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ÖZ 

İslam kültür tarihinde Hz. Fatıma ve ona dair kültleşmiş anlatılar, sembol-
ler, teknikler ve kabuller vardır. Peygamberin kızı olmasının ötesine geçmiş olan 
kimliği “Ehl-i Beyt’in ağacı” olmak anlamında bütün ümmetin ana değerlerinden 
biri olmuştur. Bu özelliğinden dolayı özellikle kadına dair ruhsal manada cereyan 
eden birçok etkinlik Hz. Fatıma kabulü üzerinden anlamlandırılmıştır. Bu anlam-
landırmalar kültürün dinsel anlam dünyasını biçimlendirmesi ile ilgilidir. Her toplu-
luk kendi kültürel geçmişi ve kültürel beklentilerini içinde yaşadıkları dini yapıya 
eklemlemek ister. Bu durum hem dini yapının kültürel boyutunun oluşmasını sağ-
larken farklı kültürlerin aynı dini yapıyı senkretik olarak farklı okuması sonucunu da 
karşımıza getirir. Bu anlamda Türkler de kendi kültürel belleğinde olan inanç ve 
uygulamaları İslam içinde İslam’a mal olmuş şahsiyetlerle anlamlandırmışlardır. İşte 
bu şahsiyetlerden biri olan Hz. Fatıma şifa uygulamaları, kötü varlıklardan korunma 
gibi eski kültürel uygulamaların anlamlandırıldığı kült şahsiyet olmuştur. Şifa yap-
mak etkinliklerinin en önemli göstereni olan “Hz. Fatıma'nın eli” sembolü bunun 
en önemli kanıtlarından biridir.  Çalışmamızda Hz. Fatıma’nın gerçek ve mitsel 
hikâyelerle bürünmüş anlatılarından hareket ederek, sözlü kültürün etkinlik alanla-
rındaki yayılması ve aktarılması süreçleri takip edilecek ve günümüzde Hz. Fatıma 
ile gerekçelendirilen somut olmayan kültürel mirasımıza kalan kalıtlar sunulmaya 
çalışılacaktır. Çalışmamız, Türk kültürü temelinde örneklerin verildiği, özelde ise 
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Alevi topluluk içinde aktarılan anlatılarla derinleştirilen bir çalışmadır. Ayrıca, ma-
kalemizde “El benim elim değil Fatıma anamızın eli olsun.” şeklinde yaygın olarak 
kullanılan uygulamanın inanç ve Türk kültürü bağlamında kökleri de tespit edilme-
ye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Fatıma, Fatıma’nın Eli, Ehl-i Beyt, Kültürel Mi-
ras. 

ABSTRACT 

There have been narratives, symbols, and presumptions about Saint 
Fatıma which present themselves as cult symbols in the history of Islamic culture. 
Her identity, which goes beyond being the daughter of Muhammad, also became 
one of the elements of the whole communal values in terms of resembling a tree of 
Ehl-i beyt (the family of Muhammad). In this sense, various different activities 
which revealed itself in a spiritual way have been understood through St. Fatıma. 
The symbol of Fatıma’s hand as an indicator of healing practices has been one of 
the most important evidence of such activities. These meaning constructions are 
related to the way in which culture shapes the world of religious meaning 
construction. Every community would like to articulate its expectations about the 
cultural past and expectations into religious structure in which they live. This 
situation enables the formation of the cultural dimension of the religious structure; 
it also allows us to notice the way in which different cultures interpret the very 
same structure in syncretic ways. In this context, Turks have been attaching 
meanings to beliefs and practices embedded in their cultural memory through 
personal figures who have been defined within Islam. One of these figures, 
St.Fatima, has become a cultic figüre with whom practices such as certain healing 
practices and protection from evil beings are associated. In this article, the 
processes about the ways in which non-written culture are transmitted and 
narrated will be evaluated by referring to a series of evidences about remnants for 
our cultural heritage and its significiant for the non-material culture. The 
presentation will include examples about narratives shaped by mythical and real 
stories. This study describes a series of examples of Turkish cultural world through 
Turkish folk beliefs; and, specifically it exemplifies common narratives shared by 
Alevi community. In addition, this study also positions the roots of a narrative 
symbolized by the ccommon phrase “this hand is not mine, let it be our Fatima 
mother” in the context of Turkish culture. 

Key Words: St. Fatıma, Hand of Fatıma, Ehl-i Beyt, Cultural Heritage 

 

İslam Kültürü ve Hz. Fatıma 

İslam kültür tarihi, Hz. Muhammed’in peygamberliğinden sonra ilişkide 
bulunulan ülkelerin kültürel tarihi ile senkretik olarak kurulan bir ilişki sonucunda 
şekillenmiştir. Kabul edilen kültler, inançlar ve uygulamalar Müslümanlığı kabul 
eden halkların geleneksel kültüründen kopuk olarak ortaya çıkmamıştır. Hatta gele-
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neksel olan değerler İslam adına anlamlı kılınmış ve kültürel dünyada inanç ile gele-
nek sırt sırta vererek toplumun kültürel inşasında belirleyici olmuşlardır. Bu anla-
mıyla İslam kültür tarihi dediğimizde sadece Arap kültürüne dayanan veriler değil, 
Müslüman olan toplumların kendi kültürel ortamlarının da belirleyiciliğini kabul 
etmek şarttır. Her ne kadar toplumlar İslam ile karşılaştıktan sonra bazı Arap gele-
neklerinin kültürlerine girmesi kaçınılmaz olsa da, her toplum kendi kültürel kökleri 
ve anlam dünyalarının etkileri ile İslam’ı okumuş ve özgün değerde kültürel katkılar 
sunmuştur. Bu özgün katkılardan biri de Türk kültürü içinden yapılan İslam oku-
masıdır. Bu okuma kimliğini Horasan erenleri geleneği ile şekillendiren, Anado-
lu’nun Müslümanlaşması ile Türkleşmesi ile kendini gösteren bir okumadır.  

Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar kendi kültürel geleneklerinden etki-
lenerek, senkretik bir biçimde Müslümanlığı okumuşlardır. Hz. Muhammed başta 
gelmekle birlikte özellikle ailesi ve ashabı hakkında ortaya sunulmuş “kült şahsiyet-
ler” vardır1. Bu kült şahsiyetlerden peygamberin kızı ve Ehl-i Beyt’in annesi figü-
rüyle öne çıkan Hz. Fatıma bu ortak kült şahsiyetlerin başında gelmektedir2. Bu 
belirleme Kumartaşlıoğlu tarafından şöyle desteklenmektedir; 

“Hz. Fatma, Türklerin İslamiyet’i kabul edişi ile birlikte örnek şahsiyeti ile Türk 
kültürüne sirayet etmiş, eski Türk kültürü inanış ve uygulamaları ile bütünleşerek “Fatma 
(Fadime) Ana” kültü oluşturmuştur. Fatma Ana hakkında anlatılan efsaneler de bu kültün 
bir parçasını oluşturmaktadır. Bu açıdan Fatma Ana’nın Türk efsaneleri içindeki yerini ortaya 
koymak, Hz. Fatma’nın Türk kültüründe yalnızca İslâmî bir şahsiyet olarak kalmadığını, 
Türk kültürünün inanış ve değerler sistemi ile bütünleştiğini göstermek açısından önemlidir.”3 

Hz. Fatıma ile ilgili olağanüstülüklerle süslenmiş kabuller ve anlatılar özel-
likle Türk kültür dünyasında gözlemlenmektedir4. İslam dünyasında önemli olan 
Hz. Fatıma, içerik olarak mitsel hikâyelerle süslenerek, Horasan erenleri ve onlara 
inanan çevrelerin anlatılarıyla günümüze kadar gelmiştir. Bu anlamıyla Hz. Fatıma 
üzerine Horasan erenleri geleneği ile bağlı olan okumayı anlamak için genelde 
Türkler özelde ise daha mitsel kurguların gözlenmesi için Alevilik üzerine yapılan 
bir okumaya ihtiyaç vardır.  

Türklerin Müslümanlaşması üzerine yapılan çalışmalarda iki popüler görüş 
ortaya çıkmaktadır. Birincisi Türklerin Gök Tanrı inancının kadiri mutlak Allah 
anlayışı ile benzeşmesi ve cihat fikrinin örtüşmesi ile boy ve beyliklerin kitleler 
halinde gönüllü bir biçimde Müslüman olması5, diğeri ise Arap Müslüman orduları 

――――――――― 
1  Necati Demir, "Türk Düşünce Dünyasında Hz. Ali", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma 

Dergisi, 60 (2011), ss. 85-104. 
2  Hikmet Tanyu, “Fatma Anamız (Fadime Anamız) ve El İle İlgili İnançlar Üzerine Kısa Bir 

Araştırma”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV, Ankara 1982, s.55; Yusuf 
Sirkecioğlu, Güneşi Söndürmek Mümkün mü?, Çorum: Kardeş Matbaası, 2011, s.87. 

3  Satı Kumartaşlıoğlu, “Fatma Ana Üzerine Anlatılan Efsaneler” Avrasya Uluslararası Araştırmalar 
Dergisi, 3/6 (Ocak 2015), s. 108. 

4  Kumartaşlıoğlu, agm, ss. 112-113. 
5  Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Üçüncü Basım, 1976, s. 12; Ömer Lütfi Barkan, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve 
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ile savaşa savaşa Türklerin Müslümanlaşması6. Bu iki görüşün de eksik ve doğru 
yönleri vardır. Müslümanlaşan boyun, beyliğin durumuna göre tarihsel süreç içinde, 
birçok etkenle birlikte, bu dönüşümlerin hepsi Türk topluluklarında gerçekleşmiştir.  
Fakat halk kültürü açısından önemli olan siyasal gücün yarattığı kabuller değil, hal-
kın senkretik olarak içselleştirdiği kabullerdir. Bu kabuller gelenekle bağlı olarak 
halk için yaşanabilir olmuş görüş ve uygulamalardır. Bu uygulamalar ise tarihsel 
olarak bir kopukluk olmadan şekil ve görünüşünde bazı değişmelerle günümüze 
kadar gelmiştir.  Türkler 8. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar bazen hızlı kitleler halinde 
bazen de mistik karakterli erenler vasıtasıyla Müslümanlaşmışlardır. Türklerin gö-
nüllü Müslümanlaşma sürecinde Horasan erenlerinin, kolonizatör Türk dervişleri-
nin belirleyici etkisi olmuştur.  İmam Zeyd’in oğlu Yahya’nın Türklerin yoğun ya-
şadığı Horasan’a göçü bu Müslümanlaşma sürecinde etkin olmuştur7. 

Horasan geniş bir bölgeye ait adlandırmadır. Özellikle bu adlandırma Ana-
dolu’ya göçmüş Türklerin kendi köklerini işaret ederken kullandıkları bir coğrafyaya 
işaret etmektedir. Horasan; İran’ın doğusunda bulunan geniş bir coğrafi bölgenin 
adıdır. Ceyhun ırmağının güneyindeki ve Hindikuş dağlarının kuzeyindeki memle-
ketleri de içine almaktadır. Bugün; Moğolistan, Rusya ve İran tarafından paylaşılmış 
vaziyettedir.8 Horasan, Anadolu'nun yurt edinilmesinde Anadolu'yu hem nüfusça 
ve hem de kültür bakımından sürekli beslemiştir. Bu itibarla Anadolu'daki sûfi 
Müslüman şahsiyetlere Horasan Erenleri denmiştir9. 

Oğuz boylarının Müslümanlaşması sürecinde mistik şahsiyetlerin olası iliş-
kisi ve olayın ruhsallık boyutu ihmal edilmiştir. İnanma ruhsal tecrübelere sahip 
kişilerin önderliğinde ve rehberliğinde gerçekleşmektedir. Özellikle Türkler Gök 
Tanrı inancı içinde bu ruhsal rehberlik görevini Şamanlara (Kamlara) devretmiştir. 
Kamlar ruhsallığı somut bir deneyim olarak sunan, “geleceği gören”, “şifa veren”, 
olağanüstülükler sergileyen kişilerdir10. Bunların ruhsal önderliğinde olan bir top-
lumun bu kadar somut deneyime dayanan bir inançtan tamamen soyutlama gerekti-
ren bir dine girmesi mümkün değildir. Toplumun kültürel belleği, kollektif ruhu bu 
kabulü güçleştirir. Bu dinde dönüşme ancak ruhsal önderlerin bir benzeşim kurma-
sı ile mümkün olur. İşte bu benzeşim de kamların dervişlere dönüşme sürecinde 
anlaşılabilir. Bu süreç hakkında birkaç iddia vardır. Bunlar; Oğuz kamları ile Ehl-i 
Beyt evlatlarının Horasanda birleşmeleri ve İslam’ın ruhsal yorumunun ortaya çık-
ması, Türklerdeki dede, baba gibi adlandırmalara sahip önderlerin Ehl-i Beyt evlat-

                                                                                                                                        
Zaviyeler, İstanbul: İnsan&İnsan,1942, s. 5; Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinden Yapraklar, İstanbul: 
Ötüken Neşriyat, 2016; İsmail Tosun Saral, "Gül Baba ve Tahta Kılıcı" Türk Kültürü ve Hacı Bektaş 
Velî Araştırma Dergisi,  31 (2004), ss. 196-208. 

6  İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1977, ss. 109-119. 
7  M. Hakan Alşan, Horasan Erenleri, İstanbul: Kurtuba Yayınları, 2012, ss. 414-415;  Ömer Lütfi 

Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Kolonizatör Türk Dervişleri”,  Türkler, 9, Ankara: Yeni 
Türkiye Yayınları, 2002, s.137. 

8  Abdurrahman Güzel, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999, s. 
132. 

9  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2005, s. 171. 
10  İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1980, s. 24-25. 
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ları veya eski kamlar olması ve Türklerin Ehl-i Beyt evlatları ile İslam’ı kabul edip 
“Arap kültürüne” ve Arap kültürünü İslam olarak sunan anlayışa karşı dirençli 
olmaları gibi iddialardır. Bu iddialar özellikle Alevi dede, baba, derviş ve talip toplu-
lukları arasında sıklıkla ifade edilmektedir11. Bunun yanında bu iddiaların uygulama 
safhasında da görünümleri vardır. Öncelikle Alevi dedelerinin Ehl-i Beyt kökünden 
geldiğine, evladı resul olduklarına inanılır. Bu erenlerin eşlerine de “Ana” denir ve 
“Anaların” özel ruhsal yetenekleri olduğu kabul edilir. Bununla birlikte eren ve 
dervişlerin keramet sahibi olduğuna inanılır. Bu kerametler, cana can katmaktan, 
ruhsal arındırmaya kadar farklı uygulamalarla gerçekleştiğine inanılan kerametlerdir. 
Bu uygulama ve pratikler, Türklerin ruhsal etkinliği somut pratiklerle anlamlandır-
masına uygun kanıtlardır. Başka bir ifade ile ruhsal olanı somutlama ile yorumlama-
nın en açık kanıtıdır. “El benim elim değil Fatıma anamızın eli” sözü12 ve uygulaması da 
bu pratiklerin başında gelen çoğunlukla ocaklı kadınlar tarafından yapılan bir uygu-
lamadır.  

İslam’ın ruhsal pratiklerle beslenen bu özgün yorumu, Türklerin İslam’ı 
kendi senkretik bütünlükleri ile anlamasının bir sonucudur. Türklerde kadın kamlar 
eski kadim inanç içinde etkindir. Zamanla kadın kamlar yerini erkeklere bırakmış-
tır.13 Kadın kamların etkinlik gösterdiği zamanlarda kamlar “benim elim değil Umay 
ananın eli” sözü ile sağaltıma başladığı iddiaları vardır. Hatta bebeklerin sırtında 
oluşan izin de Umay ananın elinin izi denildiği de söylenmektedir. Umay Ana inan-
cının Anadolu’da Fatma Ana kültüyle bir süreklilik içinde günümüze kadar geldiği 
söylenebilir.14  

Umay anadan Fatıma anaya doğru olan bu ruhsal temelli kültürel aktarım, 
Naciye Ana’dan Fatıma Ana’ya gelişen bir süreç olarak, Türklerde özelde ise Alevi-
ler arasında yaygınlıkla kabul edilmektedir. Bu yorum tek bir Tanrı’ya inanmakla 
anlamlı olan, Ehl-i Beyt taraftarı olarak daima mazlumun yanında konumlanmayı 
gerekli kılan, ruhsal önderlerinden ruhsal destek almayı terk etmemiş senkretik bir 
yorum olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk’ün töresi ile İslam’ın karmaşık olmayan 
bilgisinin uzlaşması, geleneksel uygulamaların da İslam uygulamaları içinde devam 

――――――――― 
11  Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaşilik Alevilik, IV, haz. Şakir Keçeli, İstanbul: Ardıç Yayınları, 

2001, s. 284; Haydar Kaya, Alevilik Tanıtımı ve İlkeleri, Manisa Ehl-i Beyt İnanç Eğitim ve Kültür 
Vakfı, 1994, s. 6; Haydar Kaya, Alevi Bektaşi Erkanı, Evrad’ı ve Edebiyatı, İstanbul; Engin 
Matbacılık, 1996, s. 18-19. 

12  “Anadolu'da hanımlar yoğurt mayalarken, turşu kurarken, hamur yoğururken, evin geçimi iyi olsun diye ocağa 
şeker atarken, hasta olan kimsenin sırtını sıvazlarken, "El benim elim değil Fatma Ana'nın eli" diyerek başlar 
ve bitirirler. Bu motifte bir bakıma Pençe-i Al-i Aba'dan şifa beklendiği görülmektedir. Diğer bir halk inancına 
göre de Fatma Ana külde ekmek pişirdiğinden bilhassa yaşlı kadınlar külü yere dökmez ve üzerine basmazlar. 
Örgü ve dantel gibi el işlerine başlayan hanımlara yanındakiler, "Kolay gelsin, altın taş olsun, elin kuş olsun; 
Hızır yoldaşın, Fatma Ana komşun olsun" derler. Türk halkı iyi komşuları için. "Allah seni ahirette Fatma 
Ana 'mıza komşu etsin" temennisinde bulunur.” Müjgân Üçer "Anadolu Folklorunda Fadime Ana." 
Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975, ss. 147-156. 

13  Ruhi Ersoy, “Kadın Kamlar’dan Göçerevli Türkmenler’de ‘Ebelik’ Kurumu’na Dönüşüm”, Türk 
Bilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 13 (2007), s. 62. 

14  Adem Koç, “Güruh-ı Naci'nin Saçlı Bacıları: Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Kadın Olmak”, 
Giresun Üniversitesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2015), ss. 132-133. 
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etmesine imkân sağlamıştır. Bu imkânlardan biri de Fatma Ana uygulamasıdır. 
Tanrısal bir şahsiyet olan Umay Ana Alevi yaratılış anlatısında, doğrudan anılmasa 
da Naciye adıyla başka bir ruhsal kadın, cennet kadını olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yaptığımız derlemelerde elimize geçen anlatılardan iz sürerek bu senkretik yorum-
lamalar aşağıda açık hale getirilmeye çalışılmaktadır.  

Anlatıların İzinde; Naciye’den Hz. Fatıma’ya 

Alevi yaratılış anlatısının temelinde üç nurdan bahsedilir. Bu nurlar hakkın-
da sözlü ve yazılı kaynaklarda değişik bilgiler mevcuttur15. Bu nurlar kırmızı, yeşil 
ve beyaz nur olarak geçer. Bu üç nur aslında varlığın üç ana nurlarıdır. Yaratımın 
kaynağı üç nur ile gerçekleşir. Bu nurlar kimi yorumculara göre; Hz. Muhammed, 
Hz. Ali, Hz. Fatıma, kimi yorumculara göre ise kemal, celal ve cemal sıfatlarının 
tecellisi olarak da kabul edilir. Hz. Muhammed ve Hz. Ali aslında bir nurun farklı 
görünümleri ve rahman boyutun tecellisi olarak yorumlanırken, Hz. Fatıma ise 
rahim boyutun tecellisi olarak yorumlanır. Yaratım denilen ilkenin bu üçlü sistem 
içinde çalıştığı ve KÜN (ol) emrinin de bu nur halinin yansıması sonucu olduğu 
ifade edilir. Erenler bu konuda birçok deyiş yazmıştır; 

Cümle alem yer gök yaratılmadan  

Üç nur ile kurulmuştur bu cihan  

Melekler Ademe secde kılmadan  

Bakın cemalime buyurdu bi(r)an16 

Yaradılış bahsi inancın temel gerekçelendirmelerinin işaretini verir. İnanca 
göre yoktan var olmak bilinebilecek bir şey değildir ve Allah’ın zatının sırrıdır. Fa-
kat âlemlerden Âdem’in yaratılışına kadar olan süreç başlangıcın ve oradan ulaşıl-
mak istenen hedefin izlerini verir. Bu durum, Nur süresi 35-36. ayette17 de zikredi-

――――――――― 
15 “Muhammed, Ali ve Fatıma özel seçilmiş üç ruhtur. Ehl-i beyt Muhammed’in tohumundan ortaya çıkan bir 

güruhtur ancak bu güruhun tekrar meyveye dönüşümü Hasan ve Hüseyin’dir. Bu güruhu toprak boyutunda 
işleyen Ali’dir. Bunların evrensel değerler ve simgeler babında baktığımızda çok önemli şifreleri vardır. Evrenin 
yönetimi 14 güruhtan ibarettir. Bu güruhun açılımı ise 12 imamlar, Hz. Muhammed ve Hz. Fatıma’dır”. 
Kaynak Kişi; Yavuz Yürek, 1956-2016, Baba Mansur Ocağından gelen ve yol içinde hizmeti 
yapmış olan bir erendir. Kendisine yaşadığımız dönemin ereni gözüyle bakan inananlar vardır. 
İkinci örnek; “On sekiz bin alem yok iken Muhammed ile Ali’nin nuru bir idi, Abdullah ile Ebu Talib 
zamanında iki oldu. Muhammed’in nuru Abdullah’tan zuhura geldi. Hz Ali’nin nuru Ebu Talib’ten zuhura 
geldi’’.  Abdullah ve  Ebu Talib’te ikiye ayrılan  bu nur Velayetin nur’u İmam Ali ile Nübüvetin nurundan 
gelen Fatima’nın ikrarı ile tekrardan birliğe geri dönüp kendisini yeniden görünüş alemine çıkardı.” Bkz. İmam-ı 
Cafer-i Sadık Buyruğu, çev. Sefer Aytekin, Ankara 1958. Üçüncü örnek; “Kubbeyi Rahmanda, 
Fatima’nın başındaki tacı Muhammed, belindeki kemeri Ali, kulaklarındaki küpeleri Hasan ile Hüseyin, 
gözleri de talipleridir. Cümle ervahı nur olanlar Fatima’da mevcut idiler” denir. Bkz. Hasan Efendi 
Başköylü, Varlığın Doğuşu, der. Pir Sultan Özcan, İstanbul 1995. 

16  Caner Işık, Derviş Ruhan Örneğinde Alevi Bektaşi Dervişlik Geleneği, Van: Yüzüncü  Yıl Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2008, s. 283. 

17  Cemlerde okunan ayetlerdir. Burada hem cem evinin ibadethane olarak zikredilmesinden 
bahsedilir hem de yaradılış nurunu yaymanın ve nurun durumunu anlatır. Nur 35-36: Allah, 
göklerin ve yerin Nur’udur. Onun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. 
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lir; Allah’ın göklerin ve yerin nuru olması, bu nurun âleminize bir sırça içinde gö-
rünmesi, nurun hiçbir zaman sönmemesi, nurun daha sonraki ayetlerde işaret ede-
ceği üzere “tamamlanması” süreçleri ve bu süreçte bazı evlerde yapılan ibadetlerle 
nurun anılması ve çoğaltılması aslında süreci anlatır. İlk yaratılan bu üç nur, 
Âdem’in yaratılması ile tecelli alanına çıkacak, insanlığın tekamül etmesi ile Hz. 
Muhammed, Hz. Ali ve Hz. Fatıma olarak son dönemde en ideal biçimleri ile tecelli 
edip insanlığın ulaşması gereken hedefler gösterilmiştir. Yaratılış anlatısına göre 
insanın yaratılışı Adem ile başlar, Havva ile devam eder fakat nurun Adem’den 
evlatlarına geçmemesi ile birlikte Naciye gökten indirilir. Naciye, Adem’in 
sülbünden gelen Şit (bir ayağı ve bir eli özürlü olan) ile evlendirilir. Şit’e Adem’in 
nuru geçer ve bu soy üzerinden nurun tamamlanma süreci devam eder. Hızır buy-
ruğunda Gürüh-u Naciye18 için; 

Hızır; “Gürüh u Naciye, Hz. Muhammed Hz. Ali’nin yolunu ve erkânını işlerler, 
küfrünü iman, yahşi yaman ederler. Anın için ziyade severim” der.”19  

Buyrukta işaret edilen Hz. Muhammed Hz. Ali erkânını yürüten grubun 72 
milletten ayrı olup 73. grup olduğu işaret edilir. İnanışa göre Adem ile Havva'dan 
türeyen 72 göbek soy ve Şit ile Nâciye'den olan bir soy meydana gelmiştir. Yetmiş 
iki millet Havva'nın tabiatında olup, maddeye ve bencilliğe eğimli kabul edilirken, 
Nâciye'den olan soy Nâciye tabiatında olup ruha ve nurani özelliklere eğilimlidir. 
Bununla birlikte bu soylar babaları yönünden yetmiş iki soy Adem gibi güçlü, pey-
gamber, hakim bir babaya sahiptir. Ruha eğilimli olan soy ise Şit gibi peygamber, 
hakim fakat maddesel eksikliği olan (ayağı özürlü) bir babaya sahiptir. Aleviler 
kendilerini gerek Ehl-i beyt soyundan olan dedeleri ile Şit-Nâciye soyundan, gerek 
bu soyun yaşamasına destek veren ortamı oluşturmaları bakımından Güruhu Naci-
ye’den sayarlar.  

Sözlü anlatılar, yaratılış ve daha sonraki süreçleri aktaran anlatılar, Tanrı’nın 
maksadının izlerini, sembolik bir öyküleştirme ile anlatırlar. Anlatı daha sonra 
Hızırname adı ile yazılı hale de getirilmiştir fakat bu anlatı inanç önderleri tarafın-

                                                                                                                                        
Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispeti 
olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık 
saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah insanlara örnekler 
verir. Allah her şeyi bilmektedir. Kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin 
verdiği evlerdedir. Orada sabah akşam O’nu tespih eder. 

18  Güruhu Naciye kabulü Fırkayı Naci’den farklıdır. Güruhu Naciye bütün peygamberlerden 
günümüze kadar olan eren evliya soyuna işaret eder ve bu soya ahlakta yükseklik ve ruhsal 
önderlik sorumluluğu yükler. Bu anlayış Aleviler arasında yaygınlıkla kabul görür. Buna benzer bir 
başka adlandırma daha vardır o da Fırka-ı Naci kavramsallaştırmasıdır. Bu ise İslam dünyasında 
tasavvuf yorumunda Peygambere atfedilen bir söze dayanılarak, “İslam’ın 73 fırkaya ayrılacağı 
sadece bir fırkanın kurtulup diğerlerinin cehenneme gideceğini” iddia eden anlayıştır. Bu anlayışa 
göre kişiler ait oldukları tarikatı kurtuluşa eren yol olarak adlandırıp bir seçilmişlik payesi ile 
kendilerini sunarlar. Bu anlayış ile Güruhu Naciye anlayışı tamamen farklıdır ayrıntılı bilgi için 
bakınız: Caner Işık, “Güruhu Naciye’den Aleviliğe”, Alevilik Araştırmaları Dergisi- The Journal Of 
Alevi Studies, 10 (Kış-Winter 2015), ss. 23-52. 

19  Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Hızırname Alevi Bektaşi Adab ve Erkanı (Buyruk), haz. Baki Yaşa 
Altınok, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007, s. 496. 
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dan geleneğin içinde sözlü olarak aktarılmıştır. Bu anlatı üzerinden derinlemesine 
çıkarımlar yapılmış ve yaradılış anlamlı kılınmıştır. Anlatı özetlenerek aşağıya akta-
rılmıştır.  Anlatıda Âdem peygamber şefaat nasıldır ve öncelikle “Kimedir?” sorusu-
nun cevabını arar ve seyrana çıkar;  

“Âdem peygamber cennetler içinde seyran ederken bütün cennetlerin nu-
runu aldığı bir yeşil kubbe görür. Bu kubbenin beş kapısı olduğu fakat hiçbirinden 
girilemeyeceği söylenir, kapının üzerindeki yazıyı Adem okur yazıda; “Fatırı’s-
semavati ve’l-ard” (yerleri ve gökleri yaratan) “Hazi-hi Fatıma-tü’z Zehra asle’l-usul.” 
(İşte bu Hz. Fatıma-tü’z-Zehra’dır ve usul (soy)’un aslıdır) yazmaktadır. İkinci 
kapıda “Ene ahsenü’l- muhsinin tuba le hüm ve hüsne’l-meab. Haza Hüseyin” (Ben iyilik 
sahiplerinin en iyisiyim. Ne mutlu onlara ve güzel son onlarındır. Bu Hz. Hüse-
yin’dir). Üçüncü kapıda “Ene bintü’z Zehra min benati Hasanin. Ene ahsenü’l-muhsinin. 
Haza Hasan.” (Ben Hasan’ın kızlarından Zehra’nın kızıyım. Ben İyilik sahiplerinin 
en iyisiyim. Bu Hasan’dır.) Diğer kapılarda Zehra’nın oğlu Hüseyin ve Hasan’ın 
adları yazmaktadır. Yazıları okudukça kapılar birbirine yol açtı sonra başka bir kapı-
ya geldi ve onda; “Ene Aliyyü’l-A’la. La havle ve la kuvvete illa bi’llahi’l  Aliyyi’l-Azim. 
Haza Aliyyün Veliyyullah.” (Ben Aliyül Alayım. Azim ve yüce Allah’tan başka güç ve 
kudret sahibi yoktur. Bu Allah’ın velisi Ali’dir.) Bu yazıyı okuyunca kapı açıldı ve 
başka bir kapı göründü, kapının üstünde; “Ene Hamidün Mecidün. Ene Hamidün 
Muhammedün. Haza Ahmedü Muhammedün ve Mahmudun” (Ben Hamid ve Mecid. Ben 
hamdedici Muhammed. Bu Ahmed, Mahmud ve Muhammed’dir.) “Ve-ma ersel-na-
ke illa rahmeten li’l-alemin” (Seni ancak alemlere rahmet olarak göndermişiz.) (Enbiya 
21-107) Bunları okuyunca bir kapı açıldı. Bir büyük saray göründü sarayın on iki 
penceresi var ve bunların üstünde bulunan tahtta yüce bir sultanın oturduğunu 
gördü. Belinde nurdan kemeri, iki kulağında nurdan küpeler, başında nurdan taç 
olan zatı gördü. Adem selam verdi, “Sefa geldin ya ata” diye selam aldı ve “Ya ata ben 
senin oğlun Muhammed Mustafa’nın Zülâli Fatıma’yım ve benim başımdaki taç ol evladındır, 
evladına “Levlake levlak lema halaktü’l-eflak” (Sen olmasaydın yerleri gökleri yaratmazdım.) 
sözü söylenmiştir. Başımdaki taç Ahmet, Mahmut Muhammeddir. Kulağımdaki iki küpe  
Hasan ile Hüseyin’imdir ve belimdeki kemer Aliyel Murtaza’dır.  Sarayımın on iki penceresi 
evlatlarım on iki imamlardır. Bunlar bütün soyların kesileceği ama benim soyumun kesilmeyece-
ğinin kanıtıdır. Mehdi benim evladımdır.” 20 

Yukarıdaki anlatıda beden haline gelmeden önce Ehl-i Beyt’in Tanrısal 
maksadın bir işareti olarak Âdem peygambere gösterildiği ve şefaatçılar kimdir 
sorusunun cevabının Ehl-i Beyt’tir dendiği anlatılmaktadır. Anlatıda çok önemli bir 
konu Hz. Fatıma Ana’nın pozisyonu ve Âdem peygamberin sadece insan suretinde 
Hz. Fatıma Ana’yı görmesi, diğer bütün yüce varlıkların Hz. Fatıma Ana’nın dış 
örtüsünün bir parçası olarak gösterilmesidir. Türklerin ve özelde Alevilerin kadına 
bakış açısının anlaşılması için Hz. Fatıma Anan’ın fonksiyonunun göründüğü bu 
anlatı çok önemlidir. İnanca göre Hz. Fatıma, Âdem beden olarak yaratılmadan 

――――――――― 
20  Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Hızırname Alevi Bektaşi Adab ve Erkanı, ss. 627-640 

(özetlenmiştir).  
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önce yaratılmış nurlardan biridir ve bu nurlar arasında diğer bütün nurları kendine 
cezp edecek bir yapıya sahiptir. Tahtın üstündeki durumu hatırlanacak olursa, ba-
şında Ahmed, Mahmud ve Hz. Muhammed olan atası bir taç olarak bulunmaktadır. 
Yani Fatıma Ana’nın başında bir taç olarak yönetim mevkiinde atası bulunmaktadır, 
kemerinde yani onu madde âlemine bağlayan boyutunun tasarrufunda İmam Ali 
bulunmaktadır. Kulaklarında güzelliğini tamamlayan iki güzel parça oğulları Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin bulunmaktadır. Fatıma Ana ilahi murat hakkında bir şifre 
gibi görünmüştür. İnsanlık gibi olan Hz. Fatıma’ya Muhammed-i ruh ile hükmedi-
lip, Hz. Ali eylemi ile işlenip, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi güzellikler ortaya 
çıkarılacaktır. Bu anlamıyla Fatıma Ana Tanrısal muradın en somut göründüğü 
makamdır. Başka bir ifade ile Fatıma Ana Ehl-i Beyt’in toprağıdır, anasıdır.  

Ehl-i Beyt her hali ile Hz. Fatıma’nın bedeninden neşet etmiştir. Hz. 
Fatıma’nın Ehl-i Beytin toprağı olması, yukarıdaki anlatıda işaret edilmiştir. Hz. 
Fatıma hakkında Kevser suresi bağlamında yapılan, Kevser anlamı da vardır. Fakat 
bu yorumlama Aleviliğe göre eksiktir. Çünkü Kevser cennette olduğu işaret edilen 
bir sudur ve bu su aslında günümüz terminolojisi ile enerji anlamındadır. “Senin 
soyuna kesik derler biz sana Kevser’i verdik”21 derken, yaşarken ölümsüz olmak bilincini 
idrak etmek olan hali yaşayacak olanları senin yolunu sürdürecek olanlardan seçtik 
ve bu suyu içirip onlarda bu idraki ortaya çıkardık denmektedir. Kevser suyu içmiş 
olanlar İslam’da evliya ruhu olanlar olarak kabul edilir. Bunlar Hak dostu olarak da 
adlandırılır. Bunlar arasında kadın veya erkek diye bir ayrım yoktur, Hakk’a yakınlık 
ve uygunluk sadece kıstastır. Kevser suyunun soy anlamında çevrilmesi daha çok 
Şia okumalarının Aleviler arasında kabul edilmesi ile ilgilidir. Çünkü Şia soyun sür-
mesi üzerine dikkatle durur ve bu soy bağını Hz. Ali, Hz. Fatıma üzerinden açıklar-
ken Hz. Fatıma’nın kadın olması sebebiyle, Kevser ile adlandırılarak meşrulaşacağı-
nı düşünür. Bunun yanında erenlerin anlatı ve şiirlerinde Kevser’in haktan içilen 
dolunun adı olduğuna da işaret edilir.22  

Ehl-i Beyt sevgisi, Türklerin İslam yorumunun temel kabullerindendir. Ba-
sitçe, Tanrı katındaki yönetimin dünya üzerindeki yansıması olarak tanımlanabilir. 
Ehl-i Beyt kişi olarak taşıdıkları hüviyetlerin ötesinde Tanrısal yönetim sisteminin 
bir prototipi olarak da kabul edilir. Bu öyle bir tiplemedir ki hedeflenen ilahi siste-
min de ipuçlarını verir. Tekamülün amacı Tanrının yüksek amacını başarmaktır. 
Ehl-i Beyt ise bu yüksek amacın yeryüzündeki en saflaşmış uygulayıcılarıdır. Bu 
saflaşmış uygulayıcılar, Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’i kimdir diye sorulduğunda 

――――――――― 
21  Kevser suresinin anlamına işaret edilerek yapılan bir ifadedir. Kevser suresinin tamamı için 

Diyanet işleri Başkanlığının yaptığı mealde çevirisi şöyledir: Kevser (108) Suresi: 1- Şüphesiz biz 
sana Kevser’i verdik. 2- O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 3- Doğrusu sana buğzeden, 
soyu kesik olanın ta kendisidir. 

22  Kevser suresinin detaylı tefsirinde birçok konuya girilmektedir. Kevser’in mahiyeti üzerine bir çok 
rivayet vardır. Bu rivayetler sonucunda yapılan açıklamalar, Hz. Muhammedin süreğinin nasıl 
süreceğinin Kevser ile alakalı olması anlamındadır. Bu açıklamaların detayları için Elmalılı Hamdi 
Yazır’ın ve Süleyman Ateş’in Kuran-ı Kerim Tefsirleri önemlidir. Bu konu ayrı bir makale konusu 
olabilecek derinlikte bir konudur. Bkz:  Süleyman Ateş, Kur'an-ı Kerîm Tefsîri, 6, İstanbul: Milliyet 
Gazetecilik,1995, ss. 533-537. 
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dört kişiden bahsedilir. Bunlar Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir. 
Bunların yaşadıkları dönem içinde Allah tarafından özel bir korunmaya alındığına 
inanılır. Bu sebeple aba altına alınanlar anlamında “Pençe-i Ali Aba” denir23. Bu 
özel korunma Hz. Muhammed ile ortaya çıkarılan gerçeğin Ehl-i beyt tarafından 
korunabilmesi ve dünyanın Ehl-i Beyt’in nuru ile donatılabilmesi içindir24. Hz. 
Muhammed’in vefat etmesiyle, başta hayatta kalan tek çocuğu Hz. Fatıma olmakla 
birlikte Ehl-i Beyt’in bütün üyeleri ve on iki imamlar genç yaşta iken vefat etmiştir. 
Bu vefatların bir çoğu da katledilmeleri sebebiyledir25.  

Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt’in anası olan Hz. Fatıma tıpkı Hz. Ali gibi pey-
gamberin dizinin dibinde yetişmiş, hak dışında bir söz duymamış, doğduğu andan 
itibaren peygamberin tedrisatında yetişmiştir. Hz. Ali için söylenen ‘’Keremmallahü 
Veche (Yüzünü Allah’dan gayrısına dönmedi) sözü onun için de geçerli kabul edi-
lebilir. Hz. Fatıma’nın doğduğu ortamın özelliği sebebiyle vahyin gerçekleşme sü-
reçleri ile Hz Fatıma’nın sosyalizasyon süreçleri paraleldir. Hz. Fatıma bu özel 
durumundan dolayı yukarıda bahsedilen yaratılış anlatısındaki üç nurdan biri olarak 
zikredilmiş ve Türklerin İslam yorumuna göre varlıksal olarak yüksek bir makamda 
olduğu iddia edilmiştir26.  

İslam tasavvufunda da Hz. Fatıma başta gelenlerdendir27. İnanca göre me-
lekler bile Hz. Fatıma anadan destek-himmet alırlar, İsrafil ve Mikail’in, Hz. Fatıma 
Ana dergâhından himmet alması dualanır28. Gerek şifa gerek tabiat olaylarından 
sorumlu meleklerin Hz. Fatıma Ana’dan destek almaları hatta onun dergâhından 
himmet almaları yolun kadın üzerinden tecelli eden rahim boyutunun işlevleri hak-
kında da bize ipuçları verir. Hz. Fatıma, yaratıcı ve yenileyici (rejenere edici) ruhsal 
enerjinin kaynağıdır. Bu enerjinin özellikle anneler ile çocukların arasındaki şifa 
süreçlerinde gözlemlendiğine inanılır. Eski kadın Kamlar elleri vasıtasıyla hastalıkla-
rı iyileştirmekte, toprakları bereketlendirmekte, ölmüşlere rehberlik etmektedir. İşte 
bu uygulama, Hz. Fatıma anlatıları ile birleşerek Fatıma’nın eli sembolüyle kadim 
bir uygulamanın İslam içindeki görünümüne dönüşmüştür29. Fatıma Ana ruhsal 

――――――――― 
23  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 36. 
24  Kuran-ı Kerim, Saf: 61/8 “Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek istiyorlar. Allah buna 

kesinlikle izin vermeyecek, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah Nurunu tamamlayacaktır” ifadesinin bu 
sürece karşılık geldiğini ifade eden birçok Alevi dedesi vardır. Hüseyin Dedegargınoğlu, 
Dedekargın Ocağı Postnişini, Ankara; Mesut Yıldırım, Kureysan Ocağı Dedesi, Çayırova/ 
Kocaeli Cemevi dedesi; Hakan Yurtalan, Şeyh Ahmet Ocağı dedesi, Buca İzmir Cem evi dedesi. 

25  M. Yaşar Kandemir, “Fatıma”, DİA., XII, İstanbul: 1995, s. 221; M. Hakan Alşan, Horasan 
Erenleri, ss. 19-20. 

26  Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın yaratılıştaki özel nurlardan olduğu bir çok Alevi dedesi tarafından 
anlatılmaktadır. Söz konusu anlatı makalemiz içindeki anlatıların da derlendiği dedelerdir. 
Bunlardan bazılarının isimleri veyaptıkları hizmet alanı hakkında şunlar söylenebilir: Hüseyin 
Dedegargınoğlu, Dedekargın Ocağı Postnişini, Ankara; Mesut Yıldırım, Kureysan Ocağı Dedesi, 
Çayırova/ Kocaeli Cemevi dedesi; Hakan Yurtalan, Şeyh Ahmet Ocağı dedesi, Buca İzmir Cem 
evi dedesi. 

27  Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Hızırname Alevi Bektaşi Adab ve Erkanı, s.148. 
28  Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Hızırname Alevi Bektaşi Adab ve Erkanı, s. 359. 
29  M. Erbek, Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2002, s. 180. 
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anlamda bir nurdur. Bu nur üzerine olan anlatımlar Fatıma Ana sembolünün kadim 
bağını işaret eder. Fakat peygamberle birlikte yaşadığı hayatta örneklik açısından da 
çok önemlidir. Şimdi Hz. Peygamber dönemindeki Fatıma’dan kısaca bahsetmek 
yerinde olacaktır.  

Hz. Fatıma; 605-609 yıllarında veya arasında doğduğu kabul edilir. Kendi-
sine verilen adlar konusunda Sünni ve Şii kaynaklar arasında tam bir mutabakat 
yoktur. Hz. Fatıma’nın özelliklerini içeren adlar hakkında Kandemir’in belirlemeleri 
önemlidir. 

Sünnî kaynaklarında Fâtıma’nın sadece Zehra, bazen de Betûl lakabından söz edildi-
ği halde Şiî kaynaklarında çeşitli âyetlerle zoraki bir ilgi kurularak onun ayrıca Sıddîka, 
Mübâreke, Tâhire, Zekiyye, kendisine ilham gelen ve meleklerle konuşan anlamında 
Muhaddese, hayız ve nifas sıkıntısı çekmeyen anlamında Betûl, bakire anlamında Azrâ gibi 
isimleri olduğu iddia edilmekte, hatta, “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da 
senden hoşnut olarak rabbine dön” (el-Fecr 89/27-28) meâlindeki âyette “râziye” ve 
“marziyye” kelimeleriyle onun kastedildiği ileri sürülmektedir30 

Şii kaynaklar ise özellikle Hz. Fatıma’nın olağanüstü yönlerine vurgu yap-
makta korunmuş ve temiz kalmış anlamına gelen birçok sıfatla Hz. Fatıma’yı an-
maktadır. Aleviler de Hz. Fatıma’yı anlama konusunda Şii okumaya daha yakın bir 
durumdadır. Bu konuda Bir Alevi yazar olan Haydar Kaya Hz Fatıma konusunda 
özetle şunları söylemektedir; Hz. Fatımanın lakabı; zehra (parıl parıl parlayan), 
sıddıyka (özden bağlı olan), tahire (tertemiz olan), betül (her türlü kirden arınmış 
olan), mübareke (kutlanmış olan), zekiyye (her kötülükten korunmuş olan), raziyye 
(Allah’ın rızasını kazanmış olan), hayrunisa (kadınların en hayırlısı), seyyide (kadri 
yüce ve ulu olan) dir. Hz. Fatıma, 624’te Hz. Ali ile evlenir. Hasan, Hüseyin, Muh-
sin, Zeynep, Ümmü Gülsüm adında 5 çocuğu olur. 8,5 yıl evli kalır. 632’de pey-
gamberin vefatından 79 gün sonra vefat eder. Vefatı üzerine farklı rivayetler vardır. 
En yaygını babasının vefatına dayanamayarak üzüntüsünden ağlayarak hasta oldu-
ğudur. Bunun yanında Fedek hurmalığı meselesinden dolayı Hz. Fatıma evde yalnız 
iken evine yapılan baskın sonucu yaralandığı, bu baskında evladı Muhsin’in vefat 
ettiği kendisinin de kısa bir süre sonra aldığı yara neticesinde vefat ettiğidir.31  Hz. 
Fatıma’nın vefatı üzerine Sünni kaynaklarda ise babasının vefatına dayanamayarak, 
üzüntüsünden vefat ettiği yönünde bilgiler vardır32 

Hz. Fatıma peygamberin Hz. Hatice’den olma yaşayan tek çocuğudur. Hz. 
Fatıma Resul’ün özü, kutsanmış ışık ve Allah’ın ulaştıran ipidir.33Hz. Fatıma hak-
kında İslam dünyasında çok belirlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri aşağıya aktarıl-
mıştır; 

――――――――― 
30  Kandemir, agmad., s. 221. 
31  Haydar Kaya, Alevi Bektaşi Erkânı, Evrad’ı ve Edebiyatı, İstanbul: Engin Yayıncılık, 1993; Haydar 

Kaya,  Alevilik'te Yaradılış ve Kader,  s. 27. 
32  Kandemir, agmad.,s. 219.  
33  Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Hızırname Alevi Bektaşi Adab ve Erkanı, s. 671. 
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Allah'ın salât ve selâmı ona olsun Fâtıma'ya gelince onun hakkındaki inancımız şu-
dur: O, dünyanın, hem önceki hem de sonraki kadınlarının başıdır. Güçlü ve Ulu Allah, onu 
kızdırana kızar; onu hoşnut edeni de hoşnut eder. Çünkü Allah, onu ve onu sevenleri ateşten 
ayırmıştır. O, bu dünyadan, kendine karşı zulmedenlere ve hakkını alanlara ve babasından 
kalan mirasından mahrum edenlere kırgın olarak gitti ve Allah'ın salât ve selamı ona olsun 
Nebi şöyle dedi: "Fâtıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş; ona kötülük eden bana 
kötülük etmiş; onu sevindiren beni sevindirmiş demektir". Yine Nebi; Allah'ın salât ve selâmı 
ona olsun, şöyle dedi: "Fâtıma benden bir parçadır ve iki böğrümün arasındaki ruhumdur (ca-
nımın içidir). Onu kızdıran şey, beni kızdırır; onu sevindiren şey beni sevindirir".34  

Hz. Fatıma’nın Hz. Ali ile birlikteliği İslam inancına göre ideal ve mükem-
mel eşliğin tezahürüdür. Bu tezahür kadın ve erkek olarak, kendi halleriyle barışık, 
dengeli, eşit ve soylu bir ilişkiye karşılık gelmektedir. Sanki yeni kurulan dinin 
laboratuvarda yetiştirilen temel birimi gibidir. İkisi de peygamberin tedrisatından 
geçmiş ve ahlakı ile ahlaklanmıştır.  İkisi de mütekâmil ruhlardır. Anlatılara göre üç 
nurdan bir tanesine karşılık gelir. İşte bu ideal eril ve dişil enerji karşılaşmasından, 
üç tane evlat dünyaya gelmiştir. Müslümanlar bunların nur üstüne nur olduğuna 
inanıp her birinin birbiriyle kıyaslanmayacak ölçüde erdemli şahsiyetler olduğunu 
anlatmıştır. Hz. Hasan dedesine benzer karakter özelliği ile barış ve güvenlik telkin 
etmiş, Hz. Hüseyin babasına benzer özellikleriyle insanlığa erdem, fazilet üzerine 
büyük dersler vermiş, Hz. Zeynep ise annesi gibi yiğit, bilgili, cesur ve şefkatli ol-
mak adına bir hayat yaşamıştır. Kerbela katliamı ve Ehl-i Beyt’e yapılanlar Hz. 
Zeynep vasıtasıyla tüm dünyaya duyurulmuştur. Hz. Fatıma gerek kadim bağlantısı 
gerek İslam içindeki konumuyla ruhsal bir kaynak olarak İslam dünyasında yaygın-
lıkla kabul edilmiştir. Dişil enerjinin yaratıcı fonksiyonu Fatıma Ana üzerinden 
kadim inançlarla ve Türk kültüründeki Umay Ana kabulüyle35 birleşerek yeni bir 
görünüme dönüşmüştür. Uygulanan kerametler, uygulanan şifalar Hz. Fatıma ile 
gerekçelendirilmiştir.  

Keramet ve şifanın kevser suyu içmiş ruhlara özgü bir durum olduğuna 
inanılır. Hz. Fatıma ana bu süreçte önemlidir. Olağanüstü deneyimleri yaşama ve 
başkalarına uygulama konusunda Hz. Fatıma ana ön plana çıkar. Birçok ülkede 
(Cezayir, Tunus, Mısır, Lübnan vb.) bir el ile sembolize edilip, “Fatıma’nın eli” 
olarak adlandırılan göstergeler mevcuttur36. Bu el ile sembolize edilen sürecin bir 

――――――――― 
34  Ebû Câfer Muhammed b. Ali İbn Bâbeveyh el-Kummi “Şeyh Saduk” (381/991) Risaletül-İtikadatil 

İmamiyye (Şii-İmamiyye’nin İnanç Esasları), çev. Ethem Ruhi Fığlalı, 1978, s.125. 
35  Satı Kumartaşlıoğlu, agm, s. 107, Ruhi Ersoy, agm, s. 69, Adem Koç, agm, s. 133. 
36  Tanyu, agb; Ayşen Aldoğan, “Anadolu Kültüründe-Sanatlarında Sembolik El Motifi”, II. Battal 

Gazi ve Malatya Halk Kültürü Sempozyumu (19-21 Ekim 1987), Malatya: İnönü Üniversitesi 
Yayınları, 1988, s. 26; Sema Etikan, ‘’Seccade Halılarda kullanılan Bazı motifler ve Bu Motiflerin 
İslam Sanatında Yeri’’ ICANAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları kongresi, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2007; Muhammet Arslan, “Iğdır Çevresinde Bir Grup El 
Motifli Mezar Taşı”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/1 (Aralık 2008), ss. 55-
70; H.Feriha Akpınarlı & H. Ayşegül Özdemir, “Konya- Lâdik Halılarındaki Motiflerin 
İncelenmesi”, İdil, 5/26, s. 964; Nuran Kayabaşı & Ayşem Yanar, “Türk El Sanatlarında 
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şifa süreci olduğu açıktır. Bu şifa süreci Fatıma Ana üzerinden gerekçelendirilir. 
Hatta Türk geleneğinde şifa yapılırken, kötü etkileri uzaklaştırılırken “El benim değil 
Hz. Fatıma Anamızın eli olsun.” denir.37 Bu telkinle enerjinin sembolik anahtarının 
Hz. Fatıma Ana olduğu, onun niyet ve saflığı ile söz konusu şifa sürecinin gerçekle-
şebileceği işaret edilir.  

Hz. Fatıma İslam dünyasında çok özel bir yere sahiptir. Peygamberin kızı, 
Hz. Ali’nin eşi ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in annesi olarak her türlü övünce 
mazhar iken o tevazu içinde bütün varlıklara varlıksal eşitlik saygısı duyarak örnek-
lik göstermiştir. Hz. Fatıma örneği İslam içinde çokça dile getirilir, kadınlar onun 
örnekliğinde sosyalizasyonunu gerçekleştirir. İnanç içindeki kabullerin bir de uygu-
lama boyutu vardır. Uygulamalardan bir kaçından söz etmek yerinde olacaktır. 

İlk uygulama şifa uygulamasıdır. Elin, hastalıklı olduğu düşünülen bölgeye 
temas ettirilmesi ile bir sağaltım sağlayacak şifanın aktarıldığına inanılır38. Bu uygu-
lama, modern zamanlarda new age uygulamalarından olan reikiye benzetilebilir. 
Fatıma Ana eli uygulaması yüzyıllardır Anadolu’da yaygın olarak özellikle ocaklar 
tarafından kullanılmaktadır. Anadolu’da kadınlar, “El benim değil Fatıma anamızın eli” 
diyerek bu şifa uygulamasını yüz yıllardır yapmaktadır.  

İkinci uygulama nazar, kem göz, iftira, beddua gibi etkilerden korunmak ve 
arınmak için elin, baş etrafında daireler çizilerek üç kere döndürülmesi ile gerçekleş-
tirilmesidir39. Bu uygulama yapılırken de bitiriş anında, “El benim değil Fatıma Ana-
mızın eli olsun” sözü söylenir.  

Üçüncü uygulama tarlaya tohum saçılırken evin en yaşlı kadını bir avuç to-
humu alır tarlaya serper ve “El benim değil Fatıma Anamızın eli olsun.” der40. Yine son 
bir örnek verecek olursak bir bardak su iki avuç içine alınır, şifa niyetine dua oku-
nur, “El benim değil Fatıma Anamızın eli” diyerek hasta olana su ikram edilir41. Bu 
örneklerden de anlaşılacağı üzere Fatıma ana Anadolu coğrafyasında etkin bir şifa 
ve sağaltım kaynağı olarak kabul edilmektedir42. Bu durum, Fatıma’nın eli sembo-

                                                                                                                                        
Kullanılan Nazar Motifleri ve Alevilerde Nazar İnancı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma 
Dergisi ,  65 (2013), s. 179. 

37  Fatma Kürüm, 1936, Elazığ doğumlu. Duduşen Eryılmaz, 1956, Balıkesir-Sındırgı. Penpe Yürekli, 
1944, Sivas-Şarkışla doğumlu. Gülsüm Işık, 1955, Amasya-Gümüşhacıköy. Adviye Demirden, 
1927, Manastır doğumlu. Burada sadece altı kaynak kişi ile delillendirdiğimiz bu bilgi yurdun dört 
bir tarafında bir çok kadının bildiği bir sözel Türkmen uygulamasıdır. Bunun yanında Duduşen 
Eryılmaz’ın Semeyra Eryılmaz’a aktardığı doğum esnasında kullanılan Fatma ana otundan da söz 
edilebilir. Anadolu bu ifadeyi bir çok olumsuz etkinin def edilmesinde aktif olarak kullanır. 
Mustafa Uzun, “Fatıma”, DİA., XII, İstanbul: 1995, s. 224; Üçer, agm, ss.147-156; Ersoy, agm, s. 
68; Kumartaşlıoğlu, agm, ss. 106-107; Tanyu, agb, s. 487. 

38  Gülsüm Işık, 1955. Fatma Kürüm, 1936.  
39  Halime Şahin, 1935 doğumlu, Amasya Gümüşhacıköy, Sarayözü köyü, Ali Pircivan ocaklısı ana. 
40  Dilaver Şaşmaz, 1930-2002, Amasya-Gümüşhacıköy-Çetmi köyü. 
41  Ocaklı bir çok kadın ve dede bu uygulamayı yapar bu uygulama su yerine tuza da yapılabilir.  
42  Fatma Kürüm, 1936. Duduşen Eryılmaz, 1956. Penpe Yürekli, 1944. Gülsüm Işık, 1955. Adviye 

Demirden, 1927. Örnekler çoğaltılabilir. Anadolu’da yapılan herhangi bir halk hekimliği 
uygulamasında en yaygın karşılaşılan ifadedir. 
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lüyle somutlaşmakta olup Kuzey Afrika’da43 yoğunlukta olmakla birlikte yaygın 
olarak İslam coğrafyasında gözlemlenmektedir. Şekil olarak Kuzey Afrika’da daha 
yoğun olarak kabul edilen Fatıma’nın eli sembolü ruhsal ve inançsal bir uygulama 
olarak en yoğun biçimde Türkler arasında uygulanmaktadır. Bu uygulama yoğunlu-
ğunun temel sebebi Türklerin İslam’ı yorumlarken eski kadın Kamlardan gelen 
uygulamalarını inancın içine uygulanabilir bir şekilde koymaları sebebiyledir.  

Gök Tanrı inancı içinde etkin olan ruhsal şahsiyetler kamlardır. Bilindiğinin 
aksine eski kadim inançlarda kadın kamlar daha etkindir. Çünkü kadınlar günü-
müzde de ruhsal etkiye daha yatkın bir yapıya sahip olmaları ile gözlenebileceği gibi, 
ruhsal etkinliklerde de aktiftirler. Umay Ana kabulü bu ruhsal uygulamalarda kadın 
kamların etki kaynağı olarak kabul edilebilir. Bu kabulün klasik İslam yaratılış anla-
tısında bulunmayan bir şekilde Naciye Ana adıyla yer alması Türk kültürünün ruh-
sal kadim bağlarının işaretini verir. Bu anlamda kamların yaptığı ruhsal etki ve sağal-
tım yine kam yeteneklerine sahip veya sahip olunduğuna inanılan kadınlar tarafın-
dan Fatıma Ana üzerinden uygulanmaktadır. Fatıma Ana kültü Türk kültürünün 
kadim yapısında olan ruhsal uygulamaların somutlaşması hususunda etkin bir görev 
yapmaktadır.  

Sonuç 

Kültler, anlatılar, semboller, teknikler ve kabuller üzerinden Hz. Fatıma’nın 
fonksiyonu, anlamı ve uygulama içindeki görünümleri açıklanmıştır. İslam dünya-
sında Peygamber’in kızı ve Ehl-i Beyt’in ağacı olarak kabul edilen Hz. Fatıma üm-
metin ana değerlerini temsil eden kaynak olan Kevser olarak da kabul edilir. Bu 
anlamıyla Fatıma Ana İslam içindeki dişil vasıfların en yüksek ilahi tecellisidir. Bu 
manada merhametin, şefkatin, yaratıcılığın, saflığın, temizliğin ve yenilenmenin 
kaynağı olarak görülür. Başka bir ifadeyle İslam dünyasında kadına dair ruhsal özel-
likler Hz. Fatıma Ana’da görülür. Şifa uygulamaları insanlık var olduğundan beri 
yapılagelen uygulamalardır. Günümüzde reiki gibi new age uygulamalarından da söz 
konusu olan uygulama İslam içinde Fatıma Ana üzerinden gerekçelendirilmiştir. Bu 
gerekçelendirme Hz. Fatıma’nın şahsiyetinde “El benim değil Fatıma Ana’nın eli” 
ifadesiyle gösterilmiştir. Uygulama Anadolu’da oldukça yaygındır. Uygulamanın 
sembolü olan Fatıma Ana sembolü ise Kuzey Afrika ülkelerinde yaygındır. Hz. 
Fatıma’nın gerçek ve mitsel hikâyesi Türk kültür evrenindeki inanç ve hikâyelerle 
birleşmiş kadim ve ruhsal bir sembole dönüşmüştür. Türk kültüründeki kam kadın-
lar ve uygulamaları Fatıma Ana sembolüyle İslam içinde yaşar olmuştur. Bu anla-
mıyla İslam uygulamalarına keramet ve şifa boyutunda bir katkı sağlanmış, gündelik 
hayatın ruhsallaşması hususunda bir destek verilmiştir. Hz. Fatıma ile gerekçelendi-
rilen kültün somut olmayan kültürel mirasımıza katkıları büyüktür. Yüzlerce yıldır 
uygulanan bu şifa uygulamaları ciddiye alınmalı ve kadınlardaki yaratıcı enerjinin 
maddeyi yenileme gücünün deneyimlenmesine kapı aralanmalıdır. Geleneksel kül-
türde her biri birer şifacı olan annelerin modern kültür içinde bu kabiliyetlerine 
güvenmeleri, inanmaları neticesinde ruhsal yönü daha ağır olan inanç, pratik ve 

――――――――― 
43  Tunus, Cezayir, Mısır. 
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uygulamaların kabul edilmesi kolaylaşacaktır. Her türlü inancın somutlaştığı, nesne-
leştiği ve paraya dönüştüğü dünyamızda yaratıcı nefesin, kadınların doğal olarak 
sahip olduğu kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşeceği kanaatimizce aşi-
kârdır. “Söz benim değil Fatıma Ana’mızın sözü olsun.”  
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