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Ümmü Abdilkerlm Fatıma
bint Sa'di'l-Hayr
b. Muhammed el-Ensihiyye
(ö. 600 / 1203)
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522'de (1128) İsfahan'da doğdu. Bahreyn'de doğduğu, daha sonra babasının
onu İsfahan'a götürdüğü de söylenmektedir (Kehhale, rv. 59) Babası Ebü'l-Hasan Sa'dü'l-Hayr hem tacir hem de muhaddisti. Bu sebeple Patıma çok küçük
yaşta hadis muhitiyle tanıştı ve İsfa
han ' ın hadis alanında tanınmış isimlerinden Patıma bint Abdullah el-Cüzdaniyye Taberani'nin el-Mu'cemü'l-kebir'ini okuttuğu sırada babasıyla birlikte onun meclisinde bulundu. Daha sonra babası onu Bağdat' a götürerek Hibetuilah b. Husayn'ın vefatından az önce
kendisinden hadis dinlemesini temin etti. Orada yine hayatlarının son dönemlerini yaşayan Ebü Galib b. Benna ·dan
ve Zahir b. T~hir'den hadis tahsil etti.
Diğer hocaları arasında babası ve Ebü
Mansür el-Kazzaz diye tanınan Taril].u
Bagdad ' ın ravisi Abdurrahman b. Muhammed eş-Şeybanf. dil ve lugat alimi
İbnü'l-Cevaliki ve daha başkaları yer al-

Müsa Abdullah b. Abdülgani el-Cemmam
el-Makdisi, hafız Ziyaeddin el-Makdisf.
İskenderiyeli muhaddis Abdurrahman b.
Mukarreb, Hatibü Merda diye bilinen fakih ve muhaddis Muhammed b. İsmail
b. Ahmed el-Makdisi gibi alimler doğru
dan, Münziri de icazet yoluyla rivayette
bulundular. Ondan icazetle en son rivayette bulunan kimse Zehebi'nin hocası
Ahmed b. Ebü'l- Hayr Selame'dir. Bazı
kaynaklarda Patıma · nın fa ki h olduğu
da kaydedilmektedir.
Patıma
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620'de (1223) doğdu . Kıraat ve hadis
alimi olan babası onu erken yaşlarda Dı
maşklı muhaddislerden Müslim b. Ahmed el-Mazini, Kerime bint Abdülveh- ·
hab ve İbn Revaha gibi tanınmış alimierin derslerine dinleyici olarak götürmeye başladı. Babasından , ayrıca Şam , Irak
ve Hicaz bölgelerine mensup 100' den
yüzden fazla muhaddisten faydalandı.
Kendisine, çeşitli hadis kitaplarının ravi-
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MUiZ-LiDiNiLLAH ZAMANINDA FATIMiLER (953-975)
MÜSTANS IR-BiLLAH ZAMANINDA FATIMiLER (1036-1094)

909-1171 yılları arasında
Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye'de
hüküm süren bir Şii devletL
I. SiYASİ TARİH

Muhaddis.
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el- Ensariyye ed- D1maşk1yye
(ö. 708 / 1308)
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rin tanınmış vaizi, fakih ve müfessiri Zeynüddin Ebü'l-Hasan Ali b. İbrahim b. Neca ile evrenerek Mısır'a gitti. İbn Nüceyye, kendisinden Ziyaeddin el -Makdisi ve
Münziri gibi hadis hafızlarının rivayette
bulunduğu, Selahaddin-i Eyyübi'nin ve
oğlu el-Melikü'l-Aziz'in itibar ettiği bir
alimdi. Bu sebeple son derece müreffeh
bir hayat yaşadılar. Patıma önceleri Dı
maşk'ta, daha sonra Mısır ' da hadis rivayet etti. Kendisinden hadis hafızı Ebü

Hiç evlenmeyerek bütün hayatını ilme veren, servetiyle birkaç medrese ve
tekke yaptıran Patıma bint Süleyman
12 Rebiülahir 708'de (29 Eylül 1308) Dı
maşk'ta vefat etti.

M. yAŞAR KANDEMİR
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maktadır.

Patıma , İbn Nüceyye diye bilinen dev-

bint Sa'd 8 Rebiülevvel 600'de
1203) Mısır'da vefat etti.

leri olan Ebü Mansür Muhammed b. Abdullah el-Bendenici {ibn Ufeyce ei-Hammami), Peth b. Abdüsselam, Ebü' ı - Kasım
İbn Sasra, Ebü'l-Pazl Abdüsselam b. Abdullah ed -Dahiri ve Şerefünnisa bint Ahmed b. Abenüsi gibi muhaddisler icazet
verdi. Tanınmış fakih ve muhaddis İz
zeddin b. Cemaa gibi alimiere hocalık
yaptı. Talebesi Muhammed el -Vani ondan dinlediği kırk kadar cüzün adını zikretmektedir (Kehhale, IV, 62-64) .
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Hanedan adını Hz. Patıma'dan alır. KuHz. Patıma ve Hz. Ali yoluyla Hz.
Peygamber'in soyundan geldiklerini iddia ederler. Bu iddianın doğruluğu eski
ve yeni alimler arasında tartışma konusu olmuştur.
İfrikıye'de ortaya çıkan Patımı Devleti'nin esası İsmaililik hareketine dayanır. Bu hareket, altıncı imam Ca'fer esSadık'ın çevresinde başlatılan tartışma
larla ortaya çıktı. İsmailller Ca 'fer esSadık'ın, oğlu İsmail'i nas yoluyla halef
tayin ettiğini kabul ederler. İsmail 145
(762) yılında daha babası hayatta iken
vefat edince sonradan İmamiyye Şiası
( isnaaşeriyye) diye bilinen grup Ca'fer esSadık' ın ikinci oğlu Müsa el-Kazım ' ı yedinci imam olarak kabul etti. Ca'fer esSadık' ın oğlu İsmail' in imametini kabul
edenler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar
İsmail'in ölümü üzerine ortaya çıkmış
ve Ca'fer es-Sadık'ın 148 (765) yılında
rucuları

