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TARİHİ BİR ŞAHSİYET OLARAK OTMAN BABA:
OTMAN BABA KİMDİR?

Otman Baba As A Historical Personality:
Who Is Otman Baba?

Mustafa ALKAN*,  Gökhan YURTOĞLU**
Öz

Azerbaycan Türkçesi konuşan ve kendisini “Horasan tembeli” olarak tanımlayan Otman 
Baba’nın Miladi 1378- 1478 yılları arasında yaşadığı ve Anadolu’ya XV. yüzyılın ilk yılların-
da geldiği düşünülmektedir. Velâyetnâme’ye göre Otman Baba, ömrünün büyük bir bölümünü 
Rumeli coğrafyasında geçirmiştir. Otman Baba ve abdalları, Rumeli coğrafyasındaki birçok 
köy, kasaba ve şehirleri dolaşmış, tarikatlarını yaymak, nüfus ve nüfuzlarını arttırmak için çe-
şitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle de bugünkü Bulgaristan coğrafyasını adım adım 
dolaşıp, bu coğrafyada çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Otman Baba vefat ettiğinde etki 
sahasındaki ulema ve abdallardan oluşan yaklaşık iki bin kişinin cenaze namazını kılmış olduğu 
kayıtlara yansımıştır. Bu açıdan bakıldığında Otman Baba, Rumeli’de etkin bir tarikat şeyhi ve 
dinî bir liderdir. Velâyetnâme-i Otman Baba’ya yansıyan verilere bakılırsa, Otman Baba, bir 
taraftan Türkistan’ın büyük kutbu Hoca Ahmed Yesevî ile bir taraftan da Anadolu’nun büyük 
kutbu Hacı Bektaş-ı Velî ile bağlantılı delişmen bir Türk sûfîsidir. Peki, Otman Baba kimdir? 
Bu çalışmada Otman Baba’nın tarihî şahsiyeti, onun Rumeli’ye gelişi, Rumeli’deki faaliyetleri 
ve buralarda bıraktığı izleri, vefatı ve sonraki etkileri; Velâyetnâme-i Otman Baba, Osmanlı 
arşivleri ve yapılan araştırmalar incelenerek, ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Otman Baba, Velâyetnâme-i Otman Baba, Bektaşîlik, Rumeli, He-
terodoks.

Abstract

Otman Baba who spoke Azerbaijani Turkish and described himself as “Khorasani der-
vish” lived between 1378 and 1478. It is thought that he arrived Anatolia in early XVth century. 
According to the velayetname, Otman Baba spent most of his life in Rumelia. Otman Baba and 
his Abdals visited many villages, towns and cities in Rumelia. They were carrying out various 
activities to spread their sect and to increase their influence. According to the records, approxi-
mately two thousand people, consisted of ulama and abdals, attended in his funeral. From this 
point of view, Otman Baba was an influential sect sheikh and a religious leader in Rumelia. 
According to Velayetname-i Otman Baba, Otman Baba was a Turkish sufi and connected both 
with Hodja Ahmed Yesevi ( the great qutb of Turkistan) and  Hadji Bektas-ı Veli ( the great qutb 
of Anatolia). So, who was Otman Baba really? In this study, the historical personality of Otman 
Baba, his activities in Rumelia and his influence will be discussed according to Velâyet-i Otman 
Baba, Ottoman archives and other studies.

Key Words: Otman Baba, Velayetname-i Otman Baba, Rumelia, Bektashism, Heterodox
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1. Giriş: Otman Baba Hakkında

Horasan’da 1378 yılında doğduğu düşünülen Otman Baba (Ocak, 1983: 
16), hayatının büyük kısmını Rumeli’de geçirmiş, özellikle bugünkü Bulga-
ristan coğrafyasında derin izler bırakmış, heterodoks bir Türk sûfîsi olarak 
tanımlanabilir. Cisim olarak heybetli, sırtı yassı, yüzü kızıl, gözleri ela olan 
birisi olarak tasvir edilen Otman Baba, aynı zamanda Gani Baba, Hüsam Şah 
(ya da Hüsam Dede) ve Sultan Baba olarak da tanınmaktadır. Otman Baba 
isminin Otman mı yoksa Osman mı olduğu konusu tartışmalı bir konu olmak-
la birlikte Otman isminin Osman’dan galat olduğu ve Velâyetnâme-i Hacım 
Sultan’da geçen Osman Baba’nın, Otman Baba olduğu düşünülmüştür (Ocak, 
1992: 99-100). Bir başka görüşe göre “Otman” isminin “Od’man” kelimesin-
den galat olduğu ifade edilmiştir. Bu görüşe göre Otman Baba, Allah’ın isim-
lerinden olan “Celâl” isminin müteradifi olan “ateş”’e benzetilmiş ve kendi-
sine bu yüzden “Od’man” yani “Ateş-adam” denilmiştir. Velâyetnâmeye göre 
Otman Baba ismi, Otman Baba’nın Fatih Sultan Mehmed ile gerçekleştirdiği 
bir diyalogdan sonra meşhur olmuştur. Bu durum velâyetnâmede: “ism-i zâhi-
ri Otman Baba diyü âlemde muayyen ü meşhur oldı kim Sultan Mehemmed’e 
Otman benem ve sen benüm oğlumsun didi. Öyle ise bu isme dahı sebeb Sul-
tan Mehemmed vâki oldı ki beyân itdük” şeklinde geçmektedir (Yurtoğlu, 
2016: 139).

Otman Baba hakkında en detaylı malumat, Otman Baba’nın vefatından 
(5 Ekim 1478) sonra Küçük Abdal tarafından Hicri 888 yılının Receb ayının 
son günlerinde (Ağustos/Eylül 1483) tamamlanan Otman Baba Velâyetnâme-
si’nde geçmektedir. Velâyetnâme’nin Otman Baba’nın vefatından sonra mı 
yoksa o hayattayken mi yazılmaya başlandığı eserin tarihî ehemmiyeti açısın-
dan önem arz etmektedir. Otman Baba, henüz hayattayken kendisini anlatan 
bir velâyetnâmenin yazılmasını Küçük Abdal’dan önce birkaç abdala “… tiz 
benüm vasf-ı hâlimi ve kudret ü velâyetümi defter ü dîvân eyleyün …” diyer-
ek dile getirmiş, bu emir üzerine görev verilen abdallar “… ellerine kalem 
ü kâğıd  alup ol kân-ı velâyetün vasf-ı hâlini defter ü dîvân …” etmişlerdir. 
Ancak bu abdallar daha sonra bu işi Küçük Abdal’a teklif etmişler, Küçük Ab-
dal da bu teklifi kabul ederek Hicri 888 yılının Receb ayında velâyetnâmeyi 
tamamlamıştır (Kılıç vd, 2007: 257-258). Bu durum, Velâyetnâme’de geçen 
kıssaların birçoğunun ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmasından ve eserde ge-
çen kişi ve coğrafya isimlerinin doğrulanabilir olmasından hareketle eserin 
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olaylar yaşanır yaşanmaz kaleme alındığı izlenimini de büyük ölçüde açık-
lamaktadır. Küçük Abdal’ın gerçek ismi bilinmemekle beraber ona “Küçük” 
lakabını bizzat Otman Baba vermiştir (Fehmi, 1927: 237). Küçük Abdal’ın 
“Küçük”, “Kûçek”, “Köçek” lakabı tasavvufi manada bir şeyhin yardımcısı 
ya da bir şeyhin görevlendirdiği kişi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu 
yazma görevine binaen Küçük Abdal, Otman Baba’nın her gittiği yerde bulu-
nan ve Otman Baba’nın yaşadıklarına bizatihi şahit olan bir abdal olmalıdır. 
Bu bağlamda Küçük Abdal, henüz Otman Baba hayattayken yazılmaya baş-
lanan velâyetnâmeyi yukarıda da bahsedildiği gibi Otman Baba’nın ölümün-
den 5 yılı aşkın bir süre sonra tamamlamıştır. Velâyetnâme, kaleme alındık-
tan sonra farklı müstensihler tarafından birçok kez istinsah edilmiştir. Otman 
Baba Velâyetnâmesi’nin daha sonraki yüzyıllarda istinsah edenler tarafından 
da değiştirilmiş olma ihtimali vardır. Ancak bu değişikliklerin günümüze ula-
şan nüshalar karşılaştırıldığında velâyetnâmenin içeriğini değiştirecek derece 
de değildir (Velâyet-nâme-i Otman Baba, MK 06 HK 495; MK. Yz A 9595; 
Yurtoğlu, 2012: 8-9). Dolayısıyla XV. yüzyılın son çeyreğinde kaleme alınan 
ve özellikle Rumeli coğrafyası hakkında önemli bilgiler ihtiva eden bu eser, 
yazıldığı döneme ait tarihî ehemmiyete haiz bir kaynak olarak ön plana çık-
maktadır. 

Arşiv vesikalarında Osman Baba ya da Otman (Atman) Baba Zâviyeleri, 
Hasköy (BOA, TT 50: 130-131; BOA, TT 370: 341; BOA, TT 385: 365-367; 
BOA, TT 521: 444-446), Akyazı ( BOA, TT 50: 134; BOA, TT 370: 341; 
BOA, TT 385: 370; BOA, TT 521: 449) ve Uzuncaâbad-ı Hasköy ( BOA, AE.
SAMD.III 10/930; BOA, A.{DVNSMHM.d., 90/274) mevkilerinde kaydedil-
miştir. Bu zâviyeler hakkında Ayşe Kayapınar ile Levent Kayapınar’ın birlikte 
yazdıkları kişi, kurum ve mekân bağlamlı bir makalede, Hasköy civarında biri 
Tekkeköy’de diğeri ise Akyazı’da olmak üzere Osman Baba ve Otman Baba 
ismiyle iki zâviye bulunduğu, dolayısıyla Osman Baba ve Otman Baba’nın 
ayrı tarihî şahsiyetler olduğu düşünülmüş ve bugün Bulgaristan’ın Haskovo 
(Hasköy) iline bağlı Trakiets (İlyas/ İlyasça) Beldesi’nin Tekato (Tekkeköy) 
Mahallesi’nde bulunan Otman Baba Zâviyesi’nin aslında farklı biri olan Os-
man Baba’ya ait olduğu, Velâyetnâmesi olan Otman Baba’nın zâviyesinin ise 
muhtemelen yine Hasköy civarında bulunan Harmanlı’nın güneyindeki Na-
dejden Köyü’nde olabileceği ifade edilmiştir (Kayapınar ve Kayapınar, 2010: 
98, 113, 115).
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Bu çalışmada ise, Velâyetnâme-i Otman Baba, bir mezar kitabesi, de-
ğişik arşivlerde yer alan bazı vesikalar ile Otman Baba üzerine daha önce 
yapılmış araştırmalar kullanılarak “tarihî bir şahsiyet olan” Otman Baba’nın 
kim olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Velâyetnâmeye göre Otman Baba bir gün Akpınar’a gelmiş, buranın ba-
tısındaki bir tepeye Hızır İlyas, kıble tarafındaki iki tepeye ise Tanrı ve Evliya 
Tepesi adını vermiştir. Bu tepelerin yakınında bulunan Ulu Dere’yi göstere-
rek “… Ben bu Ulu Dere’de ziyâret oluram. Ve sizün bunda değirmenlerinüz 
vardur. Dahi şol turan kozaları kesüp yirine bâğ u bağçe eyleyün. …” diyerek 
buranın kendisinin ziyaret edileceği önemli bir yer olduğunu söylemiştir (Kı-
lıç vd, 2007: 244-245). Velâyetnâmede geçen bu bilgi, Otman Baba’nın henüz 
hayattayken bir zâviye kurduğu ihtimalini artırması açısından önemlidir. Di-
ğer taraftan Hicri 921 (Miladi 1515-1516) tarihli 50 numaralı tapu tahrir defte-
rinde geçen kayıtlar, Otman Baba’nın hayattayken Hasköy civarında bir zâvi-
ye kurmuş olma ihtimalini destekler mahiyettedir. Bu belgeye göre “Nahiye-i 
Hasköy’de Akyazı’da Hacı Hüseyin Kışlası yanında bazı hali yer Doğancı 
Saruhan nâm karye Subaşısı Ali veled-i Musa’dan Atman (Otman) Baba nâm 
derviş yüz akçe tapu virub zikr olan yerde zâviye bunyad…” etmiştir (BOA, 
TT 50: 134). Bu kayıttaki zâviye kuran Atman (Otman) Baba nâm derviş ile 
tarihî bir şahsiyet olan Otman Baba’nın aynı kişi olduğu kabul edilirse, Ot-
man Baba’nın ölümünden (5 Ekim 1478) önce bu bölgede bir zâviye kurduğu 
açıkça söylenebilir. Dahası bu zâviyeye ait sonraki yıllarda tutulan kayıtlara 
göre bu belgede geçen Otman (Atman) Baba’nın 1572/1573 yıllarına kadarki 
şeceresi; Atman (Otman) Baba, Dede Balı, Şeyh Kızıldeli, Nesimi, Bazarlu ve 
Kurd olarak sıralanabilir (Kayapınar ve Kayapınar, 2010: 113-114).

Velâyetnâme’nin bir başka yerinde ise Küçük Abdal “… Ol kân-ı velâye-
ti ol Hızır İlyâs Depesi didügi depenün gün toğusı ve foryaz ağzına münâsib 
bir yire getürüp ol kân-ı velâyeti tâbût birle Hakk’ına teslim itdiler. …” de-
mektedir (Kılıç vd, 2007: 253). Bu bilgilerden hareketle Otman Baba’nın Ulu 
Dere yakınlarında bulunan Hızır İlyas Tepesi’nin gün doğusu ve foryaz (Poy-
raz/ Kuzeydoğu?) tarafında bir yere defnedildiği söylenebilir. Burası kuvvetle 
muhtemel bugün Bulgaristan’ın Haskovo (Hasköy) iline bağlı Trakiets (İlyas/
İlyasça) Beldesi’nin Tekato (Tekkeköy) Mahallesi’ndeki Otman Baba Zâvi-
yesi’dir. Küçük Abdal’ın yukarıda aktardıklarından ve zâviyede bulunan me-
zar kitabesinden hareketle Otman Baba’nın buraya defnedildiği söylenebilir. 
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Dolayısıyla bu zâviye, Otman Baba’nın ölümünden sonra kurulmuş olmalıdır. 
Şunu hemen belirtmek gerekir ki bu zâviyenin Otman Baba’nın abdallarından 
biri tarafından kurulmuş olma ihtimali vardır. 

Bilindiği üzere Otman Baba, 5 Ekim 1478 tarihinde, Fatih Sultan Meh-
med ise 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etmiştir. Hicri 921 (Miladi 1515-1516) 
tarihli 50 numaralı tapu tahrir defterindeki; “Zâviye-i merhum Osman Baba, 
Haskoy nevahiyesinde ber muceb-i defter-i atik –hazreti padişah-ı alempenah 
hükm-i cihan-muta- erzani kılmış yurdunu hududuyla ve tekkesini tasarruf 
idub ikamet ede etrafdan gelen kurban içün koyuna amil dahl itmeye ve resm 
taleb kılınmaya nazar kılınub mukarrer kılındı deyu deftere sebt olunmuş…” 
kaydından da anlaşılacağı üzere Osman Baba Zâviyesi’ne Fatih Sultan Meh-
med döneminde verilen hükm-i şerif, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim ta-
rafından da onaylanmıştır (BOA, TT 50: 130). Velâyetnâmedeki bilgiler ile 
arşiv vesikaları karşılaştırıldığında bu zâviye, 5 Ekim 1478 tarihinden son-
ra 3 Mayıs 1481 tarihinden önce yani Otman Baba’nın ölümünden en geç 
iki yıl yedi ay sonra kurulmuş olmalıdır. Otman Baba’nın bugünkü Tekke-
köy’deki zâviyesine defnedildiğini ilk olarak bu zâviyede bulunan mezar ki-
tabesindeki bilgiler kuvvetlendirmektedir. Bu mezar kitabesinde geçen; “… 
Horasan’dan yedi yüz doksanda huruç eyleyüp …. Hem sekiz yüz seksen üçde 
göçdi şol Osman Baba” (Balkanlı, 1986: 74) ifadelerinden hareketle Otman 
Baba’nın Hicri 790 (Miladi 1388) yılında Horasan’dan çıktığı ve Hicri 883 
(Miladi 1478) yılında vefat ettiği yazmaktadır. Bu bilgiler velâyetnâme ile 
paralellik arz etmektedir. Dahası Ali Kemal Balkanlı’nın Şarki Rumeli ve 
Buradaki Türkler isimli eserinde velâyetnâmedeki bu bilgileri destekler nite-
likte şu ifadelere yer verilmiştir; “… Hasköy şehrine 13 kilometre uzaklıkta 
ve Ulu Dere çayının hemen kıyısında yaz aylarında oldukça canlı ve hareketli 
bir panayır kurulmaktadır. Ulu Dere’nin yazın suların çekilmesi neticesinde 
yatağında ortaya çıkan kumsalda her yaz kurulan ve bu civardaki türbesin-
de yatan zâtın manevi kişiliğine karşı beslenen hürmetin etkisiyle büyük ilgi 
görmektedir. “Osman Baba” veya “Otman Baba” adındaki tarikat ehli zâtın 
müritleriyle gelip ilk konakladığı bu yerin hatırası olarak, buraya bir de yazılı 
taş konulmuş bulunuyordu. Panayır “Baba Konağı” adı verilmekteydi. … Bu 
panayır yerinin hemen karşısında, küçük bir derenin kenarında ve yeşillikler 
içerisinde “Tekkeköyü” adını taşıyan, tekmil nüfusu 8-10 haneden ibaret olan 
ve daha ziyade Osman Baba Türbesi’ne hizmet ederek ondan çöplenen ufa-
cık bir Türk Köyü bulunuyordu. …” (Balkanlı, 1986: 74). Bu aktarmadan ve 
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Küçük Abdal’ın velâyetnâmedeki “… Ol kân-ı velâyeti ol Hızr İlyâs Depesi 
didügi depenün gün toğusı ve foryaz ağzına münâsib bir yire getürüp ol kân-ı 
velâyeti tâbût birle Hakk’ına teslim itdiler…” ifadesi Otman Baba’nın bu-
günkü türbede yatan kişi olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Hasköyü 
tarikatının önemli bir merkezi olarak gören Otman Baba’nın henüz yaşarken 
Hasköy’de bir zâviye kurup, kış aylarını da bu zâviyede geçirdiği düşüncesi 
değerini artırmaktadır. Ancak Tekkeköy’e yakın bir yerde vefat etmesinden 
dolayı buraya yeni bir zâviye kurulmuş, türbesi ise 1507 yılı civarında II. 
Bayezid döneminde inşa edilmiştir (Bilecik, 2010: 151). Buradan hareketle 
Osman Baba ve Otman Baba zâviyelerinin Otman Baba’nın temsil ettiği ta-
rikatın iki farklı zâviyesi olduğu söylenebilir. Bu noktada Otman Baba’nın 
yaz aylarını Vize, Zağra, Vardar, Serez ve Karasu Yenicesi’ndeki zâviyelerde, 
kış aylarını ise Edirne, Varna ve Hasköy’deki zâviyelerde geçirdiği düşünül-
düğünde tıpkı Varna gibi (Şahin, 2007: 8) Hasköy’ün de henüz Otman Baba 
hayattayken önemli bir konaklama merkezi olduğunu söylemek yanlış olmaz 
(Ocak, 1999: 98.).

Otman Baba’nın Orta Asya ile olan bağlantısı hususu merak konusudur. 
Zira kendisine atfen Küçük Abdal tarafından yazılan velâyetnâmede Otman 
Baba, kendini ve çevresindeki müritlerini Horasan tenbelleri olarak tanımla-
maktadır. Bu durum, onun Türkistan’daki Hoca Ahmed Yesevi ve Kalenderîlik 
içerisinde önemli bir yere sahip olan Şeyh Cemaleddin-i Savi’nin kendi dö-
nemine kadar gelen tasavvuf anlayışından haberdar olması gerektiğinin güçlü 
bir delili olarak görülebilir (Köprülü, 2005: 147-150). Yine onun bu tasavvuf 
anlayışının bir başka kolunu temsil eden Babaî dervişlerinin tasavvuf anlayışı 
doğrultusunda hareket ettiği de söylenebilir (İnalcık, 2002: 76). Orta Asya’da-
ki Melâmîlik, Batınîlik ve Şiîlik akideleri ile dinî Türk an’anelerinin yoğrul-
masıyla vücuda gelen Kalenderî ve Haydarî tarikatlarına mensup şeyh ve der-
vişlere baba lakabının verildiği görülmektedir. Baba İlyas Horasanî ve Baba 
İshak/ Baba Resul liderliklerinde Azerbaycan’dan Anadolu’ya huruc etmiş bu 
dervişân zümresinin Babaîler İsyanı’nın fitilini ateşledikleri malumdur. Hatta 
bu dönemde Baba İshak’ın müridi olarak ortaya çıkan Hacı Bektaş Velî’nin 
müridleri arasında da baba lakabının kullanılması bu tasavvufî hareketler ara-
sındaki derin ilişkiler ağının bir kolunu göstermesi açısından önemlidir (Köp-
rülü, 2005: 141). Bu bağlamda Otman Baba’nın bizatihi kendi isminde geçen 
baba lakabı, onun söz konusu bu tasavvufî hareketin ileri dönemlerdeki bir 
mensubu olduğuna dair bir delil olarak kabul edilebilir. Diğer taraftan velâ-
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yetnâmede geçtiğine göre Otman Baba, Anadolu’ya geldiğinde meşâyih tara-
fından bilinmektedir. Şu rahatlıkla söylenebilir ki Otman Baba ilk zamanlarda 
her ne kadar meşâyih içerisinde tanınan biri olsa da halk tarafından tanınma-
maktadır. O, Anadolu’ya kuvvetle muhtemel tek başına gelmiştir. 

2. Otman Baba’nın Hayatında Üç Dönem

Yüz yaşını aştıktan sonra ölen (Doğru, 2002: 171) Otman Baba’nın (Mi-
ladi 1378-1478) hayatını üç bölümde incelemek mümkündür. Birinci bölüm, 
Otman Baba’nın Anadolu’ya gelmeden önceki dönemdir. Hasköy’de Otman 
Baba Tekkesinde bulunan mezar taşındaki bilgilere göre Otman Baba, Miladi 
1388 (Hicri 790) yılında Horasan’dan huruc etmiştir (Balkanlı, 1986: 74). Bu 
bilgiyle beraber Otman Baba’nın Miladi 1378 yılında doğduğu ve Anadolu’ya 
Timur ile beraber geldiği rivayeti birlikte düşünüldüğünde Otman Baba’nın 
Anadolu’ya kaç yaşında geldiği sorusu cevaplanabilir. Timur’un baba laka-
bını taşıyan kişilere itibar ettiği, hatta Andhod’da Baba Süngü ve baba laka-
bını taşıyan halifeleri ziyaret ettiği de göz önünde tutulursa (Köprülü, 2005: 
141), Otman Baba’nın velâyetnâmede geçtiği gibi Timur ile beraber Anado-
lu’ya gelmiş olduğu bilgisi kuvvet kazanmaktadır. Tüm bu bilgiler göz önün-
de tutulduğunda Otman Baba’nın Horasan’dan 10 yaşında iken ayrıldığı ve 
20-24 yaşlarında yani XIV. yüzyılın son yılları ile XV. yüzyılın ilk yıllarında 
Anadolu’ya gelmiş olduğu söylenebilir. Otman Baba’nın hayatının ilk 20-24 
yıllık bu dönemi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz ve Otman Baba’nın 
bu süre zarfında ne yaptığı konusunu aydınlatacak yeterli kaynak mevcut de-
ğildir. Kendisini Horasan tenbellerinden sayan (Kılıç vd, 2007: 213) Horasan 
menşeili derviş, abdal ve babaların Anadolu ve Rumeli’ye kadar yayıldığı bi-
linmektedir (Ocak, 1974: 8). Ayrıca, Otman Baba’nın abdallarına Oğuz di-
liyle öğüt ve nasihatlerde bulunduğu ve Türkçenin Azerî lehçesini konuştuğu 
da göz önünde tutulursa bu durum, onun muhtemelen bu tarihlerde Orta As-
ya’dan Anadolu ve Rumeli’ye yeni gelenlerden olduğunun delili olarak göste-
rilebilir (İnalcık, 2005: 141).

Otman Baba’nın hayatının ikinci kısmını XV. yüzyılın ilk yıllarından 
başlayarak II. Murad’ın vefatının yılı olan 1451’e kadar geçen 45-50 yıllık 
zaman dilimi oluşturmaktadır. Velâyetnâmeden anlaşıldığına göre O, bu yıl-
larda Anadolu’da Germiyan ve Saruhan illeri ile Bursa ve İznik gibi şehir 
merkezlerinde bulunmuştur. Rumeli’ye geçtiği ilk yıllarında ise daha çok yal-
nız başına köy ve şehirlerden uzak dağlık bölgelerde zamanını geçirmiştir. Bu 
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bilgiler ışığında onun Anadolu ve Rumeli’deki ilk 45-50 yıllık faaliyetlerinin 
büyük bir bölümünü tek başına yürüttüğü anlaşılıyor. Bu 45-50 yıllık zamanın 
ne kadarını tam olarak yalnız geçirdiğini anlamak kabaca mümkün olabilir. 
Velâyetnâme’de Hicri 833 yılında Rumeli’de bir kutbü’l-aktâbın zuhur ettiği 
bilgisi vardır (Kılıç vd, 2007: 16).  Hicri 833 yılı Miladi 1429-1430 yılına 
tekabül etmektedir. Demek ki O, Miladi 1421 yılında tahta geçen II. Murad’ın 
saltanatının sekiz veya dokuzuncu yılında Rumeli coğrafyasında kutbü’l-ak-
tâb olarak ortaya çıkmış olmalıdır. Velâyetnâmede Küçük Abdal’ın verdiği 
bilgilere göre Otman Baba, Anadolu ve Rumeli’deki tarikatlar arasında yani 
meşâyih arasında tanınmaktaydı. Ancak onun Rumeli’de zahiren kutbü’l-ak-
tâb olarak çıkması için Anadolu’ya gelişinden yaklaşık 25-30 yıllık bir hazır-
lık dönemi gerektirmiştir.  Şunu belirtmek gerekir ki Otman Baba, bu zaman 
dilimi içerisinde Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den de Anadolu’ya geçmiş 
olabilir. O, öyle ya da böyle bu zaman dilimini yalnız geçirmiş görünmektedir. 
Bu dönemde Anadolu’da bulunan tarikatlara mensup kişileri tanımış olmalı-
dır. Rumeli’de ise vaktini genellikle ormanlık bölgelerde geçirmiş ve buralar-
da yaşayan köylülerle münasebet kurmuştur. Bu sırada Otman Baba’yı gören 
halk onu deli ya da kaçkın olarak nitelemektedir (Ocak, 1992: 219-220). Bu 
dönem, onun bölgede nüfuz ve karizmasının temellerinin atıldığı zaman ola-
rak değerlendirilebilir. 

Otman Baba’nın hayatının üçüncü ve son kısmını ise kutbü’l-aktâb ola-
rak ortaya çıktığı 1429-1430 yılından, vefat ettiği 5 Ekim 1478 yılına kadar 
geçen 48-49 yıllık zaman dilimini oluşturmaktadır. Bu dönemde Otman Baba, 
Rumeli’de karizmasını ve nüfuzunu artırmış görünmektedir. Velâyetnâmeye 
göre Otman Baba vefat ettiğinde ulema ve abdallardan oluşan yaklaşık iki bin 
kişi cenaze namazı için toplanmıştır (Kılıç vd, 2007: 270).  Bu yaklaşık yarım 
asırlık dönemin daha aktif olunan yılları ise Fatih Sultan Mehmed’in tahta çık-
tığı Miladi 1451 yılından, kendinin ölüm yılı olan 1478 yılına kadar olan 27 
yıllık dönemdir. Bu dönemde Otman Baba, nüfuzunu Rumeli’de (ve kısmen 
de Anadolu’da) ümerâ, ulemâ ve meşâyih arasında zirveye çıkarmıştır. Otman 
Baba ile bu üç zümre arasındaki münasebetleri Otman Baba’nın Rumeli’deki 
faaliyet sahasının çerçevesini çizerek, bu sahada meydana gelen olaylardan 
hareketle açıklamaya çalışmak yerinde olacaktır.

Otman Baba, Rumeli coğrafyasında bulunan Ağaçdenizi, Ulusıkesriye 
(Ağaçdenizi yakınlarında), Misivri, Dırnova (Tırnova), Akçakızanlık, Zağra, 
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Çeltükçü Köyü (Zağra’da), Malöyüğü (Zağra’da), Madara Kasabası (Balkan 
Dağı yakınlarında), Kopuzcu Köyü (Balkan Dağı yakınlarında), Zağra Yeni-
cesi, Yanbolu, Gelibolu, Eski Saray, Vize, Ahiyolu (Vize’de), Karasu Yeni-
cesi, Vardar, Vardar Yenicesi, Semendere, Vidin, Niğbolu, Filibe, Kızılağaç, 
Kızılağaç Yenicesi, Kiligra, Varna, Serez, Selanik, Balçık Hisarı, Dobruca, 
Şile, Yenisala, Hırsova, Prevadi, Aydos, Karınova, Edirne, Hasköy, Kırkkilise 
(Kırklareli), İstanbul, Sazlıdere ve Babaeski gibi köy, kasaba ve şehirlerde fa-
aliyet göstermiş (Yurtoğlu, 2016: 146) ve yine bu coğrafyada bulunan Akpınar 
Tekkesi (Karasu Yenicesi’nde), Bayezid Baba Tekkesi (Vardar’da), Mümin 
Derviş Tekkesi (Zağra’da), Etyemez Tekkesi (Yanbolu’da), Saray Tekkesi (Kı-
zılağaç Yenicesi’nde), Hüseyin Dede Tekkesi (Karınova’da), Balaban Baba 
Tekkesi (Edirne’de) ve Rahman Baba Tekkesi (Edirne’de) ile temas kurmuş-
tur. Söz konusu bu tekke veya zâviyeler içerisinde Hacı Bektaş Veli, İbrahim 
Edhemî, Sultan Şücaaddin gibi tasavvuf tarihinde önemli meşâyih isimlerine 
bağlı tekke veya zâviyelerin de bulunduğu düşünüldüğünde, Otman Baba’nın 
XV. yüzyılda Rumeli coğrafyasında bulunan diğer tarikatlar ile münasebet-
lerinin oldukça girift bir durumda olduğu söylenebilir. Bu girift yapıya söz 
konusu faaliyet sahasındaki halkı, ulemâyı ve devlet adamlarını da eklemlen-
dirmek gerekir. Otman Baba, Rumeli’de faaliyet gösterdiği köy, kasaba ve şe-
hirlerdeki ahalinin bir kısmı tarafından kaçkın ve deli, diğer kısmı tarafından 
ise ermiş ve veli olarak nitelendirilmiştir. Otman Baba’yı ermiş ve veli olarak 
niteleyenlerin bir kısmının ona abdal olmasıyla beraber, Otman Baba, sayıları 
100-150 civarındaki abdallarıyla Rumeli’deki söz konusu köy, kasaba ve şe-
hirleri dolaşarak tanınırlığını artırmıştır. Diğer taraftan onun giderek artan nü-
fuzu ve güttüğü “ene’l-Hakk” davası sebebiyle bu köy, kasaba ve şehirlerdeki 
sünnî geleneğe bağlı halk ve ulemânın oluşturduğu güçlü bir muhalif kitle 
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Otman Baba’nın güttüğü “ene’l-Hakk” davası 
ve etrafına topladığı abdalları şikâyet konusu olarak kadı vasıtasıyla devlete 
bildirilmiş, devlet de bunun üzerine çeşitli tedbirlere başvurmuştur. Böyle bir 
durum Edirne’de bir tekkede bulunan“… şeyh ü meşâyih [ve] ulemâ-yı şeriat 
…” ile Otman Baba Abdalları arasında geçmektedir. Bu ulemâ ve meşâyih, 
Otman Baba Abdallarına “… Aceb sizün babanız ki Otman Baba’dur ne millet 
ve ne mezhebsiz ki hiç bir millete benzemezsiz ve kendi dahi benzemez …” 
diye sual ederler. Bu soru üzerine abdallar, Otman Baba’nın “ene’l-Hakk” 
(Ben Hakkım, Haktan gayrı değilim) iddiasını ve kendilerinin de bunu kabul 
ettiklerini söylerler. Bunun üzerine “… şeyh ü meşâyih [ve] ulemâ-yı şeriat 
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…”, Fatih Sultan Mehmed’e şikâyet için bir mektup yazmışlar ve İstanbul’a 
göndermişlerdir. Küçük Abdal, söz konusu şikâyet mektubunu velâyetnâmede 
şöyle nakletmektedir; 

“… El-kıssa nâme gidüp çün Sultân Mehemmed’e arz olındı. Ve naza-
rında çün açup nâmeyi okıdılar ki dergâh-ı muallâya arz-ı bendegî oldur ki 
memleketinde Otman Baba isimlü bir kimse zâhir oldı. Ve da’vâsi oldur ki 
sırr-ı Yezdân ve Muhammed ve Îsâ ve Musâ ve Âdem benem diyü da’vâ ider. 
Ve yanında bir bölük bî-nihâyet uğrı vü hırsuz cemc olmış ki kimi yol basucı 
kanlu ve kimi baş kesici huylu. Ve da’vâları bu kim üçler ve yediler ve kırkla-
ruz dirler. Ve sâkin oldukları dâirenün yolları kesilüp âlem fesâda vardı. …” 
(Kılıç vd, 2007: 179).

Velâyetnâmede geçen bu mektup, gerçekten Fatih Sultan Mehmed’e 
ulemâ ve meşâyih tarafından yazılıp arz edilmiş midir? Bu soruya net bir cevap 
vermek ancak döneme ait arşiv vesikalarında belgenin aslına ulaşmakla müm-
kün olabilirdi. Ancak döneme ait vesikaların günümüze kadar ulaşamaması, 
bu konuda net bir şeyin söylenmesini engellemektedir. Bu manada velâyetnâ-
medeki bu bilgilere eleştirel bir tarih metoduyla bakmak gerekir. Diğer taraf-
tan velâyetnâmede nakledilen bu mektuplar önemli ipuçları barındırmaktadır. 
Bilindiği üzere resmi vesikalarda “Dergâh-ı muallâya arz-ı bendegî oldur 
ki”, “Dergâh-ı Muallâya ve Bârigâh-ı A’lâya arz-ı bendegî budur ki”, “Arz-ı 
bende-i bî-mikdar oldur ki”  ya da “Dergâh-ı Muallâya ve Barigâh-ı A’lâya 
lâ-zâlet âliyen arz-ı bendegî budur ki” şeklinde kullanılan giriş cümleleri dö-
nemin diplomatikasının karakteristik bir özelliğidir (Kütükoğlu, 1998: 217-
218). Velâyetnâmede geçen mektubun da “Dergâh-ı muallâya arz-ı bendegî 
oldur ki” şeklinde başlaması ve aktarılan belge dili, söz konusu mektubun 
aslında resmî görevlilerin ve reayânın özel dilek ve şikâyetlerini dile getir-
dikleri bir belge türü olan arz-ı hal (arzuhal) olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Bu bilgiler ışığında şunu hemen belirtmek gerekir ki velâyetnâmede geçen 
söz konusu arzuhalin ulemâ tarafından yazılarak Fatih Sultan Mehmed’e gön-
derilen resmî bir vesika olma ihtimali yüksektir. Muhtemelen Küçük Abdal, 
velâyetnâmede aktarılan bu resmi vesikaları görmüş ve bu resmi vesikaların 
özetlerini velâyetnâmeye aktarmıştır. Bu durum velâyetnâmenin tarihî ehem-
miyetini arttırmasının yanında Otman Baba ve abdallarının bölgede elde et-
tikleri nüfuzun bir sonucu olarak devlet ileri gelenlerinin de dikkatlerini çek-
tiklerini göstermesi açısından önemlidir. Bu bağlamda velâyetnâmede geçen 
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ve özellikle Fatih Sultan Mehmed, (Hoca) Sinan Paşa, Hadım Süleyman Paşa 
(Kılıç vd, 2007: 231-215), Mihaloğlu Ali Bey (Kılıç vd, 2007: 158), Mahmud 
Paşa (Kılıç vd, 2007: 156), (Gedik) Ahmed Paşa (Kılıç vd, 2007: 212, 213) ve 
İsa Bey (Kılıç vd, 2007: 119, 140) ile Otman Baba arasındaki münasebetler 
dikkat çekicidir. Şunu hemen belirtmek gerekir ki Otman Baba ile zikredilen 
devlet adamları arasındaki münasebetlerin çoğu, yukarıda söz konusu edilen 
ve Otman Baba’nın hayatının üçüncü ve en önemli bölümü olarak nitelendiri-
len 1429/30 ile 1478 yılları arasında gerçekleşmiştir.

Rumeli coğrafyasında bulunan halkın bir kısmı ve özellikle de ulemâ 
tarafından Otman Baba ve abdallarının şeriat nizamını bozan kimseler olarak 
addedilmeleri onların merkezi otorite tarafından dikkatle takip edilmelerine 
sebep olmuştur. Otman Baba’nın dile getirdiği “ene’l-Hakk” davasından dola-
yı şeriata göre cezalandırılmasını isteyen dönemin ulemâ zümresinin başında 
Molla Gürânî ve Molla Kırımî’nin olduğu anlaşılmaktadır (Kılıç vd, 2007: 
205-206). Velâyetnâmede adı geçen Molla Gürânî, 1443 yılında şehzâde Meh-
med’in hocası olan ve Fatih Sultan Mehmed’in saltanatı boyunca Bursa Ka-
dılığı ve İstanbul Müftülüğü (1480 yılından sonra şeyhülislamlık makamına 
dönüşecek) gibi önemli görevlerde bulunmuş olan Molla Gürânî’dir ve ölüm 
tarihi 1488’dir (Yaşaroğlu, 2005: 250). Molla Kırımî ise İstanbul’un fethin-
den sonra İstanbul’a gelerek burada Mahmud Paşa (ö. 1474), Molla Gürânî 
(ö. 1488) ve Veliyüddinzâde Ahmed Paşa (ö. 1496/1497) ile görüşerek Fa-
tih Sultan Mehmed ile tanıştırılan ve tıpkı Molla Gürânî gibi Fatih Sultan 
Mehmed’in musâhiplerinden olup, 1474 yılında vefat etmiştir (Avcı, 2016: 
115). Kimi kaynaklara göre Molla Kırımî’nin Miladi 1446/1447, 1452/1453 
ve 1457/1458 tarihlerinde öldüğü yazmaktaysa da onun 1474 yılında öldüğü-
nü söyleyen kaynakların doğruluk payı daha yüksektir. Zira onun bu tarihte 
ölmüş olabileceğini velâyetnâmeye göre de söylemek mümkündür. Velâyet-
nâmedeki kayıtlar ile yukarıdaki bilgiler karşılaştırıldığında Otman Baba’nın 
Molla Gürânî ve Molla Kırımî ile 1474 tarihinden önce münasebet kurduğu 
söylenebilir. Bu olayın geçtiği tarihi daha net bir şekilde tespit edebilmek için 
velâyetnâmede Otman Baba ile (Hoca) Sinan Paşa (Ö. 1486) arasında geçen 
diyaloglar ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır. Velâyetnâmeden anlaşıldığına 
göre Fatih Sultan Mehmed, dönemin ulemâ ve fuzalâsı tarafından zındıklık ve 
mülhidlik ile suçlanan Otman Baba ve abdallarını sorgulamak için Sinan Pa-
şa’yı görevlendirmiştir. Velâyetnâmede adı geçen Sinan Paşa’nın Molla Hüs-
rev, Molla Gürâni, Molla Kırımî, Hocazâde Muslihuddin ve Kestelî gibi devrin 



Mustafa ALKAN, Gökhan YURTOĞLU

58
IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU (18-20 EKİM 2018 ANKARA) BİLDİRİLER KİTABI

önemli ulemâsından eğitim alan ve Miladi 1470 yılında Fatih Sultan Mehmed 
tarafından kendisine vezâret rütbesi verilen Sinan Paşa olduğu anlaşılmaktadır 
(Koç, 2009: 229). Dolayısıyla velâyetnâmede geçen bu kıssa, 1470-1474 yıl-
ları arasında yaşanmış olmalıdır. Mutasavvıf bir kişiliğe de sahip olan Sinan 
Paşa’nın Fatih Sultan Mehmed tarafından Otman Baba ve abdallarını sorgu-
lamak için gönderilmiş olması muhtemeldir. Yüz yetmiş üç abdalıyla beraber 
İstanbul Kılıç Manastırı’nda konaklayan Otman Baba’yı sorgulamaya giden 
Sinan Paşa’nın Otman Baba’ya karşı temkinli yaklaştığını ve Otman Baba 
ve abdallarının Osmanlı toplumu için muhtemel bir tehdit olup olmadıkları-
nı anlamaya çalıştığı söylenebilir. Sinan Paşa’nın bu ikircikli durumu Otman 
Baba tarafından da görülmüş olacak ki Otman Baba, Sinan Paşa’yı yalancı-
lıkla itham etmiştir. Bunun üzerine Sinan Paşa, yanındaki defter yazıcısından 
Otman Baba’ya yüz akçe vermesini söylemiş, Otman Baba, bu akçenin tuzak 
olarak verildiğini söyleyerek akçeleri reddetmiştir (Kılıç vd, 2007: 200-205). 
Bu noktada defter yazıcısının bu yüz akçeyi kurban parası olarak vermek is-
temesi dikkat çekicidir. Velâyetnâmeye göre Otman Baba ve abdalları, Ru-
meli’deki faaliyet sahalarında nezr ve kurbanlık hayvan topluyorlardı (Kılıç 
vd, 2007: 130). Bu durum hem Osman Baba hem de Otman Baba Zâviyesi 
olarak kaydedilen arşiv vesikalarına da yansımıştır. Osman Baba veya Otman 
Baba Zâviyelerine verilen hükm-i hümayunlarda “… etraftan gelen kurban 
için koyuna âmil dahl itmiye ve resm taleb kılınmaya … ” (BOA, TT 50: 130) 
ve “… haricden kurban içün gelan koyuna âmil dahl eylemeye ve resm taleb 
kılmaya …” (BOA, TT 50: 134) şeklindeki ifadelerle belirtilmiştir. Bu kayıt-
lara göre gelen nezir ve kurbanların her iki zâviye için de önemli bir geçim 
kaynağı olduğu söylenebilir. Hatta 10 Eylül 1802  (Hicri 12 Cemaziyelevvel 
1217) tarihli bir arşiv vesikasına göre zâviyeye ait koyun ve sığırların otlatılıp 
sulandığı yaylakların da olduğu anlaşılmaktadır (BOA, C.Ev: 129/6418). Bu 
noktadan hareketle zâviyenin bir taraftan da hayvan yetiştiriciliğiyle uğraştığı 
söylenebilir. Dolayısıyla Sinan Paşa, burada Rumeli’de Otman Baba ve abdal-
larına sıklıkla yapılan bir yardımda bulunmak istemiştir.

Otman Baba’nın Sinan Paşa’nın sorgulamasında verdiği cevaplar, onun 
gayri Sünnî bir İslam anlayışına sahip olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. 
Özellikle İstanbul Kazaskerinin “… Gel imdi ol söyleşdügün Tanrı’yı bize 
dahi göster …” demesi üzerine Otman Baba’nın “… yâ bu söyliyen kimdür 
…” diye cevap vermesi onun “ene’l-hakk” davasını aşikâr etmesi açısından 
dikkat çekicidir (Kılıç vd, 2007: 201). Otman Baba’nın verdiği cevabın sade-
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ce XV. yüzyıl Osmanlı toplumunda değil daha sonraki yüzyıllarda da bir teh-
dit olarak algılandığını söylemek mümkündür. Dönemin ulemâ ve fuzalâsının 
Otman Baba’nın bu gayri Sünnî İslam anlayışını kabul etmesinin mümkün 
olmadığını söylemek yanlış olmaz. Ancak velâyetnâmeye göre Fatih Sultan 
Mehmed, Molla Güranî ve Molla Kırımî’nin başını çektiği bu ulemâ ve fuzalâ 
taifesi ile uzun uzadıya münazara ettikten sonra Otman Baba ve abdallarının 
cezalandırılmayacağını açıklamıştır. Buradan anlaşıldığı üzere Otman Baba 
ve abdallarının uzun uzadıya sorgulanmaları onların lehine sonuçlanmış ve 
merkezi otorite, Otman Baba ve abdallarına olan muhalefete rağmen onun fa-
aliyetlerine devam etmesine göz yummuştur, denilebilir. Zira velâyetnâmenin 
bir başka yerinde Osmanlı devlet adamlarından Süleyman Paşa, Fatih Sultan 
Mehmed tarafından Otman Baba’nın yanına gönderilmiştir. Süleyman Paşa, 
Otman Baba’ya hitaben “… Ey kân-ı kerem oğlun Sultân Mehemmed beni 
saha virüpdi ki ben garîbüne kâfir illerine gazâya gitmege destür u himmet 
…” etmesini söylemiş, bunun üzerine Otman Baba Süleyman Paşa’ya “… 
Uşda çobânsın varasın ki sakın ol suyı (Tuna) öte yakaya geçme ki yohsa 
seni ne gerekse iderler. …” diyerek Süleyman Paşa’yı huzurundan kovmuştur 
(Kılıç vd, 2007: 214). Velâyetnâmede adı geçen ve dönemin önemli bir Os-
manlı devlet adamı olduğu anlaşılan Süleyman Paşa’nın 1475 yılında Rumeli 
Beylerbeyi olan Hadım Süleyman Paşa olduğu anlaşılmaktadır. Oruç Bey Ta-
rihi’ne göre O, önce Arnavut İskenderiyesi Seferine çıkmış (Oruç Beğ, 2008: 
126), burasının fethedilememesi üzerine, Süleyman Paşa Karaboğdan tarafına 
yönlendirilmiştir (Uzunçarşılı, 1949: 79-80). Arnavutluk İskenderiyesi de de-
nilen İşkodra Kalesi’nin alınamaması Arnavutluk üzerine yapılan bu seferi 
gölgede bırakmıştır. Bu başarısızlık Karaboğdan Kralı’nı cesaretlendirmiş 
(Mustafa Nuri Paşa, 1992: 49-50),  neticede Karaboğdan kuvvetleriyle Os-
manlı ordusu arasında cereyan eden çatışma sonuçsuz kalmıştır (Oruç Beğ, 
2008: 233). Süleyman Paşa’nın bu seferde 30.000 kişiye yakın bir ordunun 
başında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ordu ile Tuna Nehri’ni geçen Süley-
man Paşa, Karaboğdan kuvvetleri karşısında hayatını güçlükle kurtarabilmiş-
tir (Tansel, 1999: 223-224). Bu savaşın tarihi, Oruç Beğ’de Hicri 4 Ramazan 
879 Perşembe günü, Miladi 12 Ocak 1475 tarihine tekabül etmektedir (Oruç 
Beğ, 2008: 233). Dolayısıyla velayetnâmede Otman Baba’nın “… sakın ol 
suyı öte yakaya geçme” diyerek işaret ettiği suyun Tuna Nehri olduğu anla-
şılmaktadır. Otman Baba’nın “… yohsa seni ne gerekse iderler. …” demesin-
den ise daha sonra yapılacak olan askeri sefer, yani Hadım Süleyman Paşa 
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tarafından gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan Karaboğdan seferine 
işaret edilmektedir. Küçük Abdal, velâyetnâmenin bir başka yerinde ise Ot-
man Baba ile Mihaloğlu Ali Bey arasında geçen bir diyaloğu aktarmaktadır.  
Otman Baba’nın bu sırada Edirne civarında olduğu anlaşılmaktadır. Küçük 
Abdal’ın “… Meğer bu tarafda Mihaloğlı Ali Beg, Sultân Mehemmed’den 
sancak alup kasd-ı Üngürüs itmiş idi. …” diyerek aktardığı kıssa, Otman Ba-
ba’nın Mihaloğlu Ali Bey’e hitaben “… Uşda ben sırr-ı Yezdân’am varam 
bu kılıç ile sancak benümdür didi. Var turplıkda turpun yi git. …” demesiyle 
devam etmekte ve Mihaloğlu ali Bey’in “… ol emri üzerine Alî Beg ol kış 
niyyet-i Üngürüs kasdı ile hücüm eyledi. Ve bî-nihâyet mâl ü ganâ’im …” ele 
geçirmesiyle sonlanmaktadır (Kılıç vd, 2007: 158-159). Velâyetnâmede adı 
geçen Mihaloğlu Ali Bey, Osmanlı Devleti’nin kuruluş devirlerinde ve Rume-
li’nin fethedilmesinde büyük yararlılık göstermeleriyle ünlenen Mihaloğul-
ları akıncı ailesine mensuptur. Mihaloğlu Hızır Bey’in oğlu olan Mihaloğlu 
Ali Bey, Fatih Sultan Mehmed döneminde önemli görevlerde bulunmuş ve 
büyük başarılar elde etmiştir. Otlukbeli Savaşı’ndan sonra 1474 yılında yeni-
den Rumeli’de faaliyetlerini sürdüren Mihaloğlu Gazi Ali Bey, Fatih Sultan 
Mehmed tarafından Macaristan ve Arnavutluk üzerine akınlara gönderilmiştir 
(Başar, 2005: 24-25). Mihaloğlu Ali Bey’in Macaristan üzerine çıkmış olduğu 
bu sefer 1476 yılının sonlarına doğru Fatih Sultan Mehmed’in de katılımıyla 
gerçekleşmiştir (Cezar, 2010: 222-223). Velâyetnâmede Mihaloğlu Ali Bey’in 
“… kasd-ı Üngürüs …” ettiği yer Macaristan’dır. Küçük Abdal’ın “… ol kış 
niyyet-i Üngürüs kasdı ile hücüm eyledi. …” diyerek Macaristan üzerine ya-
pılan seferin zamanını bildirmesi tarihi vakıalar ile örtüşmektedir. Gerçekten 
Mihaloğlu Ali Bey 1476 yılının sonlarında, yani kış aylarında Macaristan üze-
rine sefere çıkmış, Fatih Sultan Mehmed’in de bu sefere bizatihi katılımıy-
la birçok yer fethedilmiştir. Bu kayıtlardan hareketle Otman Baba’nın 1476 
yılının sonlarında Edirne civarında olduğu ve burada Mihaloğlu Ali Bey ile 
münasebet kurduğu ihtimali kuvvet kazanmaktadır. 

3. Sonuç

Sonuç olarak Miladi 1378 yılında doğan, 1388 yılında Horasan’dan 
çıkarak, 20-24 yaşlarında Anadolu’ya gelen Otman Baba, 1451 yılına kadar 
Anadolu’da Germiyan, Saruhan, Bursa ve İznik gibi merkezlerde, Rumeli’de 
ise pek çok köy, kasaba ve şehirde dolaşarak halka ve Osmanlı devlet idare-
cilerine kendisini tanıtmaya çalışmıştır. Velâyetnâme ayrıntılı bir şekilde tah-
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lil edildiğinde Otman Baba’nın 1429/1430 yıllarına kadar yalnız bir şekilde 
faaliyet gösterdiği ve bu tarihlerde Rumeli’de kutbü’l-aktâb olarak ortaya 
çıktığı anlaşılmaktadır. Otman Baba’nın hayatının en önemli ve son bölümü-
nü 1429/1430 yıllarından vefat ettiği 5 Ekim 1478 tarihine kadar geçen 48-
49 yıllık dönem oluşturmaktadır. Otman Baba, bu dönemde sayısı 150-200’ü 
bulan abdalları ile Rumeli coğrafyasında tanınırlığını, karizmasını ve nüfuzu-
nu günden güne arttırmış ve devlet ileri gelenlerinin dikkatini çekmeyi başar-
mıştır.  Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmed’in tahta çıktığı 1451 yılından 
sonraki 27 yıllık dönem, Otman Baba’nın Osmanlı devlet adamları, ulemâ ve 
meşâyih arasında nüfuzunun zirveye çıktığı dönemi ifade etmektedir. Yukarı-
da uzun uzadıya tahlil edilen bilgilere göre Otman Baba’nın 1470-1475 yılları 
arasında 173 abdalıyla İstanbul’daki Kılıç Manastırı’nda tutulduğu söylenebi-
lir. Bunun yanında onun 1470-1474 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmed, 
(Hoca) Sinan Paşa, Molla Gürânî ve Molla Kırımî’yle, 1475 yılında da Rume-
li Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa gibi önemli simalar tarafından ya doğru-
dan doğruya ya da dolaylı olarak tanındığı ortaya çıkmaktadır. Hatta Otman 
Baba’nın 1476 yılının sonlarında da Edirne civarında Mihaloğlu Ali Bey ile 
münasebet kurduğu kuvvetle muhtemeldir. Fatih Sultan Mehmed’in emri ile 
Sinan Paşa tarafından yürütülen sorgulamaların Otman Baba ve abdallarının 
lehine sonuçlandığı göz önünde tutulduğunda, Otman Baba’nın İstanbul’dan 
ayrılarak Hasköy’e doğru hareket ettiği ve 1476 yılının sonlarına doğru da 
Edirne’ye ulaştığı anlaşılmaktadır. Otman Baba’nın yukarıda bahsedilen dev-
let ileri gelenleriyle olan ilişkileri ve onları ikna etme gücü, muhtemelen onun 
Rumeli coğrafyasındaki birçok şehir, kasaba ve köyde dile getirdiği “ene’l-
Hakk” düşüncesine rağmen, eceliyle ölmesini sağlamıştır. Diğer taraftan biri 
Otman Baba hayattayken diğeri ise Otman Baba’nın vefatından sonra olmak 
üzere Hasköy civarında kurulan iki farklı zâviye arşiv kayıtlarına yansımış-
tır. Otman Baba’nın hayattayken Hasköy civarında kurmuş olma ihtimalinin 
yüksek olduğu zâviye, arşiv kayıtlarında Otman Baba Zâviyesi olarak geç-
mektedir. Bu zâviye, yukarıda da izah edildiği üzere Otman Baba’nın karizma 
ve nüfuzunun zirveye ulaştığı 1451-1478 yılları arasındaki bir tarihte muh-
temelen de 1470 yılından sonra kurulmuş olmalıdır. Arşiv kayıtlarına göre 
Hasköy civarındaki Akyazı’da bulunan bu zâviyenin nerede olduğu tespit edi-
lememiştir. XV. yüzyılda Rumeli’de etkin bir heterodoks Türk Sûfîsi olarak 
faaliyet gösteren Otman Baba, İstanbul dönüşünden birkaç yıl sonra 5 Ekim 
1478 tarihinde Hasköy civarında iken vefat etmiş ve velâyetnâmeye göre ce-
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nazesine yaklaşık iki bin kişi katılmıştır. Arşiv kayıtlarına Osman Baba Zâvi-
yesi olarak kaydedilen ve Otman Baba’nın ölümünden sonra kurulmuş olması 
iktiza eden bu zâviye ise muhtemelen 1478-1481 yılları arasında inşa edilmiş 
olan zâviyedir. Bu zâviye, kuvvetle muhtemel bugün Bulgaristan’ın Haskovo 
(Hasköy) iline bağlı Trakiets (İlyas/ İlyasça) Beldesi’nin Tekato (Tekkeköy) 
Mahallesi’ndeki Otman Baba Zâviyesi’dir. Arşiv kayıtlarında, mezar kitabe-
sinde ve velâyetnâmede geçen bilgiler bu tespiti destekler mahiyettedir. Daha 
sonra Otman Baba’nın nâşının gömülü olduğu mezarın üzerine II. Bayezid 
zamanında 1507/1508 yıllarında bugünkü türbesinin inşa edildiği anlaşılmak-
tadır.   
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[Resim 1] Hasköy ve Civarının Haritası (Ankara Milli Kütüphane, 
Yer Nu: 2010 HARİTA 79.)
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