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Levent Kayapõnar*
ÖZET
Osmanlõ Devleti’nin yo!unlu!unu gittikçe arttõran
merkeziyetçi politikalarõna kar"õ abdâlân#õ Rum ruhu
ta"õyan dervi"lerle, gazi uçbeyleri XV. yüzyõlda Rume#
li’de tabiî müttefik durumuna gelmi"lerdir. Bu maka#
lede, Malkoço!lu Bali Bey ile Bayezid Baba’nõn ba!#
lantõsõ ortaya çõkarõlmaya çalõ"õlmõ"tõr. XV. yüzyõlda,
Balkanlar’da Bekta"îlik anlayõ"õnõn öncülerinden birisi
Selanik yakõnlarõnda bulunan Yenice#i Vardar’a yer#
le"mi" olan Bayezid Baba’dõr. Ancak bu ki"ilik sadece
Otman Baba’nõn Velâyetnamesi’nde geçti!i için efsa#
nevî bir ki"ilik olarak da algõlanõyordu. Bu çalõ"mada
Velâyetname, Osmanlõ tahrir defterleriyle kar"õla"tõrõ#
larak Otman Baba’nõn Babaköy’deki âsitânesi tespit
edilmi" ve tarihî bir ki"ilik olarak okuyucunun dikka#
tine sunulmu"tur.
Anahtar Kelimeler: Bekta"îler, Uçbeyi, Bayezid Ba#
ba, Malkoço!lu Bali Bey, Âsitâne, Balkanlar, Vardar.
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u makalede, temel olarak dört kay#
nak kullanõlacaktõr. Bunlardan bi#
rincisi bir velâyetname di$erleri ise
Osmanlõ tahrir defterleridir. Çalõ%mamõzõn ilk
kayna$õ Otman Baba Velâyetnamesi’dir. Bu
çalõ%ma, 1387 yõlõnda do$an 1402 yõlõnda Ana#
dolu’ya gelen Azerî Türkçesiyle O$uz dili
konu%an Otman Baba’nõn, 1478 yõlõnda ölü#
münden 5 yõl sonra dervi%lerinden Küçük
Abdal tarafõndan kaleme alõnmõ%tõr. Bugün
Selanik yakõnlarõndaki Yenice#i Vardar’dan
Bulgaristan’õn Karadeniz sahillerinde yer alan
Kiligra’ya kadar Rodop ve Balkan Da$larõ
eteklerinde ya%ayan Yörük Türklerin sosyal
hayatõ kadar dinî ya%amlarõna yönelik anlayõ%#
larõnõ Kalenderî bir abdalõn dilinden anlatõr.
Çalõ%mamõzda Filiz Kõlõç, Mustafa Arslan,
Tuncay Bülbül tarafõndan hazõrlanan ve Anka#
ra’da 2007 yõlõnda ilk baskõsõ yapõlan “Otman
Baba Velâyetnamesi (Tenkitli Metin)” adlõ eser
kullanõlmõ%tõr.
Di$er kaynaklarõmõz ise, Osmanlõ tahrir
defterleridir. Bu defterlerden ilk ikisi icmal
(özet), sonuncusu ise mufassaldõr (ayrõntõlõ).
"lk deftere, TT (Tapu Tahrir) 70 numara veril#
mi%tir. Ba%langõcõnda Sultan Selim Han bin
Bayezid Han ifadesi bulunmaktadõr. Ayrõca
“tarih” kaydõndan sonra rakam ile hicrî tarih
“920” (26.02.1514 # 14.02.1515) yazõlmõ%tõr.
Defter, siyakat yazõ türü ile tutulmu%tur. Ça#
lõ%mamõzda TT 70 no’lu defterin 132. sayfasõnõ
kullandõk. Çalõ%mamõzda kullandõ$õmõz ikinci
defter TT 143 olarak numaralandõrõlmõ%tõr.
Daha önceki defter gibi bu defter de "stan#
bul’da bulunan Ba%bakanlõk Osmanlõ Ar%i#
vi’nde muhafaza edilmektedir. Bu defterin 80.
sayfasõnda bir timar kaydõnda fi 10 rebiü’l#
evvel sene 934 (22.11.1528) tarihli derkenar
dü%ülmü%tür. Biz çalõ%mamõzda, bu defterin
282. sayfasõndaki konumuzla ilgili kõsmõnõ
kullandõk. Son kayna$õmõz TT 723 numaralõ
mufassal tahrir defteridir. Di$er tahrir defter#
leri gibi bu da "stanbul Ba%bakanlõk Osmanlõ
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Ar%ivi’nde muhafaza edilmektedir. Siyakat
yazõsõ kullanõlmõ%tõr. Defterin son sayfasõnda
“Tahriren fi el#yevm es#salis a"er "ehr#i $abanü’l#
muazam Sene sitte ve sebin ve tisa mie” (13 &aban
976=31.01.1569 Pazartesi 31 Ocak 1569 Pazarte#
si günü) kaydõ mevcuttur. Çalõ%mamõzda 947.
ve 948. sayfalarõnõ kullandõk. Kõsaca özetler#
sek, Fatih dönemini anlatan ancak Bayezid
döneminde kaleme alõnan Otman Baba Salna#
mesi, I. Selim döneminde tutulan TT 70 numa#
ralõ icmal defteri, Kanunî Sultan Süleyman
döneminde tutulan TT 143 numaralõ defter ve
son olarak da II. Selim döneminde tutulan TT
723 mufassal defterlerden yararlanõlmõ%tõr.
!
B)!Metodoloji!
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Bu çalõ%mada ço$u zaman menakõp tarzda
kabul edilen velâyetnameler ile Osmanlõ tahrir
defterleri mukayeseli olarak kar%õla%tõrõlarak
tarihî figürler, efsaneden ayõrt edilmeye çalõ#
%õlmõ%tõr. Bu yönüyle menakõpnameler, dinî,
efsanevî ve tarihî bilgiler içerir. Tarihçinin
görevlerinden birisi, tarihî bilgileri efsanevî
bilgiden ayõrabilmesidir. Bu olay, sadece me#
nakõpnameler için de$il, Osmanlõ kronikleri#
nin de$erlendirilmesine yönelik olarak da söz
konusudur. Örne$in, Colin "mber’in Osmanlõ
kroniklerinde verilen bilgileri bir efsane saya#
rak onlara dayanõlarak bir Osmanlõ tarihi ya#
zõlmayaca$õ %eklindeki ("mber, 1990: 1#13)
görü%lerine kar%õ Halil "nalcõk’õn bunu redde#
derek dönemin di$er dillerde yazõlmõ% kay#
naklarõnõ topografik ve toponomik verileri,
araziye inerek yaptõ$õ alan ara%tõrmalarõyla
Osmanlõ kroniklerinde bahsedilen ve efsanevî
olarak nitelendirilen hâdiselerin gerçek oldu#
$unu göstermi%tir ("nalcõk, 2009: 122; "nalcõk,
1994: 139#156). Biz de bu çalõ%mamõzda Otman
Baba Velâyetnamesi’nde bahsedilen Bayezid
Baba’yõ Osmanlõ kaynaklarõnda arayarak tarihî
bir ki%ilik olarak tespit etmeye çalõ%tõk.
!

C)!Abdâlân#õ!Rum!ve!Gazi!Akõncõ!Beyle#
rinin!Osmanlõ!Devleti!ile!"li$kileri!
Osmanlõ Devleti, kurulu% yõllarõndan iti#
baren çe%itli dinî zümrelerle daima ili%ki içeri#
sinde olmu%tur. Osman ve Orhan döneminde
yani XIV. yüzyõlõn ilk yarõsõnda Osmanlõ ordu#
sunun büyük bir bölümünü ahiler olu%turu#
yordu.
Osman’õn
kayõnbabasõ
&eyh
Edebali’nin kendisi de bir ahi idi. Ahilerin ve
&eyh Edebali’nin Babaî gelene$i ile ba$lantõlarõ
da bilinmektedir. Burada vurgulamak istedi#
$imiz sultanõn kayõnpederi olarak &eyh
Edebali’nin bu zümrelerin, devlet otoritesinin
kar%õsõnda de$il, yanõnda yer almasõnda oyna#
dõ$õ önemli roldür. Ahilerin Osmanlõ Devle#
ti’ndeki kurulmasõndaki rolleri konusunda
Friedrich Giese 1924 yõlõnda yazdõ$õ makalede
ilk iki Osmanlõ sultanõ döneminde ahilerden
olu%an Osmanlõ ordusunun 1301’de Bapheon
(Koyunhisar) Sava%õ’nda 2000 ki%ilik Bizans
ordusunu yendi$ini ve 1329 yõlõndaki
Pelekanon (Maltepe) Sava%õnda Osmanlõ ordu#
sunun 8000 ki%iden olu%tu$unu belirtiyor
(Giese, 2000: 173). Ancak I. Murat döneminde
Osmanlõ ordusunun sayõsõ 12000 ila 40000
arasõnda oldu$u tahmin edilmektedir. Asker
sayõsõndaki bu a%õrõ artõ%õ Osmanlõlar yerli
Türk unsuru ahilerden kar%õlayamamõ%lar ve
dev%irme sistemini kullanarak yeni bir askerî
kaynak olu%turmu%lardõr. Bundan dolayõ da
bu gruplara yeni asker manasõnda yeniçeri
demi%lerdir. Ahilerden olu%an eski ordularõnõn
devletle bütünle%tirilmesinde nasõl &eyh
Edebali’den istifade edildiyse Osmanlõ’nõn bu
yeni askerleri de Hacõ Bekta% Velî’nin manevî
ki%ili$inde, onun anlayõ%õ ile özde%le%tirilerek
yerli Türk unsurlarla oldu$u kadar devletle de
barõ% içinde kalõnmasõ politikasõ izlenmi%tir.
Bununla birlikte daha kurulu% yõllarõndan
itibaren Osmanlõ’nõn gaza ruhu ile özde%le%en
küffara kar%õ sava%ta yer alan ancak daha Or#
han döneminden itibaren Osmanlõ hanedanõna
yerle%meye ba%layan merkeziyetçi "ran devlet
gelene$i ile çatõ%an ve bu anlayõ%a destek ver#
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meyen abdallar vardõ. Bu dervi% tipini Alman
sosyolog Max Weber, “devrimci mistik” olarak
niteler ("nalcõk, 1993: 22). Dönemin kaynakla#
rõnda genelde abdâlân#õ Rum diye nitelendiri#
len bu grup yerle%ik olmayan Türk kitleleri
arasõnda Orta Asya’daki %amanlar gibi din ve
sosyal hayatõ %ekillendiren kutsal insanlar
olarak algõlanmõ%lardõr. Halil "nalcõk’a göre
beylikler döneminden sonra abdallar resmen
tanõnmõ%, toplumdan dõ%lanmõ% duruma dü%#
mü%, medrese, devlet ve %ehirliye kar%õ %iddetli
bir çatõ%ma ve siyasî otoriteye meydan okuma
durumuna gelmi%lerdir.
“Bekta%îlik
ve
vefâiyye dervi%leri gibi siyasi otoriteye itaat#
kâr, devletten vakõf alan, zaviye kuran dervi%#
lerden farklõ olarak, abdallar devlete kar%õ
açõkça cephe aldõlar.” ("nalcõk, 2009: 145). Bu
yakla%õm tarzõ "rene Melikoff’un Bulgaris#
tan’da Deliorman Kõzõlba% toplulu$u üzerinde
yaptõ$õ gözlemlerde de ortaya koydu$u gibi
neden daha çok Demir Baba’nõn anõldõ$õnõn ve
saygõ duyuldu$unun anla%õlmasõna yardõmcõ
olur (Melikoff, 2009: 135#137).
Devlet otoritesiyle ya%am tarzlarõ ve çõkar#
larõ gere$i çatõ%an di$er bir grup da akõncõ
uçbeyleri idi. Özellikle Balkanlardan alõnan ilk
topraklarõ fethedenler büyük ölçüde Osmanlõ
sultanõn merkezî otoritesinden yarõ ba$õmsõz
hareket eden uçbeyleri idi. Bu insanlar kendi#
lerini manevî olarak gaza ruhuyla donatmõ%
olarak serhat boylarõnda sürekli sava% hâlin#
deydiler. Yanlarõnda da bu anlayõ%a inanmõ%
gaziyân ve abdâlân diye adlandõrõlan insanlar
vardõ. Manevî dünyalarõnõ en erken uçbeyle#
rinden biri olan Evrenos Bey’de oldu$u gibi
Kõzõldeli sultan (Noyan, 1999: 103) ve
Mihailo$lu’nda oldu$u gibi Otman Baba gibi
Kalenderî (Ocak, 1992: 101; &ahin, 2007: 8)
dervi%ler olu%turuyordu. "nalcõk’õn belirtti$i
gibi Osmanlõ Devleti’nin merkeziyetçi yakla#
%õmlõ düzenden memnun olmayan bir insan,
ya bir tarlada õrgat olmaya ya kasabadaki bir
medrese suhte olmaya ya da Rumeli’nde uçta
gönüllü akõncõ gazi olmaya ya da dünyaya

sõrtõnõ çevirip dervi% olmaya zorlanõyordu.
Uçlarda inançlarõnõ yaymak ve doyum ka#
zanmak için bir araya gelen dervi%ler ve gazi#
ler uçbeyinin altõnda ortak de$erler çerçeve#
sinde bulu%abiliyorlardõ. Çünkü kõlõç haklarõna
ra$men Osmanlõ sultanlarõ sürekli olarak gazi
uçbeylerini merkezî devlet bürokrasisinin
içine alarak memurla%tõrmaya çalõ%õyordu.
Aynõ %ey bir tekke ya da zaviye açmak için
sultandan temlikname alma ve Osmanlõ hane#
danõna hayõr dua okuma zorunlulu$u getirilen
dervi%ler için de geçerliydi. "%te bundan dolayõ
uçbeyleri ve abdallar arasõnda &eyh Bedrettin
olayõnda ya%andõ$õ gibi merkeze kar%õ ayak#
lanmalarda ve muhalefette ortak hareket etme
tavrõnõn olu%tu$unu gözlemleyebiliyoruz.
!
D)!Bayezid!Baba!ve!Malkoço%lu!Bali!Bey!
Yukarõda anlatõlan bölümde anla%õlaca$õ
gibi abdallar ve uçbeyleri çõkarlarõ gere$i tabiî
Bey#Kõzõl
Deli,
müttefiklerdi.
Evrenos
Mihalo$lu Ali Bey#Otman Baba arasõnda ben#
zer bir ili%ki, Kalenderî dervi%i Bayezid Baba
ile Malkoço$lu Bali Bey arasõnda ya%anmakta#
dõr. Bundan dolayõ Malkoço$lu Bali Bey’in
vakfõ arasõnda Bayezid Baba’nõn âsitânesinin
rastlanmasõ %a%õrtõcõ olmadõ$õ gibi uçbeyi#
abdal ili%kisini de kanõtlayan bir örnek olarak
kar%õmõza çõkmaktadõr.
Bayezid Baba’nõn kim oldu$una dair bilgi#
lerin hemen hemen tamamõnõ, Otman Baba
Velâyetnamesi’nden alõyoruz. Bu esere daya#
narak Bayezid Baba’nõn Otman Baba’ya naza#
ran daha önce Balkanlar’da bulundu$unu ve
bugün Bulgaristan sõnõrlarõ içinde Filibe %ehri#
nin yakõnlarõnda yer alan Za$ra’da (Stara
Zagora) bulundu$unu söyleyebiliriz (Otman
Baba, 2007: 58). Daha sonra Bayezid Baba,
Za$ra’daki tekkeyi dervi%lerinden Mümin
Baba’ya (Barkan 1942: 338) bõrakarak Selanik
yakõnlarõndaki Vardar’a gelmi%, burada yeni
bir tekke kurmu%tur. “Ta ol vakte degin kim
Vardar’da Bayezid Baba ki Mü’min Dervi" anun
dervi"i idi. Hünkâr Hacõ Bekta" Velî rahmetu’l#lahi
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‘aleyh ziyaretine niyyet idüb her tarafda olan der#
vi"lerine haber gönderdi kim Hünkâr Hacõ Bekta"
Velî ziyaretine giderim. Ta‘cil gelün. Nazarumda
cem‘ olun didi” cümlesinden onun merkez ola#
rak kendisine Vardar’õ seçti$ini, içlerinde
Mü’min Dervi%’in de oldu$u di$er ba%ka yer#
lerden kendisine ba$lõ bir mürit grubunun
oldu$u ö$reniyoruz (Otman Baba, 2007: 60#
61). Bununla birlikte Otman Baba’nõn daha
önce Bayezid Baba’ya ba$lõ olan bu gruplar
üzerinde bazõ kerametlerini göstererek kendi#
sine ba$ladõ$õ metnin anlatõmõndan ortaya
çõkõyor. Bu ki%ilerden birisi olan Mü’min Der#
vi% ile birlikte Otman Baba, Bayezid Baba’nõn
tekkesine gider “Derhal kelâm#õ heybet birle
Bayezid Baba’yõ yirinden kaldõrõp Mü’min Dervi"’i
yirine geçürür.”. Bunun sebebinin Bayezid Baba
anlayamaz ve Otman Baba’ya muhalefet eder.
Hâlbuki sufi doktrinine göre, evliyalar arasõn#
da bir hiyerar%i söz konusudur. Bu yapõlan#
mayõ "bnü’l#Arabî eserinde açõklamõ%tõr ("nal#
cõk, 2009: 143). Buna göre bir üst makamda
olanlar alt makamda bulunanlarõn gelecekleri#
ni mü%ahede edebilirler, ancak alt basamakta
yer alanlar üst basamakta yer alanlarõn gelece#
$ini göremezler. Velâyetname’ye göre Otman
Baba, Bayezid Baba’nõn yakõn gelecekte ölü#
münü görmü% ve yerine Mü’min Dervi%’i seç#
mi%tir. Ona göre Bayezid Baba evliya idi zahir#
i zühd ü takva içinde idi. Buna kar%õlõk kendisi
ise, sahib#i velayet ve kutbü’l#aktâb idi (Otman
Baba, 2007: 62; &ahin, 2007: 8). Bayezid Baba,
Hacõ Bekta% Velî’yi ziyaret etmek üzere yola
çõkar Serez’de ve Karasu Yenicesinde Akpõ#
nar’da kendisine ba$lõ dervi%lerin tekkesinde
konakladõktan sonra Hacõ Bekta% Velî’yi ziya#
ret eder ve yeniden Yenice#i Vardar’daki tek#
kesine geri döner. Kõsa bir süre sonra da ölür.
Otman Baba Velâyetnamesi bu olaylarõ anla#
tõrken herhangi bir tarih vermiyor. Ancak
Otman Baba ile ilgili olarak anlatõlan olaylar
"stanbul’un fethinden sonra ve Fatih Sultan
Mehmet’in Uzun Hasan ile olan sava%õndan
önce anlatõlmaktadõr. Dolayõsõyla Bayezid

Baba ile ilgili anlatõlan olaylarõ 1453 ile 1473
yõllarõ arasõndaki zaman dilimine yerle%tirebi#
liriz. Ölümünden sonra Bayezid Baba,
Vardar’daki tekkesine gömülmü% ve ona ba$lõ
dervi%ler buraya gelerek onun kõrkõnõ burada
icra etmi%lerdir.
Malkoço$lu ailesi de Evrenoso$ullarõ,
Minnet#
Mihalo$ullarõ,
Turahano$ullarõ,
o$ullarõ gibi Balkanlar’da faaliyet gösteren
uçbeyleri ailelerinden birisidir. Tarihî kaynak#
larda ailenin ilk temsilcisi olarak Yõldõrõm
Bayezid döneminde Sivas’ta kale muhafõzõ
olan Malkoço$lu Mustafa Bey gösterilir (Ano#
nim, 1992: 39#40). Malkoço$ullarõnõn Bosnalõ
Malkovich ailesinden geldikleri iddia edilmek#
tedir (Ba%ar 2003: 537). Bu ailenin
Saraybosna’da Malkoço$lu Bali Bey Camisi ile
birlikte mektep, hamam, çe%me ve köprü in%a
etmesi (Ayverdi, 1981: 295#296 ve 317) Bos#
na’nõn de$i%ik yerlerinde buna benzer
Malkoço$lu ailesinin fertlerinin adõnõ ta%õyan
binalara rastlanmasõ, bu görü%ü destekleyici
bilgiler olarak dü%ünülebilir. Ayrõca bu ailenin
Macaristan’õn Peç %ehrinin yakõnlarõnda bulu#
nan &iklo%’ta da bir cami in%a etti$i de bilin#
mektedir (Eyice, 2003: 536).
Malkoç ailesinin bilinen ilk ferdi olan
Mustafa Bey’in soyu Bali Bey ve di$er o$lu
Damat Yahya Pa%a ismindeki çocuklarõ ile
devam etmi%tir. Bu ikincisi daha sonra
Yahyapa%azadeler diye adlandõrõlacaktõr. Ma#
kalemize konu olan Bali Bey ise, "stanbul’un
fethine
katõldõktan
sonra
Arnavutluk,
Dalmaçya ve Eflâk’a bir akõncõ beyi olarak
seferlerde bulundu. 1478 yõlõnda Semendre,
1486 yõlõnda Silistre sancakbeyi oldu ve II.
Bayezid döneminde Bo$dan’õn Osmanlõ hâki#
miyetine girmesinde önemli rol oynadõ. Di$er
akõncõ beyleri ile birlikte Macaristan ve Lehis#
tan üzerine de seferlerde bulunmu% ve tahmi#
nen 1510 yõlõnda vefat etmi%tir. Lehistan üzeri#
ne yaptõ$õ seferlerde Malkoço$lu Bali Bey’e
harekât üstü olarak Akkirman’õn verildi$i
Osmanlõ kroniklerinde belirtilmektedir ("bn
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Kemâl, 1997: 163). Bali Bey’in o$ullarõndan
Hamza Bey ismindeki o$lu 1501 yõlõnda %ehit
olurken Sofya sancakbeyli$i yapan Damat Ali
Bey ve Silistre sancakbeyli$i yapan Tur Ali
Bey 1514 yõlõndaki Çaldõran seferine katõlmõ%
ve burada %ehit dü%mü%lerdir (Ba%ar, 2003:
538).
Bali Bey, Osmanlõ kayõtlarõnda genelde
gaza ruhuna sahip çõkan tecrübeli ve gözü
kara bir akõncõ beyi olarak tanõmlanmaktadõr.
Onun en güzel tanõmlarõndan birisini me%hur
Osmanlõ tarihçisi "bn Kemal “Alb Erenlerdendi
oka kõlõca kalkan gibi gö!üs gerenlerdendi, aheng#i
cenk olõcak sinân gibi sava"a ba" açub girenlerden#
di.” %eklinde vermektedir. Bu tanõmda en dik#
kat çekici ve Bali Bey’i en güzel özetleyici ke#
lime sanõrõm Alperen sözcü$üdür ("bn Kemâl,
1997: 95).
!
E)!Bayezid!Baba!Âsitânesi!
Osmanlõ kayõtlarõnda Malkoço$lu vakfõna
ilk olarak H. 920 (M. 26.02.1514#14.02.1515)
tarihinde “Vakf#õ Bali Bey bin Malkoç Bey” %ek#
linde rastlanmaktadõr. Daha sonraki kayõtlarda
görece$imiz Bayezid Baba’nõn âsitâsinesinin
bulundu$u Baba adlõ köy burada kaydedilmi%#
tir. Ancak köyün ba%ka bir adõ daha vardõr. Bu
da Türkohor’dur ve kayõtta “Karye#i Türkohor,
nam#õ di!er Baba, tabi#i Selanik” olarak geçmek#
tedir. Buradaki “hor” kelimesi Yunancada köy
manasõnda kullanõlan “horio#%&'()” kelime#
sinden gelmektedir. Ba%taki Türk sözcü$ü ile
birle%erek Türk köyü manasõnda Türkohor
kelimesi türetilmektedir. Ancak bu isim, bize
köyün tüm sakinlerinin Türk oldu$u izlenimi
vermektedir. Fakat arkadan gelen kayõtlar, bu
köyde 49 hane ve 16 mücerret Müslüman sa#
kinle birlikte 30 Hristiyan hane ile 4 gayr#i
müslim bivenin ya%adõ$õnõ göstermektedir.
Etnik olarak bu gayr#i müslimlerin Türk kö#
kenli olup olmadõklarõ konusunda yorum
yapacak yeteri kadar bilgiye sahip de$iliz.
Bununla birlikte Machiel Kiel, Yazõcõzade’nin
eserine ve modern ara%tõrmacõlarõn çalõ%mala#

rõna dayanarak Dobruca’daki Sarõ Saltuk’la
giden Türklerin lideri "zzettin Keykavus’un
çocuklarõnõn Verria’ya yerle%tirildi$ini, bun#
lardan bir tanesinin Müslüman olarak burada
öldü$ünü, onun çocuklarõnõn ise Hristiyan
olarak varlõklarõnõ Verria’da devam ettirdikle#
rini ve 1385 yõlõnda Ferye’yi fetheden Yõldõrõm
Bayezid’in Selçuklu hanedanõnõn torunlarõnõ
burada hâlen ya%arken buldu$unu belirtmek#
tedir (Kiel, 1977#1978: 208). Burada Verria diye
bahsedilen yer, Kara Ferye’dir ve Bayezid
Baba’nõn âsitânesinin bulundu$u Babaköy bu
co$rafyadan çok da uzakta de$ildir. Ayrõca
adõ Meriçli manasõna gelen Evrenos Bey’in de
Sarõ Saltuk’la Balkanlar’a geçenlerin ahfadõn#
dan olabilece$ine ve bundan dolayõ da daha
önce Gagauz Türkleri’nin ya%adõ$õ Yenice#i
Vardar’õ kendisine merkez olarak seçti$ine
dair görü% de ileri sürülmü%tür (Kayapõnar,
2004: 137). 1514 yõlõnda vakfõn durumu ile
ilgili söylenebilecek di$er bir söz ise vakfõn
gelirlerinin bu yõlda en üst seviyede oldu$u#
dur. Daha sonraki yõllarda vakfõn gelirinde
hõzlõ bir dü%ü% ya%anacaktõr. Vakfõn devlete
ödedi$i toplam vergi, 11295 akçedir.
Malkoço$lu Bali Bey vakfõna ikinci olarak
22 Kasõm 1528 tarihinde dü%ülen derkenardan
hareket ederek bu tarihten önce düzenlenmi%
olan TT 143 numaralõ defterde rastlõyoruz. Bu
kayõtta Malkoço$lu Bali Bey vakfõ ile ilgili iki
önemli tespit mümkün oluyor. Birincisi
Bayezid Baba’nõn âsitânesinin yer aldõ$õ köyün
ilk adõ olan Türkohor kelimesi kullanõlmamak#
ta ve köy Babaköy olarak adlandõrõlmaktadõr.
"kincisi ise, vakõf gelirlerindeki hõzlõ dü%ü%tür.
"ki defter arasõnda yakla%õk 15 yõllõk bir fark
olmasõna ra$men vakfõn devlete ödedi$i vergi
11295’ten 5012 akçeye dü%mü%tür. Osmanlõ
vergi sisteminde aynî vergilerin ö%ür vergile#
rinin onda bir manasõnda ö%ür adõyla alõndõ$õ#
nõ dü%ünürsek vakfõn gelirindeki büyük dü%ü%
daha iyi anla%õlabilir. Bunun nedeninin
Malkoço$lu Bali Bey ailesindeki kayõplar ol#
du$unu dü%ünüyoruz. Çünkü Malkoço$lu
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Bali Bey’in kendisinin sa$lõ$õnda Hamza
adõndaki o$lu 1501 yõlõnda ölürken Bali Bey’in
de 1508’de öldü$ü kabul edilmektedir. Ölü#
münden sonra Malkoço$lu Bali Bey’in soyunu
devam ettiren o$ullarõ Ali Bey ve Tur Ali Bey
de 25 A$ustos 1514 tarihli Çaldõran Sava%õ’nda
%ehit
dü%mü%lerdir.
Dolayõsõyla
vakõf,
hâmilerinden mahrum kalmõ%a benziyor.
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Malkoço$lu Bali Bey Vakfõ ve Bayezid Ba#
ba hakkõnda en teferruatlõ Osmanlõ kayna$õ
olarak ise TT 723 no’lu defteri görüyoruz.
Çünkü daha önce bahsedilen iki defter, icmal
niteli$inde iken bu defter mufassal olarak
tutulmu%tur ve ayrõntõlõ bilgi sunmaktadõr.
Defterdeki kayõt, “Vakf#õ Bali bin Malkoç, karye#i
Babaköy, tabi#i Selanik der nahiye#i Vardar” ifade#
si ile ba%lõyor. Bu tanõmlama Babaköy’ün loka#
lizasyonu konusunda daha ayrõntõlõ bilgi su#
nuyor. Yeniça diye adlandõrõlan Yernice#i
Vardar’õn kuzey#do$usunda Vardar Irma#
$õ’nõn kõyõsõnda yer alan Babaköy, günümüzde
Ayos Petros ('()*+, -./0+,) olarak isimlendi#
rilmektedir. Köyde üç temel zümreye rastlan#
maktadõr. Birinci grup köyde mütemekkin
olan Müslümanlardõr. Bu Müslümanlar, ailele#
rini geçindirecek toprak yani çift sahibi olma#
nõn kar%õlõ$õ olarak ki%i ba%õna yirmi iki akçe
çift resmi ödemektedirler. Yeteri kadar toprak
sahibi olmayan ancak topra$õ ekip biçebilecek
gücü olan manasõndaki bennaklar da Müslü#
man arasõnda yedi ki%i olarak tespit edilmi%tir.
Ayrõca topraksõz bekâr manasõnda 7 mücerret
Müslüman köyde ya%amaktadõr. Bu mücerret#
lerden bazõlarõnõn isimlerinin ba%õnda “piri”
yani ya%lõ sõfatõnõn bulunmasõ bu insanlarõn
evlenmemeyi tercih eden ki%iler oldu$u izle#
nimini uyandõrmaktadõr. Kullanõlan isimlerin
onomastik özelliklerine baktõ$õmõz zaman Ali,
Hasan, Hüseyin gibi Ehl#i beytin isimlerine
sõklõkla rastlandõ$õ görülüyor. Ayrõca bu isim#
lerin Hüseyin Börü, Hasan Timurta% gibi Türk
isimleriyle birle%tirildi$ine %ahit oluyoruz.
Müslümanlarõn bu dönemde en az 28 ki%iden
olu%tu$unu söyleyebiliriz.

Babaköyün ikinci grup sakinlerini ise,
“gebran#õ karye#i mezbure” adõ altõnda Hristiyan
nüfus olu%turuyor. Hristiyanlarõn toplam sayõ#
sõnõn 20’si tam çift toprak i%leyen ve 12’si de
bekârlar olmak üzere en az 32 oldu$u görülü#
yor. Tam#çift toprak i%leyen ve hane olarak
adlandõrõlan Hristiyan nüfus ki%i ba%õna 25
akçe ispençe vergisi öderlerken mücerretler de
herhangi bir indirim olmaksõzõn aynõ miktar
ispençe vergisi ödüyorlardõ. Hristiyan isimle#
rin onomastik özelli$ine baktõ$õmõz zaman
geleneksel Ortodoks Hristiyan ve Yunan isim#
leriyle fazla kar%õla%mõyoruz. Daha çok Slav
men%eli isimlerle kar%õla%õyoruz. Bunlar ara#
sõnda Bratan "stanislav, Miço Domo, Stayko
Mile, Nemyale Dobriç’i örnek olarak göstere#
biliriz. Gayr#i müslim nüfus arasõndaki bir
isim oldukça dikkat çekicidir. Bu ad Malkoç
ismidir. Bu adõn gayr#i müslim nüfus arasõnda
yazõlmasõ ve ismin altõna Slavca dõ%arõdan
gelen manasõnda “pri"eleç” kelimesinin kulla#
nõlmasõ bize Malkoço$lu ailesinin Bosnalõ
Malkoviç ailesinden geldiklerini iddia eden
tezlerin gerçek payõ olabilece$ini ve Bali
Bey’in hâlâ Hristiyan olan bazõ akrabalarõnõ
köye getirmi% olabilece$ini dü%ündürtüyor.
Köyün hem Müslüman hem Hristiyan zümresi
arasõnda dikkatimizi çeken di$er bir nokta ise,
mücerret nüfusun genel nüfusa oranõnõn yük#
sekli$idir. Bu, Müslümanlar arasõnda dörtte
bir iken Hristiyanlar arasõnda % 60 oranõnda#
dõr. Genel ortalamada ise, üçte birin üzerinde#
dir. Buna kar%õlõk hiç bive yani dul nüfusa
rastlanmamasõ da ilgi çekicidir.
Köyde gendüm adõyla kaydedilen bu$da#
yõn, ketenin, ba$larõn, bostanõn ve sir diye
kaydedilen sarõmsa$õn yeti%tirildi$ini görüyo#
ruz. Bunlar arasõnda "stanbul kilesiyle yakla%õk
25 kilogram olan kile ölçe$inde 110 kile ile
bu$day Babaköyün en büyük vergi birimini
olu%turuyor. Onda birini devlete vergi olarak
ödedi$inde 2750 kilogram ediyor. Yani köyde
toplam 27500 kilogram, ba%ka bir de$i%le 27
buçuk ton bu$day üretiliyordu. Bu$daydan
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elde edilen ekonomik gelir, tüm köyün eko#
nomik faaliyetlerinin yarõsõnõ olu%turuyordu.
Dikkat çeken di$er bir unsur, yakla%õk 10 ile
11,5 kilogram arasõnda bir %arap ölçü birimi
olan medre ile 100 medrelik bir vergi gelirinin
olmasõdõr. Bu yakla%õk 10 ton %arap üretimi
demektir ve dervi%leri saymazsak 60 ki%inin
ya%adõ$õ bir köyde oldukça yo$un bir %arap
tüketimi manasõna gelmektedir.
Köyün üçüncü grubunu “Hizmekârân#õ
asitane#i Bayezid Baba” ba%lõ$õ altõnda kayda
geçirilen dervi%ler olu%turmaktadõr. Grubun
tanõmõnda ortaya çõktõ$õ gibi burada bir zaviye
ya da tekke de$il, bir âsitâne söz konusudur.
Âsitâne terimi bir tarikatin veya tarikat kolu#
nun merkezi durumunda olan büyük tekkele#
re verilen isimlerden birisidir (Tanman, 1991:
485). Dolayõsõyla burada Otman Baba Velâyet#
namesi’nde verilen bilgilerden hareket ederek
Hacõ Bekta% Velî tarikatõnõn Balkanlar’daki
merkezi ile kar%õ kar%õya oldu$umuz sonucuna
ula%abiliriz. Balkanlar’da daha kõdemli olan
Bayezid Baba’nõn müritlerini ele geçirerek
üstünlü$ünü eserinde göstermeye çalõ%an
Otman Baba, her ne kadar burasõnõ tekke ola#
rak nitelendiriyorsa da Osmanlõ kayõtlarõ bu#
ranõn âsitâne oldu$unu belirtiyor. Daha son#
raki kaynaklarda Bayezid Baba âsitânesinin
tekke olarak bahsedilmesinin sebebi, Otman
Baba’nõn kendisine merkez olarak Hasköy
yakõnlarõnda bir yeri seçmesiyle ilgilidir. Zaten
Bayezid Baba âsitânesinde 35 tane dervi%in
adlarõnõn verilmesi normal ölçekli bir tekke#
den daha büyük oldu$unu kanõtlar. Örne$in
Rumeli’de yer alan Ya$muro$lu Hasan Baba
zaviyesinde 28, Otman Baba zaviyesinde 69 ve
Mümin Baba zaviyesinde 30 nefer dervi% bu#
lunuyordu (Barkan, 1942: 297). Dikkat çeken
di$er bir husus ise, bu 35 dervi%in asitanenin
hizmetkârlarõ olarak belirtilmelerine ra$men
her türlü vergilendirmeden azat olmalarõdõr.
Bu 35 ki%iden birisi Sait, birisi dede, birisi
imam sõfatõnõ ta%õrken kalan 32’sinin tamamõ#
nõn dervi% sõfatõnõ ta%õmasõ bize âsitâneden

ba%ka yerlere gitmek için izin bekleyen bir
dervi% grubuyla kar%õ kar%õya oldu$umuz
izlenimini uyandõrõyor.
Bayezid Baba Âsitânesi’ne, 1826 yõlõna ka#
dar Osmanlõ kayõtlarõnda rastlayamadõk. 1826
yõlõnda Yeniçeri Oca$õ’nõn kaldõrõlmasõ esnasõ
sõrasõnda Esat Pa%a tarafõndan hazõrlanan bir
raporda Bayezid Baba’dan 25 dönümlük tarla#
ya ve 5 dönümlük çayõra sahip bir tekke olarak
bahsedilmektedir (Faroqhi, 1986: 93#94#96).
Selanik ve Yenice Vardar’õn 1912 yõlõnda Os#
manlõ Devleti’nin elinden çõkmasõndan sonra
Yunan hükümeti tarafõndan adõ, 1927 yõlõnda
ismi Babaköy’den Ayos Petros’a çevrilen
(Drakakis, Konduru, 1940: 498) bu yer Müs#
lümanlar tarafõndan hâlâ Babaköy olarak
anõlmaktadõr. Babaköyün XX. yüzyõlõn ba%õn#
daki durumuyla ilgili Bekta%î ara%tõrmalarõnõn
vazgeçilmez kaynaklarõ olan John Kingsley
Birge (Birge, 1937: 285) ve F. W. Hasluck
(Hasluck, 1929: 780#781) herhangi bir bilgi
sunmaz. Köyün bugünkü durumu ve Bayezid
Baba âsitânesinden herhangi bir %eyin kalõp
kalmadõ$õnõn tespiti ise, ayrõ bir çalõ%manõn
konusudur.
!
F)!Sonuç!
Osmanlõ Devleti’nin merkezile%tirme poli#
tikalarõna kar%õ Balkanlar’da Gazi akõncõ beyle#
ri ile abdallar tabiî müttefik olmu%lardõr. Bili#
nen Kõzõl Deli Sultan#Evrenos Bey, Mihalo$lu#
Otman Baba ba$lantõlarõna bu makalede
Malkoço$lu#Bayezid Baba rabõtasõ ilave edil#
mi%tir. Bayezid Baba’nõn Rumeli’nde Otman
Baba’dan önce Bekta%î anlayõ%õnõn öncülerin#
den biri oldu$u ve âsitânesinin de Selanik
yakõnlarõndaki
Yenice#i
Vardar’daki
Babaköy’de oldu$u tespit edilmi%tir. Ayrõca
Bayezid Baba’nõn müritlerinin Otman Ba#
ba’nõn hizmetine girdikleri ve daha sonra da
Bekta%i anlayõ%õnõn Otman Baba’nõn müritinin
ö$rencisi Akyazõlõ Baba ile Rumeli’de devam
etti$ine vurgu yapõlmõ%tõr. Çalõ%madan çõkan
di$er bir sonuç ise, velâyetnameler ile XV ve
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XVI. yüzyõllardan kalan Osmanlõ tahrir defter#
lerinin mukayeseli incelenmesi sonucunda
Bayezid Baba gibi ilk bakõ%ta efsanevîymi% gibi
gözüken pek çok erenin tarihî %ahsiyete dö#
nü%türülebilece$inin bir örne$i bu çalõ%mada
okuyucunun dikkatine sunulmasõdõr.
G)!Transkripsiyon!
Ba$bakanlõk!Osmanlõ!Ar$ivi!TT!70,!Sayfa!
132!
Vakf#õ Bali Bey bin Malkoç Bey
Karye#i Turkohor nam#õ di$er Baba tabi#i
Selanik.
Hane#i Müslim 49
Mücerred 16
Hane#i Gebr 30
Bive 4
Hasõl 11295
112

Ba$bakanlõk!Osmanlõ!Ar$ivi!TT!143,!Say#
fa!282!
Vakf#õ Bali Bey bin Malkoç Bey el#
merhum.
Karye#i Babaköy tabi#i Selanik
Hasõl 5012

Hõzõr Mustafa; Hüseyin Börü; Yusuf Ab#
dullah; Mustafa Ali; Ali Yunus; Hasan
Timurta%; Hõzõr &erif;
Piri Yunus m; Ali Bali m; Menafi Yunus
m; Hasan caba; Memi Ali m; Mustafa Abdul#
lah m; Hüseyin Abdullah semerci;
Gebran#õ karye#i mezbure
Toto "vlad; Yanko Nikola; "lyas Gine;
Rayko Ruse; "stoyko Gürko; Rayiç Gürko; Toto
Proyko;
Võlko Proyko, "stamad Dome, Domo
Prodan, Gerko Domo, Yano Simo, Dimi
Radga, Bratan "stenislav;
Rayko Dimitri, "staniko Dra%e,
Miço
Domo, Niko Kaniç, Niko Rale, Baliç Dimitri,
"stoyko;
Dome "stimat m(ücerred), Mihçe Proyo
m(ücerred), Dode "stanislav m(ücerred), Debo
"stimat m(ücerred), "stoyko Mile m(ücerred),
Rale
Peyo
m(ücerred),
Nikola
Niko
m(ücerred);
Yano Gürko m(ücerred), Nemyale Dobriç
m(ücerred), Malkoç pri%eleç, "lyas pri%eleç;
El#Mahsul
Müslüman Çift 14 kõymet 308
Bennak 7 kõymet 84
Mücerred 7 kõymet 42

Ba$bakanlõk!Osmanlõ!Ar$ivi!TT!723,!Say#
fa!947!

"spençe Hane 20 kõymet 500

Vakf#õ Bali Bin Malkoç

Mücerred 12 kõymet 300

Karye#i Baba Köy, Tabi#i Selanik Der Na#
hiye#i Vardar

Gendüm keyl 110 kõymet 2750

"lyas Yusuf; Hasan Musa; Memi Abdullah,
Ramazan Bali; Muhammed Ali; Mustafa Ham;
Cündi Yusuf;

Ö%r#i keten 20 kõymet 260

Hasan Ali; Mustafa &irmerd; "lyas Kulfal;
"brahim Kurd; Mustafa Muharrem; Nasuh Ali;
Hamza "nebeyi;

Baha#yõ gav 50

Resm#i bagat#õ müslimin 200
&ire medre 100 Kõymet 700
Ö%r#i sir 10
Resm#i bostan 80
Bac#õ siyah ve beytü’l#mal 120
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Niyabet ve resm#i arus curm#i cinayet ve
tapu#yõ zemin 60
Yekun 5464

!
Ba$bakanlõk!Osmanlõ!Ar$ivi!TT!143,!Say#
fa!282!
!

Ba$bakanlõk!Osmanlõ!Ar$ivi,!TT!723!Say#
fa!948!
Hizmetkaran#õ Asitane#i Bayezid Baba
!
Dervi% Ali, Kasõm Said, Dervi% Kurd, Der#
vi% Durmu%, Mehmed Dede, Hasan Dervi%,
Selim Dervi%;

!

Â%õk Dervi%, Hüseyin Dervi%, Ahmed
Dervi%, Selim#i Di$er Dervi%, Ali Dervi%, Cafer
Dervi%, "mam koca;

Ba$bakanlõk!Osmanlõ!Ar$ivi!TT!723,!Say#
fa!947!

!
!

Mustafa Dervi%, Saru Dervi%, Cihan Der#
vi%, Ali Dervi%, Hasan Dervi%, Koçi Dervi%,
"brahim Dervi%;
Hõzõr dervi%, Turmu% dervi%, Hüseyin
dervi%, Kanber dervi%, Cafer dervi%, Ahmet
dervi%, Turmu% dervi%;
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Turali dervi%, A%ir dervi%, Mehmed dervi%,
Sadõk dervi%, Hacõ dervi%, Hüseyin dervi%,
Hasan dervi%.
!
!
!
H)!Belge!Fotokopisi!
!
!
Ba$bakanlõk!Osmanlõ!Ar$ivi!TT!70,!Sayfa!
132!
!

!
!
!

!

!

!

!

!
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Nähe von Thessaloniki, in Yenice#i Vardar
(heute Giannitsa) niederließ. Doch diese Per#
sönlichkeit wurde allein schon dadurch, dass
er in der Velayetname (ein Buch, welches über
Leben und Taten eines bedeutenden Mitglieds
einer Bruderschaft berichtet) von Otman Baba
erwähnt wurde, als legendär mythische Per#
son wahrgenommen. In dieser Studie wurde
durch den Vergleich der besagten Velayetna#
me mit Osmanischen Steuerregistern die gro#
ßen Konvente (der Begriff „große Konvente“
wird im Weiteren für „âsitâne“ gebraucht,
einfache Zusammenkünfte im Sinne von
„Dergâh“ werden nur mit „Konvente“ be#
zeichnet) von Otman Baba in Babaköy ausfin#
dig gemacht und die Person als historische
Persönlichkeit dem Leser vor Augen geführt.
Schlüsselwörter: Bektaschitentum, Uçbey,
Bayezid Baba, Malkoço$lu Bali Bey, Groß#
Konvente (Âsitâne), Balkan, Vardar.
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DIE!MALKOÇO LU!BAL"!BEY!
STIFTUNG!UND!DIE!BAYEZID!
BABA!GROSS#KONVENTE!
!
Levent Kayapõnar!
!
Zusammenfassung!
Gegen die an Intensität stetig zunehmen#
de zentralistische Politik des Osmanischen
Reiches im 15. Jahrhundert wurden die Derwi#
sche, die den Abdâlân#õ Rum (Anadolu, anato#
lische oder auch Rumeli Derwische genannt)
Geist in sich trugen, zu sog. natürlichen Al#
liierten der Gazi Uçbey (deutsch: Gazhi Rand#
fürstentum) in Rumeli. In diesem Artikel wird
die Verbindung zwischen Malkoço$lu Bali Bey
mit Bayezid Baba dargelegt. Einer der Pioniere
des Bektaschitentums auf dem Balkan im 15.
Jahrhundert war Bayezid Baba, der sich in der

FOUNDATION!OF!
MALKOCOGLU!BALI!BEY!AND!
ASITANE!OF!BAYEZID!BABA!
!
Levent Kayapõnar
Abstract!!
Dervishes of Abdalan#i Rum (Anatolian
Dervishes) and martyr margraves became
natural allies against strict centralist policies of
Ottoman Government. The aim of this study is
to expose the relationship between Malkocog#
lu Bali Bey and Bayezid Baba. Bayezid Baba,
who lived in Yenice#i Vardar near Salonica,
was one of the leaders of Bektashism in Bal#
kans in the 15th century. Bayezid Baba was
considered to be a mythical figure as he was
mentioned only in Otman Baba’s “Velayet#
name”. In this study, Velayetname is com#
pared to Ottoman land registry books and
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