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cilt ha lin de, Tu nus 1321). 4.Me¹âli£u’s-
Su£ûdî.EbüssuûdEfendi’ninİrşâdü’l-
£ašli’s-selîmadlıtefsirininhâşiyesidir.OnüçcilthalindekieserTunus’taŞeyhMuhammedesSâdıkenNeyferKütüphanesi’ndekayıtlıdır.5.Şer¼£ale’l-Mür-
şidi’l-mu£în.İbnÂşirelFâsî’ninMâlikîmezhebine dair manzum ilmihali el-

Mürşidü’l-mu£în£ale’²-²arûrîmin£ulû-
mi’d-dîn’ineyazılanikicüzdenibaretbirşerhtir.6.Şer¼cânibmine’t-Te×kire. Muhammedb.AhmedelKurtubî’ninet-

Te×kirefîa¼vâli’l-mevtâve’l-âÅireadlıeserininşerhidir.7.el-Æavlü’l-câvîfîce-
vâbivašfeti’ş-ŞeyÅYa¼yâeş-Şâvîfi’l-
fırašbeyne’s-sebebve’ş-şar¹.Tunus’taMektebetü’lvataniyye’dekayıtlıdır.
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OsmanlýBeyliði’ninkurucusu
OsmanBey’inhanýmý.

˜ ™

Hayatıvekimliğinedairbilgiyoktur.İlkOsmanlıkaynaklarındaMalHatun/MalhunHatunolarakgeçervekendisindengenellikle Osman Bey’in hanımı, ŞeyhEdebâli’ninkızıveOrhan’ınannesidiyesözedilir.OrhanBey’inannesiolmaihtimalivarsadaŞeyhEdebâliilebirilgisininbulunmadığıkesindir.Adına,OsmanlıtarihininbugüneulaşanilkbelgelerindenevâsıtıRebîülevvel724 (818 Mart 1324) tarihliMekecevakfiyesininşahitleriarasındaMalHatunbintÖmerBeyşeklinderastlanır.BudurumonunOsmanBey’lebirbağınınolduğunuaçıkbiçimdegösterir.ZiraburadaşahitlersıralanırkenönceOsmanBey’inoğullarının(Ço ban, Me lik, 
Hâ mid, Pa zar lı)vekızının(Fat ma)adızik

bunlarınarasındakifarklarincelenmektedir.ÜçüncümakaleAbbâsîhalifeleri,onlarımetbûtanıyandevletvehânedanlarhakkındaolupüçbabdanmeydanagelmektedir.BuradaAbbâsîler,Saffârîler,Sâmânîler,Gazneliler,Büveyhîler,Selçuklular,HârizmşahlarveMağrib’dekiAbbâsîemîrlerindenbahsedilmektedir.DördüncümakaleFâtımîler’inMağribveMısır’dakihâkimiyetlerinedairdir.BeşincimakaleSanhâceliler’leEyyûbîler’eayrılmıştırveikibölümdenoluşmaktadır.BirincibölümdeSanhâcelilerveFâtımîler’ekarşıgerçekleştirilenayaklanmalar, ikincibölümdeZengîler,EyyûbîlerveEyyûbîler’inHaçlılarkarşısındakazandıklarızaferlerelealınmaktadır.AltıncımakaledeEndülüsEmevîleri,yedincimakaledeMurâbıtlarveYûsufb.Tâşfîn’inEndülüs’egirişi,sekizincimakaledeüçbaşlıkaltındaMuvahhidlerincelenmekte,dokuzuncumakaledeMerînîler,Zeyyânîler(Abdülvâdîler)veNasrîlerüzerindedurulmaktadır.OnuncubölümoldukçaayrıntılıbirşekildeHafsîler’eayrılmıştır.EserinOsmanlılarhakkındaolanikincicüzüonbirincimakaleyiihtivaeder.BuradaOsmanlıDevletiüçbaşlıkaltındaelealınmıştır.III.Selim’ekadargelenOsmanlıpadişahlarındankısacabahsedilir,Osmanlılar’ınfaziletlerineveonlarıngayrimüslimlerleyaptıklarısavaşlaratemasedilir.AyrıcaOsmanlıordusununİfrîkıye’yi(Tu nus)küfürehlindenkurtarmakiçinyaptığımücadeleler,Tunus’atayinedilenvaliler,merkezdengönderilenvalileringölgedekaldığıMurâdîler(Dayılar)devriveHüseynîlerhakkındaoldukçagenişbilgiverilmektedir.Hâtimededörtbaşlıkaltında,Tunus’unmüslümanlartarafındanfethindenHammûdePaşa’nıngörevbaşındaolduğu1790yılınakadarSefâkus’untarihi,valileri,SefâkushalkınınMaltaveVenedikliler’leyaptığıcihad,Sefâkus’tayetişenulemâveevliyaanlatılmaktadır.Eserinçeşitlikütüphanelerdeyazmanüshalarımevcuttur(Nüz he tü’l-en ¾âr, neş re
den le rin gi ri şi, I, 2527).Tunus,Mehdiye,Kayrevan,CerbeveözellikleSefâkustarihiaçısındanönemliolanNüzhetü’l-en-
¾ârakıcıbirüslûplakalemealınmıştır.2. 
İ£ânetü×evi’l-istib½âr£alâKeşfi’l-estâr
£an£ilmi¼urûfi’l-³ubâr.EndülüslüâlimKalesâdî’ninKeşfü’l-cilbâb£an£ilmi’l-
¼isâbadlıeserininmuhtasarıolanKeş-
fü’l-estâr’ınşerhidir;birnüshasıTunus’taMektebetü’lvataniyye’debulunmaktadır.3.¥âşiye £ale’l-£Aš¢deti’l-vüs¹â. Muhammedb.YûsufesSenûsî’nin(ö. 
895/1490) £Aš¢detü’s-Senûsîel-vüs¹â adlıeserineyazılanhâşiyedir(iki cüz tek 

içinkitapistinsahetti.Ezher’dekieğitimininardındanSefâkus’adöndüvedersvermeyebaşladı.Buradayetiştirdiğiçoksayıdaöğrencidahasonraseçkinâlimlerarasındayeraldı.Resmîbirgörevalmayıptedrîs,telifveticaretleuğraştı.HayatınınsondöneminiKayrevan’dageçirdivebuşehirdevefatetti.CenazesiSefâkus’agötürülerekoradadefnedildi.1226 (1811) ve1233 (1818)yıllarındaöldüğüdeilerisürülmektedir.
Eserleri.1.Nüzhetü’l-en¾ârfî£acâßi-

bi’t-tevârîÅve’l-aÅbâr.DâßiretüMaš-
dîşadıyladabilinir(III, Tu nus 1321; nşr. 
Ali ezZüvârî – Mu ham med Mahfûz, III, 
Bey rut 1988).Muhtemelen1203’te(1788
89)yazılmayabaşlananeserinbirincicüzü
1210’da(1796)tamamlanmıştır.Eserdesözü edilen son olay Muharrem 1205 

(Eylül1790)tarihinitaşımaktadır.MakdîşkitabınıyazarkenEzrak¢’ninAÅbâru 

Mekke,Taberî’ninTârîÅu’l-ümemve’l-
mülûk,Mes‘ûdî’ninMürûcü’×-×eheb, İbnü’lEsîr’inel-Kâmil,Ebü’lFidâ’nınel-

MuÅta½arfîaÅbâri’l-beşer,Şerîfelİdrîsî’ninNüzhetü’l-müştâš,Humeydî’nin
Ce×vetü’l-muštebis,Ayyâşî’ninRi¼le, Abdullah b. Muhammed etTicânî’nin
Ri¼le,Beyzâvî’ninNi¾âmü’t-tevârîÅ,İbnü’lVerdî’ninƒarîdetü’l-£acâßib,ZekeriyyâelKazvînî’nin£Acâßibü’l-maÅlûšåt, İbn Hallikân’ın Vefeyâtü’l-a£yân, İbnFazlullah elÖmerî’nin Mesâlikü’l-
eb½âr,İbnHaldûn’unel-£İber,Süyûtî’nin
TârîÅu’l-Åulefâßve¥üsnü’l-mu¼âŠara gibieserlerindenfaydalanmıştır.İkicüzolarakplanlananeserinbirincicüzübirmukaddimeileonmakaleden,ikincicü zübirmakalevebirhâtimedenmeydanagelmektedir.Mukaddimedeeserinyazılışsebebi,metoduvetarihilmininönemianlatılır.BirincimakalekitabınenuzunbölümüolupbilhassaMağrib’incoğrafyasınaayrılmıştırvedörtbabaltındaelealınmaktadır.MüellifburadabeşerîveiktisadîcoğrafyakonusundaŞerîfelİdrîsî’ninNüzhetü’l-müştâš,İbnü’lVerdî’nin
ƒarîdetü’l-£acâßib,ZekeriyyâelKazvînî’nin £Acâßibü’l-maÅlûšåt,Ticânî’nin
Ri¼ leveİbnHallikân’ınVefeyâtü’l-a£yân adlıeserlerinedayanmıştır.Hilâfetkonusununelealındığıikincimakaleüçbabdır.Bubölümdehilâfetkavramıüzerindedurulmakta,halifeAllah’ınvekiliolaraknitelendirilmekte,buaçıdanHz.Âdem’inilkhalifeolduğubelirtilmektedir.Ayrıcaashâbıkirâm,HulefâyiRâşidîn,EmevîhalifeleridönemiveEmevîlerdevrindeMağrib’degerçekleştirilenfetihleranlatılmakta,hilâfetvesaltanatterimleriyle



183

MÂLÝK-i DEYLEMÎ

kızınınOrhanBey’inannesiolduğubilgisikabulgörmüştür.AçıkolanhususMalHatun’unŞeyhEdebâli’ninkızıolmadığıdır.OnunOrhanBey’inannesiolupolmadığıkonusundadakesinlikyoktur.JohannesTralow’unOsmanlıDevleti’ninkuruluşuylailgiliAlmancaromanıonunadınıtaşır
(Malc ha tun, Ber lin 1952). MalHatun’aatfedilentürbeBilecik’tedir.
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( مالك ديلمى )
(ö. 969/1562)

Ýranlýnesta‘likhattatý.
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924 (1518)yılındaKazvin’inFilvâgûşbölgesindeDeylemköyündemeşhurbiraileninçocuğuolarakdoğdu.İlköğrenimisırasındababasıŞehreEmîr’densülüs,nesihyazılarınıveaklâmısitteyimeşketti;kısasüredegösterdiğibaşarıveyeteneğiylesanatçevrelerindetanınmayabaşlandı.Dahasonranesta‘likyazıyailgiduydu;RüstemAliveHâfızBabacan’ınKazvin’debulunduğu944 (1537)yılındanesta‘likmeşketti.ÇağdaşıMîrAliHerevî’nineserleriniçokçataklitederekbuyazınınincelikleriniöğrendi,yazısınıilerlettivebuyazıdadaünkazandı.Dinîilimleryanındamantık,matematik,nücûmvefelsefegibiilimleriCemâleddinMahmûdŞîrâzî’dentahsiletti.SanatseverSafevîŞehzadesiSultanİbrâhim,MâlikiDeylemî’yikütüphanesindegörevlendirdi,Deylemîburadaeseryazdıveöğrenciyetiştirdi.964’te
(1557)SultanİbrâhimMeşhed’egittiğindeMâlikdeonunlabirliktegittivebirbuçukyıloradaberaberbulundu.DahasonraI.Tahmasb’ınKazvin’deyaptırdığısarayınkitâbeleriniyazmaküzereMeşhed’denayrıldı.Sultanİbrâhimkitâbelerinyazıl

veren ilkOsmanlıtarihçilerindenNeşrîiseMalHatunhakkındahiçbirkaynaktarastlanmayanbirhikâyeanlattığıkısımdaonunkiminkızıolduğunubelirtmez.AncakilerleyenbahislerdeÂşıkpaşazâde’ninŞeyhEdebâliveMalHatun’lailgilibilgileriniaynentekrarlar.Budurum,onunikirivayetibirbiriyletelifetmedenkaynaklardakimetinleriolduğugibiaktardığınıgösterir.Neşrîilkrivayetinde,henüzgençyaştaolanOsmanBey’inMalHatun’uEskihisar’a(Es ki şe hir)giderkenkonakladığıİtburnuköyünde(bu gün Sö ğüt ile Sö
ğü tö nü ara sın da ki yol üze rin de Ulu de re 
kö yü)gördüğünüveonaâşıkolduğunu,ardındanbabasıErtuğrul’adurumubildirerekkızıistemesinitalepettiğini,ancakMalHatun’unaradakieşitolmayankonumdolayısıylabuteklifikabuletmediğini,gerçeksebebinisedahasonraanlaşıldığını,çünküMalHatun’aOsmanBey’inmaksadınınkendisiylegönüleğlendirmekolduğununsöylendiğininakleder.AyrıcaOsmanBey’inmisafirkaldığıEskihisarbeyinebireğlencemeclisisırasındadurumuaçtığını,beyindekızdagönlüolduğunuanlayıncaMalHatun’ukaçırıpyakınlarındanbirininyanındagizlediğiniekler(Ci-
han nümâ, s. 38).Buhikâyedeadıgeçenİtburnuköyüneaittahrirkayıtlarındaburasıortakçıstatüsündebirköyolarakgös
te ri lir (BA, TD, nr. 438, s. 225).BudaeğersonradanköyleilgilibiriskândeğişikliğiyoksaköyhalkınınmahallîkimliklerininOsmanlıöncesinedayandığıanlamınagelir.BazıaraştırmacılarhikâyedeadıgeçenOsmanBey’inhanımının,MalHatunilekarıştırılanvedahaaltstatüdebulunanbaşkabirkadınolmaihtimalinevurguyapar(Pe ir ce, s. 4142).BütünbukarışıkrivayetlerdışındaMalHatun’lailgilibilgiyoktur.XVI.yüzyılınikinciyarısınaaitOsmanlıresmîkayıtlarındaŞeyhEdebâli’nin

redilmiş,hemenardındanÖmerBeykızıMalHatun,MelikkızıMelekveAkbaşlıkızıEfendire’ninadlarıyeralmıştır.BusonüçhanımınOsmanBeyveOrhanBey’ineşleriolmaihtimaliüzerindedurulur.MalHatun’unismininilksıradakaydedilmesi,onunOsmanBey’eçocukverenveosıradahayattabulunanhanımıolduğunuaklagetirir.BukayıttanveOsmanlıtarihgeleneğindenaksedenrivayetlerdenhareketleonunOrhanBey’inannesiolduğuhususugenelkabulgörmüştür.Ancakbubilgikesinlikkazanmışdeğildir.BelgedeMalHatun’unbabasıolarakzikredilenÖmerBey’inkimliğikonusundadabazıtahminleryürütülmüştür.ButahminleregöreÖmerBey,OsmanBeyileyakındanilişkisiolanUmurluBeyliği’ninkurucusuUmur/ÖmerBey’dir.BununlaberaberUmurveÖmeradlarınınyazılışşekillerinin( امور / عمر)birbirindenfarklıolması,onunOsmanBey’ebağlıöndegelenidarîaskerîgörevlilerdenveyaaşiretyapısıiçindekendisiylehareketedenbeylerdenbiriolabileceğinidedüşündürür.YaniMalHatuncâriyekökenlideğilönemlibirşahsınkızıdır.BunundışındaMalHatunhakkındakidiğerbilgiler,ilkOsmanlıkaynaklarınındoğruolupolmadığıkonusundaderinşüphelerbulunanrivayetlerinedayanır.İlkOsmanlıtarihçilerindenÂşıkpaşazâde,Mal/MalhunHatun’uŞeyhEdebâli’ninkızıdiyegösterirveOsman’ıngördüğürüyayıbüyükbirdevletindoğuşununmüjdecisiolarakyorumlayanŞeyhEdebâli’ninkendisinekızınıverdiğinikaydeder;OrhanBey’indeonunoğluolduğunubildirir.AyrıcaŞeyhEdebâliileMalHatun’unbirikiayaraylavefatettikleriniveonlardanüçaysonravefatedecekolanOsmanBey’inherikisiniBilecik’tekendielleriyledefnettiğiniekler.BubilgidoğruiseOrhan’ınannesininvefattarihi1324’edenkdüşer.FakatburivayetaynıtarihliMekecevakfiyesiyleçelişir,çünküburadaMalHatun’unadınınyeralmasıonunOsmanBey’densonraöldüğünüaçıkbiçimdegösterir.BununlaberaberŞeyhEdebâli’ninkızınınadınıRâbiaveBâlâHatunolarakfarklışekildekaydedentarihçilerdevardır.AncakBâlâHatunismiyazılışıMalHatunimlâsınınistinsahısırasındayapılanbiryanlışadayanır(Ki tâb-ı Tevârîh-i Âl-i Osmân, vr. 
29b’de Bâlâ Ha tun, 39a’da Mal Ha tun). OruçBeyısrarlıbiçimde,Âşıkpaşazâde’nin
Târih’inigörmüşolmasınarağmenŞeyhEdebâli’ninkızıolanOrhan’ınannesininadınıRâbiaHatundiyeyazar(Oruç Beğ 
Ta ri hi, s. 89, 13).Çeşitlirivayetlereyer

Mal Hatun’a atfedilen Bilecik’teki türbe içinde bulunan san-

duka


