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SU N UŞ

Eldeki bu yeni çeviriye esas olan Fransızca metin, Profesör Irène 
Melikoff’un 1998 yılında Brill’in “Islamic History and Civilization” 
serisinin 20. kitabı olarak yayımlanan Hadji Bektach: un mythe et 
ses avatars, Genèse et évolution du soufisme populaire en Turquie isimli, 
önemli ve değerli monografisidir. Kitap yayımlanır yayımlanmaz 
Türkçeye tercüme edilmiş ve Cumhuriyet Gazetesi’nin Kitap yayın-
ları tarafından 1999 yılında basılmıştı. Tabii bu çeviri Türkiye’de 
özellikle Alevi ve Bektaşi çevrelerince büyük ilgi gördü. Beğenenler, 
eleştirenler oldu. Fakat aradan geçen yirmi küsur yıl kitabın yeni 
bir Türkçe çevirisinin yapılmasına ihtiyaç doğurdu ki eldeki bu 
çeviri bu ihtiyacın sonucudur.

Çeviri için bir önsöz yazma teklifi Profesör Melikoff’un çok 
değerli kızı Shirin Laure Melikoff Hanımefendi tarafından hocanın 
bu eski öğrencisine teklif edildiğinde hem şaşırdım, hem gurur duy-
dum. Şaşırdım, çünkü bana 1996 yılında Arabica dergisi tarafından 
Profesör Claude Cahen’in Türk tarihi hakkında yaptığı çalışmaları 
değerlendiren bir makale yazmam istendiği zaman duyduğum şaş-
kınlığın benzeriydi. O zaman da şaşırmıştım, çünkü Claude Cahen 
gibi şarkiyat dünyasının büyük isminin Türk tarihine yayınlarını 
benden daha iyi değerlendirecek olanlar vardı. Ama itiraf edeyim 
ki bundan gurur duymuştum. İşte benzer bir şaşkınlığı hocamın 
Hacı Bektaş hakkındaki bu kitabı için bir önsöz yazmam istendi-
ğinde de duydum. Fakat yine itiraf etmeliyim ki aynı zamanda da 
yine benzer bir gurur duydum. Çünkü bu benim gibi onun eski bir 
öğrencisi için gerçekten gurur vericiydi. Bu vesileyle hiç olmazsa 
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hocama borçlu olduğum minnet ve şükran borcumu bir parçacık 
da olsa ödeyebileceğimi sanıyorum.

Evet, şunu bir kere daha vurgulayayım ki Profesör Melikoff’un 
Hacı Bektaş’a dair yayınladığı bu monografisi, iki bakımdan ben-
zerlerinden ayrılır. Birincisi, bu monografi tarihsel süreç boyunca 
Alevi ve Bektaşi çevrelerinin inanç tarihinde Hz. Ali’den sonra en 
fazla değer verilen ve takdis edilen, ayrıca hiç şüphesiz sadece bu 
çevreler için değil Türkiye tarihinin kültürel seyri bakımından 
da çok mühim tarihsel bir figür üzerinde uzun yıllara yayılan bir 
mesainin ürünüydü. Bu mesaisinin iki ayağı oldu. Birincisi mev-
cut kaynaklar ve modern araştırmalar üzerinden gerçekleştirilen 
bilimsel araştırma sürecidir. İkincisi ve onu aynı konudaki ben-
zerlerinden ayıranı ise, sözkonusu çevreler içinde otuz yıla yayılan 
uzun bir süreçte bizzat yaptığı gözlemler, yaşadığı deneyimler, din-
lediği, kökü yüzyıllar öncesine uzanan zengin ve renkli bir şifahi 
kültür idi. İşte saygıdeğer hocam Profesör Melikoff’un Hacı Bektaş 
hakkındaki bu monografisi böyle bir ayrıcalığa sahiptir.

Kitap, Hacı Bektaş’ın içinde doğup yaşadığı hayatın ve etrafında 
gelişen inanç ve kültür dünyasının tarihsel arka planını tarihten 
günümüze uzanan bir perspektifle yansıtarak birbirini mantıksal bir 
biçimde tamamlayan sekiz ayrı bölümden oluşur. Burada ilk dikkat 
çeken, bir zamanlar hem Türk hem Batı Türkolojisini yakın yıllara 
kadar derinden etkileyen Fuat Köprülü’nün bakış açısının bir ben-
zeridir. Ahmet Yesevî merkezli bu bakış açısı yaklaşık on, on beş 
yıldan beri –haklı haksız yönleriyle– Türk ve Batılı tarihçiler ve 
antropologlarca yoğun bir eleştiriye tabi tutulmaktadır. Özellikle 
Devin DeWeese, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgizistan’da gerçek-
leştirdiği uzun soluklu araştırmaları sonunda orta ve yeniçağlar 
Anadolu’sunda bir Yesevî etkisinin olmadığını, bu etkinin daha çok 
Kıpçak sahasında hâkim olduğunu ileri sürmektedir.

“Mit” başlığını taşıyan birinci bölümün “İslamlaşmış Şamanizm” 
tezi üzerine oturtulduğu dikkati çeker. Onu Küçük Asya’da (Anadolu) 
Türkmenlerin toplumsal yapı ve inanç dünyalarını analiz eden ikinci 
bölüm takip eder. Bu bölümün dikkat çekici son kısmı ortaçağ 
Anadolu’sunda Şiiliğin mevcudiyetinden olup olmadığı problemini 
tartışmaya ayrılmıştır. Bu konuda Profesör Melikoff da –hocası 
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Claude Cahen gibi– sözkonusu dönemde Anadolu’da Şiilik’ten söz 
edilemeyeceği görüşündedir; ki günümüzde de böyle anlaşılıyor.

Kitabın görece ve tabiatıyla daha uzun üçüncü bölümü “Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Velî”ye ayrılmıştır. Bu bölümde önce Hacı Bektaş hak-
kındaki tarihsel veriler üzerinde durulur ve analizi, eleştirisi yapılır. 
Müteakiben Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi esas alınarak onun menka-
bevî hayatı anlatılır.1 Metin içindeki şahsiyetler Kadıncık Ana başta 
olmak üzere birer birer ele alınır, Hacı Bektaş’a atfedilen kerametler 
zikredilir. Kitap bu kısımda bütünüyle Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi’nin 
içeriğini takip eder.

Dördüncü bölüm isabetli bir yaklaşımla Bektaşîliğin senkretik 
inanç yapısının analizine ayrılmıştır. Burada Bektaşiliğin tarihteki 
ve günümüzdeki senkretik yapısının üç ana bileşenine yoğunlaşılır. 
Bunlar Ahilik, Hurûfîlik ve nihayet Kızılbaş ideolojisidir. Bugün 
dikkatli bir Bektaşilik araştırmacısı bu üç unsuru fark etmekte 
gecikmeyecek, Bektaşiliğin gerçekten senkretik yapısını –bu terimi 
bugün Markus Dressler gibi eleştirenler var– teşhiste Profesör 
Melikoff’un isabetli yaklaşımına hak verecektir. Bu üçlü yapıya 
kitabın ilk bölümünde ele alınan İslam öncesi eski Türk inançları-
nın eklenmesi de tabiidir.

“İkiye Bölünme” başlıklı beşinci bölümde Balım Sultan’ın 
Bektaşiliğin gelişmesindeki rolü ve Kızılbaş zümreleri üzerinde durul-
duktan sonra altıncı bölümde Bektaşiliğin inanç ve pratikleri analiz 
edilir. Bu arada benzer inançlara sahip olan Ehl-i Haklar ve Alevi 
zümrelerine ve onlardaki tarikata giriş merasimi ve Ayin-i cemler ile 
mukayesesi yapılarak Musahiplik erkânı ve tarihsel temelleri ele alınır.

1. Bu vesileyle bugün artık uzun yıllardan beri Hacı Bektaş’ın hayatı hakkında temel 
metin olarak kullanılan ve mutlaka çözülmesi gerekli pek çok problem ihtiva eden 
Vilâyetnâme’nin artık sıkı bir muhteva eleştiri ve analiz sürecinden geçirilmesi olmazsa 
olmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayalım. Bu yorucu işe bugüne kadar pek teşeb-
büs eden olmadı. Bu problemlerin başında eserin kaynakları meselesi gelir. Örnek: 
Kadıncık Ana ile Hacı Bektaş arasında geçen olayların neredeyse Kitab-ı Mukaddes’te 
I. Krallar bölümündeki İlya ve II. Krallar bölümündeki Elişa Peygamberler epizodla-
rıyla birebir aynı oluşudur. Bu açıkça Vilâyetnâme yazarının eserini yazarken kaynakları 
arasında Kitab-ı Mukaddes’i kullandığını da gösterir. Vilâyetname’nin ihtiva ettiği ikinci 
önemli problem, içindeki Oniki İmam neslinden gelen Ahmed Yesevî müridi, yüksek 
eğitim almış, Nişaburlu Sultanzâde Hacı Bektaş ile, Sulucakaraöyük’teki etrafı kalen-
deri abdallarıyla çevrili “çırçıplak abdal” olan Hacı Bektaş’ın temsil ettiği, birbirine zıt 
iki portredir. Hacı Bektaş bunlardan hangisidir? Kısaca eserdeki Hacı Bektaş nasıl bir 
şahsiyettir? Bu çok önemli problem hala çözüm bekliyor.
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Yedinci bölüm yazarın uzun yılların birikim ve tecrübelerinin 
ürünü ve bir tür “manzum teolojik metinleri” olarak değerlen-
direbileceğimiz Bektaşi edebiyatına tahsis edilmiştir. Ek olarak 
Yunus Emre’nin halk şiirindeki mistik yapının inşasındaki rolüne 
vukufla temas edildikten sonra, zaman içinde Bektaşi edebiyatı-
nın gelişmesinde büyük payları olan Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, 
16. yüzyılda Şah İsmail Hatâyi, Pir Sultan Abdal, 17. yüzyılda Kul 
Himmet gibi büyük simalar üzerinde durulur. Daha sonra çarpıcı 
örneklerle Hurufi şairlerinden bahsedilerek Bektaşi-Alevi şiiri-
nin ana konularının dikkat çekici tespitlerle analizi yapılır, çağdaş 
Alevi ozanlarından örneklerle desteklenir.

Nihayet sekizinci bölümde Alevi-Bektaşi toplumsal ve inanç 
yapısının zamanımızdaki gelişmesi ve durumu, iki kesim arasın-
daki bütünleşme olayı, Kürt Aleviler meselesi, yeni yapılanmalara 
ve teşkilatlanmalara yoğunlaşılır. Bu arada Alevi toplumunun 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na gösterdiği tepkiler ele alındıktan sonra 

“Aleviler bugün ne istiyorlar?” başlığı altında bu kesimlerin ihti-
yaç ve talepleri analitik bir şekilde gündeme getirilerek kitap bir 

“Sonuç” kısmıyla son bulur.
Buraya kadar muhtevasını kısaca değerlendirmeye çalıştığımız 

kitap hakkında belki söylenmesi gereken en önemli şey şu olabilir: 
Profesör Melikoff uzun bir literatür taraması ve alan araştırma-
larının ışığında Hacı Bektaş başta olmak üzere artık birbiriyle 
bütünleşmiş Bektaşilik ve Alevilik tarihinin içinden, günümüze 
kadarki macerasını derli toplu ve özellikle isabetli analitik tespit-
lerle ortaya koymuştur. Aynı zamanda günümüzdeki ve gelecekteki 
araştırmalara, tasvip edilen veya eleştirilen yanlarıyla ışık tutan 
gerçekten değerli bir eser yazmıştır. Bugün yeni araştırma ve bel-
gelerin ortaya çıkmasıyla muhakkak ki kendisinin bazı tespit, görüş, 
yorum ve düşünceleri eleştirilecek olabilir. Ama her bilimsel eser 
için bu çok tabii bir süreç değil midir? Her ne ve nasıl olursa olsun, 
Profesör Melikoff’un bu kitabı Hacı Bektaş, Bektaşilik ve Alevilik 
konusunda daha uzun yıllar önemli bir referans kaynağı olmaya 
devam edecektir. Umarız bu yeni çeviri onun şükranla yâd edil-
mesine vesile olur.

Ahmet Yaşar Ocak
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Elinizdeki bu kitabın gayesi, çeyrek asrı geçen bir araştırma süreci-
nin neticesini ortaya koymaktır. Sonradan, Türkiye’deki halk İslamı 
meselesine dönüşecek olan Alevi-Bektaşi meselesi üzerine çalış-
maktaki ısrarımı haklı göstermek amacıyla olsa bile, bu neticeyi 
ortaya koymak benim için bir vazifeydi.

Tabii ki, bu konuya ilgi duymaya başladığımda hayatımın bu 
kadar büyük bir bölümünü bu konuya hasredeceğimden habersiz-
dim. Eğer bunu önceden bilebilseydim belki de böyle bir konuyu 
çalışmaktan vazgeçerdim. Başlangıçta yalnızca bir hayranlık söz-
konusuyken yavaş yavaş mikroskobuna yapışmış bir araştırmacıya 
dönüştüm ve sürekli ortaya çıkan yeni unsurlar nedeniyle de konu-
dan kopmak benim için gitgide zorlaştı. Önceleri sınırlarının belli 
olduğunu düşündüğüm konu, Türkiye’nin çevresini baştan başa 
kaplayan bir okyanusa dönüştü. Konunun ayrıntılarına geçmeden 
önce esere koyduğum Fransızca başlığı açıklamak isterim: Hacı 
Bektaş: Mit ve Temsilcileri1

“Mit”in tanımını yapmakta bir zorluk olduğunu zannetmiyo-
rum. Etnolog, sosyolog ve din tarihçileri için mit, eski zamanlarda 
meydana gelmiş, ana karakterleri daima doğaüstü varlıklar, veli-
ler yahut tanrılaştırılmış kişiler olan, gerçek veya gerçek olabilecek 
hikâye veya kutsal gelenektir. Mit, daima zamanın dışında yaşan-
mış ve ayinler esnasında yeniden canlandırılması mümkün olan 
hakikatlere atıf yapar. Dinî törenler veya intisap törenlerinde icra 
edilen ayinler sayesinde, zamanın ve mekânın ötesinde gerçekleşmiş 

1. Mit ve avatar sözcüklerinin Türkçe çevirisi, Avrupa dillerindeki anlamı vermediğin-
den Melikoff eserin Türkçe adının, yayımladığımız biçimde olmasını istemiştir. (y.n.)
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hakikatler yeniden gün yüzüne çıkar. Dolayısıyla Alevi-Bektaşi 
geleneğinin ayin-i cemi, Miraç gecesinde öte dünyada yaşanmış 
Kırklar Meclisi’nin yeryüzündeki temsilidir. Bunun dışında ilk-
çağ inanışlarından, günümüz dinlerinden veya belli bir zümreye 
mahsus cemaatlerin geleneklerinden örnekler bulunabilirse de şu 
verdiğimiz örnek, hem meseleyi açıklamak için çok uygun düşer 
hem de konumuzu doğrudan ilgilendirir.

Demek ki mit, tanrısal unsurları veya tanrısallık atfedilen kişi-
leri içeren kutsal hikâyedir. Hacı Bektaş gerçek bir kişi olsa da onu 
asıl anlamda sadece efsanelerden tanıyoruz. Tarihî kişiliği hakkında 
bildiklerimiz sınırlı. Hangi yüzyılda yaşadığını, hangi sosyokültürel 
sınıftan olduğunu biliyoruz fakat kendisine atfedilen efsane olma-
saydı, herhalde Hacı Bektaş bu kadar önemli bir yere sahip olmazdı.

Hacı Bektaş efsanevi bir kişiliğe dönüşmüştür. Kendisine çeşitli 
mucizeler, doğaüstü olaylar atfedilmiştir: Bazen bir kuşa dönüşür, 
bazen yerden su kaynakları bitirir, dağları yürütür, başka bedene 
bürünür ve nihayet tanrısallık kazanır. Her ne kadar tarih ala-
nındaki yeri sınırlıysa da asıl manada o, doğaüstü dünyaya ait bir 
karakterdir. Yani o bir mittir, hem de yaşayan bir mit. Çünkü ken-
disine inanan çok sayıdaki insan için önemini, sırrını ve varoluş 
sebebini hâlâ muhafaza etmektedir.

“Temsilci” [avatar]2 teriminin tarifi ise günlük dilde kazandığı 
olumsuz anlam yüzünden daha zordur. Buna rağmen kelimeyi kul-
lanmayı tercih ettim zira kelimenin ilk anlamı tam olarak benim 
kastettiğimi karşılamaktadır. “Temsilci” kelimesini Hinduizmdeki 
anlamıyla Tanrı’nın yeryüzündeki tecellisi ve tecessüm ettiği farklı 
şekiller, yani “metamorfoz” anlamında kullanıyorum. “Metamorfoz”, 
“dönüşüm”. Bana öyle geliyor ki, kelimenin bu anlamı, elinizdeki 
eserde göstermeye çalıştığım hakikate karşılık geliyor: Tanrı’nın 
tecessümü olması bakımından tanrısallık kazanan ve bizatihi tanrı 
olan Hacı Bektaş, yüzyıllar içinde gelişim göstereceği coğrafya-
larda farklı şekiller alacak bir halk dininin doğmasını sağladı. Bu 
farklı şekillerin başlıcaları Bektaşilik ve Aleviliktir. Bundan sonra 
geriye aynı temele dayanan fakat zamanla farklılaşmaya yüz tutan 
bu iki kavramı açıklamak kalıyor.

2. Fransızcada ikinci anlamı “can sıkıntısı, aksilik”. (ç.n.)
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§
Bu eserin amacı, bir halk velisinin, hiç şüphesiz farkında olmadan 
kurduğu Bektaşilik olgusunu kuruluşundan itibaren incelemektir.

Osman Gazi’nin Trakya ve Balkanlar’ı fethettiği dönemdeki ilk 
Bektaşiler bu fetihlere iştirak ettiler. Fetihler sonrasında, sakinleri 
tarafından terk edilmiş topraklara yerleşen Bektaşiler, bazen mer-
kezî hükümetin verdiği izinle bazen de fethin kendilerine sağladığı 
yegâne hukuki hak sayesinde buralarda tekkeler açtılar. Mensubu 
oldukları boylarla ilişkileri yavaş yavaş gevşedi ve bu durum onları 
tarikat şeklinde teşkilatlanmaya itti. Şehirlerin etrafında, halk 
tasavvufuna göre organize olmuş münzevi zaviyeler oluşturma-
ları gerekiyordu. Daha sonra bu zaviyeler, kültür merkezleri haline 
geldi. Aslen Hıristiyan olan topraklardaki konumlarının da etkisiyle 
inançlar üstü, hoşgörülü ve farklı düşüncelere açık zihniyetleriyle 
karakterleri şekillenirken, yeni fikirlere de öncü oldular.

Bununla beraber Anadolu’da kalıp göçebe ve yarı göçebe hayat 
tarzı sürmeye devam eden ve Safevilere ilk zamanlarında destek 
veren Kızılbaş Türk boylarından topluluklar ise âdet ve gelenekle-
rine bağlı kaldılar. Sıklıkla sosyal talepler ve isyan hareketlerinin 
içine çekildiler, merkezî idareyle anlaşmazlığa düştüler.

Yakın bir zamanda “Alevi” şeklinde isimlendirilen halk, işte bu 
Kızılbaşlardan gelir. Alevi ismi, zamanında “sapkın” ve “isyankâr”la 
eşanlamda kullanılan Kızılbaş isminin itibarsızlaşmasıyla ortaya 
çıkmıştır. Bektaşi ve Alevilerin kökeni ortaktır. Fakat bu iki paralel 
hareket farklı etnik unsurların etkisi altında kalmıştır: Bektaşiler, 
Balkan halklarının, Kızılbaş-Aleviler ise Doğu Anadolu halkları-
nın etkisi altına girmiştir. Her ne kadar iki grup da aynı veliye, Hacı 
Bektaş Veli’ye bağlıysa da Bektaşilik, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Balkanlar’da hâkimiyet kurduğu sıralarda ağır basmış, Balkanlar’ın 
kaybıyla denge diğer tarafa kaymıştır. Bugün genel olarak Bektaşilik 
geri planda kalırken Aleviler meselesi gündemi meşgul etmektedir.

§

Bektaşi-Alevi dünyasına dair bilgilerimi borçlu olduğum insanla-
rın tümünü bu sınırlı alanda tek tek anmam mümkün değil. Yirmi 
beş yıldan uzun bir süre, yaşayan belgelerle çalıştım. Uzun sayılabi-
lecek bir süre, Bektaşi ve Alevi ailelerle yaşadım. Bu ailelerde, Türk 
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dünyasını tanıyanların aşina olduğu cömertlik ve misafirperver-
likle karşılandım. Bu cömertlik ve misafirperverliği, çalışmalarımın 
bir kısmını yürüttüğüm İran Azerbaycanı, Makedonya, Kosova ve 
Deliorman’da da aynı şekilde gördüm. Minnet borcu duyduğum 
insanlar, burada teker teker yazamayacağım kadar çok. Dedeler, 
Babalar, âşıklar ve daha niceleri… Bazıları artık aramızda değil. 
Onların hatıralarını canlı tutmak benim için kutsal bir vazife. 
Ankara, İstanbul, Antalya, Maraş, Sivas, Maraş ve daha nice şehir-
deki Bektaşi ve Alevi arkadaşlarıma teker teker teşekkür ederim. 
Deliorman Kızılbaşlarına ise ayrıca minnettarım.

Burada kitabın yazılması için bana ilham ve cesaret veren kişi-
leri anmak da benim için ayrı bir mutluluk. İsimlerini ayrı ayrı 
yazamadıklarımdan ise şimdiden özür diliyorum.

Öncelikle arkadaşım ve meslektaşım Elizabeth Zachariadou’ya 
teşekkür etmek isterim. Kendisi 1994’ün Ocak ayında düzenlediği 
sempozyumda, sorduğu yerinde bir soruyla derinlemesine çalışa-
cağım bir meselenin fitilini ateşledi.

Yine Brill Yayınevi’nin The Ottoman Empire and its Heritage kolek-
siyonundan sorumlu kurulu yöneten ve beni kurula dahil ederek 
projemin gerçekleşmesi yolunda bana yol gösteren arkadaşlarım 
ve meslektaşlarım Suraiya Faroqhi ve Halil İnalcık’ı anmak iste-
rim. Yazımına hazırlandığım eserimi bu yayınevine götürmeye 
karar verdim. Fakat eserin yazımı kolay olmadı. Uzun yıllar çalıştı-
ğım konuyu yazıya geçirmek için aylarca, hatta birkaç yıl boyunca, 
uğraş vermem gerekti.

Güzel bir tesadüf eseri 1993 yılının son üç ayını Strazburg’da 
geçiren ve bilgilendirici konferanslarıyla Orta Asya Şamanizmi 
hakkındaki bilgilerimi derinleştirmemi mümkün kılan Vladimir 
Basilov’a da teşekkür etmek benim için ayrıca önemli. Şamanizm, 
bilimsel çalışmalarımın temel unsurlarından biriydi ve Basilov saye-
sinde uzun yıllar saha çalışması yapmış biriyle temasa geçmiş oldum.

Manevi öğrencim gördüğüm Michel Balivet’ye de çalışmamın bir 
kısmını okuyup gözden geçirdiği için teşekkür ederim. Yerinde tes-
pitleri sayesinde metnin bazı noktalarını geliştirme imkânı buldum.

Sicil kayıtlarındaki tecrübesi ve verdiği tamamlayıcı bilgilerle 
bana birçok kez yardımcı olan arkadaşım ve meslektaşım Irène 
Beldiceanu’ya da teşekkür ederim. Kendisi yardımını esirgemeyerek 
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dipnotları ve kaynakçayı gözden geçirdi ve çalışmamı zenginleş-
tirmeme imkân verdi.

Benim için, Arapça yazılmış kaynaklar üzerinde çalışarak değerli 
zamanını bana bağışlayan arkadaşım ve meslektaşım Toufy Fahd’a 
da teşekkür ederim.

Şimdi kitabımın son başlığına, yani meselenin yeniden gün-
cellik kazanmasını ele aldığım kısma gelmek istiyorum. 20. yüzyıl 
uzmanı olmadığım için, Türkiye siyasetindeki bilgilerini ve Alevilik 
konusundaki tecrübelerini benimle paylaşan Kasım Yeşilgül’e baş-
vurdum. O da bana Aleviliğin günümüzdeki eğilimi hakkında son 
derece kıymetli bilgiler verdi. Kendisine bütün kalbimle teşek-
kür ediyorum. Kitapta kendisine birçok defa atıfta bulunduğumu 
fark edecektir.

Daha şahsi düzlemde ise yazdıklarımı okuyup düzelten, içe-
riğe hacim kazandıran kızım Shirin Laure Melikoff-Sayar’a sabrı 
ve fedakârlığı için teşekkür ederim. Yazdıklarımı gözden geçirmek 
için hafta sonlarını ve izin günlerini uzun saatler çalışarak feda 
etti. Bütün bunlardan sonra kızım için Bektaşilik ve Aleviliğin gizli 
kalmış hiçbir yanı yoktur. Eğer kendisi de arzu ederse, şahsi katkı-
larını sunarak çalışmamı devam ettirmeye muktedirdir. Meselenin 
bugünkü durumu ve zaman içindeki evrimine daha münasip bir 
bakış açısı ve daha akılcı bir yaklaşım getirebilir.




