ra ) . iffetli 
oluşundan dolayı Betül, bi r hadiste cen
netteki en faziletli dört kadından biri 
diye tanıtıldığı için "cennet hatunu", kı
yamette kendisinden şefaat beklendiği 
için de " kıyamet hatunu" ve "seyyidetü'n
nisa" unvanlarıyla anılmaktadır. 

Hz. Fatıma , Resul - i Ekrem ' in hayatını 
anlatan manzum ve mensur siyerlerde 
onun daima en yakınında bulunan, özel
likle kız çocuklarına değer vermeyen 
Arap toplumunda bu kötü adetin orta
dan kaldırılmasını sağlayan değeri do
layısıyla en sevgili çocuğu olarak anıl

mıştır. 

Başta Süleyman Çelebi'nin Vesiletü 'n
neciit'ı olmak üzere birçok mevlid met
ninde, bilhassa vefat bahri içinde Hz. Fa
tıma 'dan bahsedildiği görülmektedir. Bu 
bölümlerde daha çok Resulullah ' ın has
talanması , vefat edeceğini bildirmesi. 
Azrail'in onun ruhunu kabzetmeye gel
diğinde Fatıma'nın onu karşılaması, ve
fatından sonra üzüntüsünü bir ağıt ha
linde dile getirmesi söz konusu edilmek
tedir (Vesiletü 'n-necat -Meulid, s. 136, 138 
190, 1941 . Ayrıca mevlidlerin genellikle 
matbu nüshalarında vefat bahrinin so
nunda "Vefatü Fatımate'z-Zehra radi
yallahü anha" veya "Ahval-i Fatıma" baş
lıklı müstakil bir bölüm yer almaktadır 
(mesela bk. Hikaye-i Meu/idü 'n-nebf, s. 
24-27 ; Meu /id-i Şerif. vr. ı ı 7•- ı 2 ı b) Bu
rada Hz. Fatıma'nın babasının hastalığı 
ardından ağlayıp sızladığı , yemekten ve 
içmekten kesildiği . sonunda Hz. Pey
gamber'in Fatıma 'yı yanına çağırtıp ken
disine ilk kavuşacak yakının ın o oldu
ğu müjdesini vermesi, durumu eşine ve 
çocuklarına haber veren Fatıma ' nın kı

sa bir vasiyetten sonra babasına kavuş
tuğu lirik bir üslupla anlatılmaktadır. 

Bazı mevlid metinlerine eklenen "Hika
ye -i Cemel"in sonunda ise Hz. Peygam
ber'in vefatına dayanamayarak başını 

yerlere çarpıp can veren deveyi Hz. Fa
tıma' nın kefenleterek defnettirdiğinden 
bahseden kısa bir bölüm yer alır (bk Al 
bayrak. s. 1 24 l 

Son devrin tanınmış mutasawıfların

dan Muhammed Esad Erbilf, Süleyman 
Çelebi mevlidinin vezninde (failatün fa il a
tün fai lünl "Mevlid-i Şerif-i Hazret-i Fa
tımatü'z-Zehra radıyallahü anha" baş-

223 


