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Alevilik ve Bekta~ilik tart~~malar~~yakla~~k 1985'lerden itibaren ve özellikle de içinde ya~amakta oldu~umuz 1990'11 y~llarda h~zl~~bir ~ekilde Türkiye'nin gündemine girdi. Türkiye tarihinde mühim bir dönüm noktas~n~~simgeleyen bu vâk~a, yakla~~ k on y~ld~r taru~~lmakta ve üzerinde pek çok yay~n yap~lmaktad~r. Bu vâk~a Türkiye d~~~nda da, münhas~ ran Fransa, Almanya ve
Hollanda gibi, Alevi-Bekta~i kökenli Türk i~çilerinin a~~rlikl~~olarak ya~ad~~~~Ban Avrupa ülkelerinde de çok tabii bir yans~ma buldu. Bunun sonucu, Türkiye'de Alevi-Bekta~i kökenli yazarlar
taraf~ ndan yo~un bir tempo ile sürdürülen ço~u ideolojik ve yüzeysel yay~ n furyasma kar~~l~ k,
sözü edilen ülkelerde bilhassa akademik çevrelerin bu konuya yöneldi~i ve genç ara~t~rmac~lar~n
Türkiye'ye ak~n etti~i görüldü. 199011 y~llar~ n ba~~ndan beri Türkiye'de çok say~ da Amerikan,
Frans~z, Alman, Hollandal~~ve k~smen ~ ngiliz kökenli sosyoloji veya antropoloji e~itimi alm~~~
genç ara~t~rmac~lar Alevilik ve Bekta~ilik üzerine çal~~makta ve yay~n yapmaktad~rlar.
Profesör Nfflikoffun burada tan~ tmaya çal~~aca~~ m~z yeni kitab~~ise, bu yay~ nlardan çok
farkl~~bir nitelik arzetmektedir. Bu farkl~l~ k bir bak~ma yazar~ n~n uzun bir geçmi~e dayal~~parlak
bilimsel ki~nli~inden ileri geliyorsa, bir bak~ma da kitab~ n yüklü ve vukuflu bilimsel muhtevas~ndan kaynaklanmaktad~r.
Bilindi~i gibi, Profesör Wlikoff kariyerine Türk destani edebiyaun~n ana metinleri üzerinde çal~~arak ba~lam~~~olmakla beraber, yakla~~ k bir otuz y~ ldan beri bütün mesaisini Alevilik
ve Bekta~ili~i ara~t~rmaya hasreuni~, bu konuda ~imdiye kadar bir çok makale yarmlam~~, çe~itli
milletleraras~~ toplant~lara bildiriler sunmu~~olup, alan~ n~ n dünya genelinde en ba~ta gelen uzmamd~r. Dolay~s~yla bu kitap, kendisinin uzun bir geçmi~e dayanan bilgi birikiminin ürünü olarak okuyucuya sunulrnakta, böylece daha ilk bak~~ta s~radan bir ara~t~rma olmad~~~~izlenimini
dokurmaktad~r.
Kitap Öns öz ve Giri~in d~~~ nda, "Efsane" ve" Efsanenin geli~imi" ba~l~ klar~n~~ta~~yan iki ana
k~s~m ve bu k~s~mlar içinde toplam sekiz bölüm ile, bir Sonuç'tan olu~maktad~ r. Bölüm ba~l~ klan
s~ras~yla ~u isimleri ta~~yor: Birinci K~s~m / Birinci Bölüm : "~slamla~m~~~ ~amanizm"; ~kinci
Bölüm: "Küçük Asya'daki Türkmenler"; Üçüncü Bölüm: "Hünkar Hac~~Bekta~-~~Veli; Dördüncü
Bölüm: "Bekta~i Senkretizmine Do~ru"; ~kinci K~s~m/Be~inci Bölüm:" Alt~nc~~Bölüm: "inançlar
ve Uygulamalar"; Yedinci Bölüm: "Bekta~i Edebiyat~"; Sekizinci Bölüm: "Yeniden Güncelle~me".
Gerek ana ba~l~~~ndan, gerekse yukar~ya s~ ralanan bölüm ba~l~ klar~ndan da anla~~laca~~~
gibi, kitap esas olarak Anadolu halk sufili~i~~i, ba~ka bir ifadeyle halk ~slam~ n~~Bekta~ilik ve
Alevilik'ten ibaret görmekte ve bunun merkezine Hac~~Bekta~-~~Veli'yi oturtmakta, bu yakla~~m
sebebiyle de kitab~n~n ana konusu olarak onu söz konusu etmektedir. Bu gerçekten çok isabetli
bir yakla~~md~r. Bununla birlikte, burada ~unu da kabul etmek gerekir ki, Anadolu halk sufili~ini yahut halk islam~n yaln~zca Bekta~ilik ve Alevili~e indirgemenin tarihsel vâk~aya tam tam~na uygun dü~tü~ünü söylemek mümkün de~ildir. Çünkü bir de Sünni halk sufili~i veya Sünni
halk ~slami vard~r. Alevi-Bekta~i halk ~slam~'mn heterodoks yap~s~na kar~~l~ k, Sünni halk ~slami
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-Bekta~ilik ve Alevilikle baz~~ortak noktalann~n bulunmas~na ra~men- temel inanç ve pratiMeri
itibariyle heterodoks bir ~slam de~ildir.
Kitap çok mant~kl~~bir silsileye göre geli~iyor: önce Bekta~ilik ve Alevili~in inanç temelinde
- Birinci Bölüm ba~l~~~ nda isabetle ifade edildi~i üzere- islamla~m~~~~amanizm'in bulundu~u görü~ünden yola ç~k~larak -her ne kadar bunun yaln~zca ~amanist unsurlardan meydana gelmedi~ini, Budizm ve Maniheizm'in de çok güçlü katk~lanna mukabil bunlar~n hakk~n~n kitapta yeterince verilmedi~ini dü~ünsekte- bu ~slamla~m~~~~amanizm'in ne anlam ta~~d~~~~ve ne gibi unsurlardan ibaret bulundu~u gayet iyi aç~klanrnaktad~r.
Bu halk sufili~inin sosyal taban olarak Anadolu Türk~nenleri'ne dayand~~~~gerçe~inden hareketle, ~kinci Bölümde çok yerinde bir yakla~~mla bu sosyal taban~n dini—sosyal aç~dan derinlemesine bir analizi yap~lmaktad~ r. Bu meyanda özellikle de zihinleri çok kar~~t~ ran ve ço~u ara~urmac~p yanl~~~kanaatlere sevkeden bir problem üzerinde, Türkmenler aras~nda XIII. yüzy~lda
~iili~in mevcut olup olmad~~~~üzerinde durularak kanaatimizce çok isabetli bir tutum izlenmi~~
olmaktad~r. Bu konuyu yazar vukufla ele alm~~~ve böyle bir etkinin bu devirde söz konusu olanuyaca~~, dolay~s~yla Türkmenler aras~ndaki heterodoks ~slam'~n o devirde ~ii tesirleri ta~~mad~~~~
gerçe~ini tarihsel verilere dayanarak aç~ kl~~a kavu~turmu~tur.
Kitapta bir ba~ka önemli mesele daha ele al~ n~yor, ki o da Türkiye'de hâlâ tart~~malar~~ süren, Makalât'~ n Hac~~Bekta~-~~Veli'ye ait olup olmad~~~~meselesidir. Baz~~Türk ara~urmac~lann~n
üzerinde çok spekidasyon yapt~klar~~ Makalat-~~Hac~~Bekta~-~~Veli'nin gerçekten onun eseri olup
olmad~~~~meselesi, Hac~~Bekta~-~~Veli'ye tahsis edilen Üçüncü Bölüm'de vukufla taru~~lmakta ve
bu eserin ona ait olamayaca~~~görü~ü savunulmaktad~r, ki tamamiyle ayn~~görü~te oldu~umuzu
belirtelim.
Bu bölümün bir ba~ka mühim katk~s~~ise Hac~~Bekta~-~~Veli'nin menkabevi ve tarihi ~ahsiyedilin çok iyi analiz edilmi~~olmas~d~r. Bu analizin bundan sonraki ara~t~rmalara çok iyi bir örnek
ve temel hareket noktas~~ olmas~~ gerekti~ini söylemek icap ediyor. Bu bölüm ayr~ca ~u tarihsel
gerçe~i de -kitab~ n ad~ n~ n verdi~i mesaja uygun olarak- çok aç~ k bir biçimde ortaya koymaktad~r:
Alevilik ve Bekta~ilik tarihsel Hac~~Bekta~-~~ Veli'nin de~il, onun ölümüyle birlikte halk haf~zas~nda âdetâ yeniden bamba~ka bir hüviyetle do~an menkabevi -yahut efsanevi- Hac~~Bekta~-1
Veli'nin eseridir.
Dördüncü Bölüm, Bekta~i senkretizminin, ba~ka bir ifadesiyle, sözü edilen bu menkabeviefsanevi Hac~~Bekta~-~~Veli'nin ve onun etraf~nda geli~en Bekta~ilik ve Alevilik yolununun hangi
tarihsel faktörlerin etkisiyle yarat~ld~~~~olgusunun analizine tahsis edilmi~tir. Bu analiz, bu senkretiz~nde Ahilik ve Hurufilik olmak üzere ba~l~ca iki çevreyi bahis konusu ediyor, ki gerçekten
bunlar~n katk~s~~kitab~ n bu bölümünü okurken gayet aç~k ve ikna edici bir biçimde ortaya ç~ k~ yor. Ne var ki kanaatimizce burada as~l bahis konusu edilmesi gereken etkili bir ba~ka çevrenin,
Kalenderli~in ihmal edilmi~~oldu~u görülüyor. Asl~ nda Hurufili~in Bekta~ilik ve Alevili~e daha
çok bu kanatta girdi~i de bugün oldukça iyi biliniyor. Bu konu Ahilik ve Hurufilik gibi ayr~~ba~~hk
alt~ nda ele al~ nm~~~olsayd~~ daha yararl~~olurdu diye dü~ünüyoruz. (Yazar~n bu husuta vaktiyle
ileri sürülen bir hipotezi, Hac~~Bekta~-~~Veli'ye tahsis etti~i bölümün ilk sayfalannda acele bir
de~erlendirmeye tabi tutarak "genelleme" diye tavsif edip reddetmek yerine taru~arak test etmesi daha isabetli olacakt~. Çünkü o takdirde bu hipotezin san~ld~~~~gibi bir genelleme olmay~p,
Kalenderiye gibi, XI. yüzy~ldan ba~layarak XIV. yüzy~la kadar bütün bir Ortado~u popüler sufili~ini geni~~ölçüde etkileyen, sosyal düzeni protesto eden çok güçlü mistik bir ak~ m~ n
Anadolu'daki tabii geli~iminin tabii sonucu oldu~u anlaS~lacaku).
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Bizce kitab~ n ba~ar~l~~ bölümlerinden bir di~eri de, Bekta~ilik ve Alevili~in nas~l ayr~~u~~ n~~
ele alan Be~inci Bölüm'dür. Burada bu ayr~ m çok iyi aç~ klamp ortaya konmu~tur. Bekta~ilik ve
Alevilik'teki inanç ve pratikleri Yezichler ve Ehl-i Haklarla geni~~bir kar~~la~urmaya tabi tutarak
ele almak suretiyle, yazar~n yaln~z Alevilik alan~ nda de~il, bu iki mezhep konusunda da geni~~bir
bilgi birikimine sahip oldu~unu çok iyi yans~ tan, iyi i~lenmi~~bir bölüm olarak kar~~m~zda duruyor. Gerçekten uzun y~llar~ n sa~lad~~~, yerinde gözleme dayal~~ bu bilgiler, ba~ka herhangi bir
ara~t~rmac~ n~ n yapamayaca~~~tahlilleri yapma imkan~ n~~ yazara bah~etmi~tir. Ayn~~ ustal~~m,
Yedinci Bölümü te~kil eden Bekta~i Edebiyat~~ile ilgili k~s~mda da gösterildi~ini rahatl~ kla söylemek mümkündür.
Uzun y~llar boyunca Türkiye'de Alevi-Bekta~i zumrelenyle, Iran'da Et~l-i Haklar ve Alevili~e
benzer çevrelerle yak~ n ili~kiler kurmu~, aralar~ nda zaman zaman belirli süreler ya~am~~~ve yerli
ara~urmac~lann belki de hiçbir zaman sahip olmayacaklan "yabanc~~ara~t~ rmac~" kimli~inin sa~lad~~~~avantajla alanda rahat gözlemler yapma imkan~ n~~bulabilmi~~bir uzman s~fat~yla, AlevilikBekta~ili~in ya~ayan durumuna ayr~lm~~~Sekizinci Bölüm'de de ayn~~ performans~~ göstermesi,
do~rusu Profesör Melikofftan hakl~~ olarak beklenen bir ~eydir. Ama bu bölümü okuduktan
sonra, bu bilgi birikimi ve deneyimlerin yeterli ölçüde de~erlendirilme imkan~ na kavu~turulmad~~~n~~söylemeliyiz. Biz, kitab~n belki kendi çerçevesi içinde en önemli ve ara~urmac~lara yol gösterecek en esasl~~ bölümlerinden birinin de bu bölüm olmas~~ gerekti~ini dü~ünüyoruz. Çünkü
ya~ayan Alevili~i ve Bekta~ili~i ondan daha iyi tan~yan birinin mevcut olmad~~~ n~~biliyoruz. Öyle
san~yoruz ki, Profesör Melikoffun bu bölümü biraz yüzeysel b~ rakmas~~~~~~~ sebebi, herhalde üzerinde daha fazla isteyecek zaman~~bulamay~~~~ve yarnevinin acele etmesi olmal~d~ r.
Sonuç olarak bu kitab~ n, alan~ n birinci s~ n~f büyük bir uzma~~~~~~~~~ elinden ç~ kan, uzun y~ llara dayal~~bir bilgi birikiminin meyvesi olarak çok önemli bir kaynak s~fat~yla, bundan böyle bu
alanda çal~~acaktar~ n hiç ~üphesiz en k~sa zamanda ba~ucu kitab~~haline gelece~ini söyleyebiliriz.
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