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kızınınOrhanBey’inannesiolduğubilgisikabulgörmüştür.AçıkolanhususMalHatun’unŞeyhEdebâli’ninkızıolmadığıdır.OnunOrhanBey’inannesiolupolmadığıkonusundadakesinlikyoktur.JohannesTralow’unOsmanlıDevleti’ninkuruluşuylailgiliAlmancaromanıonunadınıtaşır
(Malc ha tun, Ber lin 1952). MalHatun’aatfedilentürbeBilecik’tedir.
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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
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demeli,ellidefasalâtü’lfâtih,onikidefacevheretü’lkemâlokumalıdır.Mâlikb.Osman, tarikatının hızla yayılması vemüntesiplerininartmasısebebiylehalifelerine(mu kad dem)üçderecelibiryetkivermiştir.Enaltseviyedekiicâzetsahibihalifelerinbaşkalarınaicâzetvermeyetkisiyoktur.Ortaseviyedekilerdiğermukaddemleritayinetmeyetkisinesahiptir.EnüstseviyedekimukaddemlerisemutlakicâzetesahipolupaynızamandaTicânîvirdininbütünsırlarınavâkıftır.SenegalnüfusununyarısınınMâlikb.Osman’aintisapettiğiilerisürülmektedir.Siyasetçiler,tarikatınSenegal’deotoritesiniarttırmasıylasömürgeyönetiminde idarîgörevalmakiçinMâlikb.Osman’ıvasıtakılmayabaşladılar.MüntesiplerinidinîilimleriöğrenmeyeteşvikedenMâlikb.Osman,eğitimöğretimfaaliyetlerineağırlıkverereksömürgeciliğesilâhladeğilbutürfaaliyetlerlekarşıçıkmayaçalıştı.Mâlikb.Osman,Tivâvenşehrindevefatettiveburayadefnedildi.Ahmed,EbûBekir,Mansûr,Abdülazîz,HabîbveOsmanadlıaltıoğlundanAhmed,I.DünyaSavaşı’ndaöldürülmüş,HabîbveOsmaniseçocukyaşlardaölmüştür.Mâlikb.Osman’dansonratekkeninbaşınaEbûBekirgeçmiş,diğeroğluMansûrkardeşininölümününardındansadecedörtgünpostta kalmış veAbdülazîz 1997 yılındakivefatınakadarirşadvazifesiniüstlenmiştir.Abdülazîzdebabasıgibidivansahibibirşairdir.Mâlikb.Osman’ıntarikatınamensupolanlarheryılTivâvenşehrindedüzenlenenve“Gàmmu”denilenmevlidihtifallerindebirarayagelmektedir.
Eserleri.1.Dîvân(Tu nus 1333/1914). Mâlikb.Osman’ınyetmişdokuzkasidedenoluşandivanıAhmedetTicânîveelHâcÖmerTâlgibisûfîlerhakkındatasavvufîmethiyelerihtivaeder.Ancakkendisina‘tlarıylabüyükşöhretkazanmıştır.Divanınenuzunkasidesiolan“mîm”kafiyeli“ƒilâ½u’××ehebfîsîretiÅayri’l£Arab”otuzfasıldanmeydanagelenbirna‘ttır,buna‘t
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KuzeySenegal’inSaintLouisbölgesindeDaganayakınlarındakiGaéköyündeyetimolarakdünyayageldi.Toukolorailesinemensuptur.KüçükyaştaKur’an’ıezberlediktensonraamcasıAhmedSî,dayısıMayoroWallé,ŞeyhMakeyeHawa,MoreDiopveAhmed(Amadu)NdiayeMabiyigi biâlimlerdendinîilimleritahsiletti.İbnBûnâelCekenî’ninKitâbü’l-İ¼mirâr’ını
(el-Câmi£)FutaToro’daThiernoYoroPal’den,Kütüb-iSitte’yideMoritanya’daokudu.DayısıveelHâcÖmerTâl’inmüridiMayoroWallé’yeintisapederekTicâniyyetarikatınagirdi.Ahmedb.MevlûdFâlelMoritânîveMuhammedAlielYa‘k†bîgibişahsiyetlerdentarikaticâzetialdı.1889’dahaccagitti.Hacdönüşüyediyılkadardersverdiveçiftçilikleuğraştı.1902’deBatıSenegal’deDakar’a90km.uzaklıktaküçükbiryerleşimyeriolanTivâven’e(Ti va oua
ne, Ti wa wan)yerleşipbirTicânîzâviyesiinşaettirdi.TivâvenonunsayesindeilimmerkeziveSenegal’inönemlişehirlerindenbirihalinegeldi.DahasonraDakarveSaintLouis’deTicânîzâviyeleriaçtı,hayatıbuüçzâviyearasındageçti.YolkesipköylerebaskınlardüzenleyenputperestTiédogrubunakarşıbüyükçoğunluğutüccarveçiftçilerdenmeydanagelenmüridlerinihimayeetmesicemaatininsayısınıhızlaarttırdı.BudönemdeKaolack’takiTicânîzâviyesininşeyhiAbdullahb.İnyâs(Niyâs), TicânîmuhaliflerinesilâhlakarşıkoyanelHâcÖmerTâl’inhalifesiSaîdNûrTâlvekendisihakkındabirkasideyazanMürîdiyyehareketininönderiAhmedüBambaileilişkilerinisağlamlaştırdı.SenegalşehirlerindeTicâniyye’yenüfuzkazandıranMâlikb.OsmanbutarikatınMâlikiyyekolununkurucusukabuledilir.Pekçokköyvekasabada“dâire”adıverilenzâviyelerinaçılmasınaöncülüketti.Ticâniyyedervişlerininakşamokuduklarıvirdinyerinesabahveakşamokunmaküzereyenivirdlertesbitetti.Bunagöremüridleri“elvirdü’llâzım”denilengünlükvirde(100 is tiğ far, 100 sa la vat, 100 ke li
mei tev hid)ilâveolarakotuzdefa“estağfirullahelazîmellezîlâilâheillâhûelhayyü’lkayyûm”ve100defa“lâilâheillallah”

masınınardındanMeşhed’edönmesiniistediysedeŞahTahmasbizinvermedi.MâlikiDeylemîbundansonrakiyıllarınışahlaberaberTebriz’devediğerşehirlerdeonunyanındageçirdi.18Zilhicce
969 (19Ağustos1562)tarihindeKazvin’devefatetti.Müstakimzâdeölümünü960 

(1553)olarakkaydeder.Nakşibendî tarikatına intisap edenMâlikiDeylemîhatsanatıdışındaşiirvemûsikiyledeuğraşmıştır.EdinburghÜniversitesiKütüphanesi“KıtâatıHoşhat”adlıyazıalbümünde(MS, Or., nr. 373), İstanbulÜniversitesi Kütüphanesi’nde
(FY, nr. 1425)veParisBibliothèqueNationale’de(Per san, nr. 129)kıtalarıbulunmaktadır.OnunyetiştirdiğitalebelerdenMîrİmâdiHasenî,İrannesta‘likhattındayenibirekolünkurucusuolupbuekolünusulvekaidelerigünümüzdedeuygulanmaktadır. Muhammed HüseyniTebrîzî,ŞahMuhammedMeşhedî,KutbüddinYezdî,MîrMuhammedSadreddinKazvînîveÎsâdaMâlikiDeylemî’ninöğrencilerindendir.
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s.484;MuhittinSerin, Hat Sa na tı ve Meş hur 
Hattat lar, İstanbul2010,s.329.
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