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SSCB'DE iSLAMi iNANCIN KORUNMASINDA . 
· HZ. ALi KÜLTÜNÜN ROLÜ 

Doç. Dr. Seyfettin ERŞAHiN 
AÜ ilahiyat Fakültesi 

Tebliğimizde, hurafe ve kült kavram ları çerçevesinde Hz. Ali kültünün 
SSCB'de islami inancın korunmasındaki rolünü; din ler tarihi, din fenom<;>lo
jisi, din sosyoloj isi, din psikolojisi gibi ilimleri ilgi lendiren. boyutlarını uz
manlarına bırakarak, tespit etmeye ça l ışacağız. Sovyet hakimiyetinde kalan. 
Azeri Türklerinin ekseriyeti Şii, diğerleri Sünni idiler. Biz Azerilerdeki mez
hebi nitelikli Hz. Ali kü ltünün başl ı başına bir dizi bilimsel çal ışmaY.ı gerek
tirdiğini düşünerek Türkistan Türklerindeki sevgi ve saygıya dayalı Hz. Ali 
kültünü esas alacağ ız. 

Üzerinde duracağımız konu bi r yönüyle modernleştirmeye ve ateistl~ş
tirmeye tabi tutu lan bir Müslüman toplumun geleneksel bir değer olan Hz. 
Ali kültüne613 sarılarak hayatını anlam iandırma çabasıdı r. 

Konu bi r diğer yönüyle de Hz. A li ile K. Marx'ın karşı karş ıya gelmesi ve 
hakimiyet mücadelesidi r. Sevgi ve sayg ıya dayanan Hz. Ali kültüne karşı 
Marx'ın, devleti, ordusu, silah ı, topu tüfeği vardı. Ama, mücadeleyi Hz. Ali 
kazand ı. 

Sosyalizme, Müslümarı lar için bir "medeniyet projesi" misyonu da yük
leyen Sovyetler hayatın her alanında dönüşüm ta lebinde bulundular, ha~ta 
bunu özelden kamusala kadar her kadernede dayattılar. "Batı" menşeli bu 
medeniyet projesi ile düşünce, zihniyet ve günlük hayatın bütün değerleri

ni yenilenmek istedi ler. 
813 KO/t; yüce ve kutsal olduğuna inam/an var/tklam karş1 gt!sterilen lıürmet, tapmma; bağlll1k nesnesi; belli bir 

grubun kabul ettiği kutsal ideoloji ve onun etrafmda oluşturulan kuıs.1/ semboller olartık tarif edilmektedir. 
The New Hamlyn Encyclopedic World Dictionary, London, 7988, 401; Mahmud Tezcan, Ka/türe/ Antropo
loji, Ankar.1 1996, 120; "Kült", Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, ll, 427-428. Kalrün gerçek/eşebilmesi için; 
kül te konu olacak bir nesne/kişinin, bu nesne/kişiden insana ZMar gelebileceğine dair bir inancm, bu inanç
tan k.1yn.1klanan zarar korkusu veya yar,1f ümidin/n, yar.w celp edecek veya zarart def edecek ziyaretler, 
adaklar, kurbanlar vb. uygulamalarm olmasi gerekmektedir. Erman Artun, "An.1dolu Inanç Önderlerini Bes
leyen Eski Inanç sistemleri, Dinler, lnamşlar" Uluslararast Türk Düny.ıst Inanç Önderleri Kongresi, Ank,,;a, 
2003,29. 
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Sovyet rejimi; pek çok modernleşme projesinde görülen, din anlayışları
nı ve dindarlık tipolojilerini değiştirmeden öte; dini ortadan kaldırmaya gi
rişmişti. Çeşitli anlayışları, eğilimleri ve hayat tarzlarını mündemiç gelenek
sel Türkistan dindarlığı, Sovyet rejimi ile radikal bir şekilde kesintiye uğra
tılmak istendi. Ancak dayatmalar ve yasaklamalar elbette kendine özgü din
darlık tipolojilerini de ortaya çıkardı. Bunlardan biri ve belki de en önemli-

. si veli kültü etrafında kümelenen tipolojidir.81
'
1 Bu kümeleşmelerden biri de 

umumen islam çlünyasında hususen Türk coğrafyasında geleneksel dindar
lığın kaynaklarından olan Hz. Ali etrafında gerçekleşti. 

Türkistan Türklerinin Hz. Ali Hakkındaki Tarihi Mirası 
a. Kavramsal Çerçeve 
islam kültüründe Hz. Peygamber'den sonra kendinden söz edilen, hak

kında menkabe oluşturulan, adına mezhep, tarikat ve c·emaat teşkil olunan 
kişi Hz. Ali'dir. Gelenekteyeraldığı şekliyle kamil bir Müslümanda olması 
gereken fiziki, ahlaki ve ruhi evsafı şahsında cem eden bir şahıs olan Hz. 
Ali'nin gerçek hayatı farklı coğrafyalarda ve toplumlarda yerel kültürler ile 
meczedilmiş, hatta millileştirilmiş, islamiyeti yorumlama ve farklı yaşama 
şekillerine vesile kılınmıştır. 

Bu olgu Türklerde de vakidir. Türkler Hz. Ali ile ilgili efsane, destan ve 
menkabeye dayanan zengin bir folklorik mirasa sahiptirler. islamiaşma sü
reci ile başlayan bu miras yüzyıllar içinde gelişip çeşitlenerek zamanımıza 
ulaşmıştır. 

Türklerde öteden beri var olan akli dindarlık yanında strrf dindar/tk da 
islami dönemde devam etmiştir. Halk dindarlığının bir şekli olan sırri din
darlık ortamında tabiat/yer-sub kültü015 islami dönemde Türk coğrafyası
nı/vatanını islamla alakal ı menkabelerle "islamileştirirmiştir". Atalar kültü816 

814 51)z konusu ıipoloji için bkz. Sergie P. Paliakov, Everday Islam: ·Religion ahd Tradilinn in RÜral Central Asi-
a, çev. Anthony 0/cuıt, London, /992. 

815 Eski TOrkler ıabiaııaki lıer varlıkıa niteliği tam olarak kavr,ınamayan bir takım gizli gaçlerin bulunduğuna 
inanıyor/ar; bunun sonucu olarak da cl,ığ, tepe, ı.ış, kaya, ağaç, ırmak, gm, su gibi nesneleri saygı, korku ve 
minneıı.ırlık k.ırşımı bir ıuıumla canlı ve kuıs.ıl k;ı/ıul ediyorl.ırdı Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıbn~
melerinde Islam Cineesi /n;ınç Motif/eri, /sı.ınbu/1983, 27-28; Ünver Gi!nay-H.ırun Gangl)r, Başl.ıngıçtan 
GOnOmOze Tark/erin Dini Tarihi, Ank.ıra 1997, 45-51. 

816 Türk ıopluluklarmm tamamma yakınmda görO/en atal.ır kOltilnOn esasını ölen ata/arın, hassaten babaların 
ruhlarının geride kalanlara iyilik veya köıalağaııan dokunabileceği inancı ve cJnlar.ı k.ırşı duyulan minnet 
fıissi oluşıurmakliıdır. Gan,ıy-GOngl)r, 52-55. At;ı/;ır kOIWnOn bir şekli de kişilik kalıadar. Max Weber'e gö· 
re, b;ızı kişilerde ol;ığanasıa gaç ve nitelikler olduğuna in.ınma k.ırizmalik kişilik kO/tOnii orıay.ı çtk.ırır. /z. 
zet Er, "Karizma•, Sosy.ıl Bilimler Ansiklopedisi, ll, lst.ınbul, 1990, 351-353; Sezgin Kızı/çelik-Y.ış.ır Erjen, 
AÇiklamalı Sosyoloji Terimleri 51)z/ağü, Kony.ı 1992, 236-241; Gordon M.ırslıa/1, Sosyoloji Sl)z/IJğO, çev. O. 
Akınlıay, O. Kl)mOrciJ, Ankara 1999, 387-388. lsl.ım katıarande kişilik katıanan oluşm.ı.<ma zemin lıazırla
yan en önemli faktörler siyasi ve askeri b.ışarılar yanında Hz. Peygamber' e yakınlık, özellikle seyyidlik ve 
şerifliklir. Hem kalır.ım.ın lıem de Hz. Peygamber'in yeğeni ve damadı olması, Hz. Ali eır.ıfmda kısmen kes· 
bi k1smen de velımi bir kişilik kO/IiJniJn oluşmasm,ı zemin lıazlrl,ımiŞtlr. H,ı/k onda öyle bir misyon gtJrmek 
istemiştir. Ilginç bir olgu şu ki Tark/er .ır.ısmda, Islam dışındaki dinlerde yerel in,ınç önderleri dışmda geniş 
etki ve nüfuza s,ı/ıip orijinal ve etkin evrensel dilzeyde inanç önderi Ç1kmam1şrtr. Ünver GOnay, "Türk Dün
yasmm Din Cinderleri Tipo/oj isi" Uluslar ar.ısı Türk Dünyası Inanç Cinderleri Kongresi, Ankara 2002, 406. 
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de veli kü/tüne dönüşerek bir yandan sahabe başta olmak üzere geleneksel 
islam önderlerini Türk coğrafyasına taşırken diğer yandan yeni örnek ve ön
der kişilere islami bir kimlik vererek kamu vicdanında meşrulaştırmıştır. Her 
iki kültten de beslenerek ortaya çıkan Hz. Ali kültü Türkleri Müslüman, Tür
kistan' ı da "Daru'l-islam" kılan unsurlar arasında yer almıştır. Türkistan'da
ki Hz. (\li kültü daha çok Sünni ve tasavvufi nitelik taşımaktadır .. 

Bu uygulamalar bir yönüyle halk inançları kapsamına girmektedir. Halk 
inançlarının önemli bir bölümünü hurafeler oluşturmaktadır.817 Hemen her 
din, kültür ve medeniyet ortamında görülen hurafe; evrensel bir olgudur. in
sanın, mistik, hurafeci, mitolojik olduğu bir gerçektir. Bu olgu modern in
sanda da bütün canlılığıy l a devam etmektedir. Hakiki ve sahih dini bilgile
re ulaşamayan insan söz konusu ihtiyacını hurafeler ile gidermektedir.uıu 

. b. Türk Sözlü Kültür Geleneğinde Hz. Ali 
Sovyet dönemi direnişinin kaynağını teşkil eden Türklerde Hz. Ali kültü

nü doğuran ve besleyen dini, siyasi ve sosyal sebeplerin krpnolojik olarak 
araştırılması tarihçilere düşen önemli bir görevdir. Biz burada mevsukiyet. 
tartışmasına girmeden, Türk halk muhayyilesinin ürettiği destanlardan ve 
menakıbnamelerden hareketle kısmen Türkistan Türklerinin Hz. ~li ve ev
ladı hakkındaki bilgi, duygu ve zihin dünyasına kısaca girmeye çalıŞacağız. 

Genelde Türklerde özelde Türkistan'da Hz. Ali kültünün siyasal, soysal 
ve kültürel kaynakları, bu tebliğin konusu olmamakla beraber, şunu söyle
yebiliriz ki, Türkler Emeviler döneminde zulüm gören mevali mensupları 
olarak, saf elinin temsilcisi, Hz. Peygamber'in yakını, muhalefetin sesi ve 
sembolü o larak gördükleri Hz. Ali'ye karşı sevgi, saygı ve mensubiyet duy
gusu taşımışlardır. Bu duygu büyük ihtimalle de Abbasi ihtilali tarafından 
güçlendirilerek kullanılmıştır. Türkler sonraki dönemlerde ise Daru'l-isla

mın serhad muhafızları olarak cihad/gaza yapmak zorunda kalmışlar, bu ru
hu besieyecek kaynakların başına da Hz. Ali'yi koymuşlardır. Bunun yanın
da, Türkistan'da Hz. Ali kültünün ortaya çıkması ve yaşamasında başta Ye-

817 Hurafenin; genellikle, sahih dini metin/erin z.ım.ın/il yok olması ve geçmiş kavim/ere ait b.ıttl itlk.ııların ye
ni din e taşmm;ıst ile oluştuğu kabul edilir. IJaşk;ı bir if ada ile hur;ıfe; •m;ınttki temeli olm;ıy;ın tel.ıkki ve uy
gulamal.ırt, din adın.ı ileri sürü/dakten sonr.ı zamanla benimsenen bat tl inanç ve davramşlardtr. • Ali Murat 
Yel, "Hurafe•, OlA, XVIII, 381 

818 1-lurafe bilim dışı olarak nitelendirildiği gibi din/n karşıtı veya k.ırşı-din olar.ık da göriJ/miJş; Islam dini tar.ı
fmclan d,ı şidcleı/e yas.ıkl.ımıştır. lslamiyet; ululıiyer ile ilgili hu/0/, ıecessüd, itrihad, teşbih vb; gayb bilgisi 
ile ilgili g.ıybtan lınber verme, yıldızfareinn olıkam çıkarma, kahve, bakla, ok, suya bakma ve kimp açm.ı vb; 
uğıır-uğursuzluk inançları; ölülerden medeı umm.ı; cinlerin iyilik ve)'•' kollllük/erine başvurm.ı gibi lıur.ıfe
leri kesinlik/c y.ıs.ıklamıştır. Yunus Şevki Yavuz, "l-lımıfe", DlA, XVIII, 382-381/. /Jununla ber.ıber Isimnda ol
m;ıs,ı d.ı; tari/ı boyunc.ı insaniann aniayıp yoruml;ıyar.ık /ı,ıyat/armda çeşitli biçimlerde somutlaştırdıkları 
Müslüm.ınlıkt.ılıur.ıfe görülmektedir. Ancak, asimda fıurafe ile ilişkisi olmamasımı rajjmen kimi z;ıman .bu 

k.ıtegoride s.ıyı/,ın mucize, keramet, menkabe gibi geleneksel değerler Islam dini tarafınd;ın kabul eeli/miş 
ve Müslünı.ın kültüründe bütün zenginliği ile yaşayagelmişlerdir. 
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sevilik olmak üzere tasavvufi hareketlerin de önemli etkisi olduğu düşünü
lebilir. 

Türk destanlarının ... surette arslana, siretde kaplana benzer ve dahi 
kumral sakallı ve yassı yağırlı, kara saçlı, ela gözlü ve söyleyince gök gür
ler gibi heybetlü ... 1119 Hz. Ali~si, şu lakaplar ve sıfatlarla anılmaktadır: Şah-ı 
Merdan, ibn Ammu Mustafa, Şah-ı Ebrar, Nasr-ı Arab, Şah-ı Cihan, Haşimi, 
Sahib-i Haşim-i Liva, Hak Arslan ı, Erenler Ejderhası, Şir-i Ner, Haydar-ı Ker
rar, imamü'I-S~fiye, Şah-ı Evliya, Seyyüdü'I-Ebrar, Veli, Sahib-i Düldül, Ali
yi Veli, Murtaza, Ebu'I-Hasan, Emir-i Zülfikar, Şir-i Huda, Şir-i Vadi, Şah, 

· Pehlivanlar Kıncı, Server, Nerr-i Var, Şir-i Vakar, Zevc-i Fatıma, Sahib-i Zül
fikar, Emir-i Şehriyar, Emir-i Arab, imam-ı Müttekin, Farisü'I-Ebrar, Nur-ı 
Mutlak, Şi r-i Yezdan, Şah-ı Din.oıo Türkistan'da Hz. Ali ile birlikte ona ait ve
ya onunla ilişkili hemen her şey külthaline getirilmiştir. Bunun tezahürle
rinden biri bu külte ait adların kullanılmasıdır. Örneğin Özbeklerde Ali, 
Haydar, Aliyar, Alidost yanında, Hasan, Hüseyin, Fatıma ve Zehra/Zühre'ye 
sıkça rastlanmakta; özellikle ikizler için Hasan-Hüseyin veya Fatıma-Zühre 
isimleri çok yaygın olarak verilmektedir.821 Sovyet döneminde bu isimlerden 
uzaklaşması yönünde ateist propagandalar yapılmışsa da halk kullanmaya 
devam etmiştir. 

Türkistan Türkleri arasında Hz. Fatıma kültü de bulunmaktadır. Bölge 
kadınları arasında yaygın olarak uygulanan "Bibi Seşembe, Seşenbe aba -
Bibi Müşkilküşad (Müşkilçözen Ana)" gibi gelenekler Müslüman kadınların 
Salı ve haftanın belli günlerinde bir araya gelerek dini toplantılar yapmala
rından ibaretti.m Bu günlerin kaynağı Hz. Fatıma'ya dayandırılmaktadır, Bu 
toplantılarda Bibi Fatıma diye anılan Hz. Fatıma hakkında çeşitli menkabe
ler ve ibretli olaylar anlatılmakta; onun örnek ahlakı, mihribanlığı/şefkati, 
sehaveti/cömertliği, iyi kalpliliği idealleştirilmektedir.823 Bazı· Özbek'ler sü
meleğin de Hz. Fatıma'dan geldiğine inanmaktadırlar. 

Bölge Türkleri arasında Aşure geleneği de yaşamaktadır. Bu günlerde 
Hz. Hüseyin'in şehit edilişine üzülen halk hayr ve ihsanda bulunmaktadır.0z.ı 

819 lsmet Çetin, TOrk Edebiyatmda Hz. Ali Cenknameleri, Ankar;ı 1997, 170. 
820 Çetin, 168. 
821 Ernist 8egmatov, Namlar ve Adamlar, T.ışkenı, 1966, 34, 40. 
822 Türkistan'daki geleneğe göre Bibi Seşenbe, Islam dininde kadınlarm sıiJındığı evliya ana; feleiJin çarktnı çe

virici evliy.ılarm piri, ersanevi şahıs. Dindar kadmlar 8ibi Seşenbe'ye sıiJıntp, Salt gon/eri onun şerefine zi
yafet verirler; bu merasirnde atm bi bi B ibi Seşenbe hak k mda dini kitaplar okur. Saf gön0/10 k.ıdınlar B ibi Se
şenbe'den mllrOvveı ve medeı di/erler, •moşkillerini kolayl.ışıırm;ısını• isterler. Bibi Seşenbe'ye ilik;ıı ev/iya 
ve ervalı.ı imınm.ının tezalıOr/erinden biridir. Aleisı ik Ansiklopedik Wgaı, ed. M. A. Osm.ınov, Komisyon, 
Taşkenı, 1988, SB; lsl,ım Sprovoçnik, ed. M. A. Osmanov, Taşkent 1989,57. 

823 Mahmud Seııar, Ozbek Uc/umları, T.ışkenı, 1993, 188-189; Elizabet/ı E. B.ıcon, Central AsiansUnder Rus
sian Rule, A Study in Culturel Change, London, 1980, 79. 

824 Amanu/la Böriyev, Muradb.ıhş Kon/er, Taşkenı, 1992, 4-7; Bacon, 79. 
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Türkistan Türkleri; Hz. Ali'ye yardımcı olan kölesi l<anber'i de veli ola
rak kabul etmişler; makamlar ihdas ederek onun kültünü yaşatmışlardır. Ba
ba Kanber, gaibten haber veren, rüya tabir edeı;ı, hikmet sahibi ve Türklerin 
geleneksel çalgılarından dutarın mucididir.625 

Sözlü kültür geleneğinde yansıdığı kadarıyla Hz. Ali ve eviadı Türk ille
rinin fatihi ve islamiyetin naşiri, Türkistan Türkleri için kut, baht ve saade
tin kaynağı, Türklerin damadı, hatta bir kısmının atası ve Türk alplerinin/ba
hadırlarının piridir. 

1. Türkistan'm Fatihi islamiyetin Naşiri Hz. Ali ve Ev/ad1 
Efsanelere göre, Hz. Ali ve evladı, Türk dünyasının önemli bir kısmının 

fatihi ve islamiyetin naşiridirler. Çoğu yerlerde ayaklarının, kılıçlarının veya 
at l arının izleri bulunmaktadır. 

·Söz gelişi, Saltukname'de Türkistan'ın fatihi Hz. Ali' dir: "Bir gemüye bi- · 
nüb dah1 Türkistan tarafma gittiler. Zamanla gelüb han-1 Mugan iline Ç!kdl
lar. Server kendüyü bildürmedi, Türkistan'a gitti . ... Pes Banu eyitdi; 'Server, 
biz Müslümanlanz. Evvelce analanmiz zamanmda millet-i Halil üzre olur- · 
larmış. Bizi islam dinine ol 'Ali b. Ebü Talib döndürmüş. Bize davetname 
gönderdi. On kişi geldiler. iman izniyle bundan bizden avrat alub evlendi
ler. Bize islam dinini öğrettiler. ... '1026 Tasavvufi bir şahsiyet olan Seyfeddin 
Ahsikendi (XVI. Yüzyılın ilk yarısı) Hz. Ali Eviadını Türkistan'ın maddi ve 
manevi fatihi olarak göstermektedir.027 Mesela imam Cafer Sadık Hoten'e 
82S TOrkistim TOrklerinin ortak destanlarmdan olan Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan) Destanı'nın TOrkmen riva-

yetinde •Baba G,ımbar•, Uygur rivayetinde "Bovay Kember• olar,ık geçen bu zat gaibten habe; veren, rO
y.ı tabir eden, hikmet sahibi, dut.ır ustast bilge bir kişi olarak betimlenmektedir. Molla Musa bin Molla lsa 
Sayrami Tarih-i Hamidi adlt eserinde Baba Kanber'i Hz. Ali'nin emir-i alıuru olarak saydtğt Baba Kanber'in 
KOçar, Hoten ve Üç Turfan'da makamlafinm bulunduğunu kaydf!tmektedir. Tarmenistan'da da birisi, Merv
Yolöten bölgesi "Pobed.ı" kolhozunda, diiJeri Gavers bölgesinde olmak iJzere iki yerde makamt vardtr. Yo
löten'deki bina Xl. Yozytlda inşa edilmiştir. Buradaki yaşlt ve yilksek ağacın Babagamber tarafından dikildi

ği riv,ıyet edilmektedir. Ziyaretçiler hastalikianna şifa bulmak için buraya gelir Oç gece ihlas ile yatar/ar. 

Anadolu'da da ilk dönem Islami TOrk edebiyatmda Kanberiye Tercemanı adtyla bir şiir WrO çtkmtşltr. Me
sela, Rtf'al adlt bir mOellif, Mir'aW'I-Makastd fi Def'i'I-Mefadis adlt eserinde Kanber'in hayatt, savaşlafi ve 
islama hizmetlerini anlatmaktad1r. Özbeklerde de Baba Kanber ile ilgili mOstakil bir destan oluşturulmuştur. 
Kaşkaderya destancll1k geleneğinden olan Kadir Balışi'nin tasnif ettiiJi destantn ad1 "Karigu Gayib ve Şagir
di" adtnı ı,ış1makt.ı olup lıenoz yaymlanmam1ŞI1r. lsa Özkan, " Torkmenistan'daki Ad,ık Yerleri ve Bu Yerler
lu ilgili inançlar•, TOrk KO/Wrü, XXXI, sayt, 368, Ara/tk 1993, 30-330. Sayın Özkan, yanltşltkla Muhammed 
ibnu'I-Hanefiyye'yi Muhammed Ebu Hanife olarak doşonmOş; ,ınl,ışlldlğl kadaflyla Hanefi mezhebinin ku
rucusu Ebu Hanife Nurnan b. Sabit ile kaflşttrmlşltr. Aynı yantlg1ya Sayın T.ıtlll1ol1/u da cWşmOşWr. Durmuş 
Tatlll1oğlu, Tarkmenisıan'da Dini ve T.ırihi Ziyaret Yerleri, Siv,ıs, 2002, 47. 

826 Çeıin, 160. 
027 Seyfeddin Ahsikendi, Mecmuatu't-Tev,ırilı, çev. M. M. Dosbolov, Omor Soronov, Bişkek, 1996, 26-30. Alı· 

sikendi'ye g()re 12. imam M ehdi'nin evlad1 bOyOk or,ında TOrkisi an' da faaliyet g()stermiştir. Mehdi'nin so
yımdan gelen ve ()zelikle Fergana 'da yerleşen seyyidler şunl,ırdtr: Seyyid lbrahim Zarbag1ş (lakab1 Sultim 
Mc/ik Zerbag1ş kabri F.ırgana-Kasan'da), Imam Ali Zarbag1ş (kabri Kasan'da), Seyyid Muhammed (kabri Şir
kenı'ıe), Seyyid Alımed (kabri Şirkent'te), Seyyid lbralıim (kabri Şirkent'te) Seyyicl Taki (kabri Şirkent'te), S~y
yid Muhammed (kabri Şirkenı'te), Seyyid Naki (k,ıbri Şirenı'ıe), Mir Seyyid Cafer (kabri Şirkent'te), Seyyid 

Celaleddin lkabri Şirkent'te), Seyyid Mir Ce/il (/akabt Mevlana A'zam, kabri Şirkent'te), Koca Muhammed 
Zalıid 1/akabt Mev/;ın,ı Mir Muhammed kabri Semerkand'da). s. 20-21. 
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kadar olan bölgeyi (400 şehri) fethetmiş sonra Medine'ye dönmüş, bilaha
re, bu cihad onun nesli tarafın devam ettirilmiştir.026· 

Çoğu rivayet, özellikle Özbekler arasında dolaşanlar Türkistan'da esasen 
Hz. Ali ve Muhamı:ned ibnu'I-Hanefiyye'nin fetih faaliyetlerinden bahseder. 
Buna göre söz gelişi, Hocend-Şehristan'daki Kahkah l<alesi,m Surhan vadi~ 
sinin en büyük ve müstahkem şehirlerinden Dalvarzıntepe ve Hisar dağ l a

·rından Türkmen çöllerine kadar olan bölge Hz. Ali tarafından fethedilmiş
tir.630 Semerkand-.Nurata'daki Dibaland köyünü Muhammed ibnu'I-Hanefiy-

. ye almış, bunu duyan Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin oraya gelmişler, köy 
ahalisi Hz. Ali'nin namaz kıldığı yeri mukaddes makam ittihaz etmişler
dir.63' 

2. Türk Alplerinin/Battrlarmm/Bahadtrlarmm Piri Hz. Ali 
Alplik, kadim bir Türk geleneği ve kesbi bir sıfat iken, destanlarda Hz. 

Ali tarafından bahşedilmektedir. islami dönemde Türk alplerinin piri olan 
Hz. Ali, Türk destanlarının çoğunda baş kahramanlardan biridir. Ondan 
sonra gelen Ebu Müslim, Battal Gazi, Danişmend Gazi gibi kahraman ların 

soyu da ona nispet edilmiştir.. 
Mesela, Ebu Müslim destan ı nda temel tema Türk kahraman Ebu Müs

lim~in Hz. Ali ve eviadının intikamı alma çabasıdır. Destanda her kahraman 
er meydanına çıkmadan Hz. Ali'ye methiyeler söyler.632 

Alpamış Destanı'nda da yukarıda değindiğimiz gibi Şahimerdan, Ha
kim'bek'in omzuna elini vurarak alplik bahşetmektedir. 

828 Rivayet~ göre, lm,ım Cafer Sadık Hıt.ıy ve Hotan'd;ı ls/,ımiyetln y.ıyılması için çalişmış, bura/,ıra kadar ge· 
/ip kafirlere karşı savaşmıştır. Bir süre sonra Karalııtaylar, Türkistan'ın bazı bölgelerini tekr.ır isti/,ı ediıice 
Harzemşallı Sultan Mahmud ve diğer ileri gelenler Bağdat halifesinden yardım istemiş/ere/ir. Bunun üzerine 
Halife, Imam Cafer'in nesilnden Imam Seyyid lbr;ılıim Su/t;ın Me/ik Z.ırbagış'ı Türkistan•,, göndcrnıiştir. H,ı: 
rez m suliii nı Malımud, lnı.ım Seyyid ibr.ılıim'i yolda lıürnıetle karşılamış, m[safir etmiş ve. bir j(lzırıı ona ver· 
miş, bu evlilikten Ali .ıdında bir oğlu olmuşiur. Imanı Seyyid ibr.ilıim 30.000 yiğit ile Kasan',ı gitmek üzere 
yo/;ı çıkm1ş, Hocent'e ulaştığında onun gelişini duyan Kırıpzlar ona katılmış/ar, Imam ibr,ılıim K~rgızlard.ın 
Lar-H;ın'ı sağına, Lar-Buzurg Han'ı soluna almış böylece Kas.ın'l Kar.ılııtay/;ırd.ın temiz/emiş, 3SO.OOO pu
ıu k1rm1ş ve bur.ısını "is/;ımabad" kılmıştir. Dalıa sonra K~rgızların yardımıyla f'arg;ıb ve D;ıngal, Mimcub,ır 
alınmış ve buralar d.ı "islam.ıb,ıd" y.ıpılmış ve yönetimi K~rgız beyleri Lar-1-/,ın ve Lar-Buzurg /-lan ',ı Vl1ril
miştir. Alısikend, 31-34. Benzeri riv.ıyetlere S.ıyr;ımi'de de r,ıstlanm.ıkt.ıdır. O, Ali eviadının Doğu Türkis
tan'daki faaliyetlerinden bahsetmekte Aksu'da Mulı.ımmecl ibnu'/-H,ınefiyye'nin d/JrdiJncü torunu inı.ım 
Abdurr.ıhm.ın Alevi' nin, Turf.ın'da on altıncltonmu Alp-At.ı'nın y.ıltlğını, Oç Turfan'd,ı bazıimamların me
zar/;ırı bulunduğunu d;ı/ı,ısı Hz. Ali, Cafer Sadık ve Muhammed lbnu'I-Hanetiyye'nin Türkistan'a gittikleri
ni belirtmektedir. S.ıyr,ıml, Tarilı-i Emniye, 316-319, 358, M. Fu.ıt K/JprOiü, Türk Edebiyatmda lik Mut.ısav-
vd/ar, Ankar.ı 1981, 62-63 'ten n.ıklen.. · 

829 Mam.ıtkul Cur,ıyev, Ipek Yolu Efsane/eri, T.ışkent, 1993, 74-75. 
830 Curayev, 62-63. . 
831 Curayev, 51-52. B.ışk.ı bir rivayetıe de bu bölgeyi Hz. Ali, Mu/ı,ımmed lbnu'/-H,ınefiyye ile birlikıe ,ı/mış

tır. Hz. Ali cenk yapılan yere hemen çıkıp dizleri ve ,ı/m değen yerin mukaddes makam,ıfkademcay.ı dö
nüştorülmesini Allalı't,ın istemiş, o tarihten itibaren burası Miislünıanl.ırc.ı kws.ıl olarak ;ıc/dedilmiştir. Cu
r;ıyev, 53-54. 

832 Çetin, 159. · 
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l<ırgız destanlannda Hz. Ali tıpkı l<ırgız kahramanları gibi altmış batman 
demir zırh taşıyan, bir yemekte beş koyunu yiyen, taslarca kımız içen ve 
boz kısraklarını kurban eden bir batır/bahadırdır.m l<ırgız lar Hz. Ali'yi "ci · 
ğit piri şah-ı merdan (Yiğit piri Şah-ı Merdan)" veya "şay koldogon (Kolla
yan Şah)" olarak addederler.034 Hz Ali'nin kahramanlıkları Kırgız şiirinde de 
görü 1 mekted ir. 835 

Aslında bazı rivayetler daha da ileri giderek, Hz. Peygamber'in Türk yi
ğitlerini Hz. Ali'ye teslim ettiğini belirtmekteler. Aksikendi'ye göre: Bedir 
Savaşı sırasında Gızlardan 92 kişi yardıma gelmiştir. Hz. Peygamber "Bun
lar hangi mil/etten?" diye sorunca Hz. Ebubekir "bu millet dağitfar tarafm
dan geldi" şeklinde cevaplandırmıştır. Hz. Peygamber onlara Arapça o larak 
"Savaşa girin!" diye söylemişse de anlamayınca Türk dilinde "Savaşın!" bu
yurmuş, sonra da "bu ele talim ver" diyerek Hz. Ali'ye teslim etmiŞtir. Hz .. 
Sah-ı Merdan Murtaza onları misafir etmiş, ganimetten mal tahsis etmiştir. 
Bunların piri Şah-ı Merdan olmuştur. Hz. Peygamber ona şı:ınları söylemiş
tir: "Ey Ali!, bu yiğit/erin atalan bunları bana hediye etti, ben de sana ver
dim. Bunlar Kıyamete kadar senin admı ansmlar, gerektiğinde 'Ay Ali', 'Ey 
Şah-t Merdan' ve başka adlar ile adfantp ağtz!anndan düşürmesin/er; senin 
evladma hizmet etsinler, gelişip çoğa/sm/ar". Bunların da yardımıyla Bedir 
Savaşı kazanılm ış ve Hz. Peygamber'in izniyle ülkelerine dönmüşlerdir.636 

3. Türklere Kut, Saadet ve Baht Bahşeden Hz. Ali ve Evladt 
islami dönem Türk kültürünün ilk yazılı kaynaklarından olan l<utagdu 

Bi lig'te (462/1 069-1 070) yer alan Ali Eviadı ile Münasebeti Söyler/Aleviler 
Bir/e KatJimaknt Ayur başlıklı bölüm Hz. Ali ve soyunu saadet ve bahtın 
kaynağı olarak göstermektedir: 

"Hizmetkarlardan başka ve beyin adamlan dışmda, münasebette bulu
nulacak kimseler şunlardir. 

Bunlardan biri Peygamber'in neslidir; bunlara hürmet edersen, kut/dev
let ve saadete kavuşursun 
833 Jn.ın, ll, 208. 
834 HOscıyn Karasaycıv, Kamus N,ıamad,ın Corap, Bişkek, 1992, 11. 
B35 Barp1 Peyg.ımbcırler c,ın;ı Ov/iy,ı/ar Krssasr adir şiirindcı Hz. Ali ve Evl.ıdr hakkmda şımlan y.ızmilktadlf: Eki 

şeyit Kerbala!lmamd.ırdm kanr uçun, Kadir Alla bcır madar/Kapirtardm alr uçun. As.ın menen Üscıyn/Aziz 
bOtkiJn can ele, At;lSI A.ı/i Kud,ıydrn/Anrk sOygcın şer cı/e. Azire/i Bubu Batm.ı/Camm balam der ele. Ene sOy
gen ş.ım çrrak/Eki ;ı/amga ten ele. Atana na,ılat Cezitter/0/arga krlgan zulmatll. Susasa da bir kaşık/Suu bcır
bcısten kuuratll. B.ırpl, Çlgarma/ar, 1, /ı,ız. Bolotbek Apilov, Bişkek, 1 995, 12 1. Bul DOnOyiJ Beyba/,ı ad/1 şi
irinde de Hz. Ali ve ev/ad1 hakkmda şunl,ırı dcımektcclir: Mak;lli//,ı dinibiz/Aziret Ali piribiz . ... Karbalanm 
daştmdJ/Kapirlardm kolun.ın, Killiaları kesilip, Badanları ezilip, Asan, ÜsiJn imamd.ır/Bularda ötkön dOynö
diJn. s. 219-220. COmadade/an Mo/do (19. y1lm ikinci yaf/St) d.ı K,ız,ı/ adlı eserinele Hz. Ali'yi şöyle betim
lemc:ktedir: Duldul mingen coluna/Zulpukar algan ko/una, Sa/s,ıl menen s.ılışg.ın, Zıırkum men en alrşkan, 
Akk.ın menen direşken /Cen.ıbil menen kOreşkcn, Şoncloy şondoy dOşmanc/ı/Öz colunıı kirgizgen, Arstarı
sm dep .ıt koygan /Ali ele i!tgiJn dilyn(jdiJn. Muras, lıaz. M. Abdıllayev, Frımze, 1990, 281. 

836 Aksikendi, 24. 
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Bunlan pek'çok ve gönülden sev; onlara iyi bak ve yard1mda bulun. 
Bunlar Ehl-i Beyt'ti~; Peygamber'in uruğudur; ey kardeş,· sen on/an, sev- . 

gili Peygamber hakki için sev. 
Ağizianndan yakiŞikSIZ bir söz çıkmadıkça, on/ann içini-diŞini ve aslml

esasml araştlrma.6J7 

· Metinden anlaşıldığı kadarıyla o dönemde Karahanlı coğrafyasında Ale
vi kavramı kullanıldığı gibi Ehl-i beyt mensupları da yaşıyordu. Burada 
"Alevi" kavramı ile Hz. Peygamber'in uruğu yani Haşimiler ve Ehl- i Beyt'i 
(seyyidler, şerifler) kastedilmiş, siyasi veya mezhebi anlam yüklemeden on
lara sevgi ve hürmet gösterilmesi istenmiştir. 

Türk dünyasının kültürel müştereklerinden kahramani ık · destan ı Alpa
mış/Alıp Manaş'ın Özbek versiyonunda030 Hz. Ali; baht, evlad ve alplik bab
şeden ulu kişidir. 639 

4. Türklerin Damad1 Hz. Ali 
Efsanelerde ve destanlarda Hz. Ali Türkler ile evlendirilmekte, Türkis

tan'da yaşayan kimi toplulukların da atası olarak gösterilmektedir. 
islami dönemin ilk destanlarından kabuf edilen Satuk Buğra Han Mena

kıbnamesi'nde Hz. Ali Türklerin damadı ve hatta atası durumundadır. Men
kabeye göre Satuk Buğra Han'ın, dört kızından ikincisi Ala Nur, bir gece 
Hz. Meryem gibi, ağzından ışık süzü len Cebrail'in ziyareti sonunda hamile 
kalır ve bir çocuk dünyaya getirir. "istişare ve istihare edilen hakim ve alim-

837 Yusuf H.ıs Hacib, Kut.ıdgu Bilig, çev. R. R.ılımetf Arat, Ankara 1998, 4336-4340. 
838 Bu desı.ın Dede Korkut hikayelerinin Bamsı Beyrek destanının Özbek TOrkleri ar.ısındaki versiyonudur. 
839 •Bayböri dedi ki burad;ı Şalı·ı Merrlan pirin r;ıvzasına kadar Oç gün/Ok yol Imiş. Or;ıda herkes gece/er, dev-

let t.ılebinde bulunur, çocuk isıermiş. Alıiret isteyen imam di/er, kırk gece geeeleyen kişi maksadına Pııiir· 
miş. Biz de giderek ib.ıdet edip, Ş.ı/ı-ı Merd.ın Pir'in ravzasında geceleyip, çocuk isteye/im. • Alpilrllış Des
tanı, anlatan Fazı/ Şair, Taşkent, 1992, s. 6. Cabbar lşankul, ~Orkisıanlı DM Evli ya ve Atalar KO/cü•, 1. Ulus
lar arası TiJrk Dünyası Eren ve Evliyal.ırı Kongresi Bildiri/eri, Ank,u,ı 1998, 209'dM naklen. Rivayete göre, 
•Once/erin lineesinde on altı uruk/u Konır.ıt elinde, Dab;ınbiy ;ıd/ı bir bey y.ışarmış. D.1b,ınbiy'in Alpinbiy 
denilen bir oğlu varmış. Alpinbiy'in B.ıyböri ve Baysarı denilen iki oğlu olmuş. Buyük kardeşi Baybliri, 
Kanırat elinin lıanı olmuş kOçilk k;ırdeş O.ıysarı ise on bin evli Baysuı eline baş olmuş. Iki k,ırdeş de zengin 
ve devletliymiş, fakat çocuksuzl.ırmış. Bir giln yurlla bir dilğiln olmuş. DilğOnıle Bayböri ile Baysarı'ya kim· 
se lıilrmet göstermı:miş; atiarını ,ı/m;ımışlar, ,ı/t/;ırın;ı ellişek sermemişler. Beyler bundan çok üzillmüşler ve 
ikisi de Şahimerdan Pir'in mezarm.ı gidip kırk gece dua edip y;ıtmışlar. Kırk gün sonra bir raya glirmüşler. 
Rüy.ılarında gördükleri evliyadan, dileklerinin kabul edi/diğine dair bir ses gelmiş. Ev/iy,ı, Bayb6ri'ye bir 
ogul ve bir kız, Baysarı'y.ı bir kız müjdesi verip doğumd.ın kırk gün sonr.ı kendis1nin gelip çocukların adla· 
rı nı kayacağını söylemiş. Vakti saati gelince çocuklar dOnyay.ı gelmiş. Baybtiri ile B.ıysarı halkıtoplayıp bir 
şlilen tertip etmişler. Şli/cme ray.ıl:ırınd.ı g6rd0kltıri pir de gelmiş. O pir Ş.ılıınıerd.ın Ali'nin kendisi imiş. Pir, 
Oaybtiri'nin oglunun .ıdını Hi!kimbck, kızının adını ise K.ıldıf8iiŞ koymuş. Bays.ırı'nın kıZllllll adını da Bar
çın koymuş. O, Hakimbek'in çok yiğit bir delikanlı olacağını söyl<?rlikıen sonr.ı H.ıkimbek'in omzuno1 elini 
vurmuş. Vurduğu yerde beş p.ımı.ığın izi kalmış. O günden sonr.ı Şalıimerd.ın'ın iş,ıreıini ve duasını alan 
H;ıkinıbek'e hiçbir şey ıesir eımez. Ateşe girse y.ınmaz, kılıç kesmez, ok b.ıım.ız biri olur. ... Hakimbek ye
di yaŞındayken ilk kalıramanlığını g6sterir. Dedesi Apınbiy'den kalma on d()rt b.ıtman .ığırlığındaki sarı y.ı. 
yı kaldırıp çeker. Sarı y.ıyl.ı .ıttığı ok, Askar D.ığı'na kadar gider ve dağın tepesini uçurur. Bunun üzerine lı.ılk 
on.ı AlpamıŞ, adını verir. ... • Metin Ergun, A/t,ıy TOrklerinin Kalır.ım,ınlık De.llanı Alıp M.ınaş, Ankara 1998, 
64-6S. 
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ler, bunun Ali'nin oğlu olduğunu anlarlar ve ona Seyit Ali Arslan Han adını 
verirler." B ir diğer ri vayete göre de "Ala Nur, bir gün evinin kapısı önünde 
gözlerini kendine dikip bakan bir arslan görür. Bu görüş onu dehşete düşü
rür, ter alnından inci taneleri gibi akmaya başlar ve bayılır. Mucizevi çocuk 
yedi yaşına geldiği vakit, Ala Nur, Satuk Buğra Han ile evlendilercli. Bu iz
divaçtan Muhammed Arslan, Yusuf Arslan ve Kızıl Arslan adında üç oğlu 
doğdu."040 Destan'da Satuk'un diğer kızları da imam Rıza'nın torunları ile 
evlendirilmektedir.841 

Muhtemelen, Satuk Buğra'nın oğullarına Arslan lakabının verilmesi Hz. 
Ali'nin Arslan olarak anılmasından kaynaklanmaktadır. Satuk Buğra'nın ha
lefleri de ayn ı lakabın ı kullanmışlardır. Bu menkabeler Karahanlıların Hz. 
Ali'ye bağl ılıklarını ve sevgileri ile izah edilebilir.ou 

Yesevi geleneği de Ahmed Yesevi'yi, soy olarak Hz. Ali'ye bağlar. Riva-. 
yete göre, o, Türkistan'nın Sayram kentinde yaşayan Hz. Ali evladından 
Şeyh ihrahim'in oğludur.843 Rivayetlerin çoğu da Ahmed Yesevi'yi Muham
med ibnu'I-Hanefiyye'ye bağlamaktadır.a.ı·ı Nitekim Sayram'da Muhammed 
ibnu'I-Hanefiyye'nin soyundan gelenlere "Hocalar uruğu" denmekteydi.0

'
15 

Kazak-Kırgız destanları da Hz. Ali'yi Türkistan'ın damadı olaral~ takdim 
etmektedir. Kırgız halk muhayyilesi Budizmin Dariha'sı ile Hz. Ali'yi evlen
dirmektedir. Buna göre Hz. Ali, Dariga adında qir kadın ile evlenmiş ve bu 
evlilikten Muhammed ibnu'I-Hanefiyye doğmuştur.846 

Türkistan'da bunun yanında Hz. Ali'nin soyundan geldiğine inanılan 
-Arap asıl l ı topluluklar bulunmaktadır. Söz gelişi Özbekler Hz. Ali'nin Hz. 
Fatıma'dan gelen nesiini töralar, diğer çocuklarını da hocalar olarak adlan
dırılmaktalar.847 Hocaların derecesi töralardan aşağıda kabul edilmektedir. 
Bu iki zümre Türkistan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel hayatında önemli rol 
840 M. F. Grenard, •saıuk Bugra Han Menkabesi ve Tarih", çev. Osman Tur.ın, Selçuklular ve lslamiyet, Isı, 

1988, 149-150. 
841 Saıuk'un üçüncil kızı, Seyyid Celiileddin Bagdadi'nin küçük oglu ile evlcmdirildi. Bundan Seyyid B,ılıaüd

din Ş~mi'nin lıoc.ısı Hoca Muhammed Şerif, B,ıurci ve /ş,ın Hoca, Mıllıanımed Şerif admda i/ç oglu oldu. 
Sultan'm sonuncu kızı Hediye Türkan, Seyyid Ce/Meddin'in bilyOk oğlu ol.ın Mir Ziyiieddin ve Mir Seyyid 
Haşim ve Mir Seyyid Ce/5/'m bab;ıs1 olan Seyyic/ A/3aeddin ile evlendi. BtJylece Satuk Bugra Han ailesi ile 
birleşen bu CeM/eddin Bagdadi, Şah Has,ın ,ıdınd,ı bir alevinin oglu idi. Şalı Has,ın Şalı Hilseyin'in, bu d,ı 
Muhammed'in sır,ı ile Abdullah'm, Fad/'ın, Talib'in ve sonunda 818'de {)/en sekizinci imam Ali Rıza'nm os
lu idi. Grenard, 1 SO. 

842 Bkz. Nih.ıt S,ımi Banar/1, Resimli Türk Edebiy.ıt1 Tari/ıi, 1, ist,ınbul 1971, 269. 
843 Köprülü, 27. 
844 Köprülü, 62·63. Bekr,ışi celenejjinde de Alımed Yesevi'nin Muhammed /bnu'I-Hanefiyye'c/en cl ,ı/cJıg, ,ın/,ı

rılmakradır. KIJprOICI, 49-50. 
845 Molla Musa b. Molla lsa Sayrami, Tarih-i Emniye, K,ızan 1905, s. 286; KtJprO/(), 61 dipnal 1'den naklen. 
846 Dariga, Oudisı Mogoll.ırın Oilrilıa's1 ve L.ımaisılcuin "yaşayan BucJ,ı• cloguran Darixo'su ile .ıynı k,ıclmdır. 

Abdülkadir ln.ın, Makaleler ve incelemeler, ll, Ankara, 1991, 208. 
847 V. N. Basi/ov, •Popular Islam in Central Asi,ı and Kazakhsr.ın•, }oumallnsıiıuıe of Muslim Minoriıy. VI/VI, 

1987, 12. 
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oynamışlard ı r.846 Türkmenlerde de benzeri bir durumla karşılaşıyoruz. Türk
menistan'da Hz. Al i neslinden geldiğine inanılan zümreler Seyyidlerve Ho
ca/ar olarak bilinmel<te ve kutsanmaktalar. Bu kabile üyeleri küçük koloni
ler halinde yaşamakta ve iç ~vi ilik uygulaması ile kimliklerini korumaktalar. 
Sovyetler bütün uğraşılarına rağmen bu yapıyı kıramamışlardır.8''9 

.. Hz. Ali kültü bağlamında buraya kadar saydıklarımız önemli bir kısmı
nın hurafe olduğu açıktır. Ancak hurafe kategorisinde sayılan bazı unsurlar 
tarihi hakikat de !fade edebilir.050 Afet inan'ın 20. yüzyılın ilk yarısında be
lir.ttiği gibi;" ... epope, hikaye, masal ve sair manevi kült~r mahsulleri de, o 
geçmiş muhtelif devirlerin karanlık noktalarını aydın l atırlar .... Bunlar cemi
yetin ruhunda binlerce yıl yaşayan vesikalardır. insan cemiyetinde en asri 
ve en mütekamil olduğunu iddia eden ferdin bile, binlerce senelik bir ade
ti, inancı ve etnografya maddelerini kendisi ile beraber yaşattığını görü
rüz."ası 

{)4{) Ateistik Ansiklopedik Wg.ıt, 19, 416; islam Spravoçnik, s. 42. TOrk/erin bir kısmmın kendilerini H,,, Ali'nin 
nesiine/en saym,ıları siy,ısi Jıayatt,ı c/,ı işlevsellik k,nanmıştır. Türkistan'da özellikle Özbeklerde b,ızı h,ıne
clanlar kendilerini Hz. Ali'ye nispet eelerek kamuoyu desteği k,ız,ınm,ıya ve iktidarlarını meşru/aştırmaya ça
lışmışlardır. SiJzgelişi, Timuri/er bıt yolu clenemişlerdir. Uluğ Oey tar.ıfmclan Timur'un kalırine dikilen mez,ır 
taşmdaki kitabede Timur'un soyu "emiru'l-müminin Ali b. Ebi T.ılib'e day.ındmlmakta My/e Timurilere 
"seyyidlfk" payesi verilmektedir. Ou aynt z.ıtn,ınd,ı Şii kitleyi elde tutmanm da önemli bir yolu olarak görü
lebilir. A. A. Semenov, "Cur-i Emir Tarbesinde Timur'un ve Ahf.ıdmm Mezar Kit,ıbeleri", çev. Abdülkadir 
inan, Makaleler ve Incelemeler, 1, 596-597. Ouhar.ı emirleri de kendilerinin seyyid olduklarını iddia etmiş
ler unv;ın/arı ar.ısına bunu d,ı ,ı/mtşlardır. Mesela Oulıara'nın son emiri 5eyyid Mir Alim Han idi. 

849 Hz. Ebu Oekir'e bağlt o/,ın/ar Şey/ı/er, Hz. Ömer ve Hz. Osm.ın'a bağlt olanlar Ar,ı/,, o/,ır.ık ad/,ındm/m,ık
. tadır. Alex,ındre Bennissen-C/ı,ınt;ı/ Lemercier-Quelquej.ıy, 5ufi ve Komiser, çev. Osm,ın Türer, Ank.ıra 
1988, 258. 

850 Ou hususta Fazltoğlu'nun şu değerlendirmesi elikkat çekicidir: "Hurafe, Jıakikatin mümaresesinden ortaya 
çtkar. Her Jıakik.ıt hur.ıfesini üretir ve bu hurafeler o /ı,ıkikatin korıınm,ısmı sağ/,ırlar. H,ıkikati bir çekirel11k 
olar.ık düşünürsek, lıur.ıfeler bu çekirdeğin pratiğinden ortaya çtkıp o hakikati Mleleyen, o hakikati saran 
y.ıptlardtr. Şöyle düşiinelim, Türkiye'e/e /ı,ıcca ilişkin hurafeler olmasaydı insanlar ömür boyunc,ı lıacca git
mek için para biriktirebilirler miydi? Çok r.ıdikal bir örnek vermek' ı;erekirse, çaput baglamak, islami bir ha
kik.ıtin mümaresesinden, pr.ıtiğinden ort,ıya çıkmışttr. ... Hurafelerin tasfiyes1 asimda o lwr,ıfeTeri Öreten h,ı. 
kikatin de bir sure sonr.ı tasfiyesini getirir. Halk, hakikati belirli bir toplumsallaşm,ı ile, belirli bir Jıurafeleş-

. me neticesinde kattiabi /ir. G,ız,ıli'nin lıakikate kattltmt ile benim yadaherhangi bir kö,v/0 vat,ındaşm k.ıtılı
mt aym olamaz. {),ışk;ı bir if,ıdeyle fikir, Jıissiy.ıt.ı clönüşmezse toplumsal/,ışam.ız. Fikir, fikir olarilk kaldtğın
da, hakikat, lıakikat olarak k,ı/dığmda, y.ıni bir fikir manzumesi olarak kaldığmda, kitapta yer altr y,ı/ntzc,ı; 
ente/ektüel insanm zilıninde k,ı/ır. Onu Jıissiy,ıt.ı dönüştürmek, priltize etmek, ancak ve ancak onu belirli 
törensel yaptlar kazanrltrmakla mümkündür . .. . Işte bu yüzelen lıurafelerimiz korum,ık zorundaytz. O ir /ı,ı. 
kik.ıtin binle,rce hur.ıfesi vardtr ve o hakikat o hurafeler/e varltğmt sürdürür. Temsi,/i değerleri vardır. Ulem.ı
sı olan bir toplumda hurafeler telı/ike .ırz etmez. Ougün Jıur.ıfelerin telı/ike arz etmesi, ulemamızm o/ma
m.ıst ile .ılak.ı/ı bir şeydir. • /Jısan Fazltoğlu, "T.ırilı, Tiirk Tarihi, Düny;ı T.ırilıi ve Biz", (söyleşi) DersMı, 
XIV/165, Kasun, 2003, s. t8. 

851 "Epope ve Hur.ıfe Motiflerinin T.ırilı Bakımından Önemi", Çığtr, 1 Kastm 1938, sayı. 71-72.}. P. Bay.ırd c/,ı 
şöyle demektedir: "Bir devrin, bir toplumun f.ıaliyetlerini, düşünce tarztnt y.ınsıtan diJnya folklorumın tetki
ki, bir m.ırı.ıc/,ı insanlığm retkiki demektir. .Bu eserler karanlık devirleri aydm/,ıtttk/,ırı gibi bizi terbiye eder
ler. Çünkü bunlar, ma/1.11/i bir taktm adet/erin, iııs.ıni bir ktsım tasavvur/arm lı.ıtır,ılartdtr. Ou sebepleelir ki 
menkabeler Oesendes), bir baktma r.ırilıreıı dalı.ı gerçek olup kıymetli birer beiReclirler. Onl.ır h.ılkm !ıaya
ttm inceler ve bize, t.ırilıi ol.ıylarm kuruluğımd.ın daha heyecan veren duygularm sıcakltğmt iletir/er." A. Y. 
Ocak, Türk H;ı/k ln.ınçJamıda ve Eclel>iyatmcla Evli ya Menkabeleri, Ankara, 1984, s. VII. 
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Bu bağlamda bazı hurafe unsurları içeren geleneksel menkabeler Türk 
kültürünün tarih, sosyoloji, sosyal psikoloji, edebiyat, sanat, dini vs. pek 
çok konulardaki kaynağı durumundadırlar. Söz gelişi, önemli miktarda hu
rafe içeren cenknameler kaynağı ne olursa olsun Türklerin genel kabulleri
ne, inanç dünyaianna ve edebi zevklerine kaynaklık etmiş, kültürlerinin bir 
unsuru haline gelmiştir.852 Bu bağlamda, 13-14. yüzyıldan itibaren tercüme, 
telif ve adapte yoluyla edebiyatımıza kazandırılan Hz. Ali cenknameleri de 
Türklerin dünya görüşünün değişmesinde, insan tipinin oluşmasında etkili 

ol muş tu r.m 

ll. Sovyet Rejimi'nin Hz. Ali Kültüne Karşı Tutumu 
Sovyet rejimi için Hz .. Aii kültü şu anlamlara geliyordu: 
7. Hurafenin kaynağı: Sovyet ateizmine göre "Huda'yı, dine, dini itikat

ları kabul etmek; dev, peri gibi gayri tabii güçlere inanmak ve sığınmak se
bebiyle ortaya çıkan örf-adetler, umumen eskilik, eski örf adetler" olan hu
rafeleri "bertaraf etmek, sömürmeyi yok etmek ve sosyalizm şeraitinde ter
biye verme netices'inde gerçekleşir."854 

Bu bağlamda, Bolşevikler, diğer dinlerle beraber islam'ın da tabiat üstü 
bir hurafe olduğuna ve Marksizmin bilimsel gerçeği ve sosyalizmin parlak 
başarı ları ile çok kısa sürede yok olacağına· inaniyorlardı. 

2. Dini bilginin kaynağı: Sovyet döneminde Hz. Ali kültü/türbe (mukad
des makam) cami ile birlikte islami bi lgi kaynakları arasında idi. Müslüman 
toplum her düzeyde, niceliği ve niteliği değişmekle birlikte mukaddes ma
kamlardan dini bilgi ve duygu kazanıyordu.655 

SSCB Militan Allahsızlar Birliği başkanı E. Yaroslavsky'ye göre her şey
den önce dini kurumlar olan mescidler, medreseler, hankahlar, türbeler mi
mari tarz ve işlevleri bakımından çocuklarda dini duygu ve düşüncenin ge

lişmesinde önemli rol oynuyordu. Buraların metruk hali bile "devrimci hal
ka" dini hatırlatıyor, onların maziden kopmalarını ve Sovyet devletinin ide
olojisini tam anlamıyla kabu llenmelerini zorlaştırıyordu. Üstelik dindarlar 
mescid ler, medreseler ve türbeler ayakta olduğu sürece onlara harcamalar
da bUIUnUyOrlar Ve böylece ekOnOmik kayba Sebep 0IUy0rlard1.056 

3. Coğrafyayı/vatam kutsal/aştırma araCI: Hz. Ali kültü etrafında Türkis
tan'da pek çok coğrafi mekan ve yerleşim yeri kutsallaştırılmış, başka bir 
852 Bkz. F. Köprü/O •An;ıdo/u Selçuklu T.ırilıinin Yerli Kaynak/,ırı•, Bel/ct en, 27, 1943, ss. 379-521. Orlıan Köp· 

ril/a, Tarilıi Kaynak 0/,ımk XIV-XV. YDzyıllarcl.ı An.ıdo/u'd.ı Bazı Türkçe Mcn.ıkıbn,,mcler, Istanbul Üniver
sitesi Eclebiy.ıt Fakültesi 1953; A. Yaş.ır Ocak age. 

853 lsmet Çeıin, TOrk Edebiyatmda Hz. Ali Cenkname/eri, Ankara 1997. 
054 Atelstik Ansiklopedik LO[lill, 416. 
855 Po/i,ıkov, 67-70. 

056 E. Y.1rovs/.ıvsky, "Muallim lıem Din", l-lud.1sız/,ır, 1928/9-10, 50. 
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ifade ile, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi "Daru'l-islam" yapılmış, vatanlaş
tırılmıştı. Halk muhayyilesi Türkistan'da dağ, taş, ağaç, ırmak, göl, kısacası 
hemen her yer için Hz. Ali kültü ile ilgili bir menkıbe üretmişti. Bu menkı

beler de halkın oraları birer Türk ve islam yurdu olarak algılamaların sağlı
yordu. Sovyetler, bu topraklarda hakimiyetlerini tam olarak kurabilmek için 
pek çok yerin adını, Sovyet "kutsalları"/sembolleri ile değiştirmişlerdi. Bu
nu Baltık denizi kıyılarından Berring boğazına kadar görmek mümkündür. 
Türkistan'ın herha11gi bir yerinin Hz. Ali ile ilişkilendirilmesi Sovyetlerin o 
yerlere hala hakim olamadığı anlamına geliyordu. 

4. Geleneksel kültürün ve kimliğin kaynağı: Yukarıda kısaca verdiğimiz 
gibi Hz. Ali kültü etrafında efsane, menkıbe vs. önemli bir birikim oluştu

rulmuş bu da milli kültürün ve kimliğin parçası haline gelmişti. Söz konusu 
kült etrafında toplanan halk dini duygularını canlı tutuyor, bir araya gelerek 
Müslümanlık ve Türklük bilincini muhafaza ediyordu. Bu niteliği ile söz ko
nusu kült; verilmek istenen "Sovyet kimliği"ne ve Sovyet kültür inkılabına 
direniyordu. Bu kült var oldukça Sovyetler hedefledikleri insan tipine ulaşa
mayacaklardı. 

5. Ruhanilerin gelir kaynağı: Hz. Ali ile ilgili makamlarda, türbedarlık 
yapan bir kesim vardı. Bunların bir kısmı veraset yoluyla türbedarlığı yürüt
tükleri gibi bir kısmı da halk ziyaretleri esansında görev yapan ruhaniler ve
ya alimlerdi. Bu ruhani kesim söz konusu makamlardan ekonomik bakım

dan nemalanıyordu. Böylece dinin ve dini bir kesimin ekonomik bakımdan 
finansı sağlanıyordu. Halbuki din ile mücadelede dini kavram ve kurumla
rı ayakta tutan maddi kaynakların kurutulması mücadelenin en önemli . 
ayaklarındandı. Sovyet iddiasına göre halkın sömürülmesine vesile oluyor
du. Bunun yanında dini temsil eden ve korunmaya gayret eden ulema da 
bu yolla elde ettiği ekonomik kaynak ile hayatiyetini surdürebiliyor; halk 
üzerindeki nüfuzunu da kullanıyordu. 

6. Karşıdevrimci güçlerin ve muhalefetin örgütlenme yeri: Sovyet a lgıla

masına göre, mukaddes makamlar bir bakıma Sovyet devletinin varlığa kas
deden "karşı devrimcilerin", "muhalefetin", "kara gürühların", gericilerin", 
halk düşmanlarının", "emperyalizmin uşaklarının", "vatan fıainlerinin" vs. 
toplanma ve örgütlenme yeri olarak rejimi tehdit ediyordu. 

Marx'ın "Din, şefkatsiz düzeniemelerin ruhu, mazlumların ahı, acımasız 
dünyanın kalbidir; din halk için afyondur; halkın hayali bahtı sıfatındaki di
ni ortadan kaldırmak ha l kın hakiki bahtını istemektir"n57 görüşünü devletin 
ve ideolojinin temeline koyan Sovyet yetkililer, Hz. Ali kültünün de içinde 

857 K. Marx, F. Engels, V. /. Lenin, Din DoCrusundıı, çev. Komisyon, T.ışken(, 1981, ll. 
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bulunduğu hurafelerle mücadeleyi din ile savaşın bir parçası saymışlardır. 
Sovyet rejimi, güç kullanma dahil bütün enstrümanları ile hurafelere kar

şı tarihi boyunca savaştı. Bu konuda ka leme alınan popüler yayınların çe
şit lil iği ve çokluğu, söz konusu savaşın ciddiyetini ve cesametini göstermek
tedir. Ayrıca buraları ziyarete gidenlere SSCB ceza kanunlarında, ağır para 
cezası ve 3-5 yıl arası hapis gibi bazı cezai müeyyideler getirilm!ştir.050 

Sovyet devleti, genelde hurafe özelde Hz. Ali kültü ile mücadelede res
mi dini teşkilatları da yanına aldı. Söz gelişi, Türkistan'da 1923'te kurulan 
Mahkeme-i Şer 1iye adlı diyanet teşkilatının059 amaçları arasında dini 1slah 
etmek bulunuyordu.060 islam geleneğinde "tecdid", "1slah" ve ''ihya" kav
ramlarıyla yapılan çalışma lar dinin kendisini değil dini anlayışları, yorum
ları ve yaşantıları ıslah etmeyi hedefliyordu. Sovyet ulemasının iyi niyetle, 
din. niteliği kazanarak halkın hayatına hakim olan bidat ve hurafeler'le mü
cadele etmeyi dini ıslah olarak anlamış olması mümkündür. Ancak Sovyet
ler dini ıslahı, bir süre sonra dinin tasfiyesi olarak uygulamaya !<oymuşlar
dır. Nitekim bu dini idare 1928'de kapatılmıştır. 

Daha sonra ll. Dünya Savaşı esnasındaki siyasi, askeri ve ekonomik se
beplerle Sovyetler Birliği Müslümanları için kuru lan dört dini idarenirı hep
sinin temel amaçlarından biri hurafelerle savaş idi. Bu dönemin en önemli 
resmi dini kurumu olan Orta Asya ve Kazal<istan Müslümanları Dini idare
si (Di niye Nezareti/faşkent Müftülüğü) müftüsü/başkanı muavinlerinden Y':'
sufhan Şakirov Kur'an ve Sünnet 1e dayali olarak, müslümanlar arasmda hü
küm süren dini hurafelere son vermek, ibadetleri bid'atlerden temizlerneyi 
amaçları arasında saymaktadır.or.ı Bu mücadele çerçevesinde, Diniye Neza
reti reisi Müftü Ziyauddin Babahanev 1959 1da mukaddeslik atfedilen yerle
rin ziyaretini yasaklayan bir fetva yayınlad ı.062 SSCB'de 1980'1erde din tek-

858 Mesela 26 May1s 1959 tarilı/i Cinayet/Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde din/lıurafe/erden yararlananlar 
hakkmda şu hükümler 6ngör0/müşrür: "Ha/km din/ til.ıssuplilfllll ilrllmrak bu tür işlerden maddi yarar sağ· 
/amak için insanlafi aldatanlar 3 yda kadar hapis cezas1 ile cezalandmllf. Mescidler, kiliseler ve başka din/ 
teşkilatl.ır veya b.ız1 din görevlileri y.ır.ırma zorla toplantiiar yapmak, zorla din/ mer.isimler düzenlemek bir 

·yıla kadar hapis cezasi veya 6 aya kadar alı/ak düzeltme yahut da 200 som para cezastyla cezalandml1r. ... 
Din öğretileri propaganda etmek ve dini mer.isimler icm etme perdesi altmda vatanc/aşlarm s,ıs{,iJma zarar 
vermek, kişiliklerine vey.ılıakl.ırmatecavüz etmek, vatandaşlafi toplumsal veya vatand.ışltk g6revlerini yap· 
milmaya davet etmek gibi faaliyetler, mal mü/kO masadere etme veya 5 yıla kildar hapis cezas1 veyil 5 yil 
sürgün cezilSI ile cezillandmllf. Bu milddenin birinci k1smınd,ı söz konusu edilen grubun filaliyetine faal of.ı. 
rak kat1lmak, dOzenli propaganda yapmilk 3 yıla kadar Jı.ıpis cezas1 veya 3 yıla kadar sürgün ile veya 2 Yl· 
la kadar ahlak düzeltme cezas1 ile cez.ılandmltr. Bu maddenin ikinci k1smmda işaret edilen şaluslarm hare
ketleri veyil bu /ı,ıreketleri yapilll şaluslar cemaat için çok korkunç olmazsa onlarla ilgili cemilill/esiri çare: 
lerini bulmak mümkündür." Özbekistan SSCB Cinayet Kodeksiga Şerh/er, Taşkent, 1973, 236-237. 

BS9 Seyfetıin Erş,ıhin, Türkistan'da islam ve Milslüm.ınlar: Sovyet Dönemi, Ankara, 1999, 193 vd. 
860 Selim, "Müslüman Ruhaniler ve lnkllap",.Hudilslzlar, 1929/10, 23-24. 
861 Şakirov, 132. , 
862 Benzeri bir feıv,ı da Kuzey Kafkasyil Müs/Omanlafl Diniye Nezftreti müftüsü HaCI Kur}),ınoz tamfmclan y,,, 

ymlanmtşllr. /Jennigsen-Quelqujily, Sufi, 215-216. 
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· rar canlanmaya başlayınca yetkililer halkın dini duygularını güçlendirecek 
bütün unsurlara karşı mücadeleye girişmişlerdir . . Diniye Nezareti de 
198r'de neşrettiği bir fetva ile konu hakkındaki tavrını ortaya koymuştur. 
Fetvacia Orta Asya ve Kazakistan'daki "din/" ve "mukaddes" ilan edilen bü
tün yerlerin ziyaret edilmesinin putperestlik alameti olduğu vurgulanmış, 
buralara kurban adamak ve bu mekanlarda kurban kesrnek takbih edilmiş
tir. Fetvacia " ... Orta Asya 'daki baz1 tarihi bina/ar, türbe/er ve ziyaret yerleri 
geçmişteki emir/e~ ve on/ann hanun/an tarafından ailelerinin adlanm ölüm
süzleştirmek için yaptmlmlşt~r" denerek bu mekanların eskiden halkı sömü
ren sınıfın mezarları olduğu ileri sürülmüştür.u6J Özellikle Oş Pirim ve Fer
gana vadisindeki Hz. Ali makamı Şah-ı Merdan'a atıfta bulunularak şöyle 
den miştir: "Gerçek şu ki, ... Oş Pirim ve Şah-1 Merdan, tarihi nokta-1 nazar
dan otantik kabul edilemezler ve islam bu tür mezarlara ihtiram1 günah ka
bul eder." Fetvanın sonunda şu çağrı yapılmıştır: 

"Orta Asya ve Kazakistan Müslümanlan Diniye Nezareti, üye cumhuri
yetlerdeki bütün kadllara, imam/ara ve cami mütevel/i heyeti üyelerine, 
Müslümanlara buralan ziyaret etmenin büyük günah olduğunu aç1klamala
nm tembih eder. Aym şekilde, Diniye Nezareti, islam tarafından büyük gü
nah kabul edilen müşriklik ayinlerine ve benzeri ayinlere imam-hatiplerin 
katilmalarıni kesinlikle yasaldar.w&·ı 

Azerbaycan'da da Hz. Ali kültü ve Muharrem ile mücadelede Şi

i din adamlarının fetvaianna başvurarak bu tür merasimlerin dinen doğru 
olmadığı yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır.u6s 

Ateistler mukaddes makamları halkın gözünden düşürmek ve halkı ora
lardan uzaklaştırmak için çıkışı ile ilgili çeşitli sebepler bulmaya çalışmış
lardır. Kuşkusuz bir kısmında hakikat payı olan bu sebeplerin başında eski 

inanç kalıntıları gelmektedir. Mesela, Özbek ateist Saksanov'a göre ' "Orta 
Asya'da "evliyalar" "mukaddes caylar" sığınış ile ilişkili anlayışlar ve itikat
lar çok eski zamanlardan beri devam etmektedir. Onlarda esasen sihircilik 
elementleri, ecdaci ruhuna, tabiata veya bir şeye sığınma, şamanilik, sufilik 
unsurlarına rastlanmaktadır. Özelilde kırsal kesimde yayılan "aziz evliya
lar"a sığınmanın çoğu islam dinine ait kalıntılardır. Dindarlar için evliya va
sıtacı veya Allah'a en yakın kişilerdir. Evliya güya asi kullar için hami Tanrı 
indinde onların savunucuları/destekçileridirler. Bu sebepten "mukaddes 
cayları" ziyaret kılmak, onlara sığınmak Orta Asya'da Müslümanlar ve 

863 Muslims of Soviet E.ıst, 1981/2, 18. 
864 Muslims of Soviet E.ıst, 1981/2, 19. Kuzey K.ıfkı.ısya MOs/iJm,ın/;ırı Dini Icinresi B.ışk.ını tvWftO Hııcı Kurb,ı

nov'un benzeri bir fetvası için bkz. Bennigserı-Quelquj;ıy, Sufi, 215-216. 
865 Abdull.ı Elı.ıiiov, Azerb.ıycmı 'd,ı Df11 ve Dini Te'sis.ıt/.ır, Bakı, 1991, 121 -122. 
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umumen Müslümanların dini hayatında güçlü yer tutmaktadır.866 

Bir diğer yaklaşıma göre mukaddes caylar tabiata ve ruhlara sığınış ve 
sonunda ruhun ölmezliği inancının bir tezahürüdür. Şöyle ki, ruhun ölmez
liğine inanan ibtidai insanlar onun göçtüğüne 'yer ve kişi değiştirerek varlı
ğını devam ettirdiğine inanırlardı. Hatta, ahiret, cennet, cehennem gibi 
inançlar da böyle çıkmıştır. ibtidai insan bu anlayış çerçevesi11de atasının 
mezarını ululamış sonradan bu mezarlar enbiya-evliya mezarı derecesine 
çıkarılmıştır.667 

Ateistler söz konusu yerlerin vücut bulmasının sebeplerinden biri olarak 
da eski bir gelenek olan hastalıklara şifa ummayı göstermektedirler. Buna 
göre kadim zamanlardan beri tuz gibi madenler ile şifalı kaynaklardan ro
matizma ve deri hastalıklarını tedavide faydalanıp gelen halk, tabiat kanun
larını tam olarak anlayamadıkları için bu tür yerlerin tabii şifalı husl.ısiyetle
ri sebebini bilmedikleri için oraları ilahi güçlerin idaresine bağlı yerler ola
rak düşünmüşlerdir. Din hamileri de insanların böyle yerlere olan ihtiyacı 
ve ihlasından yararlan ıp buraları derhal ilahileştirip bir veli kerameti ne bağ-. 
lamışlar, bu yerlerin güya mukaddesliği hakkında efsane uydurarak mukad-
des makam haline getirmişlerdir.666 . 

Türkistan'da Sovyetlerin Hz. Ali kültüne yaklaşımı konusunda Şah-ı Mer
dan iyi bir örnektir. Özellikle Özbek ateistler bu makama karşı oluşturduk
ları pelemiklerini şiddetini artırarak Sovyet dönemi sonuna kadar sürd_ür
müşlerdir. 

Fergana'da bugün Hamzaabad diye bilinen Şah-ı Merdan makamı bu
lunmaktadır. Halk şifalı kaynaklarını, soğuk sularını, koyu gölgeli ağaçları
nı, dahası verimli toprağını da "mukaddes" kabul edip "pirler mekanı" ola
rak ilan etmiştir. Ateist edebiyatta; Şah-ı Merdan makamının tarihi gerçek

likten yoksun, ruhanilerin halkı maddi ve manevi olarak sömürmek için uy
durduklaru bir yer olduğunu ısrarla belirtilmektedir. Ateistlere göre ruhanile
rin burayı "mukaddes" ilan etmeleri tabiatı, manzarası, güzel havası ve 

özellikle sayfiye yeri olmasından kaynaklanmaktadır. Asalaklar, yiyici işan
lar ve şeyhlerin yuvasına dönüşen Şah-ı Merdan uzun yüzyıllardır halkı din 
ile zehirierne ve ruhanilerin zenginliklerini artırma membalarından biri ola
gelmiştir. 069 

Şah-ı Merdan bu niteliği ile bir yandan da Sovyet hakimiyetine direnişin 
en önemli kalelerinden biri olmuştur. Türkistan'ın bağımsızlığı için mlica-

866 Tursunbay Saks~nov, "Mukaddes" Cayl.ır-Hurafaı ve Bid',ıt Ocağı, Taşkent, 1984, 3. 
867 isa Cabbarov, Rulıi Al.ım: Callill<1l ve K,ım,ıl.ıt, T.ışkent, 1988, 132. 
868 Saksanov, ll. 
869 S~ksanov, 1 O. 
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deleveren Basmacılar, dindarlığı ile bilinen bu bölgeyi önemli direniş mer
kezlerinden biri seçmişlerdi. Saksanov olaya şöyle. değinmektedir: "içsavaş 
sırasında Şah-ı Merdan kudurmuş Basmacıların rnekanına dönüştü. "Mu
kaddes" mezar şeyhleri, ruhaniler günahsız halkı acımasızca talan ettiler, 
kanhor Basmacılara yardım verdiler. 1927'de 47 kızıl askeri işte bu "mu
kaddes" mezar içinde vahşice öldürdüler. işte, ruhanilerin sığınışa davet et
tiği "büyük dergah"da işlenen vahşiliklerden biri."070 

Şah-ı Merdan türbesi, Şubat 1919'cla Kız ıl Ordu tarafından yıkıldıysa da 
1924'te halk tar.afından yeniden onarıldı. Daha sonra Özbek cedidciliğinin 
önemli simalarından Hamza Hakimzade Niyazi burayı faaliyet merkezi edi
nince halkın tepkisi çekti. Hamza Mart 1929'da şüpheli bir şekilde öldürül
dü.uıı 

Ulemanın tamamına yakını ve toplumu dini önderleri Hamza'nın öldü
rülmesinden sorumlu tutularak büyük bir kıyıma uğratıldı. Şah-ı Merdan 
devlet tarafından yerle bir edildi. Ancak halk 1930'da buray ı tekrar kurdu. 
Türbe 1940'da ateizm müzesine çevrildi.872 

1947'de Hz. Ali'nin makamı yıkıldı. Mahalli ahaliden birkaç kişinin de 
içinde bulunduğu birkomisyonakazı yaptınlarak mezardan "din önderleri
nin iddia ettiği gibi A_l i'nin kemikleri değil, belki türlü büyüklüklerde adi taş 
ve kesekler" çıkarıldı. Akabinde Hamza için görkemli bir anıtmezar, müze
si ve kütüphane yapıldı. Yaz tiyatrosu, sinema, oteller, çayhaneler açıldı. 
Daha sonra "cumhuriyetin en güzel" sanatoryumlarından biri ile pioner la
gerleri (gençlik kampları) eklenip, çevre dinlenme ve kültür parkı olarak dü
zenlenip sayfiye ve tatil köyüne dönüştürüldü.073 

Bütün bu çabalara rağmen halkın Şah-ı Merdan'a olan ilgisi ve sevgisi 
asla söndürü lememiştir. Nitekim Özbek ateizminin güçlü kalemlerinden T. 
Saidbayev, 1978'de hakın buraya olan ilgisinden yakrnmakta ve fehl ikeleri
ne dikkat çekmektedir.87~ Bağımsızlığın hemen arkasından bölge halkı Şah
ı Merdan'ı görkemli bir şekilde yeniden kurmuştur. 

Sonuç 
Hz. Ali; Türkler için mazide olduğu gibi Sovyet döneminde de islama ve 

Hz. Muhammed'e yakınlaşmanın yoiu, alp tipinin ideal erneği, mazlumla
rın temsilcisi, zulme karşı direnişin, hak aramanın, kim l iği korumanın, ada
letin, eşitliğin, sembolü olmuştur. 
870 Saksanov, 10. 
871 O,ıvid C. Montgamery, Rejim Dogrultusund;ıki Sovyet Özbek Edebiyati Zincirinin Bir Ha/k,ısı ol.ır;ık *Şalı-

1 Merdan •, çev. 1-1. Canan Ozkal, ODTO, 1985. 
872 Bcnnigsen-Quelctucjay, Sufi, 206. 
873 Saksanov. 10. 
874 T. Saidbayev Islam i Obşestvo, Moskova 1978, 210. 
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Hz. Ali kültü, Sovyet hakimiyetinde kalan Türklerin islami inançlarını 
korumalarına yard ı mcı olmuştur. Bölgenin dindar yapısı Hz. Ali kü ltünü 
ürettiği gibi bu kült de dindar yapıyı tahkim etmiş; d ine yapılan baskı da ev
liya kültünü güçlendirmiştir. 

Aslında ateistler" de kült haline gelen Komünizmin liderlerine sarıldılar. 
Ateistler, bir yandan akıl dışı ve tabiatüstü olduğu gerekçesi il~ geleneksel 
dini mekanları/makamları yıkarken bir yandan da alternatif hatta tabiatüstü 
laik/Sovyet makamları oluşturdular. Moskova'daki lenin Anıtmezarhbunun 
en önemli örneğidir. Üye cumhuriyetlerde de benzeri makamlar ihdas edil
di. Devrim büyüklerinin (lenin, Stalin vs.) doğduğu, gezdiği veya geçtiği 
yerler adeta kutsallaştırılmış ve koruma a ltına alınmıştır. Burada ateistlerin 
geleneksel evliya kültünden yararlandıkları söylenebilir. Mesela, Özbekis
tan-Fergana'daki Şah-ı Merdan özeline gelirsek, şehrin adı Hamzaabad'da 
çevrildiği gibi oraya "devrim şehidi" "halk çocuğu/ferzendi" Hamza'nın 
anıtmezarı yapıldı. Sovyet dönemi boyunca insanların Hz .. Aii Makamı ye
rine Hamza'nın mezarını ziyaret ederek rejime ve ideolojiye bağlılıklarını 
göstermeleri istenmiştir. 

Komünizm veya Sovyet sosyalizm kültürü kişilik yaratmada baş~rılı ola
madığı veya insanın manevi yönünü inkar/ihmal ettiği için dini kültler onun 
karşısında özgün, doyurucu ve yerel bir kü ltür olarak durabilmiştir. Müslü
manlar, Sovyetlerin ortaya çıkardığı değer boşluğunu, Hz. Ali kültünün de 
içinde bulunduğu halk islamı veya hurafelere sarılarak gidermeye çalışmış
lardır. Tarihin her döneminde olduğu gibi Türkistan' da· da Sovyet dönemin
de insanlar dini inançları ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşamadıklarında bunu 
özellikle hurafelerle karşılamışlardır. 

Hz. Ali bir yönüyle de Sovyet ziyalı/havvas kültürüne karşı halk kültürü
nü/yereli/milliliği temsil ediyordu. Rejim tarafından horlanan, yabancı ve 
periferi görülen halkın· bir sığınağı, adam yerine kon ma kapısı idi. 

Hz. Ali kü ltüne yöneliş, resmi ve tepeden inmeci dini anlayış ve dayat
malara da karş ı çıkmak anlamına geliyordu. Ulema hurafelere batmış halk ı 

"cehennem narından" kurtarmayı dini bir veeibe addederken, ateist yoldaş
lar da halkı "karanlık ve cehalet"ten yani dinden kurtarmayı Marxizmin bir 
gereği sayıyorlardı. Buna tepki olarak halk da yoluna devam etti; mevziler
den birini de Hz. Ali kültü yaparak direnişe geçti. Hatta bu kültlere karşı aşı
rı mücadele halkı hurafenin içinde boğmuştur. 

Bu gelişme yeni dönemde islama kaşı takınılacak tavrı da etkileyecek ni
teliktedir. Yeni dönemde dine dönüşte iki yol bulunmaktadır: 1. Resmi ule

. manın temsil ettiği ve yorum l adığı islami anlayış/resmi islam; 2. Halkın Sov-
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yet dönemi de dahil yüzyı llardır yaşadığı islami anlayış/halk islamı. ikinci
sinde bunda başta Hz. Ali kültü olmak üzere bazı hurafeler vardır. Burada 
hangi islami anlayışın "radikalizm" ürettiği veya beslediği hususunda tam 
bir fikir birliğine varılanıamıştır. Dolayısıyla bölge rejimleri yeni dönemde 
hangi islami anlayışı öne çıkaracak l arına henüz karar verememiş görünü
yorlar. Resmi söylemlerde halkın Öini inançlarını doğru öğrenerek hurafe
lerden uzak yaşaması dile getirilirken bir yönden de resmi ulemanın faali 
yetleri kısıtlanara.k hurafelere geniş bir alan açılmaktadır. 

Ek 1. Türkistan Cumhuriyetlerinde Hz. Ali ve Eviadı ile ilgili Makamlar 
Kafkaslarda ve Orta Asya'da Hz. Ali'nin adı ile ilişkilendirilen çok sayı

da kademcay bulunmaktad ı r. Bu ad ile ilişkilendirilen mezarlar güya onun 
eli veya ayağının taştaki izinden, bindiği efsanevi atı Düldül'ün teynakların
dan veya kılıcının darbelerinden "meydana gelen" vadideki çukurlardan 
veya kayalardan ibaret olup, bu türdeki pek çok rivayet uydurulmuştur. 

Özbekistan 
1. Şah-1 Merdan: Fergana'da bugün Hamzaabaci diye bilinen Şah-ı Mer

dan ·makamı bulunmaktadı r. Halk buraya çeşitli hastalıklarından şifa bul
mak, baht açtırmak, iyi dilekte bulunmak vb. sebeplerle gelmekte, gecele
mekte, kurban kesmekte, bölge halkına ihsanda bulunmaktadırlar.875 

Rivayete göre, Hz. Ali vefat ederken "beni dört dağın arasında, ak su ile 
kara su derelerinin al<tığı yere defnedin; benim mezarını burasıdır" şeklin

de vasiyette bulunmuştur. Bunun üzerine bir Arap Hz. Ali'nin tabutunu ele
vesine yükleyerek bu köye gelince deve çökmüş ve cenaze ak su ile kara su 
derelerinin arasındaki yarımada şeklindeki tepeye gömülmüştür. Halka gö

re, Şah-ı Merdan dağları arasındaki "Kubban Gölü"nü~ Hz. Ali dağiari ka
patarak yapmış, bu dağlar arasındaki "altın beşik"de de onun oğlu depreşip 
durmaktadır. Şah-ı Merdan köyündeki şifalı su Hz. Ali'nin kerameti ile mey
dana gelmiştir. Halk buraya çeşit li hastalıklarından şifa bulmak, baht açtır
mak, iyi dilekte bulunmak vb. sebeplerle gelmekte, gecelemekte, kurban 
kesmekte, bölge halkına ihsanda bulunmaktadırlar.071' •• 

Saksanov Şah-ı Merdan konusunda şunları söylemektedir: 
"Hamzaabad'ı ruhanilerin "mukaddes" diye dava kılmaları boşuna de

ğildir. Suranın tabiatı, manzarası ve havası güzel, özellikle yaz aylarında 
dinlenme mekanlarındandır. Bu ise ruhaniler için gelir kaynağıdır. Onlara 

875 1/y;ıs F;ızı/ov, Z;ır,lflı Adet/er, T.ışkent, 1961, 83·84. 
876 /!yas Fazılov, Z;ır,ırlı Adet/er, Taşkent, 1961, 83-84; Saksanov, 9. 
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göre Ali nasıl olup da Şah-ı Merdan'a "defin edildiği" de ilginç bir olay. 
Onun özü 'kim? Arap halifelerinin dördüncü halifesi Ali bin Ebu Talip 656-
661 yıllarında hükümranlık kılan ve onun hakiki kabri Necef şehrindedir. 

Başka yerlerdeki (Mezar-ı Şerif -Afganistan ve Şah- ı Merdan köyündeki) Ali 
kabirieri şeyhler, kalenderlerin uydurmalarıdır. Aslında Ali hakkındaki bu 
dini rivayetler esassız olup o asla Orta Asya'da bulunmamıştır. Araplar bu 
yerlere kendi baskıncılık savaşları ile VIII. asır başlarında girmeye başlamış
lardır. Şah-ı Merdan uzun y ı l lar asa laklar, yiyici işanlar, şeyhlerin yuvasına 
dönüşüp, halkı din ile zehirierne ve ruhanilerin zenginliklerini artırma 

membalarından biri olageldi. Şah-ı Merdan'ın mukaddesliğine inanan kişi 
ler sadece Fergana vadisinden değil bel ki başka yerlerden de Hazret Ali'nin 
"mezarına" sığınmak için gelmektedirler. Onlar, hayvan kesip, etini asalak 
şeyhlere dağıtıp vermektedir. Çocuksuz kişiler ondan çocuk, yaralilar şifa 
dilemekteler, toprağa karılıp yüzlerine gözlerine sürmektedir. "Çaka Tomar" 
ve bulak sularının kapiarına doldurup evlerine götürüp teber.rüken konu
komşuianna vermekteler.677 

Saksanov Şah-ı Merdan'ın siyasi rolüne de şöyle değinmektedir: "içsavaş 
sırasında Şah-ı Merdan kudurmuş Basmacıların rnekanına dönüş.tü. ''Mu
kaddes mezar şeyhleri , ruhaniler günahsız halkı acımasızca talan ettiler, 
kanhor Basmacılara yardım verdiler. 1927'de 47 kız ıl askeri işte bu "mu
kaddes" mezar içinde vahşice öldürdüler. işte, ruhanilerin sığınışa davet ~t
tiği "büyük dergah"da işlenen vahşiliklerden biri . Bu ifadelerle suçlanan 
Şah-ı Merdan makamı "1947'de halkın talebi ve mahalli yönetimin ~ararı 
ile Ali'nin kabri yıkıldı. Bunda mahalli ahaliden oluşturulan komisyon onun 
kabrinde din önderlerinin iddia ettiği Ali'nin kemikleri değil belki türlü bü
yüklüklerde adi taş ve kesekierin çı kışana şahit oldu lar. Burada şimdi Ham
za Hakimzade Niyazi mezarı endamlıca durmakta. Hamza müzesi, kütüp
hane teşkil edilmiştir. Yaz tiyatrosu ev sineması, oteller, çayhaneler kurul
muştur. Burada cumhuriyetin en güzel sanatoryumu bulunmakta, pioner la
gerleri kurulmuştur. Halkın yazlık yerlerine dönüştürülmüştür. 878 

Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele veren Basmacılar, dindarlığı ile 
bilinen bu bölgeyi önemli direniş merkezlerinden biri seçmişlerdi. Türbe, 
Şubat 1919'da l<ızıl Ordu ile yapılan çarpışmalarda yık ı ldı. 1924'te halk ta
rafından yeniden onarıldı. Daha sonra Hamza burayı hareket merkezi edin
di. Bunun üzerine halkın tepkisi çekti. Nasıl öldürüldüğü hala muamma ol
malda birlikte dindar halkın üzerine atılarak Hamza Mart 1929'da öldürül-

877 s.ıkSilnov, 10. 
878 s.ıks.ınov. 1 o. 
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dü.879 Bunun üzerine halk cezalandırıldı. Ulemanın tamamına yakını ve 
toplumun dini önderleri öldürmeden sorumlu tutularak büyük bir kıyıma 
uğratıldı. Şah-ı Merdan devlet tarafından yerle bir edildi. Ancak halk 
1930'da burayı tekrar kuruldu: Türbe 1940'da kapatılarak Ateizm müzesi
ne çevrildi. Bunun yanında çevre dinlenme ve kültür parkı olarak düzenlen
di. 1990'dan itibaren bağımsızlık döneminde yeniden Müslümanlar Şah-ı 
Merdan' ı kurdular.880 

Bütün bu çab~lara rağmen halk buraya olan ilgisi ve sevgisi asla söndü
rülememiştir. 1978'de Saidbayev hakın buraya olan ilgisinden yakınmakta
dır_ası 

Özbekistan'da Hz .. Ali'ye nispet edilen bir Şah-ı Merdan makamı da Hi
ve' de bulunmaktadır. Hive hanı Allahku luhan (1825-1845} tarafından Hi
ve'nin dış kalesinin dokuzuncu kapısına 1841 'de Şah-ı Merdan Kapısı adı
nı verilmiş, buradaki mezara büyükçe bir kubbe yaptırılmış ve yanına da 
medrese açılmıştır.842 

Rivayete göre, şimdi Şah-ı Merdan mezarı denen yer önceleri taşlık imiş. 
Yakınındaki köyde Şamurad adında bir oğlan dünyaya gelmiş. O güçlü kuv
vetli bir yiğit olmuş. Boyu çok uzun ve geniş gövdel! olduğu için ona Şamu
rad çınar adını vermişler. O savaşlarda ön saflarda şah-ı alem çıkarıp yürür
müş. 

Günlerden bir gün dostu Şamurad çınardan, - Bunca güç-kudreti nere
den aldın? diye sordu. Şamurad çınar,- Gençliğimde bir düş gördüm. Hz. 
Ali Şah-ı Merdan omzuma vurup sen güçlü-kudretli yiğit olasın diye dua et
tiler. Güçlülüğümün sebebi budur diye cevap verdi. 

Şamurad Çınar 90 yaşında bu kabristanı hazırladı ve -eğer ben ölürsem 
kendi yaptığım bağıma gömün ve adını Şah-ı Merdan mezarı olarak koyun 

diye vasiyet etti. O zamandan beri bu yer Şah-ı Merdan mezarı diye anıl
maktadır.883 

2. Düldülatlayan: Amuderya'nın orta kısımlarında bir yerdir. Halk riva
yetlerine göre Sahadır Ali, coşkun ve geniş Amuderya kıyılarında gezerken 
dar bir yere gelince karşı tarafa geçmek istedi. Tam Düldülünü atiatıp geç
meye giriştiği sırada bir ses duydu. Baktı ki nehri geçemeyen yaşlı bir kadın 
ağlamaktadır. Hz. Ali kadına acıyıp, -Dur, ağlama, ana! Benim atıma bin, 
beraberce geçelim dedi. Onu atına bindirdi; karşı kıyıya atladığında Düldül 
879 D.ıvid C. Monıg.ımery, Rejim Doğrulru.~unclaki Sovyet Özbek Eelebiyali Zincirinin Bir Halkast olarak "Şalı-

t Merdan•, çev. H. C;ınnn Ozk.ıl, ODTÜ, 7 985. 
880 Bennigsen, Sufi, 286. 
881 T. Saidbayev lsl.ım i Obşestvo, Moskov;ı 1978, 210. 
882 Curayev, 119. 
88j Curayev, 44-45. 
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tökezleyip bir ayağı suya değdi. Deryadan Gqçlükle geçen Hz. Ali, - Ana, 
işin nedir?- diye sordu. Kadın ölü yıkayıcı olduğunu söyledi. Bu sözü işiten 
Hz. Ali, "senin kesafetine rastlayan atım tökezledi, şimdi burada işim yürü
memekte" deyip izi üstüne geri gitti. Düldülün atladığı yer "Düldüdlatla
gan" diye adlandırıldı.884 

Hz. Ali Amuderya'dan geçince buğday harmanı dövmekte olan insanla
ra rastlamıştı. Yanlarına gelip, Düldülü için yem istedi. Adamlar ise atın tor
basına tane yerine bir avuç taş attılar. Buna kızan Hz. Ali -Harmanın.ız taş 

olsun- demiş, bu beddua üzerine adamlar da harman da taşlaşmışlar. DQI
dülatlagan yakınındaki taşlık tepelikler böyle peyda olmuştur.085 

3. Dibaland: Semerkand vilayeti Nurata şehri tarafında Dibaland (aslı 
Deh-i Baland olup yüksekteki köy demektir) adlı kale harabeleri va~dır. Ri
vayete göre, burada Cankur adlı hükümdar yaşamakta idi. Cankur'un altı · 
erkek ve Zeynularab adında eşsiz güzellikte bir kız kardeşi vardı. Hz. 
Ali'nin oğlu Muhammed Hanefiye, Cankur ile yaptığı kanl ı- cenkten sonra 
Cankur ile anlaşıp sarayına girdi. Sarayda şahane ziyafet tertiplenmişti. · 
Cankur, Muhammed Hanefiye ile pencere önünde yeyip içip oturmakta 
iken, uzaktaki tepede çıkan dumanı gürdüler. Muhammed Hanefiye--Bu du
man nedir? diye sordu. Cankur, orada kız kardeşi Zeynularab'ı çalıp/çarpıp 
giden bir zalim bahadırın yaşadığını söyledi. Zalim ağzı taşlar ile kapatılan 
kuyuda yaşardı. Muhammed Hanefiye kızı kurtarmaya ahd etti. l<uyaya va
rıp taşlarını kaldırdı, urgan atıp aşağı indi ve zalim i'le karşılaştı. iki bahadır 
cenkleşmeye başladılar. Muhammed Hanefiye rakibi ni hemen yendi ve esir 
kızı özgürlüğüne kavuşturdu. Cankur, kız kardeşini kurtaran Muhammed 
Hanefiye ile evlendirdi. Gelin-güvey güzel sarayda dinlenmekte idiler. Ken
dilerinin Hz. Ali'nin oğulları olduklarını söyleyerek Buhara'dan Nurata'ya 
doğru gelen iki dervişten haber verdiler. Bunu işiten Muhammed Hanefiye 
saray halkını toplayıp karşılamaya çıktı. iki derviş Muhammed Hanefiye'nin 
abisi imam Hasan ile imam Hüseyin imişler. Hz. Ali de bu garip mucize
nin ortaya çıkışını bilip Nurata'ya geldi. Dibaland köyü ahalisi Hz. Ali'nin 
namaz kıldığı yeri (dizleri ve alnının değdiği yerleri) mukaddes makam itti
haz ettiler. Zalimin yaşadığı kuyunun yerinde ise Dibaland'ın "kerametli" 
balıklarının yaşadığı göl hasıl oldu.886 

4. Baba Kamber Tuyas1/Devesi: Nurata yakınında üstüne yük atılaR de
veyi anımsatan büyük bir kaya "Şütür-i Baba Kamber" yani Baba Kamber'in 

884 Mamatkul Curayev, ipek Yolu Efsane/eri, Taşkent, 1993, 40. 
885 Curoyev, 40. Türk kültüründe taşlaşma efsanelerine çok rastlonmakıad•r. Bkz. 5aim 5ak:ıoğlu, Anadolu-TiJr~ 

Efsanelerinde Taş Kesi/me Motifi ve Bu Efsane/erin Tip Kata/oğu, Ankam, 19BO. 
886 Cur:ıyev, 51-52. 
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. . 
Devesi diye anılmaktalar. Bu taşın altında mağaraya benzeyen küçük bir 
kovuk buılunmaktadır. Efsanede söylendiğine göre, bu kovuğu devler mekan 
tutmuşlar. Onlar Nurata · hükümdarı yenip güzel kızı Zeynualarab'ı ça l ıp 

onu bu mağaraya saklam ışlar. Bu haber dilden dile dolaşıp sonunda Hz. 
Ali'nin oğlu Muhammed Hanefiyeye u laştı. Cesur yiğit Muhammed Hane
fiyeye, vahşi devler ile mücadeleye karar verdi. Yanına Baba Kamber'i a l ıp 
devler mağarasına doğru yola koyuldu. Onlar yaklaştıklarında Muhammed 
Hanefiyye, Baba Kamber'den mağaranın ağzını kapatan taşı alıp atmas ı n ı 

istedi. Baba Kamber taşı alıp devesinin bulunduğu tarafa attı. Taş doğruca 
gidip deveye değince, hayvan üstündeki yükü il.e birlikte taşlaştı. imam Mu
hammed Hanefiye gaflete düşen deviere baskın yapıp cenge baş l adı. Bir vu
ruşta devleri yere serip kızı kurtard ı. Oğlu nun cengine vakıf olan Hz. Ali he
men yardımına geldi. Bu zamana kadar Muhammed Hanefiye devierin me
kanını zapt etmişti . Hz. Ali cenk yapılan yere hemen çıkıp diz leri ve a l n ı 
değen mukaddes makama/kademeaya dönüştürülmesi ni Allah'tan istedi.m 
O tarihteın itibaren burası Müslümanlarca kutsa l olarak addedildi. 

S. Dalvarzmtepe: Surhan vadisinin en büyük ve müstahkem şehirlerin
den biri olan Dalvarzıntepe666 rivayete göre Dal adındaki bir padişahın gü
zel başkenti imiş. Müslüman Arap l arın Termiz civarına kadar geldiklerin i 
duyan padişah şehrin etrafına derin hendekler kazdırıp içini su ile doldurt
muş. Araplar bütün uğraşılarına rağmen şehri a l amıyorlarmış. Gel işmeler
den haberdar olan Hz. Ali ise ününü duyduğu şehri almak için kendisine bir 
fırsat doğduğunu düşünerek oraya gitmiş. Araştırma lara rağmen hendekleri 
dolduran suyun kaynağını bulamıyorlarm ı ş. Hz. Ali padişahın şehir kena ... 
rındaki kalede hizmetçileri ile yaşayan bir kızının o lduğunu duymuş. Bu 
durumda kızı n kendisini görebileceği bir yere bir direk diktirmiş. Yiğit en
damı ile oraya ine çıka kızın dikkatini çekmeye başarm ış ve kendisine ~şık 
olmasın ı sağlamış. Kız ile yaptığı haber l eşme sonunda suyun kaynağını öğ
renmiş. Hemen suyu kesip hendekleri kurutarak şehre girmeyi başarmış. 
Ancak içeri girdiğinde hayvandan başka canlı görememiş. Hz. Al i bunun 
sebebini sormuş. Kız sihirbaz babasının herkesi koyun-keçi yaptığın ı söyle
miş. Bunun üzerine Hz. Ali bütün hayvanların kıl ıçtan geç.lrilmesini emret
miş. Bu arada zayıf bir köpek dikkatini çekmiş. Kız da onun babası olduğu
nu söylemiş. Askerler ellerinden kaçırmış l ar. Kız babasının Hisardağı etek
lerindeki kamışlığa gidebi leceğini söylemiş. Hz. Ali buranın tamamen ya
kılmasını emretmiş. Sonunda Hisar dağlarından Türkmen çöllerine kadar 
887 Curayev, 53-54. 
888 D,ılvarzın adı.nm, Moğolca "dölbörcin" sözOııden geldijji sanılm,ıkı,ıdır. Asıl anlamı "dörtburçak yer" de

mektir. Moğol/,ır eski şehir harabe/erini, eski kale ve kalmtı duvarları da "dölbörcin" diye ad/,ındırırlardı. 
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olan bölge Müslümanlarca fethedilmiş.889 

6. Zikirmezar: Namangan vilayetinin Yengikorgan nahiyesindeki "Parti· 
ya XXII siyezd" ve "Leninizm cemaa" hocalıkları sınırlarındadır. Rivayete 
göre Hz. Peygamber, ölümünden önce kıymetli tününü Sultan Vaiz'e miras 
bırakmış veemaneti sahibine ulaştı rmayı yakınlarına vasiyet etmişti. Bu gö
rev Hz. Ali'ye verilmişti. Hz. Ali Zikirmezar'a geldiğinde Sultan .Vaiz'i ·bu
lup huzuruna çağırıp emaneti teslim etti. Sonra burada namaz kıldı. Hz. 
Ali'nin başını koyduğu yerden ağaç, asasını sapladığı yerden de su rçıktı. 

Bundan dolayı bu yer Hz. Ali'nin kademinin/ayağının değdiği aziz yer ola
rak kabul edilmektedir.1190 

7. Şehristan Kalesi/ Kahkah Kalesi: Hocend yakınında Şehristan'da kale 
harabeleri bulunmaktadır. Rivayete göre burada bundan 1200 yıl önce Kah
kah adında bir padişah hükümranlık sürmekte imiş. Putperest halkı zengin
lik içinde yaşarlarmış. Şehrin etrafında kimsenin geçemeyeceği yüksek du
varlar varmış. Günlerden bir gün Hz. Ali komutasındaki islam ordusu bura
yı kuşatmışsa da askerler içeri girmeyi başaramamışlar. Bunun üzerine Hz. 
Ali bir kancaya halat bağlayıp kale duvarından içeri atmış, ikinci ucunu da 
bir direğe bağlamış. ilk olarak kendisi halat üzerinden yürüyerek kal~ye gi
rip Kahkah' ı ö ldürmüş. Bütün askerler de bu halat üzerinden yürüyerek ka
leyi girerek fethetmişler. Kale yakınında, Kahkah'ın yaptırdığı sarayda esir 
kırk kızlar yaşamakta imiş. Hz. Ali kırk _ kızları esaretten kurtarmış. Buraya 
Çil duhtaran/Kırk kızlar derlermiş.891 

8. Kurgantepe: ı<urgantepe, Buhara vilayeti Nevbahar nahiyesi !<araca 
köyünde bir makamdır. Rivayete göre, seyahate çıkan Hz. Ali uzunca bir 
yol gittikten sonra bir tepede dinlenmiş. Bu arada Oüldülü otlamakta imiş. 
Otlardan çok hoşlanan Düldül sahibi.nin çağrısına kulak asmamış. Bunun 
üzerine Hz. Ali, -AIIahım, bundan sonra burada afyon dahi yeşermesin di 
ye dua etmiş. Bu günden beri bu tepede bitki yetişmezmiş.092 

9. Ejder Gözleri: Zebek yakınındaki Bazgır köyünde bir göl bulunmak
tadır. Anlatıldığına göre, bu gölde yedi başlı ejder yaşarmış. Ejder halkı ha
kimiyetine alıp ağır şartlar yüklemiş. Her yemeğinde bir de güzel kız, bir se
miz dana, kırk yağlı patır hediye getirmelerini istemiş. Bir bu köye Hz. Ali 
gelmiş . Göl boyuna geldiğinde hediye götürülen kıza rastlamış. Fakir yaşlı 
bir kadının yegane çocuğu olan bu kız korkusundan titremekte imiş. Hz. Ali 

IJIJ9 Curayev, 62-63. 
890 Curayev. 74. 
891 Curayev, 74-75. Hz. Ali cenknamelerinde Kahk.ıh ad1 Kan K.ılesi ile ilgili riv.ıyetlerde geçmektedir. Çetin, 

ea · 
892 Curayev, 91. 
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-Ayağın bağlı değil ki niçin kaçmıyorsun demiş. Kız, -ben kaçsam ejder bü
tün köyü yağmalar cevabını vermiş. Hz. Ali kızı kurtarma pla-n ı gereği onun 
dizinde uyumuş. l<ıza da ejder dışarı çıkınca haber vermesini söylemiş. An
cak ejder çıkmışsa da kız korkusundan haber verememiş ve ağlamaya baş
lamış. Bu arada Hz. Ali yüzüne düşen göz yaşlarından uyanmış ve ejdere 
saldırmaya başlamış. Uzun süre uğraştıktan sonra ejderin altı başını kesip 
yedincisine geldiğinde ejder göle dönüşüp gözden kaybolmuş. Kan dökü
len yerde de onun ~öz leri kalmış ve her biri büyük birer taşa dönüşmüşler.093 

Hz. Ali Cenkleri arasında Dasıtan-ı Ejderha bulunmaktadır. Burada da, 
bir -arabinin şikayeti üzerine Hz. Ali yedi başlı ejderhayı öldürerek insanla
rı kurtarır. Çetin 32. 

10. Sangt Lanet: Namangan vilayeti Gava köyündeki "Sangı Lanet" (Ser
seri Lanet) diye anılmakta olan iz Ali kılıcı darbesinden meydana gelmiş.894 

11 . Köktmbay Tepecikleri: Kasansay'daki Kökımbay savhozu toprağın
daki tepelikler Düldül'ün toynağından düşen topraktan hasıl olmuşmuş.u?s 

12. Tahta Karaca: Semerkand vilayetinden Kaşkaderya vilayetine Tahta
f(araca divan ı ndaki bütün izler Ali'nin namaz kılışı esnasında vücuda gelen 
diz ve dirsek izleri diyen rivayetler var.6?6 

Özbeklerin Hz. Ali'ye bağlılıklarının işaretlerinden birisi de, bu Türk bo
yunun yoğun olarak yaşadığı Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesindeki kü lt
tür. Belh'teki Budist Sermekilerin manastırı Hz. Ali'nin mezarı ilan edilerek 
Mezar-ı Şerif olarak kutsallaştırıldı.097 

Mezar-ı Şerif'te bir dağın tepesindeki "Süm-i Düldül" (Düldül'ün Tırna
ğı) adlı mevk1de bir kayadaki iz Düldü l'ün tırnağı olarak kabul edilmekte ve . 
hürmet gösterilmektedir. 

Afganistan Mezar-ı Şerif'teki Hz. Ali makamında daim ak güvercinlerin 

bulunduğu inancı vardır. Gerçekten de bu yerde sade ak güverdn-bulu·n
maktadır. Hatta iddiaya göre buraya gelen kara güvercinler de bir süre son
ra aklaşmaktadır.090 

Kırgızistan 

Kırgız sözlü kültürüne de Ehl-i Beyt sevgisi yer almaktadır. Söz gelişi, Kır
gızlar Yezid'i sevmezler. "Cezit çal" deyimini (l<araseyev, 1 04) kötü huylu, 
hilekar, kötü niyetli, zalim, kanhor anlamlarında kullanırlar. Bunun yanında 
Kerbela'nın acısını duyarlar. 

893 Curayev, 103-104. 
894 Saksanov, 8. 
895 Saksonov, 8. 
896 Tuf8unbi1y Si1ksanov, •Mukaddes• Caylar-Hurafat ve Bid'at Ocağı, Taşkenı, 1984, 8. 
897 Abdalkadir /nan, Makaleler ve Incelemeler, ll, Ankara 1991, 160. 
898 Yaş.ır Kalafat, Biı/k,ınlardan UluQ Tarkistan'a TOrk Halk Inançları /, Ankara 2002, 35. 
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.Eki şeyit Kerbela/imamlardın kanı üçün, 
Kadır Allaber medet/Karıptardın alı üçün, 
Asan, Üsön atalgan/Eki aziz bala üçün. 
Atası Ali Kuday'dın/Anık süygön şer ele. 
Enesi Hazreti Bübü Batma/Canım balam der ele. 
Enesi süygön şam çırak,/Eki alamga ten ele. 
Atana naalat Cezitter/Oiarga kılgan zulmattı.899 

l<ırgız topraklarında da Hz. Ali ile ilgili kademeaylar bulunmaktadır. Me
sela Oş-Aravan arasında yol -boyunda yer alan dağlar Kerme too/Düldülata 
olarak adlandırılmaktadır. Halk mu hayyilesine göre bu dağ Hz. Ali'nin Dü'l
dül'üne benzemektedir. Burada Hz. Ali namaz kılarken dirsek ve diz izleri 
oluştuğuna inanrlmakta ve kabul edilmektedir. 

Türkmenistan 
islamiyete ilk giren Türk boylarından olan Türkmenler de Hz. Ali'ye bü

yük sevgi ve hürmet beslemektedir.ler. Bu olgunun bir tezahürü olarak bu
günkü Türkmenistan'da Hz. Ali ile ilişkili makamlar bulunmaktadır. Bunla
rın başLıcaları şunlardır: 

1. Muhammed Hanepiya Muhammed İbnu'I-Hanefiyye: Sagart .bölge
sinde "Yatgı Gümmez" türbesi ile Göktepe'de Savhoz işletmesi civarında 
makamı bulunmaktadır. Göktepe'deki makam 1952 depreminde ağır hasar 
görmüşse de halk tarafından daha sonra tamir edilmiştir.900 

2. Ş1h Alav/Aiav Hoca: Aşkabat'ın Bayır Obası'nın güneybatısında kırsal 
bir mekandaki külliyedir. Külliye türbe, mescid, türbedar evi, kurban kesme 
mahalli, kuyular, çeşme ve ağaçlarlardan müteşekkildir. Halk rivayetlerine 
göre, Alav Hoca, Muhammed ibnu'I-Hanefiyye'r:ıin dördüncü torunu Ab
durrahman Alevi'dir. Bu mekan 1948 depreminde zarar görmüşse de halk 

tarafından onarılmıştır. Buraya al karasına tutulan lahusalar ve hastalar şifa 
için gelmektedir.901 

3. Baba Kanber/Babagambar: Bagşı olmak isteyenlere himmetedem ve 
dutar adlı musiki aletini icad eden ulu kişi olarak bilinir. iki yerde makamı 
bulunmaktadır. Birisi, Merv-Yolöten bölgesi "Pobeda" kolhozunda, diğeri 
Gavers bölgesindedir. Yolöten'deki bina Xl. Yüzyılda inşa edilmiştir. Hura-

899 B.ıtpı Alıkulov, B.ırpı der. Bolotbek Api/ov, Bişkek, 1995, 1, 116. 
900 ls.ı Özkan, "Fürkmenistan'd.ıki Adak Yerleri ve Bu Yerlerle /lgili lnMçl.ır•, Türk Kültürü, XXXI, s.ıyı, 368, 

Aralık 1993, 27-28. Sayın Özkan, y.ın/ışlık/,ı Muhammed lbnu'I-Hanefiyye~yi Muhammed Ebu Hanife ola
rak düşünmüş; an/aşı/dığı kadarıyla Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife Nurnan b. Sabit ile k.ırıştımıış
tır. Aynı yanılgıya Sayın T.ıı/ılıoğ/u da düşmüştür. Durmuş Tat/ılıoğlu, Türkmenistan'da Dini ve Tarihi Ziya
ret \'er/eri, Sivas, 2002, 47. 

901 Özkan, 28. Onun için X. Yüzyıl sonu -ile Xl. Yüzyıl başlarmda yaşay,ın ünlü tarak ust.ısı Ebu Ali Dakkak di-' 
yenler de vardır. 
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daki yaşlı ve yüksek ağacın Babagamber tarafından diki ldiği· rivayet edil
mektedir. Ziyaretçiler hastalıkianna şifa bulmak için buraya gelir üç gece ih
las ile yatarlar.902 
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