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Giriş 
Bir takım tarihsel gelişmeler sonucu İslam toplumu Sünni ve Şii olarak 

ikiye bölünmüş, her iki kesim de zaman içerisinde kendi özgün teoloji ve ge-
leneklerini oluşturmuşlardır. Bu teoloji ve gelenekler oluşurken erken İslam 
tarihinin önemli şahsiyetleri arasında adeta bir tür paylaşıma gidilmiş, Sünni 
toplumlarında Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz Ayşe gibi isimler 
ön plana çıkarken, Şii toplumlarında Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hüseyin, Hz. Fa-
tıma isimleri öne çıkartılmıştır. Gerçi bu son isimler de Sünni toplumlarında 
büyük saygıya mazhardırlar ama Şiilikteki gibi teoloji konusu olmamışlar, 
bu teolojinin temelini oluşturmamışlardır. 

Hz. Fatıma konulu böyle bir çalışma yapmaya niyetlendiğimizde, bu ka-
dar meşhur bir kadın dini karakteri hakkında aslında hiç de yoğun çalışma-
lar yapılmamış olduğunu görmek ilk bakışta oldukça şaşırtıcı geldi. Onunla 
ilgili rivayetler ya Hz. Muhammed’le ya da Hz. Ali’yle alakası dolayısıyla-
dır. Hz. Fatıma’nın bizzat kendisinden ise sadece on sekiz hadis rivayet 
edilmiştir. Bu rivayetlerin tamamı Kütüb-i Sitte’de yer almakta, bunlardan 
ikisi hem Sahih-i Buhari hem de Sahih-i Müslim’de bulunmaktadır.1 

İslam tarihinde Peygamberin yakınındaki kadın erkek ilk şahsiyetlerin 
yaşam öyküleriyle ilgili çoğu bilgiler hadis formatında nakledile gelmiştir. 
Hadisler, İslam’daki iki kutsal metinden ikincisidir. Birincisi Kur’an’dır. 
Kur’an, son peygamber Hz. Muhammed vasıtasıyla Allah’ın vahiylerinin di-
rekt sunulduğu metindir. Hadis ise bilindiği gibi Hz. Muhammed’in kendi 
hayatıyla ilgili geleneklerin yansımalarıdır ki, onun yaptıklarını ve ondan 
kalan sözleri ihtiva eder. Bu hadislerin toplanmasında, Sünni gelenek Hz. 
Muhammed’in hayatı dönemine odaklanırken, Şii gelenek Hz. Hüseyin’in 
ölümüne kadar ki süreye, hatta Oniki imamın hayatını kapsayan daha geniş 
bir süreye odaklanır. Çoğu Şii hadisin fonksiyonu, politik ve dini retoriği 
kullanarak, Ehl-i Beyt ve toplum arasındaki bağlantıyı açıklamayı hedef alır 
ki, Zeydiyye, İmamiyye ve İsmailiyye’den ibaret Şii teolojilerindeki Hz. Fa-
tıma’nın yeri de buna göre konumlanmıştır.   

 
Şii Teolojilerine Göre Hz. Fatıma 
Hem Sünni hem Şii yorumcular, Hz. Muhammed’in açıklamalarına da-

yanarak, Hz. Fatıma’nın dünyadaki dört seçkin kadından biri olduğunu söy-

                                                        
* Bağlı olduğunuz kurum? 
1 M. Yaşar Kandemir, “Fatıma”, DİA, İstanbul, 1995,  c. 12, s. 220. 
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lerler. Bu kadınlar Meryem, Asiye, Hatice ve sonuncusu Hz. Fatıma’dır. Bu-
na göre, Hz. Muhammed, tekamül zincirinin en kamil halkası, tüm mevcu-
dat içinde, tüm zamanların ve tüm tarihi devirlerin son elçisidir. Hz. Fatıma 
da dünyanın seçkin kadınlarının sonuncusudur.2  

Hz. Fatıma, çeşitli erken İslam tarihi biyografilerinde Peygamber’in kızı 
ve Hz. Ali’nin karısı olması itibariyle sıkça adı geçmektedir. Ancak daha 
sonra, yani ilk Şii imam olarak Hz. Ali’ye ve oğulları ve halefleri olan Hz. 
Hasan ve Hüseyin’e gösterilen hürmetin artmasıyla birlikte, daha önemli bir 
statü ve prestij kazanmaya başlamıştır. Hz. Fatıma ile ilgili klasik dönem 
kaynaklarında yer almayan doğaüstü motiflerin bulunduğu metinler, büyük 
ihtimalle daha sonraki dönemlerde kaynaklara girmişlerdir. Öyle ki Kerbela 
olayından önce böylesine bir Hz. Fatıma yoktur. Hatta sadece Kerbela ola-
yından önce değil, Şiiler arasında bir Kerbela kültünün yaratılmasından ön-
ce dahi böylesine bir Hz. Fatıma yoktur. Çünkü Kerbela olayının tarihi ola-
rak gerçekleşmesi ile onun etrafında teşekkül eden kült arasında en az bir 
asır vardır. 

 Şiilikteki Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Kerbela kültü üzerinden anlatılan hi-
kayelerin yanısıra, tarihsel olarak ta Hz. Fatıma zamanına kadar giden riva-
yetler de bulunmaktadır. Bunlardan biri de Hz. Fatıma ve Hz. Ebu Bekir’le 
ilgili olanıdır. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra müslümanların başına 
yönetici olarak seçilen Hz. Ebu Bekir’e, Ehl-i Beyt ve peygamberin bazı ya-
kınları biat etmemişlerdi. Bu konuda, Ehl-i Sünnet’in en meşhur alimlerin-
den Taberi (Urve yoluyla Hz. Ayşe’den naklen), Hz. Fatıma ve amcası Ab-
bas’ın, Peygamber’in miras bıraktığı Fedek arazisini istemek üzere Ebu Be-
kir’in yanına geldiklerinde, onun Peygamberden “peygamberler miras bırak-
maz” hadisini işittiğini ve araziyi veremeyeceğini söylemesi üzerine, Hz. Fa-
tıma’nın Hz. Ebu Bekir’e darıldığını ve ölünceye kadar onunla konuşmadı-
ğını, Hz. Ali ve Haşimilerin Hz. Fatıma’nın vefatına kadar geçen altı ay bo-
yunca ona biat etmediklerini bildirir.3 Buradan da anlaşılabildiği gibi, Haşi-
miler arasındaki bazı kararların alınmasında Hz. Fatıma, Hz. Ali’den daha 
fazla söz sahibiydi. 

Onun İslam geleneğindeki yeri, bu gelenekteki iki kadınla, Hz. Hatice ve 
Hz. Ayşe’yle kıyaslanabilir. Hz. Fatıma ve Hz. Hatice, ortaçağ İslam toplu-
mu tarafından, Hz. Ayşe’ye göre daha ideal birer müslüman kadın olarak 
tasvir edilirler. Bu konuda Denise Spilberg, Hz. Fatıma ve Hz. Hatice’yi aynı 
mertebeye koyan Şii versiyona cevaben, 10. yüzyıl Sünni kaynakların Hz. 
Ayşe’yi Hz. Meryem’le aynı mertebede gösterdiğini söyler.4 Ancak yine 
Spillberg’e göre bu başarısız bir tutum olmuştur. Çünkü Hz. Ayşe’nin haya-

                                                        
2 Ali Şeraiti, Kadın (Fatıma Fatımadır), Fecr Yayınları, Ankara, 2012, s. 156. 
3 Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, 11. baskı, Şato-İlahiyat, İstanbul, s. 28. 
4Denise Spillberg, Politics, Gender, and Islamic Past: The Legacy of ‘A’isha bint Abi Bakr, Colombia 
University Press. New York 1994, ss. 151-178. 
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tı, Hz. Fatıma ve Hz. Hatice’ye göre tarihsel olarak daha siyasi bir kimliğe 
sahiptir. Nitekim Cemel savaşı sırasındaki aktif rolü, Müslüman kadın için 
model olması konusunda onu zor duruma sokmaktadır.5 

Sünni yorumcuların Hz. Ayşe’yi Hz. Meryem’le aynı mertebeye koyan 
tutumlarına karşılık, Şii yorumcular Hz. Fatıma’nın konumu konusunda bi-
raz daha ileri giderek, onu, Hz. Meryem’den daha yüksek bir mertebeye yü-
celtirler. Öyle ki, Hz. Fatıma, Sünni geleneğe göre “kendi devrinin kadınlarının 
efendisi” iken, Şii geleneğe göre “alemdeki kadınların efendisi” (seyyidetü nisai’l-
âlemin) olarak kabul görmektedir.6 Bu görüşü destekleyen rivayetlerden biri 
de şöyledir:  

“Resul-i Ekrem, Hz. Hz. Fatıma’ya son hastalığı sırasında, Kur’an-ı Ke-
rim’i Cebrail ile her yıl bir defa birbirlerine okuduklarını, bu sene Cebrail’in 
aynı maksatla iki defa geldiğini, bunun ise vefatının yaklaştığına işaret ol-
duğunu söylediğinde Hz. Fatıma ağlamaya başlamış; bunun üzerine Hz. 
Muhammed, ailesinden ilk önce onun kendisine kavuşacağını, ayrıca onun 
tüm mümin kadınların hanımefendisi olduğunu söylemesi üzerine Hz. Fa-
tıma gülüp sevinmiştir”.7  

Şiiliğin daha ziyade erken İsmaili kolunun geliştirdiği öğretiye göre, me-
tafiziksel zaman, yedi peygamberî devre ayrılmıştır. Bu tarihin ilk altı çağı-
nın peygamberleri, Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’dir. Er-
ken İsmaililer, bu altı peygamberin, vasilerinin de olması gerektiğini savu-
nuyordu. Bu vasiler, Adem için Şit, Nuh için Sam, İbrahim için İsmail, Musa 
için Harun (Yaşua), İsa için Petrus, Muhammed için Ali olmuştu. Erken İs-
maili teolojiye göre, her bir vasiyi de yedi imam takip ediyordu ki, altıncı 
çağın yedinci imamı, aynı zamanda yedinci çağın peygamberi olacaktı.8 İşte, 
bu peygamberî devirler açıklamasına göre, yukardaki hadiste geçen, “Hz. 
Fatıma’nın mümin kadınların hanımefendisi” olma konusunu, Şii yorumcular, 
“tüm âlemin kadınlarının hanımefendisi”, yani bütün devirlerin kadınlarının 
hanımefendisi olarak yorumlarken, Sünni yorumcular bunu, sadece “tüm 
müslüman kadınların hanımefendisi” olarak yorumlarlar. 

Orta Asya’da yer alan Bedahşan’daki İsmaili toplumu tarafından yüzyıl-
larca kopya edilerek saklanması nedeniyle günümüze ulaşabilmiş bir proto-
İsmaili eseri olan Ümmü’l-Kitab’ta bulunan bir menkabeye göre, Adem ve 
Havva cennete gittiklerinde, yüzünün güzelliği ile bütün cennet bahçesini 

                                                        
5 Spillberg, s: 152. 
6 David Pinault, “Zaynab bint ‘Ali and the Place of the Women of the Households of the First 
Imams in Shi’ite Devotional Literature”, Women in the Medieval Islamic World: Power, Patronage, 
and Piety, ed. Gavin R.G. Hambly, St. Martin’s Pres, New York, 1998, s. 73.  
7 Buhari’den aktaran Kandemir, s: 219.  
8 Ümm el-Kitab (ed. Pio Filippani Ranconi), Istituto Universitario Orientale di Napoli 1966, ss. 
229-230; Henry Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, Kegan Paul International, London, 1983, 
s. 184; Ferhad Daftary, Muhalif İslam’ın 1400 yılı: İsmaîlîler (Tarih ve Kuram), Rastlantı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 170. 
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aydınlatan, nurdan bir taç ve nurdan küpeler takan bir kız görürler. Onlara 
bu kızın Hz. Fatıma olduğu, tacın kocası, küpelerin de oğulları olduğu söy-
lenir.9 Bu bilgiler, erken İsmaililiğin beşli terminolojisiyle de yakından ilişki-
lidir. Penctaniler (muhammise), yani Ehl-i Beyt’i tanrısallaştıranlara göre, Ehl-i 
Beyt’teki bu beş kişiden her biri, kendi bireysellikleri içerisinde önem arz 
ederken, bir bütün olarak da önemlidirler. 10 Corbin’e göre, bütünün bireyin 
içinde var olması ise Hz. Fatıma’nın varlığı ve ayrıcalığıyla bir anlam ka-
zanmaktadır.11 Buna göre, Cebrail’e, nurdan kubbelere sürgün edilmiş olan-
lara gösterilen bir cennet imajı gösterilir. Ümm el-Kitab’ta bu kısım şöyle ge-
çer:  

“Bu Hz. Fatıma’nın görüntüsüydü… Başındaki taç Muhammed, kulakla-
rındaki küpeler Hasan ile Hüseyin, belindeki kılıç Ali, ve üstünde oturduğu 
taht (Arş)  ise yüce Tanrı’nın istirahat yeri olan güç ve kudret koltuğuydu. 
Böylece hepsi birden hamd ve şükürlerini o görüntüye yönelttiler.” 12  

Ümmü’l-Kitab’ta olduğu gibi, Anadolu Alevilerine ait Buyruk metinlerin-
de de aynı menkabe yer almaktadır. Seyyid Alizade Hasan b. Müslim tara-
fından 1848/49 tarihinde Amasya’da istinsah edilen Hızırname adlı Buyruk 
metninde bu kısım şöyle geçmektedir: 

“Ya ata, ben senin oğlun Muhammed Mustafa’nın zülâli Fatıma’yım ve 
benim başımdaki tac ol evladın “Levlâke levlâk lemâ halaktü’l-eflak”. Eğer 
ol olmasaydı olmayaydın, eğer ol gelmeyeydi gelmeyeydin. Ne cennet ne 
cehennem, ne yerler ne gökler ve ne Arş ve ne Kürsi yaratmayaydı. İmdi ol 
Muhammed aleyhi’s-selam bu başımdaki tacdır… Kulağımdaki iki küpe 
Hasan’ım Hüseyin’imdir. Ve belimdeki kemer-i keyân ve ol Allah’ın şîridir, 
ol Aliyye’l-Murtaza’dır…”13    

Menakıb-ı Şeyh Safi olarak da bilinen Musul ve çevresindeki Şebeklerin 
Buyruğunda, “Hazreti Fatıma’nın kendi sırrını açıklaması” adlı 57. faslında 
ise aynı konu şöyle geçer: 

“İmdi başımda giydiğim taç Hatemü’l-enbiya Muhammedüni’l Mustafa 
aleyhissalâtü ve’s-selâmdır. Bu oniki revzân-ı nûr taşraya çıkar, cennetleri 
nuruyla münevver eyler, bunlar da benim oğullarımdırlar, on iki imamdır-
lar… Beyt-i cennet içre, bunlardır şehriyar.”14 

                                                        
9 Veccia Vaglieri, “Fatıma”, EI2, Leiden: E.J. Brill, 1965, c. 2, s. 849; Pio Pilippani-Ranconi, Um-
mu’l-Kitab, Napoli, 1966, s. 94. (Bu kısmın İtalyanca çevirisi için yardımcı olan Üzeyir Özyurt’a 
teşekkür ederim 
10 Corbin, s. 170-171. 
11 Corbin, s. 171. 
12 Ranconi, s. 94. 
13 Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Hızırname: Alevi Bektaşi Adab ve Erkanı (Buyruk), haz. Baki 
Yaşa Altınok, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, ss. 636-639.  
14 Buyruk: Menakıbı Şeyh Safi, Musul ve Çevresindeki Şebeklerin Buyruğu, haz. Ahmet Taşğın, Alevi-
Bektaşi Kültür Enstitüsü, 2010,  ss. 73-74. 



261 
 

 

Bütün bu örneklerden şu sonuç çıkarılabilir: Demek ki Hz. Fatıma tek ba-
şına, başlı başına bir kutsal bir kişiliktir. Onun kutsallığı ne babasına ne de 
kocası ve oğullarına bağlıdır. O bizzat, Allah’ın kutsal nurundan, Allah tara-
fından yaratılmıştır. Hem de Adem ve Havva’dan bile önce.  

Burada, İmami/İsnaaşeri düşüncedeki Hz. Fatıma ile İsmaili düşüncede-
ki, hatta Zeydi düşüncedeki Hz. Fatıma arasında pek fark olmadığını ayrıca 
belirtmeliyiz. Gerçek şu ki, bütün bu Şii fırkalar için Hz. Fatıma, Hz. Mu-
hammed ile Hz. Ali arasındaki bağlantıydı. Nübüvvet (Peygamberlik) ve 
İmamet arasında, yani zahirî (ekzoterik) bilgi ile bâtınî (ezoterik) bilgi ara-
sındaki geçişti.15 O, mecmau’n-nureyn, yani iki nurun birleştiği yerdi. Cor-
bin’e göre o, tam da bu nedenle, nübüvvet ve velayetin tam ortasında yer 
alıyordu.16   

Bu üç Şii fırkadan İsmaililerin teolojisindeki Hz. Fatıma, bize göre diğer 
iki fırkaya nazaran daha özgünlük arz etmektedir. İmamın gizlilikte oldu-
ğuna inanıldığı erken İsmaililik döneminin anlayışı olan İsmaili gnosisine 
göre Hz. Fatıma, Hz. Ali’nin huccetidir. Corbin’in deyişiyle, nasıl ki Kutsal 
Meryem(Meryem el-Kubra), kapalı olan gnosisin kapılarını açarak İsa’ya 
ulaşmada bir ilk mertebe sıfatıyla Hz. İsa’nın hucceti ise, Kutsal Fatı-
ma(Fatıma el-Kubra) da, altıncı devrin ilk imamının(Hz.Ali’nin) hüccetidir.17 

Bu konuda tarihsel gelişim nasıl olmuştur sorusuna gelince, Hz. Fatıma 
ile ilgili kutsallık içeren biyografilerin yazımı 8. yüzyılın ikinci yarısına ka-
dar gitmektedir. İslam dünyasında Arap muhalifler ve mevalinin meydana 
getirdiği tartışma ve eylemler neticesinde, 8. yüzyılın ortasında Emevi hane-
danının yerini Abbasi hanedanına devretmesinin hemen ertesinde, muhalif-
ler(Şia) arasındaki bir takım ayrışmalar sonucunda Şia, tam da Cafer es-
Sadık’ın imamlığına denk gelen dönemde, resmi bir kutsal kitap yorumuna, 
bir başka deyişle köklü bir doktrine ihtiyaç duymuş, ve böylelikle Şia’daki 
bir grup, bu resmi kutsal kitap yorumu etrafında toplanarak ortodoks bir 
İmamî teolojinin oluşmasını sağlarken; bir diğer grup da, bir yüzyıldan fazla 
bir süre yeraltında faaliyet sürdürdükten sonra, Karmati hareketi içinden 
doğan ve 10. yüzyılın başında da, kuzey Afrika’da kendilerini açıkça Hz. Fa-
tıma yoluyla Ehl-i Beyt’e bağlayan İsmaili Fatımi devletini kurmuşlardır. 10. 
yüzyıl Fatımi dönemi, her alanda Abbasi aydınlanmasına rakip olabilecek 
bir rönesans dönemidir. İşte bu rönesans döneminde İsmaili Şii teolojisi de, 
önemli İsmaili düşünürleri tarafından geliştirilmiş ve klasik şeklini almıştır. 

Bu tarihsel gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan (ister İsmaili olsun, ister 
İmami) Şii teolojiye göre, toplumun egemenliği konusunda merkezi konum-
da olan Hz. Ali’ydi. Ancak yine de, onun meşru halef oluşunu sağlayan şey, 

                                                        
15 Mohammad Ali Amir Moezzi, The Divine Guide in Early Shi’ism, State University of New York 
Press, Albany, 1994, s. 30. 
16 Corbin, s.182. 
17 Corbin, s.183.  
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kendisi adına daha sonradan geliştirilen teolojik anlamların çok ötesinde, 
aslında bizzat Peygamberin öz kızı Hz. Fatıma ile evli olmasından kaynak-
lanıyordu. Hz. Ali, Hz. Fatıma ile değil de, peygamber soyundan olmayan 
başka biriyle evlenmiş olsaydı, Hz. Ali’den sonraki imamlar belki de meşru 
imam sayılmayacaklardı. Çünkü Peygamberle kan bağı olmayacaktı. Yani 
Hz. Ali’nin kutsallığı, onun, peygamberin yeğeni olmasından ziyade, öz kı-
zıyla evlenmesinden kaynaklanıyordu ki, sonraki imamlar, bu suretle bizzat 
peygamberin torunları oluyorlardı.  

Şii gelenek açısından bu meseleye şimdiye kadar daha ziyade Hz. Ali’nin 
(İmam’ın) kutsallığı açısından bakılmıştır. Oysa asıl dikkat etmemiz gere-
ken, Arap kabile geleneğinde kan bağının ne kadar önemli olduğudur. Öyle 
ki, Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’dan başka evliliklerinden olan çocukları da zaman 
içinde imamlık iddialarında bulunmuş olmalarına rağmen Hz. Ali’nin Hz. 
Fatıma’yla evliliğinden olan soy gibi meşruiyet kazanamamışlardır.18 Hatta 
eğer Hz. Muhammed’in yaşayan bir oğlu olsaydı, Hz. Muhammed’in soyu, 
Hz. Fatıma’dan değil büyük ihtimalle oğlundan devam edecekti. Burada, 
Hz. Muhammed’in bir oğlu olmamasının, Şii geleneğinin Hz. Fatıma’ya böy-
lesine bir saygınlık kazandırmasına sebep olduğunu söylemek durumunda-
yız ki, bu şekilde, bazen tarihsel olgularla, daha sonradan şekillenen teolojik 
yaklaşımların birbiriyle örtüşmediğini de dile getirmiş oluyoruz. Her ne 
olursa olsun, Madelung’un da belirttiği gibi, Şii gelenekte Hz. Fatıma’ya ve-
rilen bu öncelikli statü, Şii toplumunun kadına, Sünni toplumundan çok da-
ha ağırlıklı bir önem verdiği anlamına gelmektedir.19  

Şii teolojilerinde, Hz. Fatıma’ya atfedilen önemi anlamak için, öğretiyle 
ilgili kaynaklardan ne yazık ki çok yararlanamıyoruz. Bunun nedeni, en baş-
ta da belirttiğimiz gibi, bu kadar tanınmış bir kadın dini şahsiyet olmasına 
rağmen, Hz. Fatıma hakkında kaynaklarda çok da veri bulunmamasıdır. Bu 
sorunu aşmak için, Şii toplumlardaki sözlü geleneklerde Hz. Fatıma’nın ne 
şekilde yer aldığına bakmak gereği doğmuştur ki, biz bu çalışmada, bu gele-
neklerden ikisi, Orta Asya’daki Bedahşan İsmaileri arasındaki Hz. Fatıma 
algısı ile Anadolu Alevilerindeki Hz. Fatıma algısı üzerinde duracağız.  

 
Orta Asya Bedahşan İsmaili Sözlü Geleneğinde Hz. Fatıma 
Sözlü anlatılar menkabevi özellikteki anlatılardır. İngilizcede “legend”, 

Farsçada “efsane” kelimesinin Yunancadaki karşılığı “mit(mitos)”tur. Bunla-
rın dini nitelikte olanlarına “menkabe” denir. Hz. Fatıma gibi kişiliklerin bi-
yografi yazımına batı terminolojisinde “hagyography/hagiographie” den-

                                                        
18 Bu konuda F. Daftary’nın “The Ismailis” adlı kitabına bakılabilir. Daftary’nin bu kitabının 
İkinci bölümünde Erken Şii tarihi, ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Bkz. Farhad Daftary, The 
Isma’ilis: Their History and Doctrines, second edition, Cambridge University Press, 2007. 
19 Wilferd Madelung, “Shi’i Attitudes Toward Women as Reflected in Fiqh”, Society and th Pixes 
on Medieval Islam, ed. Afaf Rulfiü Al-Sayyid Marnot, Malibu, 1979, s. 75. 
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mektedir. Ahmet Yaşar Ocak, bu terimi Türkçeye “azizbilim (azizoloji)” ola-
rak çevirmektedir.20 Oldukça zor bir araştırma alanıdır. Bunun nedeni, kut-
sal kişilerin biyografilerinin bir nevi mit ve biyografi karışımı olmasıdır.21 Bu 
tür kişilerin yaşam hikayeleri mitolojik bir hale gelir. Özellikle de onların 
ölümünden yıllar sonra yazılmışlarsa. Böyle bir durumda doğaüstü unsurlar 
birincil derecede önem taşırken tarihsel unsurlar ikincil derecede kalır.22  

Orta Asya Şiileri denince Bedahşan bölgesinde yaşayan İmamiler ve İs-
mailileri anlamamız gerekmektedir. Bu çalışmada biz, Bedahşan’ın Tacikis-
tan ve Afganistan sınırları içinde yer alan yukarı Amuderya (Penc) havza-
sındaki yerleşim yerlerinin İsmaililerinden veriler kullanacağız.23 İmamiye 
Şiiliği ya da Fatimi dönemi İsmaili düşüncesindeki gibi kitabi/ortodoks bir 
doktrin Bedahşan İsmaili geleneğinde yoktur denilebilir. Bu geleneğin en 
belirgin unsuru da’vet-i Nasır-ı Hüsrev geleneğidir ki bu, Bedahşan Pami-
ri’nde gerçekleştirilen her türlü dini ritüelin de adıdır. Bu dini ritüelleri ge-
nellikle “cemaathane” dedikleri ibadethanelerde gerçekleştirirler. Bu ibadet-
ler sırasında Hz. Fatıma’ya hürmeten de kimi dualar okunur. Kendilerini 
Penctani olarak adlandıran Bedahşan İsmailileri arasında cemaathanede ya-
pılan bu ibadet sırasında okunan dualardan biri de tesbih-i Bibi Fatıma duası-
dır. Bu tesbihin Hz. Fatıma’ya Hz. Muhammed tarafından verildiğine ina-
nılmaktadır. Her ayın ilk Cuma akşamı (Perşembe akşamı kastedilmektedir. 
Bunun nedeni, hicri takvime göre Cuma akşamı, miladi takvime göre Per-
şembe akşamına denk gelmektedir) Nizari İsmaililerinin ibadet yerleri olan 
cemaathalerde cemaatle birlikte dua edilirken ezbere okunur. Bu tesbih dua-
sı, herhangi başka bir zamanda, tek başına olarak da okunabilmektedir.24 

Bedahşan’da, İslamiyetin hüküm sürdüğü dönemlerde oluşmuş çeşitli ef-
sane ve rivayetler, bu bölgelerin İslamiyete girmesiyle ilgili rivayetlerle, do-
layısıyla Hz. Ali’yle bağlantılıdır.25 Tacikistan sınırları içinde yer alan ve Af-
ganistan’la sınırı bulunan Vahan bölgesinde birçok evliya türbesi bulunmak-
tadır. Halk bu türbelere aynen Anadolu’da olduğu gibi manevi duygularla 
ziyaretler yapmaktadırlar. Vahan bölgesinde anlatılan menkabelerde Hz. Ali 

                                                        
20 Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı olarak Menakıbnameler: Metodolojik Bir Yaklaşım, TTK 
Yayınları, Ankara, 1997, s. 6; aynı yazar, “13.-15. Yüzyıllarda Anadolu’da Türk-Hıristiyan Dini 
Etkileşimler Ve Aya Yorgi (Saint Georges) Kültü”, Ortaçağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri-
Selçuklu Dönemi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 53.  
21 Jan Knappert, Islamic Legends:Histories of Heroes, Saints and Prophets of Islam, Brill, Leiden, 1985, 
s. 1. 
22 Rukhsana Ali, The Images of Fatımah in Muslim Biographical Literature,Institute of Islamic 
Studies, McGill University, Montreal, Master of Arts, September 1988, s. 2. (yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi) 
23 Bedahşan’ın coğrafi konumu hakkında bkz. Zahide Ay, Moğol İstilası Öncesi ve Sonrasında Orta 
Asya’da Ezoterist Bir İslam Toplumu: 10-15- Yüzyıllarda Bedahşan İsmailileri, yayınlanmamış 
doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2013, ss. 22-29. 
24 Aktaran Horog-Suçan’dan Gulnoro Otambekova. 
25 B. Iskandarov. Sotsialno-economiçeski i politiçeski aspekti istori Pamirski knyazhestv (10 v.-pervaya 
19 v.), Doniş, Duşanbe,  1983, s. 30. 
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ve Hz. Fatıma bir takım kerametler gösterebilen kişiler olarak karşımıza çı-
karlar. Yani bu bölgelerde Hz. Ali de, Hz. Fatıma da velileştirilmiş şahsiyet-
lerdir. Velilik anlayışına göre, velilerden bir takım kerametler gerçekleştir-
meleri beklenir. Bu kerametlere örnek olabilecek bir menkabede şunlar anla-
tılır: 

Ateşperestlik döneminde Zamri, Kahkaha ve Zangibar adında üç kardeş 
varmış. Her biri birer kaleye hakimmiş. Hz. Ali, kardeşlerden Kahkaha’nın 
kalesini fethettikten sonra26, atı Düldül ve karısı Hz. Fatıma ile birlikte Zan-
gibar’ın kalesine yönelmiş. Kaleye giden köprüye geldiklerinde Hz. Fatıma 
mucizevi bir şekilde kaleden içeri girmiş. Gardiyan ona içerde ne yaptığını, 
içeri nasıl girdiğini sormuş. Ve cevabı beklemeden Hz. Fatıma’ya okunu 
çekmiş. Hz. Fatıma oku havada yakalayıp ona geri fırlatmış ve gardiyanı ya-
ralamış. Hz. Fatıma ona, efendisini görmek istediğini, onu çağırmasını em-
retmiş. O ise, efendisinin uyuduğunu söylemiş. Hz. Fatıma Zangibar’la ko-
nuşmakta ısrar etmiş. Gürültüyü duyan Zangibar, onların yanına gelmiş ve 
izinsiz olarak kaleye girdiği için Hz. Fatıma’ya çok kızmış. Hz. Fatıma kale-
nin artık kendisine ait olduğunu, barış içerisinde kaleyi terk etmesini, aksi 
takdirde pişman olacağını söylemiş ve birden ortadan kaybolmuş. Zangibar, 
kalenin etrafındaki korumayı artırmış ve kendisi de gizlenmiş. Ertesi gün 
Hz. Ali, Düldül’ünün üzerinde kaleye girmiş. Zangibar, Hz. Ali’nin kendisi-
ne seslendiğini duymuş ve atına atladığı gibi kaçmaya başlamış. Fakat kafa-
sını bir ağaca çarpış ve ölümcül bir darbe alarak ölmüş. Bu bozgunun ardın-
dan, Hz. Ali kılıcını temizlemek maksadıyla toprağa dikmiş ve tam kılıcını 
diktiği o yerden su fışkırmaya başlamış. Hz. Fatıma, bu suyun kenarına ge-
lip kollarını sıvamış ve bu suda yıkamış.27  

Bedahşan’ın Vahan bölgesinde gerçekten de “Çeşme-i Bibi Hz. Fatıma-ı 
Zehra” adında bir kaplıca vardır. Bu kaplıcanın suyu yerin altından değil, 
dağdan gelmektedir. Bu suda yıkanan kadınlar, dileklerinin (en çok da ço-
cuk sahibi olmakla ilgili dualarının) gerçekleşeceklerine inanmaktadırlar. Bu 
kaplıcayla ilgili halk arasında birçok hikaye anlatılır. Bunlardan Sovyet dö-
nemine ait bir anlatı da şöyledir: Bu kaplıcada “Asıtan-ı Bibi Hz. Fatıma” 
denilen iki büyük taş yer almaktadır. Sovyetler Birliği döneminde 1950’lerde 
iki Rus askeri, kaplıcada yüzerlerken bu taşları sırf eğlence olsun diye kur-
şunlamışlar. Anlatıya göre ertesi gün bu askerlerin sağ elleri felç olmuş, yani 
lanetlenmişlerdir.28  

                                                        
26 Anadolu Hz. Ali cengnamelerinde de Kahkaha cengi anlatılır. (Bkz. İsmail Güleç, “Kan Kalesi 
Hikayeleri ve Cevahirzade’nin Manzum Kan Kalesi Hikayesi”, Türk Kültürü ve HBV Dergisi, 
2013, sayı 65, s. 264.) 
27 Robert Middleton, The Pamirs-History, Archeology and Culture, published by MSDSP in 2008. 
(hikayeyi derleyen: Nisormamad Şakarmamadov)  
28 Abdulmamad Iloliev, “Popular culture and religious metaphor: saints and shrines in Wakhan 
region of Tajikistan”, Central Asian Survey, vol. 27, No. 1, March 2008, s. 67. 
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Bedahşan İsmailileri arasında yaptığımız alan araştırmaları sırasında elde 
ettiğimiz bir başka veri de “Hatun-ı cennet” tabiridir. Bedahşan’da herhangi 
bir sözlü geleneği yansıtan metinde eğer bu tabir geçiyorsa, kastedilen Bibi 
Fatıma-i Zehra’dır. Yine kimsesiz kız çocuklarına konulan en yaygın isim 
“Hatun-ı cennet” ismidir.29 

Bedahşan’da Hz. Fatıma ismiyle karşılaştığımız bir başka örnek ise, Be-
dahşan İsmaililerinin en önemli dini ritüeli olduğunu tereddütsüz söyleyebi-
leceğimiz cenaze törenleri Çerağruşen’de okunan dualardan oluşan Çerağ-
name’de yer almaktadır ki, orada şöyle der: “Allah Hz. Ali’ye bir goher (mücev-
her) verdi. O goher, Bibi Fatıma idi”. 

Görüldüğü gibi Bedahşan bölgesindeki İsmaililerin Hz. Fatıma algısı, Hz. 
Fatıma’yı tarihi bir şahsiyet olarak algılamak yerine, onu yerelleştirmekte ve 
neredeyse Bedahşanlı yapmaktadır. Ve bu yapılırken de, mitolojik bir anlatı 
kullanılmaktadır. Bu durum, şimdi sözünü edeceğimiz Anadolu Alevileri 
için de geçerlidir. 

 
Anadolu Alevi Sözlü Geleneğinde Hz. Fatıma 
Anadolu Aleviliğinin sözlü geleneğe dayanan teolojisinin en iyi izlenebi-

leceği metinler, Buyruk metinleridir. Elimizde farklı Buyruk nüshaları bu-
lunmaktadır. Bu nüshalardan bazıları sayesinde Anadolu Alevilerinin Hz. 
Fatıma algısı hakkında bir fikir edinebiliyoruz.  

Anadolu Alevileri arasında, Buyruk nüshalarında geçen “Kırklar Cemi”, 
rituel dünyanın başlangıcı kabul edilir. İnanca göre Alevi tasavvufunun 
özünü oluşturan Kırklar Meclisi’nde on yedi kadın vardır. Bunların başında 
Hz. Fatıma bulunur.30 Ayrıca Alevi-Bektaşi dergahları ve cemevlerinde giriş 
kapısının karşı tarafında “küre makamı” dedikleri ocak bulunur. Bu ocağa, 
“Hz. Fatıma ocağı” da denir. Ocağın sağ ve sol başlarında yanan mumlar, 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i simgeler.31 

Yine bazı Buyruklarda dört tarihsel kişiye nispetle dört dârdan bahsedilir: 
Dâr-ı Hz. Fatıma, Dâr-ı Mansur, Dâr-ı Fazlı, Dâr-ı Nesimi.32 Bunlar İmam Ca-
fer Buyruğu’nda şöyle dile getirilmektedir: 

“Sorsalar ki dâr kaçtır? Cevap, dörtdir. Evvel ki dâr-ı Mansur’dur, ikinci 
dâr-ı Fazlı’dır, üçinci dâr-ı Nesimi’dir, dördüncü dâr-ı Hz. Fatıma… Dâr-ı 
Hz. Fatıma, ayağını birbirnine komaktır. Ayağını birbiri üzerine komak Hz. 
İmam Hüseyin’den kaldı. Bir gün Hasan ile Hüseyin ikisi dururken Sultan-ı 
Enbiya sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem hazretleri bir su istedi. Imam 

                                                        
29 Aktaran Horog-Porşnev’den Nourmohammadsho Nourmohammadshoev.  
30 Ali Duran Gülçiçek, Alevilik (Bektaşilik, Kızılbaşlık) Ve Onlara Yakın İnançlar I, Etnographia Ana-
tolica, Köln, 2004, ss. 331-332. 
31 Gülçiçek, s. 336. 
32 Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011, Anka-
ra, s. 258. 
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Hüseyin çabuk idi. Davranınca mübarek sol ayağının parmağın taşa urup 
kanadı. Efendimize su virince haya ittiğinden naşi sağ ayağın sol ayağının 
üstüne kodı”.33 

Dâr’ın adında her ne kadar Hz. Fatıma’nın adı geçse de, aslında Hz. Hü-
seyin’le alakalı olan bu menkabenin neden “dâr-ı Hz. Fatıma” olarak adlan-
dırıldığı hakkında yorum yapmak biraz zor görünüyor. Bunun nedeni, Hz. 
Fatıma’nın, Anadolu Alevilerince, Hz. Hüseyin’in de dahil olduğu Ehl-i Bey-
tin başı olarak görülmesinden kaynaklanıyor olabilir.  

Anadolu Aleviliğinde, Hz. Ali sevgisi yanında, onun ayrılmaz bir parçası 
olarak görülen Ehl-i Beyt, “ev halkı” demektir. “Ev”, Hz. Muhammed’in evi, 
ailesi ve ocağıdır. Bu tabir, Kuran’da açık olarak üç yerde geçer.34 Taberi, 
ayetin evinde indirildiği Peygamberin eşlerinden olan Ümmü Seleme’den 
şöyle bir hadis rivayet eder:  

“Ümmü Seleme dedi ki: Hz. Peygamber benim yanımda idi. Hz. Ali, Hz. 
Fatıma, Hasan, Hüseyin de vardı. Onlara hâzire (parça etlerin üzerine un ko-
nularak pişirilen bir Arap yemeği) pişirdim. Yediler. Sonra da uyudular. Hz. 
Peygamber onların üzerine bir örtü (aba) örttü ve ‘Allah’ım, onlar benim 
ehl-i beytimdir; onlardan kusuru gider, onları tertemiz kıl’ dedi”.35  

Bu rivayette sözü geçen örtü (abâ) altındakilere, “Âl-i Abâ” (Abâ’nın al-
tındaki soy) adı verilmiştir. Anadolu halk inançları, halk edebiyatı ve folklo-
runda Fatıma Ana kültünün en önemli sembollerinden biri Pençe-i Âl-i 
Abâ’dır. “Fadime Ana eli” olarak da adlandırılan bu sembol, hatlarla tezyin 
edilmiş motifler şeklinde tekkelerin duvarlarını süsler. “Pençe-i Âli Abâ” 
olarak adlandırılan bu beşli Fatıma Ana eli, süs olarak evlerde kutsal bir ko-
numda yer alır. Elin baş parmağı Hz. Muhammed’i, işaret parmağı Hz. 
Ali’yi, orta parmağı Hz. Fatıma’yı, yüzük parmağı Hz. Hasan’ı, serçe par-
mağı ise Hz. Hüseyin’i simgeler.36  Fatıma Ana’nın eli bolluk, bereket, şifa 
 ve yeni hayatı sembolize eder. Bu sebeple ister Anadolu’da olsun ister Bal-
kanlarda, kadınlar herhangi bir işe başlarken (turşu kurmak, hamur açmak, 
şifa için bir yemek veya ilaç hazırlamak, vs), “el benim elim değil, Fadime 
Ana’nın eli” diyerek söze başlarlar. Yukarda Ümmü’l-Kitab’ta geçen Hz. Fa-
tıma ile ilgili menkabeden bahsederken, Bedahşan İsmaililerinin kendilerini 
Penctani olarak adlandırdıklarını söylemiştik. Onlarda da Pençe-i Âl-i Abâ 
motifi, tekkelerde ve evlerde süsleme motifi olarak kullanılmaktadır. 

Anadolu Alevi geleneği de tıpkı Bedahşan İsmailileri gibi Hz. Fatıma’yı 
tarihsel bir kişilikten mitolojik bir kişiliğe dönüştürerek velileştirmiştir. Veli-
lik mertebesine erişen Hz. Fatıma’nın keramet ehli olması ile ilgili birçok ör-
nek tıpkı Bedahşan İsmailililerindeki gibi Hz. Ali cenknamelerinde yer alır. 

                                                        
33 İmam Cafer Buyruğundan aktaran Kaplan, ss. 259-260. 
34 Fığlalı, s. 275. 
35 Taberi’den aktaran Fığlalı, s. 275. 
36 Gülçiçek, s. 336.  



267 
 

 

Yukarıda Bedahşan İsmailileri bahsinde geçen hükümdar Kahkaha’nın adı, 
Anadolu  Alevilerince de bilinmektedir. Kan Kalesi hikayeleri adı altında ge-
çen hikayenin ikinci bölümünde Hz. Fatıma özetle şu şekilde geçer: Hz. Mu-
hammed Medine’ye vardığında oranın reisi olan Ubade’nin oğlu Sa’d’ın 
sünnet töreninde verecek hediyesi olmamasına çok üzülen Hz. Ali, durumu 
karısına anlattığında, Hz. Fatıma, annesinden kalan gerdanlığı vermesini 
teklif eder, ancak Hz. Ali bunu kabul etmez ve sonrasında uzun bir macera-
ya atılır.37  

Alevi ve Bektaşiler de, Sünniler gibi Kevser suresinin münafıklar tarafın-
dan Hz. Muhammed’e “Sen peygamber değilsin, zaten senin neslin senle son bu-
lacak” diye hakaret edildiği zaman indirildiğine inanırlar. Onlara göre, Kev-
ser suresi, Peygamberin soyunun Hz. Fatıma yolu ile ahiret gününe kadar 
devam edeceğini anlatır. Hz. Fatıma, cennetteki Kevser nehrinin, yani Kev-
ser şarabının dünyadaki sunucusu, devam ettiricisidir. Onun soyu, Dede ve 
Babalarla günümüze taşınmıştır. Anadolu Alevilerine göre, Hz. Muham-
med, dört kızını Ömer, Osman, Ebu Bekir ve Hz.Ali ile evlendirmiş,  ama 
Hz. Ali hariç hiçbirinin nesli devam etmemiş, Peygambere çıkan bütün yol-
lar Hz. Fatıma ve Hz. Ali aracılığı ile çıkmıştır.38  

Anadolu Alevilerine ait bazı buyruklarda, gülbenglerde ve şiirlerde Hz. 
Fatıma, Fatımatü’z-Zehra olarak geçer. Şah İsmail Hatai’nin Düvazdeh İmam 
adlı şiirinde geçen   

“Haticetü’l-Kübrâ, Hz. Fatımatü’z-Zehra 
Sülale-i Âl-i abâ için bağışla.”39  
dizeleri ile, Oniki imama salavat getirilen bazı gülbenglerdeki 
“…Allahümme salli alâ seyyidina nûr-ı Haticeti’l-Kübra.  Allahümme 

salli âla seyyidina nûr-ı Hz. Fatımati’z-Zehra…”40 
duasını bunlara örnek verebiliriz. Bunlardan başka, Hz. Fatıma, Alevi kadın-
larının her işinin piri kabul edilir. Alevi inanç sistemine göre, bir cemde en 
az on iki hizmet ve bu hizmetlerin her birinin bir hizmet piri vardır. Bu hiz-
metleri ilk yapan kişi, o hizmetin piri sayılır.41 Örneğin Fatma Ana, Alevi 
gülbenglerinde kadın hizmetçilerin piri olarak görülür. Alevi-Bektaşi inanç 
önderleri tarafından, rituel ve inanç pratiklerinde dilek ve temennilerin Al-
lah’a ulaşması için edilen, belli bir ahengi olan yakarış ve dua metinleri olan 

                                                        
37 Kıssa-ı Kahkaha adlı bu hikayede Hz. Ali, esir olan arkadaşlarını kurtarmak için kılık 
değiştirerek Kahkaha kalesine gider. Hz. Ali hile ile esir müslümanları kurtarır ve onlarla 
birlikte savaşarak Kahkaha’yı yener. (Bkz. Güleç, ss. 256, 264.)   
38 Bu bilgiler, Anadolu Alevileri hakkında saha araştırmaları yapan Mehmet Ersal’dan alınmış-
tır. Kendisine bu bilgiyi bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz.  
39 Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, haz. Turhan Yörükan, T.C. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998,  s.52 
40 Yörükan, s. 350. 
41 Mehmet Ersal-Serpil Ersöz, “Alevi Gülbenglerinin Temel Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, 
HBV Dergisi, 2013, sayı 65, s. 65. 
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bu gülbenglerden42, sır suyu hizmetini yapan kadın hizmetçinin gülbengi, 
“Allah Allah, Allah Muhammed Ali, Haticetü’l-Kübra, Fatımatü’z-Zehra, sülale-yi 
hayrunnisa” girişiyle başlar.43 Buna karşılık, belirli bir piri olmayan hizmetler 
de, eğer kadınlar tarafından gerçekleştiriliyorlarsa, gülbenglerde, kadınların 
şefaatçisi olarak kabul edilen “Hz. Fatıma”, “Kadıncık Ana” gibi şahsiyetle-
rin adları ile anılır. Örneğin semah hizmetini yapan kadınlar için çekilen 
gülbengin bu kısmı “Fatıma’nın himmetleri, hidayetleri, geçmiş kerametleri üze-
rinize hazır ve nazır ola” şeklinde söylenir.44   

 
Sonuç 
Bu makalede, ortodoks/kitabî Şiilikteki Hz. Fatıma’nın Şii teolojilerinde-

ki konumu incelenmeye çalışılırken, iki farklı heterodoks Şii toplumdaki Hz. 
Fatıma algısı da incelenmeye çalışılmıştır. Ve öncelikli tespitimiz olarak, bu 
kadar tanınmış bir kadın dini karakter hakkında, ister yazılı gelenekte olsun 
ister sözlü gelenekte, çok da veri bulunmadığını söyleyebiliriz. İkinci tespi-
timiz olarak da, farklı heterodoks Şii toplumlar tarafından  üretilen sözlü ge-
lenekler arasında, birçok ortak unsur buluduğunu belirtebiliriz. Bu çalışma-
da, biri İran dilli diğeri Türk dilli olan, Bedahşan ve Anadolu heterodoks Şii 
geleneklerdeki Hz. Fatıma algısı hakkında veriler sunduk. Öyle görünüyor 
ki bu örnekler çoğaltılabilir. Hatta böyle bir çalışmaya Arap dilli heterodoks 
bir toplum da (mesela Nusayriler) dahil edilerek, Şii toplumlarındaki Hz. 
Fatıma algısı hakkında, daha zengin somut veriler kullanılarak karşılaştır-
malı tarihsel ve antropolojik bir çalışma yapılabilir. 

                                                        
42 Ersal-Ersöz, s. 55. 
43 Ersal-Ersöz, s. 57. 
44 Ersal-Ersöz, s. 65. 


