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ΟΙ ΜΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΡΒΙΣΗΔΕΣ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1826 - 1922*

’Ανάμεσα στά δερβισικά1 τάγματα πού άσκησαν σημαντική επιρροή στή 
ζωή πολυάριθμων πληθυσμών στή Μικρά ’Ασία, οί Μπεκτασήδες κατέχουν 
σίγουρα μοναδική θέση. ’Όχι μόνο διότι συγκέντρωναν μεγάλο άριθμό οπαδών 
αλλά καί επειδή διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση του λαϊκού 
πολιτισμού τής περιοχής.

'Ιδρυτής τού μπεκτασικοΰ τάγματος υπήρξε ό Χατζή Μπεκτάς Βελή άπό 
το Τουρκεστάν, άγιος τής ’Ανατολής τού 13ου αιώνα2. Σύμφωνα μέ τήν πα
ράδοση, ό Χατζή Μπεκτάς, άφοΰ γύρισε τίς επαρχίες τής ’Ανατολής έγκατα- 
στάθηκε στο Καρά-χογιούκ, στά περίχωρα τής Κήρ-Σεχίρ, πού μετά το θά
νατο τού άγιου πήρε το όνομά του (Χατζή Μπεκτάς Κιοί). Προτού πεθάνει 
όρισε τούς άποστόλους του τούς όποιους έστειλε προς διαφορετικές κατευθύν
σεις γιά νά διαδώσουν καί νά συνεχίσουν τήν διδασκαλία του.

"Αν καί ό Χατζή Μπεκτάς ύπήρξε ό ιδρυτής τού τάγματος τήν τελική του

*Τό 1826 οί Μπεκτασήδες διώχθηκαν άπό τον Σουλτάνο Μαχμούτ Β' καί το τάγμα ύπέ- 
στη σοβαρή καταστροφή. Στα μέσα δμως τοϋ 19ου αιώνα είχε άποκατασταθεϊ καί αναδιορ
γανωθεί σέ μεγάλο βαθμό. Ή περίοδος 1826 - 1925, δταν δλα τά δερβισικά τάγματα καταρ- 
γήθηκαν στήν Τουρκική Δημοκρατία, άποτελεϊ τήν γ' περίοδο τής ιστορίας του τάγματος. 
Βλ. το σημαντικό έργο τοϋ J. Κ. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, Λονδίνο, 1965. 
(Tò έργο έκδόθηκε γιά πρώτη φορά το 1937) σ. 78 - 85. Ή ήμερομηνία 1922 πού χρη
σιμοποιήθηκε στον τίτλο οριοθετεί τήν περίοδο δσον άφορα στϊς σχέσεις των δύο λαών 
μέχρι τή Μικρασιατική καταστροφή.

1. Γιά τά δερβισικά τάγματα στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία βλ. Β. Μιρμίρογλου, Οί 
Δερβίσσαι, ’Αθήνα 1940. Tò μεγαλύτερο μέρος τοϋ βιβλίου άναφέρεται στο τάγμα των 
Μπεκτασήδων. Tò βιβλίο τοΰτο τοϋ Μιρμίρογλου είναι, μέχρι σήμερα, τό μοναδικό έργο 
πού έχει γραφεί γιά τούς δερβίσηδες στά ελληνικά.

Tò βιβλίο τοϋ J. Ρ. Brown, The Darvishes or Oriental Spiritualism πού γράφτηκε 
το 1869 καί συμπληρώθηκε τό 1927 άπό τον Η. A. Rose παραμένει ένα άπό τά σημαντι
κότερα έργα πού έχουν έκδοθεϊ γιά τούς δερβίσηδες. Τό έργο τοϋ Brown έπανεκδόθηκε τό 
1968. Σχετικά μέ τήν έξέλιξη και το ρόλο των μυστικιστικών ταγμάτων στόν κόσμο τοϋ 
Ίσλάμ, βλ. έπίσης J. S. Triminghan, The Sufi Orders in Islam, Λονδίνο 1973.

2. Γιά τίς μυθικές περιγραφές καί τίς ιστορικές μαρτυρίες σχετικά μέ τή ζωή τοϋ Χατζή 
Μπεκτάς Βελή βλ. Birge, ό'.π., σ. 33 - 51.
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ A. ΜΙΙΟΪΡΑ

μορφή έδωσε ό Μπαλήμ Σουλτάν, ό «δεύτερος 'Άγιος», δύο γενιές περίπου 
νεώτερος άπό τον Χατζή Μπεκτάς, σύμφωνα μέ τήν παράδοση. Ό Μπαλήμ 
Σουλτάν θεωρείται 6 προστάτης των μοναχών του τάγματος. Οί άγαμοι αυτοί 
μοναχοί άποτελοΰσαν τήν ιεραρχία τής μπεκτασικής όργανώσεως. Οί υπό
λοιποι οπαδοί του τάγματος πού καλούνταν μουχίμπ (δηλ. φίλοι), άποτελοΰ- 
σαν τα μέλη τά όποια συναθροίζονταν καί έξασκοϋσαν τήν λατρεία τους στον 
πλησιέστερο μπεκτασικό τεκέ δπου κατοικούσαν οί πνευματικοί ήγέτες τής 
θρησκευτικής τούτης κοινότητας. *0 τεκές συχνά περιείχε τον τάφο κάποιου 
αγίου τού τάγματος (συνήθως τού ιδρυτή τού τεκέ) καί ένα δωμάτιο (μεϊντάν 
ή ίμπαντέτ χανέ) γιά τίς θρησκευτικές τελετές. Το τάγμα διοικεΐτο άπο τον 
Τσελεμπή πού θεωρείτο διάδοχος τού Χατζή Μπεκτάς καί 'de jure’ άρχηγός 
τού τάγματος. 'Η θέση του υπήρξε κληρονομική στο 18ο καί 19ο αιώνα καί 
ζοΰσε στο χωριό Χατζή Μπεκτάς έξω άπο τον κεντρικό τεκέ. Τό δικαίωμα αυ
τής τής διαδοχής αμφισβητούσε ή ομάδα τού Ντεντέ-μπαμπά, (άποστολικοΰ) 
διαδόχου τού Χατζή Μπεκτάς. Γνωστός καί ώς Άχή-Ντεντέ3 έμενε μέσα στόν 
κεντρικό τεκέ καί θεωρείτο άρχηγός των μοναχών τού τάγματος.

Φυλετικές ομάδες τής Μικρας ’Ασίας 8πως οί Κηζηλμπάσηδες, Ταχτατζήδες 
καί Τσεπινήδες, συνδέονταν μέ τό τάγμα τών Μπεκτασήδων σ’ δ,τι άφοροΰσε 
στή θρησκευτική παράδοση καί τίς τελετές, χωρίς δμως νά συμμετέχουν στήν 
αυστηρή οργάνωση τού τάγματος4. Οί Μπεκτασήδες άφομοίωσαν επίσης μεγάλο 
μέρος άπό τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τής Μικρας ’Ασίας, καί τής ’Οθω
μανικής αυτοκρατορίας γενικότερα, διευκολύνοντας συχνά τή μεταστροφή τους 
στό Μωαμεθανισμό5.

Τά Χριστιανικά χαρακτηριστικά πού έπέζησαν στό Μπεκτασισμό συχνά 
οδήγησαν στήν υπόθεση δτι οί Μπεκτασήδες ήταν Χριστιανοί πού δέχονταν

3. Ό τίτλος τοϋ Άχή-ντεντέ υποδηλώνει τή σχέση τών Μπεκτασήδων μέ τήν παράδοση 
τών Άχήδων, οί συντεχνιακές άδελφότητες τών όποιων έπεδίωκαν τήν κοινωνική καί οι
κονομική άλληλεγγύη μεταξύ τών Τούρκων στούς πρώτους χρόνους τοϋ ’Οθωμανικού κρά
τους στή Μικρά ’Ασία. Οί futuwwa, άδελφότητες τών Άχήδων, άνέπτυξαν δραστηριότητα 
γιά τήν διάδοση του Ίσλάμ στούς λαούς της ’Ανατολής. Τά 'zaviye’ (μοναστήρια τών Άχή- 
δων) υπήρξαν κέντρα θρησκευτικών άποστολών στήν Άνατόλια. Σχετικά μέ τούς Άχήδες 
βλ. Ρ. Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, Λονδίνο 1938, σ. 38 - 44. ’Επίσης Γ. Γ. 
Άρνάκη, Οί Πρώτοι ’Οθωμανοί, ’Αθήνα 1947, σ. 110 - 124, καί Μιρμίρογλου, ο.π., σ. 86.

4. Τά κανονικά πάντως μέλη τοϋ τάγματος περιφρονοϋσαν τούς Μπεκτασήδες τούτους 
τών χωριών τής Μικρας ’Ασίας πού είναι γνωστοί καί σαν Άλεβήδες. Βλ. Doç. Dr. Meh
met Eröz, Türkiye'de Alevllik Bektdsilik, Κωνσταντινούπολη 1977, σ. 52 - 3. ’Επίσης 
Brown, σ. 168 σημ. 1. Σχετικά μέ τή θρησκεία καί τά έθιμα τών «Άλεβήδων τών χωρίων», 
Ταχτατζήδων, Τσεπινήδων καί Έπταλήδων βλ. έπίσης Μιρμίρογλου, δ.π., σ. 131 - 137.

5. Β. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Λονδίνο 1968, σ. 406. Έπίσης βλ. 
S. Vryonis Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of 
Islamization, Berkeley 1971, σ. 371 -381.
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ΟΙ ΜΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΡΒΙΣΗΔΕΣ

μόνο τά εξωτερικά χαρακτηριστικά του Ίσλάμ6. Οΐ φυλές πού βρίσκονταν 
κάτω άπό την επιρροή τους στη Μικρά ’Ασία καθώς καί τά μέλη του τάγμα
τος τιμούσαν ιδιαίτερα τούς Χριστιανούς ένώ άποστρέφονταν τούς Σουννίτες 
Τούρκους7. Οΐ τελευταίοι μάλιστα άποκαλούσαν τά χωριά τους «gävur köy», 
δηλαδή χωριά των άπιστων8.

’Ανεξάρτητα άπό το ποιά είναι ή προέλευσή τους, στη Μπεκτασική λατρεία 
παρατηρούνται συνήθειες πού μπορούν νά παραλληλισθοΰν μέ εκείνες τής Ελ
ληνικής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τέτοιες είναι: το βάπτισμα σάν σημάδι κα
θαρισμού άπό τις αμαρτίες, ή παράλειψη τής περιτομής καί τήρηση κατά κα
νόνα τής μονογαμίας. Το düskünlük των Μπεκτασήδων θυμίζει τον άφορισμύ 
τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας ένώ ή τελετή γιά τήν ύποδοχή των νέων μελών 
(aynicem), κατά τή διάρκεια τής οποίας έμοίραζαν κρασί, ψωμί καί τυρί, 
θυμίζει τήν θεία Μετάληψη τών Άρτοτυριτών άπό τούς οποίους πιθανόν νά 
τήν κληρονόμησαν9. Τά άμαρτήματά τους έξομολογοΰνται στούς μπαμπάδες 
άπό τούς όποιους μπορούν νά πάρουν άφεση καί οί γυναίκες τους συμμετείχαν 
στις τελετές καί δέν κάλυπταν τό πρόσωπό τους10 11. 'Η Μπεκτασική Τριάδα 
πού άπαρτίζεται άπό τον Θεό, τον Μωάμεθ καί τον Άλή θυμίζει τήν χριστια
νική μέ διαφορετικά ονόματα, ένώ οί Δώδεκα ’Ιμάμηδες — τούς οποίους σέ
βονται καί τιμούν οΐ Σιίτες —- συχνά συσχετίσθηκαν μέ τούς Δώδεκα ’Αποστό
λους η. Οί τεκέδες, έξάλλου, έ'μοιαζαν μέ μοναστήρια, ιδιαίτερα όσοι κατοι-

6. Στούς «Μουσουλμανοφανεΐς», έξωτερικά δηλαδή μόνο Μουσουλμάνους, κατέταξαν οί 
Τούρκοι συγγραφείς Χότζας Σεμσεδδίν (Hirafattan Hakikatta) καί Άρίφ Μπέης (Ba- 
çimiza Gelenler) τούς Μπεκτασήδες καί τούς Κηζηλμπάσηδες. Βλ. Γ. Κ. Σκαλιέρη, Ή 
Λύκοκρατοοία τής Τραπεζοϋντος, ’Αθήνα 1021, σ. 33 - 40. 'Ο Σκαλιέρης ύποστήριξε δτι 
οί Μπεκτασήδες άνήκαν στήν χριστιανική αίρεση τών Εύνομιανών, «ώς συνάγεται έκ τής 
τουρκικής λέξεως μπεκτάς ήτις ευνομον, ϊσον σημαίνει. . .» Γ. Κ. Σκαλιέρη, Λαοί καί Φυ- 
λα'ι τής Μικρός ’Ασίας, ’Αθήνα 1922, σ. 156.

7. Οί ζηλωτές τοϋ Μπεκτασισμοϋ είναι οπαδοί τού δόγματος τής «άποστροφής καί τής 
φιλίας» (Tevellâ - Teberra) Βλ. Μιρμίρογλου, ο.π., σ. 91.

8. «Τούς Μπεκτασήδες τής Λυκίας τούς μισούν οί Τούρκοι ώς μή γνησίους Μωαμεθα
νούς, άλλ’ έν μέρει κρυφούς Χριστιανούς» άναφέρει ό Καθηγητής Κ. ’Άμαντος, Ό 'Ελλη
νισμός τής Μικρός ’/Ισιας, ’Αθήνα 1919, σ. 118.

9. R. Tschudi Bektashiyya EP.
10. Ή συνήθεια νά μήν καλύπτουν τύ πρόσωπο οί γυναίκες τών Μπεκτασήδων άν καί 

μοιάζει χριστιανική έπιρροή είναι πιθανότερα κατάλοιπο προ-ίσλαμικής τουρκικής παρά
δοσης. Ό Μαροκινός περιηγητής Ibn Battuta παρατήρησε μέ έκπληξη δτι οί Τούρκισες 
τών χρόνων τοϋ Όσμάν καί τοϋ Όρχάν κυκλοφοροΰσαν άκάλυπτες καί παρευρίσκονταν σέ 
αντρικές συναναστροφές. Βλ. Άρνάκη, ο.π., σ. 106.

11. Γιά τύν Μπεκτασισμό σέ σχέση μέ τόν Χριστιανισμό καί άλλα θρησκευτικά συστή
ματα βλ. Birge, ο.π., σ. 210 - 218. Περί τών σχέσεων Χριστιανισμοΰ - Μπεκτασισμοϋ βλ. 
επίσης G. Jacob, «Die Bektaschijje in Ihrem Verhältnis zu verwandten Erscheinung»
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ A. ΜΠΟΥΡΑ

κοΰνταν άπό τούς άγαμους Μπεκτασήδες, δπου ό ρόλος του πνευματικού οδη
γού (mürsit ) αντιστοιχούσε μέ εκείνον τού χριστιανού ηγούμενου.

'Η «Χριστιανικότητα» βέβαια των Μπεκτασήδων είναι τουλάχιστον αμφι
σβητούμενη. ’Ακόμη καί σέ περιπτώσεις στενής άντιστοιχίας ή καταγωγή δέν 
είναι οπωσδήποτε χριστιανική. Είναι δμως γεγονός δτι ό Μπεκτασισμύς προ
ώθησε συχνά ενα βαθμό συγκρητισμού άνάμεσα στις δύο θρησκείες στην Άν- 
τολή 12. ’Όχι μόνο "Ελληνες ’Ορθόδοξοι καί άλλοι χριστιανοί, άλλά καί πολλοί 
Τούρκοι πού κάποτε ύπήρξαν Νεστοριανοί χριστιανοί άπορροφήθηκαν στο 
Ίσλάμ μέσα άπό τον Μπεκτασισμό. 'Η έπιδεκτικότητα άλλωστε των Γενιτσά
ρου στον Μπεκτασισμό θά μπορούσε νά έρμηνευθεϊ μέσα άπό την χριστιανική 
καταγωγή τους. Οί Γενίτσαροι καλούνταν συχνά τέκνα τού Χατζή Μπεκτάς 
(Haci Bektas ogullari) καί είχαν ενα μόνιμο Σεΐχη Μπεκτασή στό στρατό
πεδό τους. ’Αποτελούσαν δηλαδή ενα είδος στρατιωτικής άδελφότητας τής 
οποίας τα μέλη ήταν ταυτόχρονα μοναχοί καί στρατιώτες. Μέσα άπό τή στενή 
σχέση πού αναπτύχθηκε άνάμεσα στά δύο τάγματα, οί Μπεκτασήδες — πού 
λειτουργούσαν σαν ενα είδος ιερέων στίς μονάδες των νεοεξισλαμισθέντων στρα
τιωτών — διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στόν στρατό τής ’Οθωμανικής Αύ- 
τοκρατορίας μέχρι τό 182613. "Οταν ό Μαχμούτ ό Β' έξολόθρευσε τούς Γενί
τσαρους ή δίωξη περιέλαβε καί τούς Μπεκτασήδες: πολλοί τεκέδες τους κατα
στράφηκαν εκείνη τήν έποχή ένώ οί θρησκευτικοί άρχηγοί τους έκτελέσθηκαν 
ή εξορίσθηκαν.

"Ενας άλλος λόγος πού οί Μπεκτασήδες συσχετίσθηκαν με τούς χριστια
νούς υπήρξε ή έγκατάστασή τους σέ γνωστούς τόπους λατρείας πού άνήκαν 
παλαιότερα σέ χριστιανούς καθώς καί ή υιοθεσία άπό τό τάγμα ορισμένων άγιων 
τών χριστιανών τής ’Ανατολής. Ό "Αγγλος άρχαιολόγος F. Hasluck πού περι- 
ηγήθηκε τήν Μικρά ’Ασία κατά τήν πρώτη δεκαετία τού 20οΰ αιώνα, δημο
σίευσε σημαντικές μελέτες πού αφορούν στίς παραδόσεις τών Μπεκτασήδων, 
τις μεθόδους προπαγάνδας καί τήν γεωγραφική κατανομή τους14. Ή εργασία 
του πάνω στούς κοινούς τόπους λατρείας άπό χριστιανούς καί Μπεκτασήδες 
στήν Ευρωπαϊκή καί ’Ασιατική Τουρκία είναι μοναδική πάνω στό θέμα, άπο- 
τέλεσμα τών προσωπικών ερευνών του στίς ’Οθωμανικές έπαρχίες15.

στό Abhandlungen der Philosophisch-philologischen Klasse der Königlich Bayerishen 
Academie der Wissenschaften, τ. 24, 1909, μέρος III, σ. 33 - 39.

12. Βλ. R. Μ. Dawkins, «The Crypto-Christians of Turkey», Βυζάντιον, τ. 8, σ. 271.
13. Για τΙς σχέσεις Μπεκτασισμοϋ καί Γεννιτσάρων βλ. Μιρμίρογλου, ό'.π., σ. 165 - 

195. Επίσης Birge, ό'.π., σ. 74 - 78.
14. Το περιεχόμενο των ερευνών τοϋ F. W. Hasluck περιέχεται στό μνημειώδες έργο 

πού έκδόθηκε μετά τόν θάνατό του, τό 1929, με τίτλο Christianity and Islam Under the 
Sultans.

15. «Ambigious Sanctuaries and Bektashi propaganda». Δημοσιεύθηκε στό Annal
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ΟΙ ΜΠΒΚΤΑΣΗ ΔΕΡΒΙΣΗΔΕΣ

Κοινοί ή «διφορούμενοι» τόποι λατρείας βρίσκονταν μέχρι το 1922 σε πολ
λές περιοχές της Μικρας ’Ασίας. 'Ο τάφος τοϋ ίδιου τοϋ Χατζή Μπεκτάς βρί
σκεται στην Καραμανία, μιά περιοχή «τόσο άτελώς τουρκοποιημένη πού έ'δωσε 
το όνομά της στήν Καραμανλίδικη γραφή»* 16. Στον τεκέ αύτο (Pir Evi) πή
γαιναν γιά προσκύνημα οχι μόνο μουσουλμάνοι, οπαδοί του τάγματος, άλλα καί 
χριστιανοί. Οΐ τελευταίοι μπαίνοντας στον τουρμπέ τοϋ άγιου έ'καναν τον σταυ
ρό τους. Οΐ χριστιανοί αυτοί ταύτιζαν τον Χατζή Μπεκτάς μέ τον "Αγιο Χα
ράλαμπο πού λατρευόταν σέ σχέση μέ κάποιο λοιμό στήν περιοχή 17. Ό συσχε
τισμός ήταν τόσο γενικός πού πολλοί Χριστιανοί θεωρούσαν ότι ό τάφος τοϋ 
Χατζή Μπεκτάς ήταν στήν πραγματικότητα ό τάφος τοϋ Αγίου Χαραλάμ- 
πους18. Ό Χατζή Μπεκτάς έχει έπίσης ταυτισθεΐ συχνά καί μέ τόν "Αγιο Εύ- 
στάθιο 19.

"Ενας άλλος μύθος πού ύποδηλώνει τήν ύπαρξη κάποιας Χριστιανικής πα
ράδοσης στό Μπεκτασισμό είναι ή ιστορία τοϋ άγιου των Μπεκτασήδων Χαϊν- 
τάρ ή Χότζα Άχμέτ, μαθητή τοϋ Χατζή Μπεκτάς. Ή τοπική παράδοση άνα- 
φέρει ότι ό Χότζα Άχμέτ, παντρεύτηκε κάποια γυναίκα Χριστιανή άπό τήν 
Καισάρεια πού τήν έλεγαν 'Μηνή’ μέ τήν οποία εγκαταστάθηκε στό χωριό 
Χαϊντάρ-ες-Σουλτάν, στά νοτιο-ανατολικά τής Άγκυρας, όπου έ'καναν παιδιά

of the British School at Athens XX (1913 - 14) 94 - 122. To άρθρο βρίσκεται έπίσης 
στό Christianity and Islam, σ. 564 - 596. ’Έμμεσες πληροφορίες υπάρχουν καί στό βιβλίο 
τής Όλγας Βατίδου, Ή Χριστιανικάτητα των Τούρκων, ’Αθήνα, 1956.

16. Brown, δ.π., σ. 216.
17. Οί Κηζηλμπάσηδες τής περιοχής τής Νεάπολης λάτρευαν τόν "Αγιο Χαράλαμπο πού 

θεωρούσαν γιατρό τής πανούκλας. Άπό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ’Αρχείο 'Υ
λικού Προφορικής Παράδοσης, Καππαδοκία 326 (Ποτάμια). Τό υλικό προέρχεται άπό 
τά Κεφάλαια ΙΒ' καί ΙΘ' πού άφοροϋν στή Λαϊκή Λατρεία καί στις Σχέσεις Ελλήνων καί 
Τούρκων στήν Καππαδοκία.

18. Πίστευαν ότι ό τεκές καταλάμβανε τόν χώρο παλαιότερου μοναστηριού τοϋ "Αγιου 
Χαράλαμπου. Βλ. Α. Λεβίδου, Al εν Μονολίθοις μονα'ι τής Καππαδοκίας, Κωνσταντινού
πολη 1899 σ. 98. ’Επίσης, Σκαλιέρη, Λαοί καί Φυλαί, σ. 155. Ό Ιερός χώρος βρισκόταν 
κατά τόν W. Ramsay στήν θέση τής πόλης Δόαρα, έδρα παλιάς έπισκοπής. Historical 
Geography of Asia Minor, Λονδίνο 1890. Ό Λεβίδης πάντως άναφέρει ότι ή θέση τής 
άρχαίας πόλης είναι άγνωστη: Ιστορία τής Καππαδοκίας, ’Αθήνα, 1885, ι, σ. 261. Ή ταύ
τιση τοϋ ναοΰ τοϋ Άγιου Χαραλάμπους μέ τοϋ Χατζή Μπεκτάς είχε έπιζήσει στήν Καπ
παδοκία μέχρι τόν 20ύ αιώνα. Βλ. ΚΜΣ Κπ 2 (Άκσεράϊ), Κπ 55 (Άγιρνάς).

19. Hasluck, Christianity and Islam, σ. 83. Κατ’ άλλη έκδοχή, οί ίδιοι οί Μπεκτα- 
σήδες τής Καππαδοκίας έλεγαν τόν Άγιο Εύστάθιο άρχηγό τοϋ τάγματός τους. Βλ. Ν. Σ. 
Ρίζου, Καππαδοκικά, Κωνσταντινούπολη 1856, σ. 96.

Ό Άγιος Εύστάθιος δέν συναντιέται συχνά στις μαρτυρίες άπό τήν Καππαδοκία τοϋ ’Αρ
χείου ΚΜΣ. Είναι ίσως παλαιότερη λατρεία. Στό ’Ίντζεσου λ.χ. έκκλησία τοϋ Άγ. Εύστά- 
θιου χτίσθηκε τελευταία φορά τό 1729. Βλ. ΚΜΣ Κπ. 79 (’Ίντζεσου). ’Επίσης στή Μεγα- 
ρισό, άναφέρεται έκκλησία τοϋ Άγ. Εύστάθιου πού έγινε τζαμί άπό τούς Τούρκους. Κπ 
326. (Ποτάμια).

189



ΚΑΤΕΡΙΝΑ A. ΜΠΟΥΡΑ

καί πέθαναν. Το χωριό ολόκληρο ισχυριζόταν ότι καταγόταν άπό τούς άπο- 
γόνουςτου20. 'Ο γάμος του Χότζα Άχμέτ μέ τήν Χριστιανή 'Μηνή’ οδηγεί 
στην υπόθεση κάποιας σχέσης του άγιου με προηγούμενη λατρεία, πιθανόν 
τοϋ 'Αγίου Μηνά21 καθώς υποδηλώνει τό όνομα 'Μηνή’22.

'Ο Μπεκτασικός τεκές κοντά στήν πόλη ’Αλατζά (Samaspur tekke) ήταν 
έγκαταλελειμμένος στις άρχες τοϋ αιώνα23. Τό εσωτερικό του ήταν χτισμένο 
μέ τή μορφή χριστιανικού σταυροΰ τοϋ οποίου ή μιά πλευρά ήταν στραμμένη 
προς τήν άνατολή. Τό κτίριο ήταν παλαιότερα έλληνικό μοναστήρι24, δέν υπάρ
χει όμως ένδειξη σε ποιόν άγιο ήταν άφιερωμένο.

Τόν περασμένο αιώνα, μιά λαξευτή έκκλησία βρέθηκε στή Μαμασό. Τό τέ
μενος άποδόθηκε στόν "Αγ. Μάμα25 26 καί χρησιμοποιήθηκε άπό τούς Χριστια
νούς καί τούς Μωαμεθανούς τής περιοχής γιά τήν τέλεση των θρησκευτικών 
τους καθηκόντων. Τή φροντίδα τοϋ ναοΰ είχαν άναλάβει δερβίσηδες 2β.

Τόν τεκέ τοϋ Νασρεντίν ή Νουσρεντίν, στή Ζήλε τοϋ Πόντου, τιμούσαν οί 
Χριστιανοί διότι πίστευαν ότι περιείχε τόν τάφο των Σαράντα Μαρτύρων τής 
Σεβάστειας. Λεγόταν Κηρκλάρ Τεκές (τεκές των 40) καί φημολογεϊτο ότι

20. Τό χωριό στις άρχές τοϋ αιώνα, κατοικεϊτο άπό Κηζηλμπάσηδες. Hasluck, Ambi- 
gious Sanctuaries, σ. 103.

21. ‘Ο τεκές στόν τάφο τοϋ Χότζα Άχμέτ καταλάμβανε, σύμφωνα μέ τήν τοπική μου
σουλμανική παράδοση τό χώρο παλιοΰ χριστιανικοΰ μοναστηριοΰ. Αυτόθι. 'Η λατρεία τοϋ 
"Αγ. Μηνά πρέπει επίσης νά ήταν άρκετά παλαιότερη. Σπάνια άναφέρεται στις μαρτυρίες 
τοϋ ΚΜΣ, ένώ ό Ρίζος άναφέρει ότι στόν κατεστραμμένο ναό τοϋ Αγίου προσεύχονταν οί 
κάτοικοι της Ταυλουσούν «έν καιροί λιμοΰ καί αύχμοΰ», Ρίζος, ο.η., σ. 75.

22. 'Ο Λεβίδης στήν 'Ιστορία τής Καππαδοκίας, άναφέρει τήν ΰπαρξη προχριστιανικής 
λατρείας τοϋ θεοΰ 'Μηνάς’ διαδεδομένης σ’ όλη τήν Μικρά ’Ασία. Βλ. σ. 26 - 28.

23. Hasluck, Christianity and Islam, σ. 505.
24. W. J. Hamilton, Research in Asia Minor, Portus and Armenia, i., Λονδίνο 1842, 

σελ. 403.
25. Hasluck, Ambigious Sanctuaries, σελ. 105 - 6. Τό μαρτύριο τοϋ Άγιου Μάμαν- 

τος, τοποθετείται στήν περιοχή Ντελικλή Ντάγ της Καισάρειας. Τ’ όνομά του είναι συνδε- 
δεμένο μέ τή λαϊκή ιατρική καί μαγεία καί τό σέβονταν οί Τοΰρκοι μαζί μέ τούς Χριστια
νούς. ΚΜΣ, Κπ 45 (Καισάρεια).

26. Βλ. Δ. Πετρόπουλος - Ε. Άνδρεάδη, Ή θρησκευτική ζωή στήν Περιφέρεια Άκ- 
αεράΐ - Γκέλβερι, ’Αθήνα, 1971, μέ πληροφορίες άπό έρευνες τοϋ Κ.Μ.Σ. σ. 92 - 94. Τούτη 
ή έκκλησία - τζαμί άναφέρεται σάν τόπος προσκυνήματος Ελλήνων, ’Αρμενίων καί Τούρ
κων. Βλ. Hasluck, Ambigious Sanctuaries, σ. 106. ’Εκτός άπό τό γεγονός ότι οί Μπεκτα- 
σηδες είχαν επιρροή στήν περιοχή, δέν υπάρχει άλλη ένδειξη ότι οί δερβίσηδες άνήκαν στό 
τάγμα των Μπεκτασήδων. Δερβίσηδες, άλλωστε, άποκαλοΰσαν οί "Ελληνες τής Καππαδο
κίας τούς Κηζηλμπάσηδες:

« Στά τούρκικα χωριά γύρω άπό τό Τσουχούρ καί τό Καράτζορεν είχε κρυπτοχρισεια- 
νούς. Ντεβρίσ (sic) ή Κιζιλμπασ τούς λέγανε οί Τοϋρκοι. Πίνανε ούζο, κονιάκ, κρασί, δέν 
είχανε τζαμί, λέγανε πώς είναι δικός τους ό Άγιος Χαράλαμπος κι άφήνανε οί άντρες γένια 
σάν τόν Άγιο. . .» ΚΜΣ. Κπ. 55 (Άγιρνάς).
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ήταν παλαιότερα χριστιανικό τέμενος27 μέ το ίδιο δνομα. Ή μεγάλη Σιϊτική 
έπιρροή στήν περιοχή ένισχύει την υπόθεση ότι ό τεκές είχε σχέση μέ τούς 
Μπεκτασήδες 28.

Μερικά χιλιόμετρα δυτικά τής Ποντοηρακλείας (Benderegli) στήν Παφλα- 
γονία υπήρχε ένας τουρμπές τον όποιο έπισκέπτονταν κάθε χρόνο οί Χριστια
νοί πιστεύοντας ότι περιείχε τον τάφο τοΰ Άγ. Θεόδωρου του Στρατηλάτη. 
Στον ίδιο χώρο οΐ Μουσουλμάνοι προσκυνούσαν τον τάφο τοΰ Γαζή Σαχίντ 
Μουσταφά. Τή φροντίδα τοΰ τουρμπέ είχε άναλάβει τούρκισσα πού έπαιρνε 
τίς προσφορές των προσκυνητών κι άπύ τίς δύο θρησκείες29. Παρόμοια και 
στον τάφο τοΰ Άγ. Πολύκαρπου στή Σμύρνη, ή μίτρα τοΰ αγίου τον όποιο 
είχαν υιοθετήσει οί Μπεκτασηδες της περιοχής 30, ήταν άντικείμενο προσκυνή
ματος Χριστιανών καί Μπεκτασήδων. Μπεκτασήδες είχαν επίσης καταλάβει 
το χώρο παλαιότερου χριστιανικού ίεροΰ στήν ’Αττάλεια31.

Στο δρόμο πού χρησιμοποιούσαν οί προσκυνητές πού πήγαιναν άπύ τήν 
Κωνσταντινούπολη στή Συρία, στά νότια τοΰ Έσκί-Σεχίρ, βρίσκεται το χωριό 
Σεϊντή-Γαζή. Στο χωριό υπήρχε, πάνω σε λόφο, τεκές πού ανήκε στούς Μπεκ
τασήδες καί περιείχε τούς τάφους τοΰ ηρώα Σεϊντή Μπαττάλ Γαζή καί τής 
συζύγου του, πού ή παράδοση έλεγε ότι ήταν πριγκίπισσα χριστιανή32. Κατά 
τον Κιατήπ Τζελεμπή ό τεκές «έκτίσθη ύπό έπιφανών τινών άνδρών έκ τής 
οικογένειας τοΰ Μιχάλογλου»33. Τόν τεκέ, κατά τήν παράδοση, έπισκέφθηκε

27. Hasluck, Ambigious Sanctuaries, σ. 104. Ή λατρεία των 40 Μαρτύρων ήταν 
διαδεδομένη καί στούς χριστιανούς ('Έλληνες καί ’Αρμένιους) τής Καισάρειας. Βλ. ΚΜΣ, 
Κπ 45 (Καισάρεια). Στά χωριά τοΰ ’Αγιρνάς οί Τούρκοι έδειχναν σεβασμό στη λατρεία 
των 40 Μαρτύρων. ΚΜΣ, Κπ 53 (’Αγιρνάς).

28. Hasluck, Ambigious, Sanctuaries, σ. 104. Γιά τή λατρεία των 40 άπό τούς Μπεκ
τασηδες, βλ. έπίσης Brown, δ.π., σ. 202 - 3.

29. Μοναδική πάντως ένδειξη επιρροής Μπεκτασήδων στην περιοχή μπορεί νά θεωρη
θεί τό κοντινό χωριό Μπετεσλέρ πού μπορεί νά ερμηνευτεί σαν παραφθορά τού Μπεκτασλέρ 
δηλ. Μπεκτασήδες, Hasluck, Ambigious Sanctuaries, σ. 105. Ό τουρμπές αύτός άναφέρε- 
ται δτι βρισκόταν στο τούρκικο χωριό Έλεσλέρ ή Έλετσλέρ κοντά στό Άλαπλί. Ό τάφος 
αύτός ήταν τόπος λατρείας των Τούρκων ένώ οί χριστιανοί πήγαιναν έκεϊ καί έκαναν παρά
κληση. «Έκεΐ σέ μιά παράγκα μέσα ήταν 2 φέρετρα. Το ένα το μεγάλο τού Άγ. Θεοδώρου 
καί τό άλλο, τό μικρό, τού γραμματικού του. Οί Τούρκοι τόν λέγανε τον Άγ. Θεόδωρο 
Σεΐτ Μουσταφά». . . «Τόν τάφο πρόσεχαν τουρκάλες άπό ’κείνο τό χωριό σάν καντηλα- 
νάφτησες». ΚΜΣ. Παφλαγονία. Περιφ. Ποντοηράκλειας, 3. Στήν κοιλάδα τής Κρώμνης 
τοΰ Πόντου, υπήρχαν κρυφές έκκλησίες κρυπτοχριστιανών άφιερωμένες στόν Άγ. Θεόδω
ρο. Βλ. Dawkins, δ.π., σ. 262, σημ. 1.

30. Στήν περιοχή γύρω άπό τή Σμύρνη υπήρχαν χωριά Ταχτατζήδων. Βλ. Ν. Μηλιώρη, 
Οί Κουπτοχοιστιανοί, Αθήνα 1962, σελ. 79.

31. Hasluck, Ambigious Sanctuaries, σ. 104.
32. Αυτόθι, σ. 103.
33. Ό Μιχάλογλος φέρεται σάν Έλληνας χριστιανός πού άσπάσθηκε τόν ’Ισλαμισμό καί
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ό ’ίδιος ό Χατζή Μπεκτάς, ό Hasluck δμως υποστηρίζει δτι το ιερό περιήλθε 
στα χέρια των Μπεκτασήδων περί τον 16ο αιώνα. 'Η περίπτωση τοϋ χωρίου 
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, έξαιτίας των χριστιανικών — φαινομενικά του
λάχιστον— συνηθειών πού διατηρούσαν οί Τούρκοι κάτοικοί του34. Εξάλ
λου σύμφωνα με τή μαρτυρία τής ”0. Βατίδου, στίς τέσσερις γωνιές τοϋ 
τάφου πού περιλάμβανε ό τεκές, ήταν στημένα 4 μανουάλια μέ ανάγλυφες 
τίς εικόνες τοϋ Χρίστου καί τής Παναγίας35. 'Ο τεκές, πού ήταν άπύ τά 
πιο σημαντικά κέντρα τών Μπεκτασήδων στή Μ. ’Ασία παρήκμασε μετά 
τήν καταστροφή τών Γενιτσάρων καί το διωγμό τών Μπεκτασήδων πού έπα- 
κολούθησε.

Οί τεκέδες καί οί τόποι προσκυνήματος δεν άποτελοΰν τά μοναδικά παρα
δείγματα τής μικτής λατρείας άπύ Χριστιανούς καί Τούρκους στήν ’Ανατολή. 
Οί Άλεβήδες τής Μικρας ’Ασίας έδειχναν μεγάλο σεβασμό στούς άγιους τών 
Χριστιανών36, ιδιαίτερα στον "Αγιο Βασίλειο στήν Καππαδοκία37, καθώς 
καί στον Προφήτη Ήλία καί τον "Αγιο Γεώργιο, πού άποκαλοϋσαν Χιδίρ 
Έλλές (Hidirellez). Ή λατρεία τών δύο άγιων (πού παριστάνονταν καβαλ- 
λάρηδες στή λαϊκή παράδοση) ήταν συνδεδεμένοι μέ τή βροχή στήν Καππα
δοκία38. Στο τούρκικο χωριό Καραϊσάρ (Karahissar), άναφέρεται ή ύπαρ
ξη «τούρκικου τεκέ πού λέγεται Χιτιρλές Τεπεσί»39. Στο λόφο αυτό άνέ- 
βαιναν Τούρκοι καί Χριστιανοί καί έκαναν λιτανεία σέ περίοδο άνομβρίας. 
Λιτανείες καί παρακλήσεις γιά βροχή έκαναν οί Τούρκοι μαζί μέ τούς

υπηρέτησε τόν Σουλτάνο Όσμάν Α'. Βλ. A. Mordtman: «Σεΐδι-Γάζι», 'Ελληνικός Φιλο
λογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Θ (1874 - 77), Παράρτημα σ. 14 - 27.

34. Βατίδου, δ.π., σ. 42 - 3.
35. Αυτόθι. Περιγραφή τοϋ τζαμιού ΚΜΣ, Κπ. 45 (Καισάρεια) δέν αναφέρει τά μα

νουάλια. Άναφέρθηκε άπό διάφορους μελετητές, δτι ό τεκές κατελάμβανε τύ χώρο παλαιό- 
τερου χριστιανικού τεμένους, δέν υπάρχουν δμως άρκετές ενδείξεις. Hasluck, Christianity 
and Islam, σ. 705 - 10.

36. Στις περισσότερες μαρτυρίες πού βρίσκονται στύ ’Αρχείο τοϋ ΚΜΣ, άναφέρονται 
περιπτώσεις πού οί Τούρκοι τιμούσαν τούς αγίους τών χριστιανών καί έδειχναν πίστη καί 
σεβασμό στή λατρεία τους.

37. ΚΜΣ, Κπ 45 (Καισάρεια). «Στύ Ούλοΰ Τζαμί της Καισάρειας λέγανε πώς υπήρχε 
τύ λείψανο τοϋ Άγιου Βασιλείου. Γιά νά τύ δοΰν κατέβαιναν στύ υπόγειο πού τούς όδηγοΰσε 
ένας Τούρκος». ΚΜΣ, Κπ 46 (Καισάρεια).

38. *0 "Αγιος Γεώργιος πού ή πατρίδα του έλεγαν δτι είναι τά Ποτάμια της Καππαδο
κίας, βλ. ΚΜΣ, Κπ 326 (Ποτάμια), ήταν προσφιλής άγιος τών Τούρκων καί στή Μαγνη
σία. Πίστευαν δτι έλευθέρωσε τή Μάνα τού Νερού. Βατίδου, δ.π., σ. 21. «Ό Άη-Γιώργης 
τιμοΰνταν άπύ τούς Τούρκους γιατί κάποτε έλευθέρωσε τύ νερό πού φύλαγε ένας δράκος». 
ΚΜΣ, Κπ 168 (Άραβισός), έπίσης Κπ 60 (Άνδρονίκι).

39. Δηλ. Λόφος (8χι τεκές) τού Άγ. Γεωργίου. ΚΜΣ, Κπ 326 (Ποτάμια). Ό τεκές 
θά πρέπει νά ήταν σέ παρακμή πολύ πριν τύ 1922. Άναφέρεται σαν «έρειπωμένο σελτζου- 
κικύ μνημείο» δπου γινόταν λιτανεία, ΚΜΣ, Κπ 68 (’Έρχιλετ).
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Χριστιανούς καί σε ξωκκλήσια του Προφήτη Ήλία40, στήν Καππαδοκία.
Οί πτυχές του φαινομένου τής μικτής λατρείας στήν Μικρά ’Ασία δεν είναι 

πάντα άποτέλεσμα, ούτε άποτελοϋν ενδείξεις τής Μπεκτασικής επιρροής στήν 
περιοχή. Οί Μπεκτασήδες ήταν ενα τάγμα πού τηρούσε μεγάλη μυστικότητα 
καί έπομένως τά στοιχεία πού άποδεικνύουν τή σχέση τους μέ άλλες θρησκευ
τικές ομάδες στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία είναι έντελώς περιστασιακά καί 
έμμεσα. Είναι δμως βέβαιο δτι οί θρησκευτικές τους άντιλήψεις ήταν άρκετά 
εύρεϊες ώστε νά διευκολύνουν τή συμφιλίωση μεταξύ των λαών τής ’Ανατο
λής καί νά μήν άποκλείουν άπό το τάγμα τους ακόμη καί μέλη άλλων θρησκευ
τικών κοινοτήτων. Στα τέλη μάλιστα του περασμένου αιώνα ένας χριστιανός 
"Ελληνας, ό Άντωνάκης Βαρσάμης κατέλαβε σημαντική θέση στο τάγμα στήν 
περιοχή τής Προύσας41.

Σ’ δλη τή διάρκεια του 19ου αιώνα οί Μπεκτασήδες ήταν έπιδεκτικοί επιρ
ροών άπύ νέες ιδέες καί διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο «στο ’Οθωμανικό μεταρ- 
ρυθμιστικό κίνημα, δπως συνέβη μέ τούς τέκτονες στά μεταρρυθμιστικά κι
νήματα τής Δυτικής Ευρώπης»42. Το τάγμα τύπωσε τότε ένα άριθμύ φυλλα
δίων μ’ επαναστατικό περιεχόμενο —· μεταφρασμένα πιθανόν άπό γαλλικά έν
τυπα — τά όποια διακινήθηκαν άπό φωτισμένα μέλη του τάγματος. ’Ενδεί
ξεις υπάρχουν επίσης δτι οί Μπεκτασήδες συνδέθηκαν μέ οργανώσεις τών Νεο- 
τούρκων στήν περίοδο πού προηγήθηκε του κινήματος τού 190843. ’Ανεξάρ
τητα δμως άπύ τις σχέσεις τους μέ τύ νεοτουρκικό κίνημα, γεγονός παραμένει

40. ΚΜΣ, Κπ 140 (Ζίλε). Βλ. έπίσης Κπ 65 (Βέξε).
41. Hasluck, Christianity and Islam, σ. 166. Βλ. έπίσης καί Lady Blunt, Turkey 

and its People, ii σ. 278. '0 Hasluck άναλύοντας μιά σειρά άπό έμμεσες ενδείξεις συμπε
ραίνει δτι ό Ρήγας Φεραΐος είχε σχέση μέ τό τάγμα. Βλ. Christianity and Islam, σ. 595. 
*0 Mendelson Bartholdy άναφέρει έπίσης δτι ό Όδυσσέας Άνδροϋτσος υπήρξε μέλος 
τοϋ τάγματος. Βλ. ’Απολογία Όδυσσέως Άνδρούτσου, ’Άννινου: 'Ιστορικά Σημειώματα, 
’Αθήνα 1966, σ. 102.

42. G. Young, Constantinople, Λονδίνο 1926, σ. 198. Γιά τό λόγο αυτό διώχθηκαν άπό 
τόν Σουλτάνο Μουράτ πού θέλησε νά περιορίσει την έπιρροή τους. Ό Fazil Bey, φίλος τοϋ 
Βολταίρου, άναδιοργάνωσε τό τάγμα πού έκτοτε έγινε φορέας μεταρρυθμιστικών ιδεών 
στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία. Τό 1897 φημολογεϊτο άκόμη δτι τύ τάγμα συνδέετο μέ 
γαλλικές μασονικές στοές. Βλ. R. Davey, The Sultan and his Subjects, Λονδίνο 1897, 
σ. 98. Την Ιδια περίπου εποχή, ό Brown άναφέρει δτι Τούρκοι φίλοι του είχαν γίνει μασό
νοι στήν Εύρώπη, κυρίως στή Γαλλία, δέν γνώριζε δμως κανένα Μπεκτασή δερβίση πού νά 
ήταν ταυτόχρονα καί Μασόνος. Συμπληρώνει δμως, δτι παρ’ δλ’ αύτά οί Μπεκτασήδες οί 
ίδιοι θεωρούσαν δτι ήταν κάτι άνάλογο μέ τούς Μασόνους καί αισθάνονταν ένα είδος άλλη- 
λεγγύης γι’ αυτούς. Τή λέξη πάντως 'farmason’ (δηλ. τέκτων) χρησιμοποιούσαν οί Τούρ
κοι μέ τήν έννοια τοϋ άθεου δπως συχνά άποκαλοΰσαν τούς Μπεκτασήδες καί άλλα δερβι- 
σικά τάγματα. Βλ. Brown, ό'.π., σ. 64.

43. Γιά τή σχέση τών Νεοτούρκων μέ δερβισικά τάγματα βλ. E. Ramsaur: «The Be- 
ktashi Dervishes and the Young Turks», Moslem World, 1942, σ. 7 - 14.
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οτι τό τάγμα υπήρξε φορέας τόσο των αντιλήψεων τής συμφιλίωσης των λαών 
τής Αυτοκρατορίας, όσο καί των φιλελεύθερων πολιτικών άντιλήψεων τίς ό
ποιες έξέφραζαν τότε οΐ Νεότουρκοι.

Μετά τήν επανάσταση του 1908 καί ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση τών 
ιδανικών τής συμφιλίωσης πού διακήρυξαν οί Νεότουρκοι, οΐ σχέσεις τών 
Τούρκων μέ τούς Χριστιανικούς λαούς διένυσαν μιά νέα φάση δυσπιστίας στη 
Μ. ’Ασία44. Οί σχέσεις τών Μπεκτασήδων μέ τούς Χριστιανούς δεν έμεινε 
άναλλοίωτη μέσα στην καινούργια πραγματικότητα πού άρχισε νά διαμορφώ
νεται στην έπαρχία. ’Εξάλλου ό πληθυσμός τής Μικράς ’Ασίας είχε τότε ήδη 
αλλοιωθεί σημαντικά μέ τήν μαζική εισροή Τούρκων προσφύγων πού έγκατα- 
στάθηκαν έκεϊ στή διάρκεια τής βασιλείας του Άβδούλ Χαμίτ45. Το Μπεκτα- 
σικύ τάγμα δέν έχασε τή δύναμή του, άρχισε όμως νά προσλαμβάνει ένα όλο 
καί περισσότερο «τουρκικό» χαρακτήρα46.

Παρ’ όλα αυτά οΐ Μπεκτασήδες, μέσα από τήν παράδοσή τους, τή λατρεία 
τους καί τή φιλελεύθερη αντίληψη μέ τήν οποία άντιμετώπισαν τά κοινωνικά καί 
θρησκευτικά προβλήματα στήν πορεία τής ’Οθωμανικής ιστορίας, υπήρξαν 
οί φορείς καί συνεχιστές μιας πολιτιστικής παράδοσης πού διαμορφώθηκε μέ
σα άπό τή συμβίωση τών λαών στή Μικρά ’Ασία. 'Η άνταλλαγή τών πληθυ
σμών, πού ακολούθησε τήν Μικρασιατική καταστροφή το 1922, έθεσε ένα ξα
φνικό τέρμα στήν έξέλιξη τούτης τής παράδοσης. 'Η επίπτωση τής άνταλλα- 
γής στο λαϊκό πολιτισμό τής Μικράς ’Ασίας συνοψίζεται στή σύντομη μαρ
τυρία του Μ. Πολύβιου πού βρίσκεται στό άρχεΐο του ΚΜΣ47:

Παραξενεύεται πού άκούει στήν Ελλάδα, ό άσκητικός αυτός γέρος, τυ
φλός άπό χρόνια, τό «'Άγιος Βασίλης έρχεται». Μά άπό που πιά έρχε
ται; Τώρα πού φύγανε οΐ "Ελληνες πού ζούσανε κοντά του, έφυγε κι ό 
"Αγιος Βασίλης. "Εγινε κι αύτός άνταλλάξιμος.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΜΠΟΤΡΛ

44. ΚΜΣ, Κπ 79 (Τντζεσου).
45. Βλ. W. Ramsay, The Intermixture of Races in Asia Minor, Λονδίνο 1917, σ. 39.
46. Ή χρήση άποκλειστικά τής τουρκικής γλώσσας άπό τούς Μπεκτασήδες, ακόμα καί 

όταν ή επίσημη γλώσσα τών κύκλων τοϋ παλατιού ήταν τά Περσικά καί ή θρησκευτική ζωή 
κάτω άπό έντονες ’Αραβικές επιρροές, συνέβαλε όχι μόνο στήν αόξηση τής δημοτικότητας 
τών Μπεκτασήδων άλλά συνετέλεσε καί στή διατήρηση τών τουρκικών στοιχείων στήν τουρ
κική γλωσσική παράδοση. Γιά τή συμβολή τών Μπεκτασήδων στήν τουρκική άναγέννηση 
βλ. Halide Edip, Turkey Faces West, N. 'Υόρκη 1973, σ. 39, 40, 42.

47. ΚΜΣ, Κπ 46 (Καισάρεια).
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