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ekizinci yiizyllda Nigdbur'da dunyaya gelip, da- hayL1 menklbe ve kerdmetleri, Bektagilerin "Veldyetnd- 
ha sonra Anado1u'~a go$ eden Hacl Bektq ,  Su- me" adlnl verdikleri kitapta anlatrllr. VelByetndme, bek- 
lucakarahoyiik'de (bugiinkii Hactbektq) Hakk'a t q i  geleneginin n u l l  kurulup geligtigini, inan5 ve ahliik 

yiiriimugtiir. Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinden sa- esaslarlnrn ne oldugunu, Hacl Bektq'a d2ir rivdyetleri, 
yllan Hacl Bektq  Veli geyhinin dergiih~nda ii$ yrl hizmet kedmet  hikgyelerini anlatan destdni bir eserdir. Tarihi 
ettikten sonra, ~eyhinden emdnecleri ve ic2zitlnr allr. kaynak olarak ancak slki bir siizgecten gefirilerek yarar- 
Seyhinin; "Mujde olsun ki Kutbu'l-akt2bllk senindir; lanrlabilecek olan bu menklbeier, tarihi olaylarr gerqek 
krrk yrl hukmun vardlr. Simdiye dek bizimdi, bundan yonleriyle karlglk bir biqirnde bir destan havaslnda an- 
sonra senindir. Biz bu yokluk yurdunda lok  eglenmeyiz, lattlklarl i ~ i n  ciddi bir tenkide i h t i y a ~  gosterrnektedir- 
dhirete gideriz. Var, seni RClrn (Anadoluya saldlk, Sulu- ler. 
cakarahoyuk'u sana yurt verdik, RCim abdallarrna (Ana- ~ ~ ~ ~ ~ k l ~ ~ ~ ~  verdigi bilgilere gore, H~~~ ~ ~ k ~ ~ ~ ,  o s -  
dolu Abdallarr) seni bag yapcrk"' dernesi uzerine Hacl manll ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ i ~  askeri gucu elan yeniGeri ocaglnln pi- 
Bektag, Anadolu'ya gelmek iqin yola crkar. ri sayrlrncgt~r. Bektqilik de Osnranlr s~n l r la r~nln  ulagt~gc 

Hacl Bektag'ln Amasya, K ~ r ~ e h i r ,  Kayseri ve Si- her tarafa yayllmlgtlr. Mensuplarr, Hacr Bekcag'r kerirnec 
vas'dan Karacah6yiik'e gelip yerlegtigi - sdhibi bir veli olarak kabul ederler. Sii- 
tarihqiler tarafrndan da kaydedilrni~ Bektagi ziirnreleri dr~rndakiler de; ge- 
bulunmaktadrr.' Mezarlnln Karacaho- nellikie, a d ~ n r  saygr ile ve adlnrn sonu- 
yiik'te (Hac~bektaz) olduku bilinmek- na "veli" s ~ f a t ~  gecirerek anarlar. As11 fa- 
tedir. 8liyet alanr Anadolu'da yerlegrnig olan 

Ogrenimini ve rn8nevi egitimini Turkmenlerin arasr olan Hacl B e k t a ~  

Horasan dolaylarrnda, bir b a k ~ m a  Yese- Veli ile Bekta~iler, daha sonra yeniqeri- 

vi okulu qevresinde camamladigl kabul ler arasrnda ve devlerin Avrupa toprak- 

edrlen Hacr Bekta~ ,  Mogollarrn saldrrr- larrnda bile degigik zumreler aras~nda 
larr ve istil8larr uzerine muhternelen taraftarlar bulmuglardrr. 
klrk ya~larlnda iken Anadolu'ya gel- Hacr B e k t a ~  gif8hi kultururnuzun 
mi~t i r .  Ahrned Yesevi'nin halifelerin- temsilcisi oldugu kadar, aynl zamanda 
den Lokrnan Perende'nin yanlnda ma- . yazlll kiilturumuze de kaynakl~k eden 
nevi eEitirnini ikm81 etmigtir. Bu yolla - eserler brrakrn~gcrr. Nicekim, Fuad 
Yc.sevilige intisap etmig olan Hacl Bek- H a c ~  Bektap~ Veli Heykeli Kopriilii, "Anadolu'da Isllmiyet" ad11 
ra?, kendisi gibi Anadolu'ya gelmig makglesinde Hacc B e k t a ~  Veli'nin bir 
oian Horasan Erenlerinden biri olrnu~tur .  Bu baklrndan Fdtiha Tefsiri, bir Mak818t'r, bir de Farisi bir eseri oldu- 
Ycseviligi Anadolu'ya getiren erenler arasrnda Hacl Bek- &nu nak1etrnektedir.-' 
cas'ln vellyet mercebesine yiikselmi~ ve "Hacr Bekta? Ancak, d b S n r a  bu konuda qallgan araStlrlcllar 
Vcli" olarak anrlan onemli bir mevkiye s8hip oldugu ka- Hacl ~ e k t ~ ' ;  ;it bagka eserlerin de bulundu@nu 
bul edi1rnektedir.j etrnig!erdir. "Kit8bu'l-Fev8'id, Sathiyye, Hacr Bektag'rn 

H~~~ ~~k~~~~~~ ~ ~ l ~ ~ ~ k ~ ~ ~ h ~ ~ ~ k . ~  yerleStikten son- Nasihatleri, Besrnele Serhi" ve digerleri bunlardandlr.' 

m. ~evresinde bit sok insanln toplandrgr ve onlarin egi- H a c ~  Bektaz'rn i n a n ~  ilkelerini, fikirlerini aqlklayan 
clmi ile meSgul oldugu ozellikle menkrbeierde yer alan ve onun gahsiyetini tanrrnamlza kaynakllk eden Mak8- 
riv2yetlerden anlag~lrnaktadrr. Nicekirn H a c ~  Bektag'ln 18t'ln as11 arapqa oldugu, ancak daha sonra Tiirkseye qev- 
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rildigi bilinmektedir. VeliiyecnPme'de "Said Emre'nin 
MakPlPt'~ Turkqe'ye qevirdigi" bildirilmektedir. Olduk- 
Fa zengin bir nisha 6zellijjine siihip olan bu eserin man- 
zum ve mensur b i r~ok  nushalar~ bulunmaktadlr. Bu nus- 
halardan yola Ctkarak MakIlIt'ln edisyon kritikli negrini 
yapan Prof. Dr. Esad Cogan'ln yaylnlnl esas alan Huseyin 
Ozbay bu eseri ~Idelegtirmigtir.~ 

Biz de bu son sldelegtirilmig yaylndan yararlanarak 
MakPlPt'a gore insan anlaylpnl tesbit etmeye ~allgacaglz. 
Ayrlca, MakllPt'taki bilgilerden yola c~karak XIII. yiiz- 
yllda Anadolu'da kullanllan araq, gereg ve k~ylfetler ile 
t o ~ l u m  havat~ hakklndaki kavramlar~ ve muesseseleri ta- 

ak11 ve guzel ahlPktir. Bu u~ nesneye sPhip kimseler ~ o k  
talihli ve ulu kigilerdir".' 

Bir bagka boliimde; can US turlu ele alrnmaktadlr. 
"Birinci cana cismPni ruhtur denir ki; ceni diri kllar, di- 
ken b a t t ~ g ~ n ~  ve kll Cekildigini duyar. 1kinci cana me;? 
rQhu, yqama ruhu denir. Yer, iger; ac~klr  ve susar. UCun- 
cu cana rQh-i reIn (yuriiyen, akan ruh) denir ki ten uyu- 
yunca ~ ~ a n l r " . ~  

MakllPt'a gore insan toprak, su, ate? ve yelden (ha- 
va, riizglr) mutegekkil dorc unsurdan miirekkep olarak 
yarat~lmlgtir. Bu dort unsur, dort boluk insanla kargllag- 

nlmaya ~allgacaglz. ttrlllr: 

"Birinci bdluk; Pbidlerdir. Bunlar geriat kavmidiir 
I. MAKALAT'A G ~ R E  INSAN ve as~llarl yeldendir. Ye1 hem zifi? verici hem de kuwet- 

H a c ~  Bektq Veli'nin hacimce en genig ve muhteva- tir; bu sebeple bunlar da gece gundiiz Hakk'ln ibgdetin- 

sl baklmlndan da Gok onem arzeden MakPIPtpl Turk-is- den ayr~lmazlar. Ye1 esmeyince ekinler samanlndan ayrll- 

lgm diigunce tarihi baklmlndan da uzerinde durulmasl maz, butun Plem kokudan hellk o l ~ r d u " . ' ~  

gereken onemli bir eserdir. Eser bqtan sona dikkacle "lkinci bdluk; zlhidlerdir. Bunlar~n as11 atestendir 
gozden gegirildiginde insanln manevi terbiyesinin nasrl ve burilar tarikac taifesidir. Bu sebeple gece gunduz yan- 
mumkun olacaglnln yolunu gosterdigi g d ~ l i i r .  malar~, kendilerini yakmalar~ IPz~md~r"." 

Nitekim H a c ~  Bektq Veli, Maklllt'ta "Seriat", "Ta- "Ugiincu boluk, lriflerdir. Bunlar~n as11 sudand~r ve 
rikat", "Marifet" ve "Hakikar"'ln makamlarl uzerinde bunlar marifet taifesidir. Su hem kendisi temizdir, hem 
durur. lslPmiyetin inanc esaslarln~ Tiirkler'in anlayabile- de temizleyicidir. Bu sebeple lrif de hem temiz olmalt, 
cegi bir biqimde yorumlar. Onun hem de temizleyici".12 
dugunceleri Kur'Pn Pyetleri ve "Dorduncu taife; muhibler- 
Hz. Muhammed'in hadisleri ile dir. Bunlar hakikac tlifesidir ve 
yogrulmakcad~r. Bunu yaparken bunlar~n as11 topraktand~r. Top- 
insana, once kendini tanlmasl i ~ i n  rak teslimiyet ve rrzPyt temsil 
kendi nefsinden, iizerinde yagadl- eder. Bu yuzden muhib de tesli- 
& I  ve tanld121 diinyadan ornekler miyet ve r1z2 iqinde ~ l r n a l l d l r " . ~ ~  
verir. 

Asllnda bu dort unsur butun 

1. INSANIN YARA TILISI  Hac~ Bekca$i Veli ve ilk halifeleri rninyatiiru insanlarda bulunur. Ancak, insan 
bunlardan biri ile one pkar. Gordu&i 

MakPliit'in onuncu bolumunde; "Bu bolurn terbiye sonucu ye1 gibi $if; verici ve g i i~ lu ,  ate? gibi ya- 
Adem'in s~fatlni beyan eder" bag11g1 altlnda, "Biz k lc~,  su gibi temiz ve de toprak gibi teslimiyet~i; algak 
ffdem'in ziirriyetinden yaylldlk" denildikten sonra, gonullu olur. Sonunda; "toprak.trpraga, su suya,   el ye- 
ffdem'in yaratlllg hikIyesine yer verilmekcedir. Adem'in le, ate? atege d~ner"."  
diinya cografyasln~n muhtelif topragrndan qekillendigi Dort dortluk insandan; "dedikodu, dlvP ve guphe 
iWde edildikten sonra nurla donandlg~ belirtilmektedir. Ibidlerindir. IbIdet, korku, umit ve "ilme'l-yakin" zI- 
Kur'ln'daki yaratllly anlatan Pyetleri yorumlayarak Hz. hitlerindir. Fakat, tefekkur, sohbet, velPyet beklemek ve 
Adem'in canIan121 hik2ye edilmektedir. "G6r ki, Galap "ayne'l-yakin" tiflerin; miinPcaat, miigahede ve hakke'l- 
insanlarl nice hilatlarda siisledi, nice ululuk ve rnertebe- yakin" muhiblerindir"." 
lere erigtirdi, nice nur ile bezedi."' "Insan viicudunda en yukar~da bag vard~r. Can hazi- 

Adem'in yara t~l~g~ndan sonra Havva ile eg olmasl so- neleri de ba~tadlr. Simdi o; akll, ilham, idrak, sevigmek, 
nucunda biitiin insanlarln bunlardan qo&ldl& belirtil- agk-I d i d 2  ve marifet de hazinelerdir ve bagta asllidlr.. . 
rnektedir. Bu arada; Kur'In Iyetlerine dayan~larak insa- "Bas ar3a benzer.. .Akd aya, marifec gunege, iiim de 
nin yaratlllg safhasl ile bir insan~n dogumdan onceki o h -  ylldlza benzer, 
gumu da anlat~lmaktad~r. 1nsanln olugumu tamamlan- "Dunyada g i ine~ dogar ve uyanlr. Fakat marifet han- 
d~k tan  sonra, "Calap Tanr~,  canla ak111 da vererek, o ku- gi gonulde dogarsa o goniil uyanlr; bagkasl uyanmaz. 
lu" tamamlar. "Fakat burada us miinf var. Bu i i ~  m8nP 
kimde varsa onun a k l ~  tamdlr; kimde yoksa onun akll "Yedi kat gok var; ten de yedi kattlr. 1lki deri, son- 

yoktur ve de canl uyur, B~ uC m;n; kula bir husfisi- ra et, kan, damar, sinir, kemik ve iliktir".16 

yettir. Bunlar, birincisi, kendini bilmek; ikincisi, huzur- insanln varllgln~ tanlmaslna ~ o k  onem veren Hacl 
da olmak, iiCunciisu de kabri mekiin kllrnaktlr. Bu de- Bektag, bunun iqin; "ilimle aragc~rmali, izlemeli, gozle- 
diklerim devletli kigilere hastlr. Bu rnInPda devlet; edeb, meli ve argran yerin altlna kadar her ne varsa kendinde 



bu lma l~dr r . "~~  diye insanln kendisini nasrl tanryacag~n~n olunur. Muclak murid; geyhine nigin deyip deli1 getir- 
yolunu gosterir. Burada qok onemli bir noktaya dikkac mez ve bu anlamda baglandlgl tarikatln ~u makamlarrna 
ceker: - dikkat eder: Sac kesmek ve elbise degistirmek; nefs sava- - > 

',8imdi yer araslnda birGok nesne vardlr, pakat grnda pigmek; hizrnet etmek; havf yani korku iginde bu- 

insandan ulusu yoktur".lx lunmak; umit etmek; hrrka, zenbil, makas, seccdde, tes- 
bih, ibrat (igne) ve as2 slhibi olmak; q k ,  gevk, sefd ve fa- Diinyada bulut ve yagmuru, kaygrya ve gozyay ile 

yagmura benzetir. Daglarr kemik baglarrna, ~rmaklarl kirlik.. ..lS Boylece tarikata giren bir kimse olgunluk yo- 

gozyqrna; koyleri tenlere, agaglarl parmaklara, otlarla lunda yo1 almaktadlr. 

calllarr klllara, kollara benzetir. Buna benzer insan or- Olgunluk yolunda "marifet" i cok onemseyen Hacl 
ganlarlnr diinyadaki diger varlrklarla da karg~lqtrran Bektq, marifetin makamlarrnr gijylece srralar: edep, kor- 
Maklllt yazarr, boylece insanln kendini tanlmasl ifin ku, perhizklrllk, sablr ve kanaat, utanmak, comertlik, 
onun Qina oldugu ornekleri verir.19 ilim, miskinlik, marifet ve kendini bilmek; "Kendi nef- 

~ ~ k ~ l g ~  yazarl insan omriinii; c;ocukluk gag,, ergin- sini bilen Rabbini hakk~yla b i l i ~ " . ~ ~  
lik ~ a g l ,  yigitlik $a&, orta yql111k $a& ve yqllllk $a21 Olgunluk yolunda son durakta "hakikatVe ulqmak- 
olmak uzere beg doneme ay~r~r .20  t ~ r .  Bunun makamlarl da gunlardrr: toprak olmak, yet- 

mig iki milleti ayrplamamak, elinden geleni esirgeme- 
2. DUNYADA INSANIN YERI mek, diinyada yaratllmrg biitiin nesnelerin kendisinden 

insanlar hangi yqra olurlarsa olsunlar, T~~~~~~~~ emin olmas~dlr, miilk sa ib ine  yiiziinii siiriip yiiz suyu- 

kendisine emrettigi buyruklarrnl cutmak hususunda nu bulmak, sohbette hakikat slrlarrnl soylemek, seyr ii 

&en gostermelidirler. Zira, "insan olanlar kendilerini tez ~i i luk ,  srr, miingcaat, C a l a ~  Tanrl'ya u1qmak.30 

) ulu bileler"." Yani gen$ yqta  da olsalar kendilerini ol- Insanrn yetigmesi ve olgunlqmas~nda sevgi, iimit ve 
gunlqmlg ve biiyiimiig olarak kabul etmelidir. Zdten korku bir arada, onun sevinmesinin ve mut lu lu~unun 
diinyada, "Gokle yer araslnda birgok nesne yolunu aGar.jr Yaratl~ ig yapmayr telkin 
vard~r. Fakat insandan ulusu yokc~r".22 BU- eden H a c ~  Bektq,  zararll ve faydaslz geyler- 
rada, biitiin varllklar arasrndan en gerefli ve den saklnmayr da tavsiye etmekte, bu yol- 
degerlisinin insan oldugu, bundan dolay1 da sabrl, utanmayl ve kanaati muhafaza et- 
da digerlerinden "ulu" kabul edildigi anla- mek suretiyle insanrn nefisle ve geytanla 
trlmak istenmektedir. miicldele yolunda giig kazanacaglnaj2 

3.  MAN-AMEL f ~ i ~ ~ i s i  inanmaktadlr. Bunun i ~ i n  de; kibir, haset, 
cimrilik, aggozliiliik, ofke, grybet, kahkaha 

"SoyF bilmek gerekir ki drifler katln- ve maskaralrk gibi geycani iZleri5j terk et- 
da imln akrl iizeredir. Fakat herkesge bili- mek de bu insandan beklenmektedir. Gu- 
nen, i m l n ~ n  dil ve gonul iizere oldugu- nahca inac etmek, ag gozluliik, ofkelenrnek, 
dur"" diyen Maklldt yazarl, insanln yaplp gehvec, ldnetlenmek, hayrat yagamak ve 
eccikleri ile imdnrn birbirinden ayrr oldu- Hacl Bekavl veli k"lliyesi minnec bilmemek gibi kotii fiiller de'4 Ha- 
&nu diiqiinmektedir. Nitekim; "Amel, cr Bekcap'ln casvip ecmedigi ve kendi olgun 
imdn ayrldrr ve imdn ibadettir. Degme ibldet imdna er- insan tipinde giirmek isternedigi fillerdir. 
m e z ~ ? t  diyerek hassas bir noktayr i~dret ediyor. Yap~nan ~ ~ l ~ ~ d ~  ~ ~ k g l d ~  bagtan sons okundugunda; diinya 
diger ibddetlerin "imln" ibddetinden iistun olamayacagl ve insan miin2ebetinin ele allndlgl goriilur, oncelikle 
belirtiliyor. insanrn kendini canlrnasi ve olgunla~mas~ i ~ i n  nelere 

Iman ve amel'in insanlarrn olgunla~malarrnda dikkat edilrnesi gerekcigi uzerinde durulur, ~u~~~~~~ 1 dnemli bir yeri olduguna dikkati geken Hacl Bektag'a geGiciligi vurgulanlr B~ dunyanln varlll;larl arrlndu 
gore bunun igin de; imln'dan sonra; ilim ogrenmek. iba- miiscesna bir yer, elan insanln, kendi konumunu iyi de- 
dec yapmak, karS1 gelmek, cen8betten remi'- gerlendirmesi igin onun neler yapmasl, nelerden kaGln- 
lenmek, hell1 kazanrnak ve fdizi haram bilrnek, nikdh gerektiRine dikkat Fekilir, Boylece Hacl Bekrag.ln 
klymak, hayrz ve logusal~kta cinsi rnunlsebeci hararn hedef kitlesi olan insanlarr egitmek s0retiyle coplumda 
bilmek, siinnec ve cemaat ehlinden olrnak, gefkat sahibi 

oncelikle kendisine, daha sonra da diger insanlara yarar- olmak, temiz yemek ve giyinmek, iyiligi emredip yara- 
maz islerden sak~ndrrmak'~ sQretivle insanlar seriac ma- 11 bir insanl coplurna kazandrrmay~ hedefledigi soylene- 

kdmrna girerler denmektedir. bilir. 

~~h~ sonra tovbe etmenin gerekliliginden soz eden Makdldt'ta asrk olarak ifdde edilmese de, baptan 

H~~~ ~ ~ k ~ ~ ~ ,  hatllardan vazgeqip bunlardan dolayl T ~ ~ -  sona insana yonelik ejjicici tavsiyelerinde ve yonlendi- 
rl'dan ijzur dilemek uzere Pir'den el almalldlr; '<Her za- rilrnelerinde, insanlartn olgunlu@mun yavag yavq 01- 
man ijziir dilemek sizden; kabul etmek ~ ~ ~ ~ ~ ' d ~ ~ d ~ ~ " . ' 6  dugunu, hemen birden mukemrnelige ulagllamad~g~- 
ozrii, ghkiir k~lrnak, sabretmek, ib8der ve pehldet takip nl, zamanla en olgun Gaga ulagilabilece~ini gormekce- 
etrnelidir." Boylece tarikat makHrnlna girilir ve miirid yiz. 



MakBlPt Miislumanlar~n din? egitimini hedefleyen 
nazari bir eser olduku igin kendi dijnernine dlir  gok az 
bilgi ve anekdoc ihtiva ecmektedir. Yazar, satlr aralarln- 
da nazari bilgiler araslnda insanlar~ tan~mlayan ifBdele- 
rinde belki bagca kendisi olmak uzere kendi gevresinde 
t a n ~ d ~ k l a r ~  tipleri diigunmug olabilir. Bu insanlarln me- 
ziyetleri, guzel davranlg ve iyi igleri yanlnda, girkinlikle- 
ri, tasvip edilmeyen tutum ve davranlglarln~ da dikkate 
almlg olabilir. Ama, gok agtk bir bigimde bunlar~ belirt- 
medigi igin MakIlIt'a gore toplum hayat1 hakklnda pek 
az bilgiye ulqabilecegiz. 

H a c ~  Bektq'ln eserinde, insan biyolojisi ve anatomi- 
si ile ilgili oldukga genig bilgiye d h i p  olundugunu go- 
riiyoruz. Birgok orneginde yazar, insan anacomisi uzerin- 
de dugiinmeye sevk eden ifgdelerinden, ins an^, sIdece 
kendisine yetecek kadar degil, daha da fazla incelikleri- 
ne v l k ~ f  olarak t an~d lg tn~  ortaya k ~ ~ m a k t a d ~ r . ~ '  

Ilme ve ilmi" aragclrmaya cok onem veren H a c ~  Bek- 
c q  Veli, bu konuda nasll bir yo1 tBkip 
edilecejjini gu ifBdeleri ile gostermekte- 
dir: "Ilimle aragtlrmal~, izlemeli, gozle- 
meli ve a r p n  yerin a l t~na  kadar her ne 
varsa kendinde bu lma l~d~r" .~"  

Ona giire, "ilme yak~n olan 6gren- 
mekcen mahrum ka lma~" . '~  Bu anlamda 
dijnyada okrenilen ilimlerden baztlari 
sayllmakta ve f ik~h,  ferPiz, cefsir, hadis 
ve dil bilimleri (sarf ve nahiv) ile Arap 
ve Fars ilmi, hakikat ilrni, belrigat ilmi 
yanlnda, hendese ve ascronomi (hikrnec 
ve heyet) ilimlerini bilen Plimlerin varll- 
ji~ndan bahsedilmektedir . '~lrnin iine- 

oldugu rahatllkla soylenebilir. Bunlara Erenler de deni- 
lebilir; erenler marifet sIhibi olanlard~r. '~ 

Bunlardan ayrl flimlerden bahsedilrnekcei' ve 81im- 
lerin; "miislumanlar~, Phirec belblndan cehennem ate- 
Sinden ve s ~ k ~ n t ~ s ~ n d a n  korurlar"" ifPdesi ile tan~mlan- 
maktadlr. 

Toplum iginde Bilenin yerine de dikkat geken Hacl 
Bekcq Veli, anne ile baban~n, "gocuklar~ diinya belbln- 
dan, diinya ateginden ve dunya s lk~n t~s~ndan"  koruduk- 
larln~" ifIde etmektedir. 

MecIzP ornekler verilirken idari ve asker? slnlflardan 
da s6z edilmektedir: Sultan, padigah ve beg (bey),"6 nB- 
ib?' subag~, muhIfiz, kap~c~,48 hazined~r:~ bekgi5' ve 
suvBri." Bunlardan pMigah goyle tan~mlanmaktadlr: 
"Diinyada baglnda ~ L I ,  boynunda gerdanllk~, ustiinde 
hil'act olan; fermanlan, tahtlar~, memleketleri ve halkla- 
n bulunan piidiphlar v x s 2  Bu beyler, kimi adiiletli, ki- 
mi de zBlim ve birbirleriyle kavga eden kimseler olarak 
nitelendirilmek~edir.~~ 

Nedense HassBki (haseki) digerlerine gore daha gok 
~ikredilmektedir.'~ HassIki'nin pIdigahln emrinde oldu- 
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binden bahsetmekle birlikte flimlere de deker verilme- 
si gerektijii cfe belirtilmekcedir. Cunku rilimler, crpk~ yo- 
cuklarln~ diinya belflarlndan koruyan anne-babalar gibi, 
insanlar~ rihirec belBslndan korurlar.'"undan do lay^ 
Ilimler, toplum iqinde ~ o k  onernli bir giirevi yerine ge- 
tirrnektedirler. 

Mak818t'ca temel olarak insanlar iki stnlfa ayrllmak- 
tad~r ;  bunlardan biri avam, dikeri de Havas'rlr. 

Makdlft yazarl, avarn ~Pifesini, i ~ i  giicu birbirini in- 
citrnek olarak tan~mlamakcad~r."~ Avfmln ozellikleri; 
"kibir ve hased (klskansllk), cinrilik, diiymnllk, camah, 
otke, g~ybec, kahkaha (pmaca) ve maskaral~k ile bunlar 
gibi daha nice Seytan fiili varsa, suyla y~kanlp nasll arl- 
nacaksln?" sorusunda s~ralanrnaktad~r."' MakPl2c'ta san- 
ki avamla ugragllmamakta, hacca onlar yok farz edilmek- 
ce, buna k a r ~ l l ~ k  havPsa ~ o k  onem verilmektedir. 

Havbdan maksadln da; daha iinceki bolumde uze- 
rinde durdukurnuz; Ibidler, zfhitler, $rifler ve muhibler 

gu  ~u ifiidelerden anlqllmaktadlr: "Bir 
pPdigah bir "hassCki"sini (haseki) yollar 
ki gicsin, guzel bir yerde bir oda duzsiin. 
Oyle ki o piidigah odayl gijrsiin ve be- 
gensin. Cunkii pPdigaha uygun odayt an- 
cak hassPkisi bilebilir".'' Hassfkilerin 
birden fazla oldugunu, Ulu hassakiler- 
den soz edilmig olmaslndan anlamak 
rnumkiindiir. 

Ayrlca zeng~nlerdenS6 bahsedllmesi 
de Anadolu'nun XIII. yuzy~lclaki coplu- 
muncla tlciri hayatla me~gul  olanlarln 
varllgcnl bize giisteriyor. Nicekim, kala- 

ballk pazarlar, cliikkanlar, k u m a ~  ve mallarla cerriziden 
sijz edilmesi5' de ciciri hayacln varllilna iSarectir. Bu 
arada, Fobanlar~ni%varl~i~ndan cla hayvanc~l~kla ukragll- 
dlgtnl anllyoruz. Bu arada ~egitli hayvan adlarlnl sayar- 
ken merkep ve at gibi ehli hayvanlardan ve kurr gibi 
vahgi hayvanlardan ornekler veren yazar, aynl zamanda 
y~lkldan5' da bahsetmekredir: "Yllkllar, dikene iligmez, 
kijy yolunu bilirler, azmazlar""" can~mlamas~ ile y~lklla- 
rln ozellikleri hakklnda bilgi srihibi olmarntza yardlmcl 
olmakrad~r. 

Ancak bu sln~flarln H a c ~  Bektas'ln sevresinde bulu- 
nan slnlflar oldugunu soylemek miimkundur. Tabii ki, 
esnaf ve gifrci gibl meslek mensuplarlndan agtk ifiideler- 
le soz edilmemi~ olmasl dijjer i~lerle ujjra~anlarln bulun- 
mad& veya ba~ka  i~ l e r  yaprlrnadlgl anlamlna gelmez. 

Nitekim "ye1 esmeyince ekinler samanlndan ayrll- 
maZ4~ ~fadesi . harman yerinde tanenin samandan ayrll- 
mas1 gibi i~lerin yaplldlkln~, hacta ~u ifPdelerden, sebze 
ve bostan yetigcirildigini de a ~ t k ~ a  gorrnekteyiz: "Sizde- 
ki o boscanlarln bek~isiz olduklarln~ sanmayln. Biri bir 
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