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ÖNSÖZ 

Geldikti bir zaman Sarı Saluk 'la Asya 'dan 

Bir bir Diyfır-ı Rüm 'a dağıldık Sakarya 'dan 

Yahya Kemal Beyatlı 

Sarı Saluk, XIII. yüzyılın ikinci yarısı içinde popüler İslam'ın Bal
kanlar'a girişine ve bunun sosyal tabanını teşkil eden bir Türk iskanına 
adı karışan, gerçek hayau menkabelerle, efsanelerle içiçe geçmiş bir 
şahsiyettir. Onun bu yarı destani yarı gerçek kişiliği, Balkanlar'da daha 
sonra şöhret bulmuş hemen bütün benzerlerininkinden çok daha 
renkli ve ilginç, çok daha popülerdir. 

Sarı Saltık'ın sosyal-dini kökeni ve şahsiyeti hakkında kaynaklar
daki değişik ve hazan çelişkili rivayet ve menkabeler ilk bakışta ara.şun
cmın karşısına, sisler arasında kesin hatları belli olmayan bulutsu bir 
siluet çıkarır. Ancak dikkatli bir göz, bu bulutsu siluetin, elindeki tahta 
kılıcıyla bir gazi-evliyaya ait olduğunu farketmekte gecikmeyecek, her 
şeye rağmen sonuçta onun, kendi zamanında eti ile kemiği ile canlı 
olarak yaşamış tarihsel bir figür olduğunu anlayacakur. Bu yönüyle 
Sarı Saluk, V. yüzyılda İrlanda'ya Hıristiyanlığı götüren Saint Patrick'le 
bazı ortak yönler, benzerlikler sergiler. O sanki Balkanlar'da İslam'ın 
yayılış sürecinin Saint Patrick'idir. 

Sarı Saluk'ın menkabeleri ve efsaneleri daha ilk yıllardan itibaren 
Balkanlar'daki hıristiyan azizlerininkileriyle özdeşleşmiş, kişiliği adeti 
onlarınkiyle içiçe geçmiştir. İşte onu böyle ilginç ve esrarengiz yapan 
da bu imajıdır. Gerek öncülük ettiği Türkmen iskanı meselesi, gerekse 
menkabelerinin böyle bir özdeşliğe konu olması sebebiyle, daha XIX. 
yüzyılın sonlarından itibaren türkologların ilgisini çekmiş olan bu il
ginç Türkmen şeyhi, bugün de hfila sürmekte olan ara.şurmaların ilgi 
odağı olmaya devam eunektedir. 

J. von Hammer ve Jean Deny'den, Fuat Köprülü, A. Gölpınarlı, 
Paul Wittek ve Aurel Decei'den bu yana ve özellikle 1960'1ı yıllardan 
günümüze kadar Hasan Kaleşi, Milan Adamovic, Machiel Kiel, G. Mar
tin Smith, Kemal Yüce, Ş. Haluk Akalın vb. araşurıcılar tarafından ya
pılan yayınların gösterdiği üzere, Mevlana, Hacı Bekta.ş-ı Veli ve Yunus 



Vlll ÔNSÔZ 

Emre hariç, aktüalitesini kaybetmeyen hemen hemen tek Türk sılfisi 
odur denebilir. Özellikle son yirmi yirmi beş yıldan beri Sarı Saltık 
hakkında sık yayın yapıldığı dikkati çekiyor. Balkanlar'daki 1990 son
rası yeni siyasi düzenlerin oluşmasıyla bu Türkmen babası tekrar gün
deme gelmiş bulunuyor. Bütün bunlara rağmen, şahsiyeti, kimliği ve 
faaliyetleri konusunda bugün hfila bazı problemlerin .mevcut olduğu 
da çok iyi bilinir. Balkanlar tarihinin olduğu kadar, Türkiye tarihinin 
de önemli bir parçası olan bu şahsiyet kimdir, ne yapmıştır, niçin 
önemlidir ve tarihsel rolü nedir? 

İşte bu kitapta, Sarı Saltık'ın bulutsu siluetinin önümüze koyduğu, 
sözünü ettiğimiz bazı temel problemler üzerinde durulmağa çalışıla
caktır. Bu problemlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

1 )  Sarı Saltık gerçekte kimdir? Nasıl bir çevrenin, toplumun, kül
türün ve inancın ürünüdür? Mistik şahsiyeti ve hüviyeti nedir? Çoğun
lukla yazıldığı gibi, o bir İslam misyoneri midir? 

2) Onunla aynı dönemde yaşamış olup tarihsel kimliği çok iyi bi
lenen Barak Baba ile ilgisi nereden geliyor? Bu ikisinin 1240'taki Babai 
isyanıyla bir bağlantısı var mıdır? 

3) Sarı Saltık'ın başlattığı kabul edilen Balkanlar'daki İslamlaşma 
hareketinin cereyan ettiği sosyal tabanın dini ve yapısal özellikleri ne
lerdir? 

4) Bununla bağlantılı olarak, bu İslamlaşma hareketinin mahiyeti 
nedir? Senkretik bir heterodoks İslam'dan söz edilebilir mi? 

5) Bu İslamlaşmanın Osmanlı dönemine katkısı olmuş mudur? 

6) 1 416'daki Şeyh Bedreddin hareketinin, Sarı Saltık'ın oluştur
duğu sosyal ve dini tabanla bir bağlantısı bulunuyor mu? 

7) Balkanlar'da muhtelif yerlerde bazı Hıristiyan azizlerinin Sarı 
Saltık'la özdeşleştirilmiş olması, ne anlama gelmektedir? Bu nasıl bir 
olgunun ifadesidir? 

8) Sarı Saltık'ın Anadolu ve Balkanlar Alevi ve Bektaşi geleneği 
içindeki yeri nedir? Bu yer nasıl oluşmuştur? 

Genellikle bugüne kadar Sarı Saltık hakkında, Balkanlar'daki 
Türkmen iskanıyla bağlantısı çerçevesinde kişiliğini tartışan bir kaç 
eski makale hariç, -özellikle 1960'lardan sonra- yapılan yayınlarda, bu 



ÔNSÔZ IX 

meselelerin ele alındığına pek rastlanmaz. Giriş kısmında görüleceği 
üzere, bu yazıların çoğu, ya kaynaklardaki rivayetleri, ya halk arasın
daki menkabeleri, ya da Sarı Saluk'ın muhtelif ülkelerdeki türbe ve 
mezarlarını, tekkelerini konu edinmişlerdir. Hatti Sarı Saluk konu
sunda bugün temel kaynak durumunda olduğuna şüphe bulunmayan 
Salokname'nin dahi bütün yönleriyle detaylı, sistematik ve eleştirel bir 
analizi ve yorumu bile -bir çalışma hariç- henüz ciddi bir şekilde ya
pılmamışur. Bunun mutlaka yapılması gerekmektedir. Fakat bu zor işe 
bugüne kadar teşebbüs eden çıkmamışur. 

İşte bütün bunlar, San Saluk üzerinde bizi bir monografi hazırla
maya iten sebeplerden bazılarıdır. Zikre değer bir diğer sebep te, vak
tiyle Babai isyanı üzerinde çalışırken dikkatimizi çekmiş bir önemli 
sima oluşudur. Biz burada, yukarıda sıraladığımız problemler üzerinde 
durup bunları taruşmaya ve elden geldiği kadar kendi görüş ve fikirle
rimizi ortaya koymaya çalışacağız. 

Bu vesileyle, metnin üçüncü bölümündeki Balkanlar'da İslam
laşma ile ilgili olarak Bilkent Üniversitesi'nden Sayın Slobodan İliç'e, 
dördüncü bölümdeki Balkanlar'da Sarı Saltık tekke ve türbeleriyle il
gili olarak Utrecht Üniversitesi'nden Sayın Machiel Kiel'e, değerli gö
rüş ve eleştirilerinden dolayı teşekkür borçlu olduğumuzu özellikle be
lirtmek isteriz. 

Temennimiz, bu çalışmanın San Saltık'ın tarihsel şahsiyetinin ay
dınlatılmasına kendimizce bir katkıda bulunabilmiş olmakur. 

Ahmet Yaşar OCAK 
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GİRİŞ 

KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR 

1- KAYNAKLAR 

Halk arasında bir kült konusu olmuş , dolayısıyla tarihsel kiş iliği ile 
menkabevi kiş iliği biribiri içine geçmiş mistik sim aları incelemek, ta
rihçilik açısından ilginç ve bir o kadar da güç bir iş tir. Bu güç işin başa
rılması , muhakkak ki ilgili kaynakların çok iyi tanınıp analiz edilme
sine ve değerlendirilmesine ihtiyaç gösterir. Burada inceleme konusu 
yapılacak olan Sarı Saltı k ta bu mistik şahsiyetlerden biri olup, XIII. 
yüzyı l gibi, zam anımızdan epeyce uzak bir dönem de yaş amış bir 
Türkmen aşiret evliyasıdır. Sarı Saltık gibi, belli müslüman ve hıristi
yan çevrelerde yüzlerce yıldan beridir devam etmekte olan büyük bir 
kültün konusu olmuş problematik bir tarihsel şahsiyet söz konusu ol
duğunda, bu kaynak analizi işi , daha da büyük bir önem kazanır. 
Çünkü bu tür kült konusu olan mistik kiş ilerin hayat hikayeleri, zaman 
içinde diğer bütün tarihsel sim alardan çok daha fazla deforme olmaya 
müsaittir. Onlara inançla bağlı olan toplumların hafızası , yaş adıkları 
dönemden zamanımıza kadar geçen süre boyunca, onların  biyografile
rine durm adan yeni ef sanevi ve menkabevi unsurlar ekler, hatta yeni 
efsaneler ve menkabeler yaratı r. Bu ise onların tarihsel kiş iliklerinin, 
durmadan görüş alanımızın uzağına çekilmesi demektir. 

Sarı Saltık' tan bahseden kaynakların hiç biri onun zam anına ait 
değildir. Başka bir deyişle, Sarı Saltık ile sözkonusu kaynakların kaleme 
alınış tarihleri arasında birkaç ası r vardır. Bu önemli bir husustur ve 
bu kaynaklar değerlendirilirken gözden uzak tutulmamak gerekir. Bu 
kaynaklar çok tabii olarak, onun bu kiş iliğiyle paralel bir şekilde, esasta 
tarihsel ve m enkabevi olmak olmak üzere birkaç gruba ayrılırlar: 

a) Selçuklu ve Osmanlı dönem i  vekciyinimeleri, 

b) Bu konuda ilk örneğini XIV. yüzyılın Mağripli ünlü seyyahı İbn 
Battuta'nı nkinin teşkil ettiği, Evliya Çelebi'nin ve Batılı gezginlerin, 
gözlemcilerin seyahatnameleri, 

c) Tabiatıyla bizzat Sarı Saltık adına kaleme alınm ış bulunanlar 
baş ta olmak üzere, menakıbnameler, özellikle Bektaşi geleneği içinde 
düşünülen vilayetnameler, 
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d) Son olarak ta, Sarı Saltık türbe ve zaviyelerinin vakıf kayıtları 
nın ve bu zaviyelerde yaşayan dervişlerin faaliyetlerinin yer aldığı arşiv 
belgeleri. 

a) Vekayinameler 

Bunların en önde geleni, hiç şüphe yok ki, J. von Hammer'den, 
Jean Deny, Paul Wittek ve Aurel Decei'ye kadar Sarı Saltık ve ona bağlı 
olarak Dobruca'daki Türkmen iskanı meselesiyle uğraşan şarkıyatçıla
rın temel başvuru kaynağı olan Tevarih-i Aı-i Selçuk 'tur. Esasında İbn 
Bibi'nin Selçuklu tarihinin 1, il. İzzeddin Keykavus ile kardeşi Rükned
din Kılıçarslan arasındaki saltanat mücadelesi ve sonuçlarına dair ba
hislerine, Dobruca'ya göç ve Sarı Saltık'la ilgili haberleri de ekl emek 
suretiyle, XV. yüzyılda il. Murat :?;amanında Yazıcızade Al i taraf ından 
Türkçeye tercümesinden ibaret bir eserdir. Dolayısıyla bu eser, Sarı 
Saltık ve Türkmen göçü hakkında yazarın bizzat mahallinden topla
dığı, hatta belki de Sarı Saltık menilıblarından da derlediği, İbn Bibi
'nin metninde olmayan çok önemli bilgileri ihtiva etmesi itibariyle ko
numuz açısından bizim için büyük bir değer kazanır. Burada Sarı Sal
tık'ın da içinde bulunduğu, il. İzzeddin Keykavus'un talebi üzerine 
Anadolu'dan giden Türkmenler'in Dobruca'ya yerleşmeleri, oradan 
Kırım'a gidiş leri ve sonra tekrar Dobruca'ya dönüş leri anlatılır. Ayrıca 
Sarı Saltık ve Barak Baba münasebeti hakkında da bilgiler verilir2• 

Yazıcızade Ali'nin bu Türkçe çevirisi, XVI. yüzyılda, Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde Seyyid Lokman taraf ından Oğıızname adıyla özet
lenerek yeniden kaleme alınmış tır. Burada da aynı olaylar anlaulırs .  
Hatta bazı kısımlar hemen aynıyla Yazıcızade Ali'den aktarılmış olup, 
Dobruca göçü ve Sarı Saltık' la alakalı kısımlar böyledir. Bazı araş tırma
cılar bunu ayrı bir kaynak zannetmişlerse de bu doğru değildir. As 
lında il. İzzeddin Keykavus'un Dobruca'ya vuku bulan bu Türkmen 
göçünden önceki hayatından ve bilhassa onun Moğol hakimiyeti altın
daki Anadolu' da kardeş i IV. Rükneddin Kılıçarslan ve Moğollar'la olan 

1 Bk. İbn Bibi, El-Evıimiru'l-Alaiyye fl 'l-Umüri'l-Alaiyye, faks. nşr. A. Sadık Erzi, 
TTK. yay., Ankara 1957. Türkçe çevirisi: EI-Evıimirü 'l-AI:i.iyye fl 'l-Umüri'I-Alaiyye, çev. 
Mürsel Ôztürk, Kültür Ba kanlığı yay .. Ankar:ı. 1996, 2 cilt. Burada bu iki metin karşılaş
tırma lı ola ra k kullanılnuştır. 

2 Bk. Tevıirih-i AI-i Selçuk, Topkapı Sarayı Müzesi (Revan) Ktp., nr. 1 391.  
3 Bk. Seid Locmani ex Libro Turcico qui Oghuzname Inscribitur Excerpta (İcm:i.l-i 

Ahvıil-i AI-i Selcük ber Müceb-i Nakl-i Oğuzname-i Seyyid Lokman) , nşr. 1. J. Lagus, Hel
singfors 1854. 
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saltanat mücadelesi ve mağlubiyetini müteakip Bizans'a sığınmasıyla 
başlayan macerasından bahseden yalnızca bu zikredilen iki vekayinarne 
değildir. En başta İbn Bibi olmak üzere, onun bir devamı sayılan, Ker
imüddin Aksarayi'nin Müs:imeretü 'l-Ahbarı olmak üzere4, döneme 
çağdaş iki Bizans tarihçisi, Georgios Pachymeris ve Nicephorus Grego
ras da kroniklerinde aynı olayı anlaurlar5• Ancak ne. zikredilen Sel
çuklu kaynakları, ne de söz konusu bu iki Bizans kroniği Sarı Saluk'tan 
bahsederler. 

Ünlü şeyhülislam Kemalpaşazade, Tevarih-İ Aı-i Osman adındaki 
tarihinin Mohacn:ime adını taşıyan son kısmında Sarı Saltık'a da yer 
vermiştir. Kemalpaşazade bu eserinde çok uzun olmamakla beraber, 
Sarı Saluk'ı büyük bir veli olarak takdirle anar6• 

Sarı Saluk'tan bahseden bir diğer XVI. yüzyıl Osmanlı vekayina
mesi ise, Müneccimbaşı Derviş Ahmed'in C:imiu'd-Düvel adlı eseridir7• 
Ancak Müneccimbaşı Sarı Saluk hakkında verdiği bilgileri neredeyse 
kelimesi kelimesine Yazıcızide'den almış görünüyor. Dolayısıyla bizim 
açımızdan bu yönüyle orijinal bir tarafı yoktur. Şu halde bu zikredilen 
vekiyinarnelerin asıl ve tek kaynağı, Yazıcızade Ali olmaktadır. 

Vekayinarneler grubuna, dönemin önemli olaylarını manzum bir 
şekilde anlatan yine XVI. yüzyıla ait bir eseri, Nev'izade Atiyi'nin Nef

hatu 'l-Ezh:ilını da ekleyebiliriz. Burada Atiyi doğrudan doğruya Sarı 
Saluk'tan bahsetmemekle beraber, onun Baba şehrindeki türbe ve 
tekkesinin Rus Kazakları tarafından nasıl yağma ve tahrip edildiğini 
anlaırnaktadır8. Bu arada o, Sarı Saluk'ı da büyük bir hürmetle anar. 

b) Seyahacn:imeler: 

İbn Battuta, kısaca Rihle (seyahatname) diye de bilinen Tuhfetu 'n

Nuzz:ir fi Gar:iibi'l-Ems:ir ve Ac:iibi'l-Esf:ir (Garip Ülkeler ve Tuhaf 
Seyahatlerle İlgilenenlere Hediye) adındaki ünlü eserinde, Karadeniz
'in kuzeyinde Kıpçak ellerinde yapuğı seyahati anlaurken, Baba Saltık 
adıyla anılan bir şehir ve Baba kelimesinin anlamı hakkında kısa bir 

4 Bk. Müsimcrctü'l-Ahbar ve Müsaycrctü'l-Ahyar, nşr. Osman Turan, TTK. yay .. 
Ankara 1944. Türkçe çevirisi: Kerimiiddin Mahmud-i Aksar.iyi, Müsameretü'I-Ahbar, çev. 
Mürsel Ôztiirk. TTK. yay., Ankara 2000. Burada bu iki metin karşılaşurmalı olarak kulla
nılmıştır. 

5 Pachymeris ve Gregoras'ın bu konuda yazdıkları için birinci bölüme bk. 
6 Bk. Muhacnıime, Süleymaniye (Esad Efendi) Ktp., nr. 2087. 
7 Bk. Gamiu'd-Düvel, Bayezıt Genel Kitaplığı, nr. 5019. 
8 Bk. Nelhatu'I-Ezhıir, İstanbul Üniversitesi Ktp., Türkçe Yazmalar nr. 437. 
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bilgi verdikten sonra, Baba Saltık adı alunda, kısaca San Saluk'tan 
bahseder9• 

İbn Battuta'nın seyahatnamesi, bilindiği üzere, yakın zamana ka
dar San Saluk hakkındaki en eski tarihsel kaydın bulunduğu kaynak 
özelliğini taşıyordu. Fakat San Saluk üzerinde yoğun araşurmalar 
yapmış olan Machiel Kiel, bugüne kadar bilinmeyen, İbn Batnıta'nın 
seyahaundan hayli yıl önce, yani 1316'da kaleme alınmış -hemen aşa
ğıda kendisinden bahsedilecek olan- bir yazma sufi kaynağına ulaşmış 
bulunmakla İbn Batnıta'yı ikinci sıraya düşürmüş oldu. 

San Saluk'ı anlatan ikinci seyahatname, Evliya Çelebi'nindir. Ünlü 
seyyah, Balkanlar'daki -o zamanlar artık çoktan Bektaşi tekkeleri halini 
almış olan- eski San Saluk zaviyelerinden derlediği uzun ve ilginç bir 
takım menkabeleri eserine kaydetmek suretiyle bize cok zengin bir 
materyel bırakmıştır. Evliya Çelebi ayrıca gezdiği bütün San Saltık 
türbe ve zaviyelerini de uzun uzun tanıtır. Ancak şunu unutmamalıdır 
ki, burada anlatılan San Saltık imajı, artık uzunca bir zamandan beri, 
hem Balkanlar'daki Hıristiyan aziz lejandlanyla karışmış, hem de Bek
taşi geleneğine yerleşmiş bulunan bir imajdır ve bu geleneğin telakki
lerini yansıtır. Yani Evliya Çelebi Seyahatmimesi'nde o artık Hacı Bek
taş-ı Veli'nin halifesi olan bir Bektaşi evliyasıdır 10• 

Bunlara, Batılı seyyahların daha ziyade muhtelif Sarı Saltık tekke 
ve türbelerini ziyaretleri esnasındaki müşahedelerini nakleden eserle
rini de eklemek lazımdır ki, bu arada 1567'de Avusturya elçisi Antonio 
Pigafetta'nın11, 1574-1578 tarihleri arasında Alman ilahiyatçı Stephan 
Gerlach'ın 12, 1 587 yılında Alman eczacı Reinhold Lubenau ' 
nun 13, 1652'de İngiliz Robert Bargrave'ın 14 ve nihayet 1 675'te İngiliz 
seyyah John Covel'in eserlerini sayabiliriz15• Bu seyyahlar, gezdikleri 

9 Bk. İbn Battuta, Voy.wes d'lbn Batoutah , ed. C. Defremery-B. R. Sanguinetti, Pa
ris 1854, il. cilt. 

lO Evliy.i Çelebi Sey.ihatmimesi, İstanbul 1314, 11., lll. ve IV. ciltler. 
1 1Bk. ltiner.ırio di Marc Antonio Pigafetta , Zagreb 1890, s. 16 l'den naklen, Milan 

Adamovic, " Das Tekke von Sari Saltiq", MI', 5 (1979), s. 17. 
12 Stephan Gerlach deB Aeltern Tage-Buch, Frankfurt 1674, s. 511  'den naklen Has

luck, Christianity, il, 761; Adamovic, a.g.m., ss. lS.19. 
13 Reinhold Lubenau, Beschreibung der Reisen, Königsberg 1912-1930, s. 157'den 

naklen Adamovic, a.g.m., ss. lS.19. Her üç gözlemcinin seyahatnamelerindeki ilgili pa
sajlar bu makalede alıntılanmış metinler olarak mevcuttur. 

14 R. Bargrave, Travels, Bodleian Codex Rawlinson, nr. C. 799, v. 50 b'den naklen, 
Hasluck, Christianity, il, 762. 

15 Hasluck, aynı yerde ; krş. Adamovic, a.g.m., ss. 22-23. 
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yerlerde Sarı Saluk'a ve özellikle onun muhtelif hıristiyan azizleriyle 
özdeşleştirilmesine dair ilginç gözlemlerini aktarırlar. 

c) Menakıbnameler 

Bunların en başında hiç şüphesiz Sarı Saluk adına kaleme alınmış 
Saltıkname'ler gelir. Fakat kronolojik olarak onlardan çok öncesine ait 
bulunması ve Sarı Saltık' tan tarihsel bir şahsiyet olarak ilk bahseden 
eser olması dolayısıyla, XIV. yüzyılın ilk çeyreği içinde ölmüş Kema
leddin Muhammed es-Serac er-Rifii'nin Tüffahu'l-Ervah (Ruhların 
Meyvesi) isimli, arapça bir menkabeler mecmuasından bahseunek ge
rekiyor ı6. Bu kitabın, yazarının zamanında meşhur evliyanın menkabe
lerini toplayan bir mecmua olduğu anlaşılıyor. Fakat önemli yanı, İbn 
Battuta'nın Sarı Saluk'ın yaşadığı bölgelere seyahatinden on alu yıl ka
dar önce yazılmış olması itibariyle, San Saltık'ın -üstelik bugüne kadar 
bilinenlerden farklı - menkabelerini zikreden (şimdilik bilinen) ve ta
rihi yanı da bulunan ilk eser olmuş olmasıdır. Müellif eserinde, "Saltuk 
et-Türki" başlığı alunda ona özel bir bölüm ayırmışur ı1. 

Saltıkname'lere gelince, Evliya Çelebi'nin anlatuğına göre bunla
rın ilki, XV. yüzyılın Bayrami şeyhlerinden olup, meşhur Muhamme

diye müellifi Yazıcıoğlu Mehmed'in (1451 )  yazdığı bir Menakı�ı San 

Saltık olup, Sarı Saltık'ın menkabeleri burada çok geniş bir biçimde 
anlaulmışur ı8• Diğeri ise, devlet adamlarından Özi Valisi Kenan Paşa 
'nın (1659) kaleme aldığı, Evliya Çelebi'nin kırk kürrase ( forma) den 
ibaret olduğunu söylediği Saltıkname'dir. Bu eseri de bizzat görmüş 
olan Evliya Çelebi, Kenan Paşa'nın bu Saltıkname'sinin, Paşa'nın Ba
badağı'nda topladığı menkabelerle Yazıcıoğlu Mehmed'in eserinden 
ve bir de Fütıihat-1 Toktamış Han'dan yararlanılarak yazıldığını kayde
diyorı9. Ne yazık ki bu her iki Saltıkname de bize ulaşmarnışur. 

Üçüncü Saltıkname ise, 1473-1480 yılları arasında, Cem Sultan'ın 
maiyyet erkanından Ebu'l-Hayr-i Rumi tarafından yazılmış büyük bir 

ı6 M. Kiel bu yazmaıun Berlin, Staatsbibliothek, Katalog W. Ahlwardt, no: 8794'te 
bulunduğunu kaydediyor ("Sarı Saltuk: Pionier des Islam auf dem Balkan im 13. Jahr 
hundert", Ale vi/er/Ale vite n:  Kimlik ve Ta rih / lde ntiııit und Geschichte ,  ed. İsmail En
gin-Erhard Franz, Deutches Orient Institut, Hamburg 2000, s. 265. Biz bu yazmayı bizzat 
görmemekle beraber, M. Kiel'in zikredilen makalesinde yayımladığı almancaya çevrilmiş 
metninden yararlandık. 

ı1 Menkabelerin almanca çeviri metinleri için bk. Kiel, a.g.m., ss. 262-264. 
ıs Bk. Evliya Çelebi, III, 366. 
ıg Ag.e. , aynı yerde. 
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kompilasyon eseridir. Bu eser Sarı Saluk'a dair bugün elimizde bulu
nan tek menkabe koleksiyonu olması sıfauyla önemli bir yere sahip bu
lunduğundan burada üzerinde uzunca durmamız gerekiyor. 

Evliya menakıbnameleriyle destani romanların adeta karışımı 
olup her iki tipi de yansıtmakla beraber, daha ziyade Battalmime ve 
Danişmendname gibi destani roman türüne yakın 'olan bu mühim 
eserden ilk bahseden, ünlü Rus filimi Smirnov olmuştur. O, Türk ede
biyat tarihine dair1 89l'de St. Petersburg'ta basılan kitabında Sarı Sal
tık'ın menkabelerini anlatan bu eserden bahsetmiştir20• Daha sonra 
Fuat Köprülü, Cari Brockelmann, Orhan Köprülü, Abdülbaki Gölpı
narlı, Fahir İz ve Kemal Yüce bu Salukname hakkında çeşitli çalışmala
rında detaylı bilgiler vermiş ve kıymetini vurgulamışlardır21• Bundan 
yirmi iki yıl önce, tarafımızdan da Salukname'yi Sarı Saluk'ın hayau 
açısından eleştirel bir analize tabi tutan bir makale kaleme alınmış 
olup22, son olarak ta, 1. Melikoff benzer mahiyette eleştirel bir yazı ya
yımlamışur23. 

Bu büyük kompilasyon eseri, Uzun Hasan üzerine sefere çıkan 
babası Fatih Sultan Mehmed'in yerine Edirne'de kaymakam olarak 
kalan şehzade Cem'in talebi üzerine, adıgeçen adamı tarafından ka-

2° Fuat Köprülü, "Anadolu Selçukluları tarihinin yerli kaynakları", Belleten , 27 
(1943) , s. 431 ve dipnot 2. 

21 Köprülü, a.g.m., ss. 430441. F. Köprülü bu ünlü makalesinde Saltıkn.ıime'nin 
analitik ve kritik nitelikte güzel bir tanıumını yapar ve Selçuklu ve Osmanlı dönemi ta· 
rihi için önemli bir kaynak olduğunu, kendisinin yakında Sarı Saluk ve Saltıkname'ye 
dair geniş bir monografi yayımlayacağını söyler. Fakat bu monografi yayımlanmamışur; 
ayrıca bk. C. Brockelmann, "Das Altosmanische Volksbuch: Menakib-i Gazawit-i Sultan 
Sari Saltiq Gazi", MA. 11/2 (1950) , ss. 168-193 ; Orhan Köprülü, Tarihi Kaynak Olarak 
XN ve XV. Asırlardaki Bazı Türk Men ıi.kıbn .ıime le ri, basılmamış doktora tezi, İstanbul 
1951, I Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Semineri Kıp., nr. 512.; A. Gölpınarlı, Yunus Emre 
ve Ta sa vvu f,  İstanbul· 1961 ,  Remzi Kitabevi, ss. 33-38; Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında 
Nesir, İstanbul 1964, il, 286-316; Kemal Yüce, Sal uk -name'de Tarih i, D ini ve Efsanevi 
Unsurla r, Kültür ve Turizm Bakanlığı yay .. Ankara 1987. Bu son eser, başlığında belirti
len açılardan Saltıkn.ıime'nin analizini yapan başarılı bir çalışmadır. Fakat Saltıkn.ıime'
nin tarihi ve tasavvufi açıdan daha detaylı ve dikkatli bir analizine ihtiyaç olduğu gibi, 
Batta/name ve D aruşmendname ile de karşılaşunlması gerekir. 

275. 
22 Bk. A. Yaşar Ocak, "Sarı Saltuk ve Salukname", IK, sayı: 197, Mart 1979, ss. 266-

23 Bk. "Qui etait San.Saltuk? Quelques remarques sur les manuscrits du Saltuk
n .ıime", Studies in Ottom aıi Histo ry in Honour of Pro fe ssor V. L. Menage, ed. by Colin 
Heywood-Colin Imber, The Isis Press, İstanbul 1994, ss. 231-238. Ayrıca, aynı yazarın şu 
eserine de bakılmalıdır: Had ji  Bektach , Un Mythe et ses Av.ıtars: Genese et Evo lution du 
Soufisme Populaire en Turqu ie, Brill, Leiden-Boston-Köln 1998, ss. 4243. 
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leme alınmışur. Cem Sultan gezileri esnasında Babaeski'de bulunan 
türbe ve zaviyesindeki dervişlerden menkabelerini dinleyip büyük bir 
ilgi duyduğu Sarı Saluk hakkında, yakın adamı Ebu'l-Hayr-i Rumi'den 
bunları bir araya toplayan bir eser yazmasını istemiştir. Bunun üzerine 
müellif, kendi ifadesine göre yedi yıllık bir araşurma sonucu, Anadolu 
ve Rumeli'deki Sarı Saluk türbe ve tekkelerinden, mezar ve makamla
rından derlediği menkabeleri, yukarıda bahsi geçen diğer iki mena
kıbname ile birleştirerek -ve görünüşe göre- Baualmime ve Daniş

mendname'den, hatta bazı halk hikayelerinden de uyarlamalar yapa
rak Saltıkname 'yi meydana getirmiştir24• Fakat Saltıkname'deki men
kabeler, öyle görünüyor ki, yalnızca buralardan derlenen menkabele
rin değil, aynı zamanda gaziler arasından derlenenlerin de bulundu
ğunu gösteriyor. Çünkü Sarı Saltık'ın bu gaza menkabeleri Osmanlı 
gazileri arasında haliyle çok itibarlı idi. 

Bugün elimizde bizzat Ebu'l-Hayr-i Rılmi'nin elinden çıkan asıl 
nüsha mevcut olmamakla beraber, 1000/1591 tarihinde ondan kopye 
edilen bir nüsha bulunmaktadır25• Orijinalinin telifinden tam yüz on
bir yıl sonra istinsah edilen bu nüshanın upa up Ebu'l-Hayr-i Rumi'nin 
kaleminden çıkan nüsha olmadığını, eserde yer alan, çok sonraki ta
rihlerde vuku bulmuş bir takım olaylara atıfta bulunulmasından ve 
özellikle İran ve Rafızilik aleyhindeki şiddetli polemik cümlelerinden 
anlıyoruz. Eseri kopye eden zat, XVI. yüzyıldaki Osmanlı-Safevi müca
delelerinin ve Şii propagandanın yaratnğı tepkileri Saltıkname'ye yan
sıtmış ve Sarı Saluk'ın kişiliğine "Rafıziler'le mücadele eden, Hanefi 

24 Ebu'l-Hayr-i Rümi'nin Saltıkmime'sinin muhtelif nüshaları bugün değişik kütüp
hanelerde bulunmaktadır. Eserin bu kopye nüshası, Topkapı Sarayı Müzesi (Hazine) 
Kütüphanesi, nr. 1612 de bulunmaktadır. Bundan bazı parçalar da Bor Halil Bey Kü
tüphanesi nr. 17292, Milli Kütüphane Yazma Eserler nr. B 64'dedir. Bu nüshalar ve özel
likleri hakkında bilgi ve tanınınlarıyla ilgili literatür için bk. Yüce, Saltuk-nıime'de Tarihi, 
Dini ve Efsanevi Unsurlar, ss. 5-19. Burada, çeşitli kütüphanelerde mevcut, parçalar ha
lindeki Ebu'l-Hayr-i Rümi Saltıkrıame'sinin nüshaları hakkında yeterli bilgi verilmiştir. 
Topkapı Sarayı Müzesi nüshası hariç, bunların hiç biri tam nüsha değildir. Bunların dı
şında, Saraybosna Kütüphanesi'nde İslam yazmaları arasındaki 72 varaklık bir başka 
parça nüshayı da G. Martin Smith zikrediyor: "Some türbes/maqams of Sari Saltuq: An 
Early Anatolian Turkish Gazi-Saint", Turcica, XIV (1982), s. 217, dipnot 3. 

25 Bu nüsha Fahir İz tarafından 1974 yılından itibaren Harvard Üniversitesi'nde Şi
nasi Tekin'in yönettiği kaynak eserler dizisi içinde upkı basım olarak fasiküller halinde 
yayımlanmışur. Ayrıca eserin diğer yazma nüshalarıyla karşılaşurılarak meydana getirilen 
tenkitli bir latinize metni de Şükrü Halük Akalın tarafından gerçekleştirilmiştir (bk. Sal
tuk-mime, Ankara 1987-1990, 3 cilt, Kültür Bak. Yay.) Burada bu nüsha, yukarıda zikredi
len orijinal yazma nüsha ile birlikte kullanılınışur. Eser üzerinde tarihi ve folklorik açı
dan başarılı bir inceleme için Kemal Yüce'nin yukarıda zikredilen eserine bk. 
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mezhebine mensup koyu Sünni bir mücahit" cephesi eklemiştir. Bu
nun yansımalarını eserin pek çok yerinde görmek mümkündür. Oysa 
Sarı Saluk'ın yaşadığı devirde böyle bir durum sözkonusu olmadığı, 
hatta müridi ve halifesi Barak Baba'nın bizzat İmamiye Şiiliği'ni kabul 
ettiği çok iyi bilindiği gibi, eserin yazıldığı yıllarda da İran'da henüz Şii 
bir devlet yoktur. Bu durum, bugün elimizde bulunan 1591 tarihli 
nüshanın, kopye edilirken bir takım değişiliklere uğratıldığını gösteri
yor. Böyle olunca bu nüshanın Ebu'l-Hayr-i Rfımi'nin orijinal nüsha
sından bazı bakımlardan bir hayli farklı olduğunu ve deforme edildi
ğini kabul etmek kaçınılmaz oluyor. Bu önemli bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır ve Saltıkn:ime 'yi kullanırken bu hususiyetini 
gözden uzak tutmamakta yarar vardır. 

İlk bakışta bu Salukn:ime'nin San Saluk'ın şahsiyeti ve hayat hika
yesi konusunda çok zengin veriler sunacağı izlenimi uyanmakla bera
ber, gerçekte bu veriler çok ta fazla değildir. Maamafih yine de Sarı 
Saltık'ın hayatından bazı deforme olmuş parçaları bulabilmek imkan 
dahilindedir.Yukarıda sıraladığımız, Sarı Saluk'ın menkabevi ve tarih
sel kişiliğinin etrafındaki meselelerin aydınlaulması konusunda katkı
sının ne olabileceğini anlamak için, Saltıkn:ime'nin, bu hacimli kompi
lasyon eserinin -kısaca da olsa- burada bir muhteva tahlilinin yapılması 
gerekiyor. Acaba bu eser, sözkonusu meseleleri aydınlatmakta cüsse
siyle mütenasip katkı yapabilecek durumda mıdır? 

Eserde mevcut menkabeler topyekün gözden geçirildiği zaman, 
cereyan ettikleri coğrafi alanın iki ana gruba ayrıldığı görülür: 1 )  
Amasya dolaylanndan geçen kuzey-güney doğrultusundaki çizginin ba
tısında kalan Anadolu toprakları; Trakya, Bulgaristan, Romanya, Kuzey 
ve Doğu Karadeniz sahillerini (eski Deşt-i Kıpçak'ı) içine alan saha, 2) 
Portekiz, İspanya, Almanya, Lehistan, Çekoslovakya, Yunanistan, 
Rusya, İran, Türkistan, Afganistan, Hindistan, Çin ve nihayet Fas, Ce
zayir, Tunus, Libya, Mısır, Habeşistan ve Arabistan'ı içine alan ve çoğu 
Osmanlılar'ın hakimiyet alanına giren hemen bütün eski dünya. 

Sarı Saluk'ın bu kadar geniş bir coğrafyada cihad ve gazfilarda bu
lunuyor gösterilmesinin sebebi, herhalde :XV. yüzılda Osmanlı devleti 
nin takip ettiği cihad ve gaza ideolojisinin bir belirtisi olmalıdır. Sarı 
Saltık bütün bu ülkelerde dolaştırılmak suretiyle adeti buraların fethi 
için bir mesaj veriliyor gibidir. 

Bu iki alanda geçen menkabeler birbiriyle mukayese edildiğinde, 
mahiyet itibariyle ayrıldıkları hemen dikkati çeker. Birinci alandaki 
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menkabelerin önemli bir kısmı , tarihsel esası olan, başka bir deyişle, 
çekirdeğini Sarı Saltık' ın gerçek yaşantısıyla ilgili tarihsel olayların 
teşkil ettiği menkabelerdir. Bunlarda tabiatüstü motiflere çok az rast
lanmakta olup büyük bir kısmı Sarı Saluk'ın "kafirler" ile mücadele
sini, cihadını, zamanının diğer evliyası veya tarihsel şahsiyetleri ile 
münasebetlerini anlatmaktadır. Oysa ikinci alandakiler -pek azı cihad 
hikayelerinden ibaret olmakla beraber- genellikle ve çoğunlukla masal 
karakteri taşıyan menkabelerdir. Bunlardan bir kısmı Antere b. Şed
dad ve Ebu Gazanfer gibi eski Arap kahramanlarının menkabeleri veya 
Musa Peygamber, Süleyman ve Yunus Peygamber'lere ait kıssalarından 
alıntılar olduğu gibi, bir kısmı da Şahmaran hikayeleri, cinler, cadılar, 
periler ve devlerle, büyücülerle olan mücadeleleri nakleden masallar
dır. Diğer bir kısmı ise, daha önce teşekkül edip kaleme alınmış bulu
nan Battalname ve Danişmendname'den uyarlanan menkabelerdir. 
Ancak Saltıkname'de hepsinin de baş kahramanı artık Sarı Saltık'tır. 

Kanaatimizce Sarı Saltık'la ilgili asıl menkabeler, yukarıda belirti
len birinci alanda geçenler olmalıdır. Ancak bunların da kendi arala
rında iki kısma ayrıldıkları gözden kaçmaz: Birinci kısım? yani Sinop, 
Haraşna (Amasya) , Konya ve dolayları, Konstantiniye, Edirne, Baba
eski, Babadağı ve Kefe'den oluşan bir halka etrafında yoğunlaşan 
menkabeler, Sarı Saltık'ın asıl tarihsel şahsiyetiyle ilgili olan, dolayısıyla 
Saltıkname'nin çekirdeğini teşkil eden menkabelerdir. Bunların ilk şe
killerinin daha Sarı Saltık'ın sağlığında veya ölümünden kısa bir zaman 
sonra ortaya çıkmış olup Ebu'l-Hayr-i Rumi zamanına gelinceye kadar 
bazı değişikliklere uğramış oldukları düşünülebilir. 

İkinci kısımdakiler ise, XIV-XV. yüzyıl Balkanlar'ındaki Osmanlı 
fetihleri esnasında gaziler arasında doğan menkabe ve efsanelerin Sarı 
Saltık'ın adı etrafında yeni motif ve epizodlarla süslenerek geliştirilmiş 
şekilleridir. Eğer bir nispet sözkonusu edilecekse, Saltıkname'nin çe
kirdeğini teşkil eden bu tür menkabelerin, yukarıdakilere göre çok az 
bir yekun tuttukları söylenebilir. Bunların da XV. yüzyıla kadar epeyce 
deforme olduklarını tahmin etmek hiç te zor değildir. Bu menkabele
rin bir kısmı, yukarıda sözü edilen daha önceki Saltıkname'lerden ak
tarılmakla beraber, önemli bir kısmının da değişik kimselerden derle
nen sözlü rivayetlerce oluşturulduğu görülüyor. Nitekim yazar zaman 
zaman bu rivayet sahiplerinin (mesela Baba Perende gibi) isimlerini 
vermektedir. Bu gibi isimler, bazı menkabelerin tekke ve zaviyelerden 
derlendiğini gösteriyor. Böylece Saltıkname'deki birinci grup menka-
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belerin iki sözlü kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır: a- dervişler, b- ga
ziler. 

Bunların dışında kalan bir üçüncü grup menkabenin de, Sarı Sal
tık'ın yaşadığı dönemde vuku bulan, Moğollar'ın Harezmphlar devle
tini ve Abbasi hilafetini ortadan kaldırışı, bu esnada yapılan yağma ve 
zulümler, Babailer isyanı, hatta eserin yazıldığı devirde Endülüs'teki 
müslümanlara yapılan baskı ve işkenceler gibi gerçek tarihsel olayların, 
Sarı Saluk'ın adı etrafında bozularak anlaulmasından ibaret olduğunu 
söylemeliyiz. Ayrıca, Aydınoğlu Umur Bey, Candaroğlu Ali Bey ve hatta 
Osman Gazi gibi, Sarı Saltık'ı, gerçekte hiç bir şekilde karşılaşmadığı 
tarihsel şahsiyetler ile karşılaşuran ve onlara nasihatler ettiren, devlet
lerini kutsayan menkabelere de rastlıyoruz. Osman Gazi'ye bunlar ara
sında imtiyazlı bir yer verildiği ve San Saluk'ın sık sık onun gazalarma 
kauldığı görülür. 

Bütün bunlardan sonra sonuç olarak bir değerlendirmeye giunek 
gerekirse, birçok bakımlardan pekçok ilgi çekici malzeme ihtiva eden 
ve bir yönüyle Battalmime türü destani romanları, bir yanıyla Velayet

name türü menakıbnameleri andıran, dolayısıyla her iki geleneğe de 
bağlanabilecek olan bu hacimli eser, Sarı Saluk'ın tarihsel şahsiyeti ve 
hüviyeti açısından diğer kaynaklara ilave edilecek çok da fazla veri ih
tiva etmemektedir. Kısaca Saltıkname, asıl Sarı Saluk menkabelerin
den bir kısmını değişik bir yorumla sunmakla beraber, esas itibariyle 
XIV ve XV. yüzyıllar Osmanlı gazilerinin Rumeli' deki fetih menkabele
rinin, o yüzyıllarda o bölgelerde haurası hfila canlılığını koruyan San 
Saltık'm adı etrafında toplanmasından meydana gelmiş büyük bir 
kompilasyondur26• 

Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli'ye gelince, Bektaşi geleneklerinin 
kuruluş ve gelişmesinde olduğu kadar, Anadolu Aleviliği'nin oluşma
sında da büyük bir yeri olduğu çok iyi bilinen bu eser, Sarı Saluk'm 
Alevi-Bektaşi gelenekleri içinde mütalaa edilmesi konusunda da öncü 
rolünü oynamışur27, Burada Sarı Saluk'm Kaligra'da tahta kılıçla öl-

26 Saltıkname hakkında daha gen� eleştirel bir tanıttın için bk. Köpriilii, "Anadolu 
Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları", ss. 430-441 .  

2 7  Msl. bk. Manıikıb-ı Hünkar Hacı Bekta.ş-ı Veli (Vılayetname), nşr. A Gölpınarlı, 
İstanbul 1953, s. 45 vd. Eser hakkında geniş bir inceleme bu neşrin girişinde yer almak
tadır. Aynca şunlara da bakılmalıdır: A. Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi inançlarının lslam 
Öncesi Temelleri (Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri) , İletişim 
yay., İstanbul 2000, 2. bs., ss. 31-34; aynı yazar, "Hacı Bektaş Vilayeuıamesi", TDVİA. 
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dürdüğü ejderha menkabesi anlaulır. Bu eserdeki Sarı Saluk figürü ve 
onunla ilgili menkabe, diğer velayetnameleri de etkilemiştir. Vilayet

name-i Hacı Bektaş-ı Veli'de Hacı Bektaş'ın önce müridi olup, sonra 
Rumeli'de İslam'ı yaymak üzere görevlendirdiği Sarı Saluk, bugün 
Alevi-Bektaşi geleneğinin takdis ettiği en büyük evliya arasında bulun
maktadır. 

Sarı Saltık' tan bahseden ikinci mühim menakıbname, Vilayet

name-i Otman Baba 'dır. Fatih Sultan Mehmed devrinin meşhur Ka
lenderi şeyhi Otman Baba'nın ( 1478) hayatını ve menkabelerini an
latmakta olup, müridi Küçük Abdal tarafından yazılan ve XV. yüzyılda 
Osmanlı topraklarında Kalenderiliğin tarihi açısından büyük bir önem 
arzeden bu eserde de, Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli'deki ejderha 
menkabesi biraz değişik ifadelerle tekrar edilir. Ayrıca San Saltık zavi
yesinden de kısaca bahsolunur28• 

d) Arşiv belgeleri 

Sarı Saluk'ın Osmanlılar döneminde yapılmış tekke ve türbeleri
nin vakıf kayıtlarıyla ilgili olarak, İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı ve 
Topkapı Sarayı Arşivleri, Ankara'da Tapu Kadastro ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü arşivlerinde bulunan mühimme, tapu tahrir ve evkaf def
terlerinde belli sayıda vakıf ve zaviye kayıtları bulunmaktadır. Bunların 
bir kısmı, Machiel Kiel tarafından çeşitli makalelerinde yayımlanmış ve 
kullanılmıştır. Bu kayıtlarda sözkonusu tekke ve türbelerin evkafına 
dahil bir takım bilgiler mevcut olup, bu çalışmada bunlar üzerinde du
rulmamışur. Çünkü bu çalışmanın amacı, Sarı Saluk'ın menkabevi ve 
tarihsel şahsiyetini ve oynadığı rolün önemini ortaya koymak olup, ev
kafının tarihçesini yazmak değildir. Bunlarla yalnızca San Saltık kültü 
çerçevesinde meşgul olunmuş olup, bu sebeple sadece mühimme ka

yıtlan kullanılmışur29• 

II-ARAŞTIRMAIAR 

Sarı Saluk bugüne kadar kitap olarak herhangi bir çalışmanın ko
nusu olmamıştır. Onun hakkında yazılanlar ya bütünüyle makale nite-

28 Bk. Küçük Abdal, Vılıiye tnii.me-i Otma n Baba, Adnan Ötüken İl Halk Ktp, nr. 
495. Bu esere ve Ounan Baba'ya dair bk. Ocak, a. /I.e., ss. 4446. Aynca tarihsel değeri açı
sından önemli bir analitik çalışma için bk. Halil inalcık, "Dervish and Sultan: An analy
sis of the Otma n Baba Vılii.yetnii.mes l', The Middle East and the Balka ns under the Ot
toma n Empire : Essa ys  o n  Econom y a nd Socie ty, Bloomington 1993, ss. 19-36. 

29 San Saluk evkafıyla ilgili bahiskonusu arşiv malzemesi araşurmacı Kamil Şahin 
tarafından derlenmiş olup, yayımlanmak üzeredir. 
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liğinde araşurmalardan, ya da bazı kitaplar içindeki belli kısımlardan 
oluşmaktadır. Burada önce, zamanımızdan ewelki araştırmalara top
luca ve kısaca temas ettikten sonra modern araştırmaları tanıunaya ça
lışacağız. Burada Sarı Saltık hakkında yayımlanan bütün yazılar değil, 
ancak belli bir bilimsel niteliği ve konuya katkısı olanlar bahiskonusu 
edilecektir. 

Osmanlı döneminde Türkiye'de bilimsel çerçevede Sarı Saltık' tan 
ilk bahseden, Şemseddin Sami'dir. Kamusü 'l-A 'Jam 'da kısa bir sütun 
ayrılmış olup burada onunla ilgili iki ziyaret yerinden bahsedilir ve Vı
l:iyetn:ime-i Hacı Bektaş-ı Veli esas alınarak hayat hikayesi özetlenir30• 
Daha sonra Ahmed Tevhid Bey, Sahipataoğulları'na dair bir makale
sinde Yazıcızade Ali ve Seyyid Lokman'dan hareketle Sarı Saltık'ı tartı 
şır31 .  Necip Asım ve Mehmed Arif Bey'ler de, Osmanlı Tarihi isimli ki
taplarında Sarı Saltık'ın yaşadığı, Moğol hakimiyetindeki Anadolu Sel
çuklu devletinin içinde bulunduğu karmaşadan ve Sarı Saltık'la Dob
ruca'ya göç eden il. İzzeddin Keykavus'un saltanat mücadelesinden ve 
Sarı Saltık'tan bahsederler32. Daha sonra Köprülüzade Mehmed Fuad, 
önce Türk Edebiyatında İlk Mutasawıflar isimli ünlü eser!nde, Ahmetl
i Yesevi'nin Bektaşi geleneğindeki yerinden bahsederken, Vil:iyetname 
ve Evliya Çelebi'ye dayanmak suretiyle, ayrı bir başlık alunda Sarı Saluk 
menkabesini ele almış33, daha sonra " Anadolu 'da İslamiyet" adlı maka
lesinde, Sarı Saltık'ın nasıl bir şahsiyet olduğunu tartışarak, ilk defa 
onun Babailer çevresiyle sıkı alakasının olduğu fikrini ileri sürmüş
tür34, ki bugün bizim kanaatimiz de bu merkezdedir. 

Bau'da ise Sarı Saltık konusuna ilk temas eden, ]. von Hammer'
dir. Hammer Osmanlı tarihine dair tanınmış eserinde Yazıcızade'yi 
temel alarak Sarı Saluk'ı ve onun başkanlığında Dobruca'ya vukıl bu
lan Türkmen göçünü bahiskonusu eder ve Evliy:i Çelebi' Seyalıatna

mesi 'ndeki menkabeyi tartışır35. Fakat bu konuya en esaslı bir şekilde 
eğilen, F. W. Hasluck olmuştur. Hasluck yazılı kaynaklardan yararlan
dığı gibi, Sarı Saluk'a ait türbe ve mezarların çoğunu gezmek suretiyle 

497. 

30 Kamusü 'l-A'lam, İstanbul.1306, rv, 2916. 
31 Bk. "Karahisar-ı Sahib'de Sahibataoğullan", TOEM, 9 ( 1327), s. 565 ve dipnot 1 .  
32 Bk. Osmanlı Tarihi,  Tarih-i Osmani Encümeni neşr., İstanbul 1335, ss .  446-457, 

33 Türk Edebiyatında İlk Muta savvıflar, Ankara 1966, Diyanet İşleri Başkanlığı ya 
yınlan, 2 .  bs. s .  45. 

34 Bk. "Anadolu'da İslamiyet", DEFM, 4 (Eylül 1338) , s. 308, dipnot 1 .  
35  Bk. Hi stoire de l'Empire Ottoman, Paris 1835, 1 ,  46-47, 164-165; 1836, iV, 12-13; 

1839, xrv. 247. 
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yerinde gözlemlerde de bulunmuş olup36, verdiği bilgiler sonraki bü
tün araşurmacılann temel referanslarından birini teşkil edecektir. 

Modern araştırmalara gelince, epeyce uzun bir zamandan beri, 
Sarı Saluk türbe ve tekkelerinin bulunduğu Yugoslavya, Arnavutluk, 
Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde tarihçiler ve halk edebiyatçıları 
tarafından bu ülkelerin dillerinde yapılmış bazı yayınlar bulunmakta
dır. Bu yayınlar genellikle, Sarı Saluk'ın efsanevi kimliğine ve bu çer
çevede menkabeleri ve halk inançlarındaki yerine, türbe ve mezarları
nın tasvirine dairdir. Dillerini bilmediğimiz bu çalışmalardan yarar
lanmak maalesef mümkün olmamış ur. Bu itibarla burada sadece mo
dern Bau dillerinde yayımlanan bilimsel çalışmalardan söz edilecektir. 
Sözkonusu bu çalışmaları tematik olarak, ama kendi içlerinde kronolo
jik sıraya göre ele almak kaydıyla iki grup halinde değerlendirmek ya
rarlı olacakur. 

Birinci grup, münhasıran Sarı Saluk'ın kimliğini ve bununla bağ
lanulı olarak Dobruca'daki Türkmen iskanını, yani sonuçta Gagauzlar
'ın kökenini konu edinen makalelerden oluşmaktadır. Bunların en es
kisi, Jean Deny'nin, Babadağı'nın adından yola çıkarak, Türkmen gö
çünü, Sarı Saluk'la bağlanusını ve onun özdeşleştirildiği Hıristiyan 
azizleri meselesini ele aldığı yazısıdır37• Franz Babinger'in Encyclope

die de l 'Islam'ın 1 .  baskısındaki, Türkçe İslam ilnsiklopedisi 'nde de 
çevirisi yayımlanan makalesi ise, o devir için bile yetersiz bir makaledir 
ve zengin bir materyele dayanmaz38• Tayyib Okiç'in Sarı Saltık hak
kında şeyhülislam Ebussufıd Efendi'nin verdiği fetvayı yayımladığı ma
kalesi, Sarı Saluk'ın kimliğini, şahsiyetini, hayaunı ve bazı ütopik dü
şüncelerine rağmen, Balkanlar'daki İslamlaşma hareketinin tarihçesini 
inceleyen, zengin materyele dayalı ciddi bir yazıdır 39• Bu makale, 
uzunca bir makale ile Yusuf Ziya Ycirükan tarafından eleştirilmiş, T. 
Okiç'in metnini yayımladığı fetvanın sahte olduğu ileri sürülmüştür40• 
Yörükan'ın bu makalesine aynı şekilde uzunca ve yine zengin bir mal
zemeye dayalı olarak ikinci bir makale ile T. Okiç cevap vermiş ve çoğu 

36 Bk. Bektaşilik Tedkikleri, çev. Ragıp Hulüsi, Türkiyat Enstitüsü yay. ,  İstanbul 
1928, ss. 27, 69-70, 74, 1 1 8-1 19; aynı yazar, Christianity and Islam u nder the Sultın s, Cla
rendon Press, Oxford 1928, il, 434-435, 577-578. 

37 J. Deny, "Sary Saltyq et le nom de la ville de Babadaghi", Melanges Emile Picot, 
Paris 1913, ll, 1-15. 

38 Bk. F. Babinger, "Sari Saltuk Dede", Ell ; krş , "Sarı Saltık Dede", İA 
39 T. Okiç, "Sarı Saltuk'a ait bir fetva", AÜİFD, l/I ( 1952) , ss. 48-58. 
40 Y. Z. Yörükan, "Bir fetva münasebetiyle : Fetva müessesesi, Ebussuud Efendi ve 

Sarı Saltuk", AÜİFD, 1/2,3 ( 1952) , ss. 137-50. 
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noktalarda Y. Z. Yorükan'ın eleştirilerinin pek yerinde olmadığını gös
termiştir41. 

Aşağı yukarı aynı tarihlerde Paul Wittek, Yazıcızade Ali'nin Teva
rih-i Aı-i Selçuk'u ile Seyyid Lokman'ın Oğuzname'sine dayanarak de
taylı bir şek.ilde, Hıristiyan Gagauz Türkleri'nin tarihini Sarı Saluk re
fakatinde Dobruca'ya vuku bulan Türk iskanıyla açıklar. Yazısının son 
taraflarında Sarı Saluk'ı ve onun ölümünden sonra bir kısım Türkler
'in 'Dobruca'dan tekrar Anadolu'ya dönüşü hadisesini ele alır42. Wittek 
aynı sene yayımladığı bir başka makalesinde de, yaklaşık aynı mevzuları 
Gagauzlar'ın kökeni meselesi etrafında tekrar ele almışur43• Wittek bu 
makaleleleriyle, daha o tarihlerde Hıristiyan Gagauzlar'ın, il. İzzeddin 
Keykavus ile Dobruca'ya gelen ve burada yerleşip kalan hıristiyanlaşmış 
Türkler olduğunu ve Gagauz adının Keykavus' tan geldiğini ileri 
sürmüştür. 

A. Gölpınarlı, Yunus Emre'ye tahsis ettiği kitabının uzunca bir 
bölümünü Sarı Saluk'a ayırmış olup, yukarıda sayılan temel kaynaklar
dan ve bu arada, o zamana kadar fazla kullanılmayan Ebu' l-Hayr-i Ru
mi'nin Saltıkname'sinden yola çıkmak suretiyle, Dobruca'daki iskan 
hareketine temas ettikten sonra esas olarak Sarı Saluk'ın hayau ve şah
siyeti üzerinde yoğunlaşır44• Gölpınarlı'nın bu bölümü, daha ziyade 
kaynaklardaki Sarı Saluk'a dair metinlerin bir araya toplanmasından 
meydana gelen bir derleme niteliğinde olup, onun Barak Baba ve 
Tapduk Emre ile olan bağlanusını da taruşmışur. 

Nazmi Sevgen'in popüler bir tarih dergisinde tefrika ettiği maka
lesi de, Sarı Saluk meselesini pekçok açıdan teferruatlı bir biçimde, 
kaynak ve araşurmalardan derlenen pasajlarla takviyeli olarak ele alan 
bir çalışmadır. Sevgen de bu makalesinde A. Gölpınarlı gibi pekçok 
mesele üzerinde durmuş, ayrıca Sarı Saluk'un özdeşleştirildiği Hıristi
yan azizleri meselesini ve çeşitli yerlerdeki türbe ve mezarlarını ince
lemiştir45. 

41 Bk. Okiç, "Bir tenkidin tenkidi", AÜİFD, !/ 2-3 ( 1953) , ss. -290. 
42 P. Wittek, "Yazijioghli Ali on the Christian Turks of the Dobruja", BSOAS, XIV /2 

(1952) , ss. 639-668. 
43 Aynı yazar, "Les Gagauzes=Les gens de Kaykaus", RO, XVII ( 1951-1952) . ss. 12-

24. 
44 Bk. A. Gölpınarlı, Yu nus Emre ve Tasavvuf, ss. 27-45. 
45 N. Sevgen, "Sarı Saltuk ve Aiyos Spiridon", Tarih Konuşu yor, sayı: 33, Ekim 1966, 

ss. 2729-2734; sayı: 34, Kasım 1966, ss. 2818- 2823; sayı: 35, Aralık 1966, ss. 2918-2922; 
sayı: 36, Ocak 1967, ss. 3015-3920. 
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Paul Wittek'ten sonra, Sarı Saluk'ın Dobruca'da gerçekleştirdiği 
Türk iskanı meselesini çok iyi irdeleyen, tanınmış Romen tarihçisi 
Aurel Decei olmuştur. 1968'de yayımladığı makalesinde, aynı Wittek 
gibi, bu konuda temel nitelikteki Türk ve Bizans kaynaklarını kullana
rak iskan olayını ele almış ve bu arada Sarı Saluk'tan bahsetmiştir46• 

Baulı araşurmacılar arasında San Saluk konusuyla en fazla ilgile
nen, sanat tarihçisi Machiel Kiel'dir. M. Kiel bu konuyu değişik maka
lelerinde tekrar tekrar ele almışur. O özellikle bir sanat tarihçisi olarak 
yalnız Sarı Saluk türbe ve tekkeleriyle ilgilenmemiş, San Saluk'ın mis
tik cephesini de tarih kaynaklarına, arkeolojik verilere ve alan araşur
maları esnasında çevreden derlediği gözlemlerine dayanarak incelemiş 
ve onu "erken Bektaşiliğin Balkanlar'daki ilk temsilcisi" olarak değer
lendirmiştir. Özellikle son makalesi, bugüne kadar yayımladıkları 
içinde en geniş ve en yeni malzemeye dayalı olarııdır47• İlk defa Saltık
name'deki tarihi, dini ve efsanevi unsurlar üzerine tahlili bir monog
rafi hazırlayan Kemal Yüce de, eserinin baş tarafında Sarı Saluk'ın bi
yografisini ele almış, Anadolu, Kırım ve Rumeli'deki yaşanusını analiz 
etmiştir48• 

Thierry Zarcone'un iki makalesi ise, Sarı Saluk'ı Trakya ve Balkan 
Alevi-Bektaşiliği çerçevesinde değerlendiren çalışmalardır. Zarcone bu 
makalelerinde onu sözkonusu çevrelerin önde gelen yaraucılarından 
olarak mütalaa etmektedir49• Son olarak G. Leiser'in Encyclopedie de 

46 Bk. A. Decei, "Le probleme de la colonisation des Turcs Seljoukides dans la 
Dobrogea", TAD, 10-1 1 ( 1968), ss. 85-1 1 1 .  

47  Msl. bk. M .  K.iel, "Güney Romanya'da Sarı Saluk'ın Çalışmaları ve Doğu Bulgaris
tan'da erken Bektaşilik Merkezi üzerine tarihsel önem taşıyan notlar", Hacı Bekmş, Bil
diriler, Hacı Bektaş Kültür ve Turizm Derneği, Ankara 1977, ss. 13-29 (Bu makale ayrıca 
şuralarda da aynen yayımlanmışur: Çel'Ten , 3 (1979) , ss. 27-36; TDA, sayı: 9, Aralık 1980, 
ss. 25-36) ; aynı yazar, "The türbe of Sarı Saluk at Babadağ-Dobrudja", GDAAD, ô-7 
( 1978), ss. 205-225 (Bu makale şurada da yayımlanmışur: Studies on the Ottoman Archi
tecture ofrlıe .Balkans, Variorum, Landon 1990, ss. 205-220) ; aynı yazar, "A note on the 
date of the establishment of the Bektashi order in Albania : The cult of Sarı Saluk Dede 
in Kruja attested in 1567-1568", Bektachiyya: Etudes sur l'ordre mystique des Bektachis 
et les groupes relevant de Hadji Bektach , ed. A. Popovic-G. Veinstein, İstanbul 1995, Les 
Editions Isis, ss. 269-275; aynı yazar, "Sarı Saltuk : Pionier des Islam auf dem Balkan im 
13.  Jahrhundert", Aleviler/ Alewiten: Kimlik ve Tarih/Identit.iit und Geschichte, ed. İs
mail Engin-Erhard Franz, Deutsches Orient-Institut, Hamburg 2000, band:l,  ss. 253-286. 

48 Yüce, Saltıkmime'de Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar, ss. 75-100. 
49 T. Zarcone, "Alevi �t Bekmşi de Thrace orientale : Les tekke de San Saltuk a Ba

baeski et d'Arız Baba a Havsa", İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (1-3 
Haziran 1988), Ondokuz Mayıs Üniv., Eğitim Fakültesi- Fransız Anadolu Araşurmaları 
Enstitüsü, Samsun 1990, ss. 629-638 ; aynı yazar, "Nouvelles perspectives dans Jes rec-
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J'Islam 'ın 2.  baskısında yayımlanan makalesi, kısa bir özet sunmakta
dırro. 

Biri Feridun Yılmaz, diğeri Mehmet Demirci tarafından kaleme 
alınmış olup, meseleleri sorgulamaktan ziyade, kompilasyon niteliği 
arzeden, ama konuyu bilmeyenlere yararlı genel birer tasvir özelliği 
gösteren iki makaleyi daha zikrettikten sonra5ı, son olarak, Babailer is
yanıyla ilgili monografimizde yer alan, San Saluk'a ait bölümü de ha
urlatarak bu birinci grubu tamamlamış oluyoruz52• 

Daha ziyade San Saluk'ın türbe ve mezarlarının bulunduğu me
kanlar çerçevesinde yerel Hıristiyan ve Müslüman topluluklar arasın
daki San Saluk efsane ve menkabelerini, kısaca San Saluk kültünü ele 
alan ikinci grup makalelere gelince, bunların başını şüphesiz ki Has
luck'un yukarıda sözü edilen yazılan çeker. Hasluck bu yazılarında 
Varna yakınlarındaki Kalliakra'dan başlayarak, bugün Türkiye sınırları 
içinde kalan Babaeski, Romanya' da Babadağı ve Arnavutluk'taki Kruja' 
da bulunan San Saluk türbe ve tekkeleri etrafında oluşan kültleri, ora
lardaki yerel Hıristiyan azizleriyle olan özdeşleşmeleri ve bunların te
melindeki menkabeleri analiz eder53• 

San Saluk kültünü Arnavutluk ve Balkanlar'da Arnavutlar'ın yaşa
dığı yerlerdeki ziyaretgahlar çerçevesinde çok iyi bir biçimde inceleyen 
araşuncı, Hasan Kaleshi olmuştur. O makalesinde, gezip dolaşuğı yer
lerden topladığı mahalli San Saluk rivayetlerini, tarih kaynaklan ve 
modem araştırmalar ışığında iyi analiz etmiş ve San Saluk kültünün 
anlaşılması konusuna değerli bir katkı sağlamışur54• Bu konuda iki 
önemli makale, araşuncılar içinde San Saluk'ın Balkanlar ve Anadolu-

herches sur les Kızılbaş-Alevis et  les Bektachis de la Dobroudja, de Deli Orman et de la 
Thrace orientale", Anatolia Moderna/Yeni Anadolu, iV (1995) , ss. 1-1 1 .  

50 Bk. G. Leiser, "Sari Saltuk Dede", EI2. 
s ı  F. Yıldız, "Sarı Saluk Dede", 7K, sayı : 209-210, Mart-Nisan 1980, ss. 140-146; M. 

Demirci, "Balkan müslümanlığında gazi-dervişlerin rolleri ve Sarı Saltuk örneği". Türkiye 
Günlüğü, sayı: 61 ,  Yaz 2000, ss. 60-66. 

52 Bk. A. Yaşar Ocak, La Revolte de Baba Resul ou la Formation de l'Heterodoxie 
Musulmane en Anatolie au Xllle Siecle, Publ. de la Societe Turque d'Histoire, Ankara 
1989, ss . . 100-104 ; Aynı bölüm biraz daha geliştirilerek şurada da yayımlanmışor: Babai
ler İsyaıu: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu 'da İslim-Türk Heterodoksisinin 
Teşekkülü, Dergah Yay.,  İstanbul 2000, 3. bs., ss. 187-192. 

53 Bk. yukarıda dipnot 20. 
54 Bk. H. Kaleshi, "Albanische legenden um Sari Saltuk", Actes du Premier Congres 

lnternational Balkanique et du Sud-Est Europeen, Editions de l'Acadeınie Bulgare des 
Sciences, Sofia 1971 , ss. 815-828. 
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'daki bilinen belli başlı türbe ve mezarlarını, makamlarını ziyaret eden 
iki araşurıcıya, Grace Martin Smith ile Şükrü Haluk Akalın'a aittir. 
Smith makalesinde Sarı Saluk'ın Anadolu'da Babaeski, İznik, Bor, 
Tunceli (Hozat) ve Diyarbakır'daki, Balkanlar'da ise özellikle Babada
ğı'ndaki türbe ve makamları üzerine derinlemesine bir araşurma ger
çekleştirmiş, böylece kültün yaygınlık alanını ve aktüalitesini göster
miştir55. Ş. Haluk Akalın da aynı şekilde buraları dolaşmış ve değişik 
menkabe ve efsaneler toplamışur56• Yine San Saluk kültü ile ilgili ola
rak Milan Adamovic'in bir makalesinde de, Babaeski'deki tekkesi etra
fında daha detaylı bir çalışma ortaya konulmuş, özellikle tekkenin ta
rihçesi üzerinde durulmuştur57• Bu ikinci grup araşurmalara, Maria 
Batca'nın Dobruca-Babadağ örneğiyle alakalı yazısını da eklemek ge
rekir58. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Sarı Saltık hakkındaki araştırmalar 
sadece bu bahsedilenlerden ibaret değildir. Fakat burada zikredilenle
rin, meselenin değişik cephelerini yansıtan çalışmalar olduğunu 
unutmamalıdır. Ayrıca amacımızın burada tam bir Sarı Saluk bibliyoğ
rafyası vermek olmadığını da haurlatalım. 

55 G. M. Smith, "Some türbes/maqams of Sari Saltuq : An early Anatolian Turkish 
Gazi-Saint", Turcica, XN (1982) , ss. 216-225. 

56 Ş. Halük Akalın, "Sarı Saltuk'un türbe ve makamları üzerine", I. Uluslararası 
Türk Dünyası Eren ve Evliy:iları Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, ss. 9-28. 

57 M. Adamovic, "Das Tekke von Sari Saltiq in &kibaba", Mf, 5 (1979) , ss. 15-24. 
58 M. Batca, "Romanya-Dobroudja Türk topluluğunun toplumsal hafızasında Sarı 

Salok Baba, Babadağ şehrinin kuruluş efsanesi", I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Ev
liy:iları Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, ss. 75-84. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

XIII. YÜZYILDA BALKANLAR'DA ANADOLU ÇIKIŞLI 
İLK TÜRK İSKANI: 

DOBRUCA'DAKİ TÜRKMENLER 

Sarı Saluk ubıin Rumili'ne 

Alnyüz altmış iki idi heman 

Hep Oğuzname 'i tetebbu '  idüp 

Yazdı icmal ile Seyyid Lokman 

Seyyid Lokman 

1- MOGOL HAKİMİYETİNDE ANADOLU SELÇUKLU TAHTI İÇİN 
MÜCADELE VE il. İZZEDDİN KEYKAVUS 

Sarı Saluk'ın tarih sahnesinde ilk görünüşü, Anadolu Selçuklu 
devletinin Moğol hakimiyeti altına düşmesi ile başgösteren saltanat 
mücadeleleri dönemine rastlar. 1240 yılındaki Babai isyanının aka
binde zayıflama emareleri göstermeye başlayan Anadolu Selçuklu 
devleti, 1243'te Kösedağ muharebesiyle fiilen Moğollar'a yenik düş
müştü. O sırada tahtta bulunan sultan il. Gıyaseddin Keyhusrev acz 
içine bulunuyordu ve Moğollar Anadolu topraklarına peyderpey gir
meye başlamışlardı. Hiç te iyi bir şöhret sahibi olmayan Selçuklu sul
tanı 1246'da öldüğü zaman, arkasında üç şehzade bıraku: Annesi Bi
zans imparatorluk ailesine yakın bir rahibin kızı olan on bir yaşındaki 
İzzeddin (il. Keykavus) ,  bir Türk kızından olma dokuz yaşındaki Rük
neddin (iV. Kılıçarslan) , ve nihayet bir Gürcü cariyeden olma yedi ya
şındaki Alaeddin (il. Keykubad) 1• 

Aslında il. Gıyaseddin Keyhusrev ölmeden önce en küçük oğlu 
Alaeddin'i veliahd olarak belirlemiş2, ancak büyük evlat dururken kü-

1 İbn Bibi, II,  88; Aksarayi, s. 28; Abıi'l-Farac, II, 545; O. Turan, Selçuklular Zama
nında Türkiye , Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1971, s. 458; Cl. Cahen, La Turquie Pre
ottomane, Varia Turcica :VII, İstanbul-Paris 1988, s. 230. 

2 Aksar:iyi, 29. 
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çüğünün tahta çıkarılmasının doğru olmayacağı yolunda mühtedi kö
kenli dirayetli vezir Celaleddin Karatay tarafından açıklanan görüş ge
reğince, üç şehzadenin birlikte tahtta oturmasına, hutbede üçünün 
adının zikredilmesine ve sikkelere üçünün adının basılmasına karar 
verilmişti3• Celaleddin Karatay saltanat naibi oldu. Ancak diğer devlet 
adamları arasında bu taht konusunda değişik fikirler bulunuyordu. 
Bunlardan bazıları, Celaleddin Karatay yanlısı bir kısım bürokrau gö
revlerinden aldılar. Doğu viliyetlerinin sultanı olan Rükneddin'i tek 
başına tahta çıkarmak için harekete geçtiler. 

Bu faaliyetler üzerine Celaleddin Karatay ağırlığını İzzeddin'den 
yana koydu. Sonunda İzzeddin ve Rükneddin'in askerleri karşı karşıya 
geldiler. İzzeddin tarafında Emir Yavtaş, Arslandoğmuş, Nureddin Ya
kup gibi emirler, Rükneddin'in yanında ise Seyfeddin Torumtay ve 
Seyfeddin Türkeri gibi ileri gelen şahsiyetler bulunuyordu. 1 4  Haziran 
1 249'da yapılan muharebede Rükneddin yenildi. İzzeddin mağlup 
kardeşine yakınlık gösterip bir daha aralarına fesatçıların girmesine 
engel olmaları gerektiğini söyledi4• 

İki kardeş arasındaki soğukluğun giderilmesinde vezir Celaleddin 
Karatay'ın gayretlerinin büyük payı olduğunu söylemek gerekir. Bu 
ünlü ve dirayetli vezir, hem Moğollar'la olan ilişkilerde dengeyi sağla
maya çalışıyor, hem de yönetimin yüksek kademelerini işgal eden ileri 
gelen emirlerin ihtiras sevkiyle mevcut ahengi bozacak faaliyetlere gi
rişmelerine engel olmaya gayret ediyordu. Ancak unutulmamalı ki, ve
zirin bu herşeye hakim konumda bulunuşu, İzzeddin Keykavus'u da 
baskı aluna almakta ve sultan içten içe bu duruma tepki duymaktaydı. 
Vezirin bütün gayretlerine rağmen, Şücaeddin Abdurrahman, Neci
beddin, Hatireddin Zekeriyya ve Bahaeddin Erzincani gibi şahsiyetler, 
mevki ve iktidar hırsıyla Moğol hükümdarı Mengü Han'ın yanına gide
rek ağır hediyeler karşılığında yeni ünvan ve yetkilerle Konya'ya dön
düler. Bu durum Celaleddin Karatay'ı endişelendirdi. Bu arada Mengü 
Han Sultan İzzeddin Keykavus'u yanına çağırdı. Bu, Selçuklu sulta
nına, kendi hakimiyeti alunda saltanat sürdüğünü haurlatmak için ya-

3 Abfı'l-Farac, II, 550, 
4 Bk. İbn Bibi, II, 124; Turan, s. 468; Cahen, s. 234. Anonim Tarih-i Al-i Selçuk ise 

olaya başka bir açıdan bakar ve sultan kardeşlerin, ağabeyleri İzzeddin'in himayesini ka
bul ederek geçimsizlikten vazgeçtiklerini yazar (bk. Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi 
111, faks. nşr. ve Türkçe çeviri: F. Nifiz Uzluk, Ankara 1952, s. 33. Bundan sonraki olayla
rın kısa anlaumları için aynı eserin 33-36. sayfalarına bakılabilir). 



20 SARI SALTIK 

pılan politik bir davetti5• Celaleddin Karatay ve yandaşı emirler bunu 
küçültücü bulup savsaklamak istedilerse de Han'ın ısrarlı daveti karşı 
sında yapacak başka bir şey de yoktu. 

Sonunda her üç Selçuklu sultanı ve bazı devlet erkanı ile beraber 
Mengü Han'a gitmeye karar verildi. Heyet Kayseri'ye geldiğinde, aruk 
ondokuz yaşına gelmiş olan İzzeddin, vezirin üzerindeki baskısını kır
manın yolunu aramaya koyuldu. Bu istikamette, yanındaki bazı has 
adamlarının da teşvikiyle, sefahet alemlerine dalmaya ve israfa başladı; 
Celfileddin'in tayin ettiği bazı adamları azledip yerlerine basit bir ta
kım insanları getirdi. Bütün bunlar, şüphe yok ki Celaleddin'in İzzed
din Keykavus lehindeki fikirlerinin değişmesine yol açmışu. Muhteme
len bu yüzden kendi küçük sultan il. Alaeddin Keykubad ile Kayseri' de 
kalıp İzzeddin'i maiyyeti ile birlikte Moğol hanına yolladı. İzzeddin Si
vas'a geldiğinde, hastalanan Celaleddin'in ölüm haberini aldı ( 1 254) 6• 

Bu beklenmedik ölüm, Selçuklu emirleri arasında, sefahetin pen
çesine düşmüş olan İzzeddin Keykavus aleyhinde fikirler uyanmasına 
ve Rükneddin'den yana sempati ile bakılma.Sına yol açu. Bunu farke
den İzzeddin, Moğol hanının yanına gitmenin kendisi için zamansız 
hale geldiği düşüncesiyle, Celfileddin'in ölümü dolayısıyla kendisinin 
daha sonra geleceğini, ancak şimdilik küçük kardeşi Alaeddin'i gön
derdiğini Batu Han'a bildirdi 7. Batu Han, asıl büyük Moğol hanı Men
gü'ye İran'da vekalet etmekteydi. 

Şurası bir gerçektir ki, Celaleddin Karatay'ın sağlığında kurulan 
düzen, onun ölümüyle bozulmaya yüz tutmuş, bu, zaten Moğollar'a 
tabi hale gelmiş olan Anadolu Selçuklu devletinin, yeniden anarşinin 
içine sürüklenmeğe başlamasına yol açmışu. Küçük sultan Alaeddin'in 
adamları, babasının vasiyeti mucibince Selçuklu tahunın asıl sahibinin 
o olduğunu yol boyunca kendisine telkin etmekteydiler8. Kerimeddin 
Aksarayi'ye göre, ağabeyleri İzzeddin ve Rükneddin, Alaeddin'in Mo
ğol hanının yanından Selçuklu tahunda tek başına saltanat sürme yet
kisiyle döneceğinden kuşkulanmaya başlamışlar ve o zamanlar on yedi
sine basmış olan küçük sultanın lalası Muslih Hadim'i para ve servet 

5 İbn Bibi, ll, 133; Abü'l-Farac , il, 559; Necip Asım-Mehmed Arif, Osmanlı Tarihi, 
Tarih-i Osmani Encümeni neşr., İstanbul 1 335, ss. 446-454; Turan , s. 471 .  

6 İbn Bibi, ll, 136;  Aksarıiyi, s. 28; Turan, s .  472. 
7 İbn Bibi, aynı yerde; Abü'l-Farac, aynı yerde; Turan, aynı yerde. 
8 Aksariyi, s. 29.; Turan, aynı yerde. 
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vadederek kandırıp onu öldürtmüşlerdir9• Böylece Alaeddin'in ölü
müyle Selçuklu tahu iki sultana kalmış oluyordu. 

Ne var ki, geri kalan iki kardeşin arası, çevrelerindeki adamları ta
rafından açılmakta gecikmedi. Zaten büyük sultan il. İzzeddin Keyka
vus mizacının sefahete yatkın olması sebebiyle ve aruk Celaleddin Ka
ratay'ın da baskısı olmadığından, kendini bütünüyle iç'ki alemlerine ve 
kadına vermiş, bu yüzden de ona bu ortamı hazırlayan sefih ve kalitesiz 
adamlar etrafını almışu. Bunlara ek olarak, sultanın Hıristiyan dayıla
rının da iV. Rükneddin Kılıçarslan'ı sultanlıktan uzaklaşurıp tahu yal
nızca yeğenleri il. İzzeddin Keykavus'a bırakurmağa çalışmak suretiyle 
ortalığı bulandırdıklarını da unutmamak gerekir10• Gerek sefihliği, ge
rekse dayılarının uygunsuz hareketleri, kamu oyunu ve ileri gelen Sel
çuklu emirlerini izzeddin aleyhine dönmeğe adeta zorlamaktaydı . 
Bunu çok iyi farkeden İzzeddin'in taraftarları , Rükneddin'i öldürme 
teşebbüsüne bile kalkışular; ancak bu suikastten haber alan Rükned
din, kıyafet değiştirerek Kayseri'ye kaçmayı başardı ve orada 1254 tari
hinde Selçuklu sultanı ilan edildi 11• 

Bu gelişmeler il. İzzeddin Keykavus'u kardeşiyle barışma teşebbü
süne zorladı ise de faydası olmadı ve Rükneddin'in etrafındaki emirler 
ve taraftarları giderek çoğalırken, kamu oyu da ondan yana iyice sem
pati beslemeğe başladı. İzzeddin'in annesinin bir Hıristiyan, dayıları 
nın sefih ve çıkarcı adamlar oluşu, buna karşılık Rükneddin'in annesi
nin ise bir Türk olması ve kendisinin mazbut yaşayışı bu sempatiyi aru
ran bir faktör oldu. Bu durum il. İzzeddin Keykavus'u kardeşiyle ülkeyi 
paylaşma yoluna zorladı. Ona ünlü şeyh Sadreddin-i Konevi'yi gönde
rerek Sivas, Malatya, Harput ve Amid'i almasını ve aralarındaki savaşa 
son vermesini teklif etti. Rükneddin ise Kayseri ve Kırşehir'i de istedi. 
Böylece anlaşma ihtimali tamamiyle ortadan kalkınca, yine savaşmak
tan başka çare kalmamış oluyordu. Nitekim iki sultanın askerleri karşı 
laşular ve Rükneddin bir kere daha mağlup oldu; tutuklanıp İzzeddin
'in huzuruna getirildi. İzzeddin yine kardeşine iyi muamele gösterdi. 
Kendisini Amasya veya Uluborlu'da ikameti tercih konusunda serbest 

9 Aksarayi, s. 30. Bu konuda dönemin yukarılarda zikredilen diğer kaynaklarında 
ölüm şekline dair tafsilat bulunmaktadır. 

ıo Bk. İbn Bibi, II, 136-137; 
11 İbn Bibi, II, 137,1 39; Ablı'l-Farac, II, 560; Turan, s. 474. 
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bıraku. Rükneddin önce Amasya'yı tercih ettiyse de buradan memnun 
kalmadı ve Uluborlu'ya naklini istedi ve kaleye hapsedildi ı2• 

Anadolu'da Selçuklu tahu etrafında bütün bu olup bitenler Mo
ğollar tarafından yakından takip ediliyor, bir türlü yürümeyen ortak 
sultanlık ve İzzeddin'in itaatini bizzat arzetmek üzere Karakurum'daki 
Moğol hanının yanına gitmek istemeyişi, onları Anadolu'yu işgale kış
kıruyordu. Bu arada Moğol hanlığında meydana gelen bazı iç gelişme
ler de bu süreci adeta teşvik etmekteydi. Bu meyanda Hülagu'nun, 
Moğol imparatorluğu'nun Bau topraklarını, yani İran ve Anadolu'yu 
yönetmek üzere buraya gelmesi ve ünlü Moğol komutanı Baycu 
Noyan'ın kışlağına el koyması olayını zikredebiliriz. Yerinden olan 
Baycu, İzzeddin'den kışlak talebinde bulundu ve Erzurum'dan 
hareketle etrafı yağmalayarak Aksaray'a kadar geldi. Bu, onun gerçek 
niyetini göstermekteydi. Sonuçta Baycu ve İzzeddin'in orduları Ekim 
1256'da Sultan Hanı yakınlarında karşılaştılar ve Selçuklu sultanı 
yenildi ;  Alaiye'ye sığındı 1 3 •  İbn Bibi, bu yenilgide İzzeddin' in, 
maiyyetindeki Selçuklu emirlerine kötü muamelesinin ve ahlak 
düşkünlüğünün de payı olduğunu kaydeder. 

il. İzzeddin Keykavus'un bu utanç verici yenilgisi üzerine bazı em
irler Uluborlu kalesine gidip Rükneddin'i hapisten kurtardılar ve Bay
cu'nun olurunu almak suretiyle 4 Mart 1257'de resmen Konya'da tahta 
çıkarıp sultan ilan ettiler 14• Burada önemli bir noktayı aydınlatmakta 
yarar vardır. Aşağıda da görüleceği üzere, Türkmenler bu yeni durum 
üzerine, annesi Türk olan Rükneddin'i değil, bütün ahlaki zaaflarına 
ve sefahet düşkünlüğüne rağmen, annesi bir Grek olan ağabeyi İzzed
din'i desteklemeye karar vermişlerdir. Bunun sebebi, Rükneddin'in 
Baycu Noyan himayesinde, onun vasıtasıyla Moğollar'ın resmi hakimi
yeti altında saltanat sürmeğe razı olması, İzzeddin'in ise başlangıçtan 
beri Moğollar'a yanaşmaktan kaçınmasıdır. İzzeddin fırsatını buldukça 
Moğollar'a karşı koymaktan sonuna kadar çekinmeyecektir. İşte onun 
istilacılara karşı olan bu yılmaz tutumu, Moğollar'la başı hoş olmayan 
Türkmenler'in onun yanında yer almasının en önemli sebebi olmalı
dır. 

12 İbn Bibi, II, 140-142; Aksarayi, aynı yerde; Abu'l-Farac , aynı yerde; N. Asım-M. 
Arif, Osmanlı Tarihi, ss. 454-457; Turan, s. 475; Cahen, s. 239. 

13 İbn Bibi, II, 146-149; Aksarayi, ss. 31-32; Abu'l-Farac, II, 562-563; Turan, s. 480; 
Cahen, ss. 241-243. 

14 Bk. a .g.eserler, ayru yerlerde. 
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Nitekim Hülagu'nun Abbasi başkentini zaptetmek amacıyla o ta
rafa yönelmesi üzerine Baycu Noyan'ın onun yanına gitmek zorunda 
kalması, İzzeddin'i yeniden harekete geçirmişti. İzzeddin Moğol komu
tanının desteğinden yoksun kalan Rükneddin'in üzerine yürüyerek sal
tanau yeniden elde etmiş ve Rükneddin'i Kayseri'ye oradan da Tokat'a 
çekilmeğe mecbur kılmışu. Rükneddin ise kardeşinin yeniden tahu ele 
geçirmesine razı olmamış ve mücadele etmeğe karar vermişti. Bu 
arada Rükneddin'in isteği üzerine Baycu'nun emrindeki bir Moğol 
tümeninin onun buyruğuyla tekrar Anadolu'ya dönmüş olması, Rük
neddin'i cesaretlendirdi. Sonunda iki kardeş Sivas-Tokat arasındaki 
Yıldızdağı mevkiinde yine karşı karşıya geldiler. Rükneddin bir kere 
daha yenilgiye uğrayıp Erzincan'a kaçu. Ancak Moğollar'a yakınlık po
litikasıyla Selçuklu devletinin ayakta kalabileceğini düşünen Pervane 
Muineddin, Süleyrnan'ı yardım istemek için Moğollar'a yolladı ve Alın
cak Noyan'ın getirdiği askerlerle Niksar'ı aldı ve burada şehir halkının 
desteği ile tahta çıkıp sultanlığını ilan etti15• 

Bu durum üzerine boş durmayan İzzeddin, Hülagu'nun ve bu 
arada Baycu'nun Bağdad önlerinde bulunmasından yararlanmayı dü
şündü. Her tarafa adamlar yollayarak, Moğollar'ın önünden kaçıp 
Anadolu'ya gelmek zorunda kaldıkları için onlara kızgın olan Türk
menler'i ve halkı Moğollar'a karşı kendi yanında savaşmaya çağırdı. İz
zeddin'in yer yer Moğollar'a karşı kazandığı muharebeler, hem onun 
tahtta tek başına kalmasına yardımcı olmuş, hem de aleyhindeki kamu 
oyunu lehine çevirmişti. Ne var ki sultanın kendilerini yüksek bürokra
tik mevkilere atamasından yararlanan sefih Hıristiyan dayıları Kir Haye 
ve Kir Kedid, eski serkeşliklerini yine sürdürüyorlardı. 

Bu arada Hülagu'nun Bağdad'ı zaptettiği haberi gelmişti. Bu bek
lenmedik kötü bir gelişmeydi ve İzzeddin aruk Moğollar'a eskisi gibi 
kafa tutmanın bir fayda sağlamıyacağını görmüştü. Bu yüzden bir yan
dan kardeşi Rükneddin, 1259 yılında kıymetli hediyelerle Moğol hü
kümdarına tabiiyetini arzetmek üzere Tebriz'e giderken, diğer yandan 
İzzeddin de aynı şeyi yapu. Moğollar'la savaşuğı için İzzeddin'e kızgın 
olmakla beraber Hülagu, Selçuklu ülkesini her iki sultan arasında pay
laşUrdı 16. Bu paylaşurmada Pervane Muineddin Süleyrnan'ın büyük 
rolü olduğunu kaynaklar belirtiyor. Bu olay eğer doğru ise, Moğol hü
kümdarının bu tecrübeli ve akıllı devlet adamına ne kadar güvendiği 

15 İbn Bibi, ll, 153-154; Turan, s. 486; 
16 İbn Bibi, ll, 155-158; Abıi'l-Farac, ll, 573; Turan, s. 491. 
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görülmektedir. Ancak bu paylaştırma bedava yapılmamış, her iki sul
tan Moğollar'a yılda toplam ikiyüzbin dinar nakit ve bir yığın pahalı 
maldan oluşan ayni vergi vermeyi kabul etmişlerdi17• Osman Turan'a 
göre Muineddin Süleyman, Moğollar nezdinde kazandığı prestijden 
faydalanmak suretiyle ileride izzeddin'i aradan çıkarıp görünürde 
Rükneddin'in, ama perde arkasında kendi yönetiminin altında Sel
çuklu ülkesini birleştirmeyi hedefliyordu. 

Böylece iki kardeş arasındaki saltanat mücadelesi, her ikisinin de 
kesin olarak Moğollar'ın vesayeti altında kendilerine ayrılan bölgelerde 
hüküm sürmeyi kabul etmeleriyle sonuçlanmış görünüyordu. Ancak 
bu durumun fazla sürmeyeceği çok geçmeden ortaya çıktı. Vadedilen 
vergileri toplamak üzere İzzeddin'in yanına gelen Moğol elçilerine o, 
önce Rükneddin'den vergiyi tahsil edip sonra kendi yanına gelmelerini 
söyledi. Gerek bu olay, gerekse İzzeddin'in Türkrnenler'i toplayarak 
isyana hazırlandığı şeklinde ortada dolaşan haberler, elçileri kızdırdı. 
Onlar İzzeddin'i Moğol hükümdarına şikayet edeceklerini ve artık 
onun himayesinin kendisiyle birlikte olmayacağını bildirdiler. İzzeddin 
belki haklı olarak bunun, Muineddin Süleyman tarafından hazırlanan, 
kendini tahttan indirmek amacına yönelik bir oyun olduğunu 
düşünüyordu18• 

1261 yılında Hülagu İzzeddin'i Tebriz'e çağırdı. O önce kendisi 
gitmek istemeyip yerine Emir Yavtaş'ı yolladı ise de, bir süre sonra 
Tebriz'e gitmek üzere, aynı şekilde yanında yüklü hediyeler olduğu 
halde maiyyetiyle birlikte yola çıktı. Ne var ki yarı yolda Moğol emiri 
Alıncak Noyan'ın kalabalık bir ordu ile Anadolu'ya hareket ettiğini, 
kardeşi Rükneddin ve veziri Muineddin Süleyman'ın onu karşılamaya 
gittiklerini haber aldı. Bu noktada İzzeddin'in bizzat kendi veziri ve ta
nınmış devlet adamı Sahih Ata Fahreddin Ali tarafından oyuna getiril
diği, onun tıpkı Muineddin Süleyman gibi ileride Selçuklu devletini 
birleştirmek maksadıyla gizlice Rükneddin ve veziri ile anlaştığı da 
kaydediliyor. Osman Turan bunu, esasında faziletli bir devlet adamı 
olan Sahih Ata Fahreddin Ali'nin, İzzeddin'in Moğollar'a karşı şansının 
olmadığını gördüğünden, gerçekçi davranmaya mecbur olduğu için 
yapttğ: ru söylemektedir 19• 

17 Bk. Turan, aynı yerde. 
ıs Bk. Turan, ss. 493494. 
19 Turan, s. 495. Bu kuvvetli bir ihtimal gibi görünümektedir ve doğru olabilir. 
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Her halü karda Alıncak Noyan'ın ordusuyla Aksaray yakınlarına 
geldiğini duyan İzzeddin'in, onunla karşılaşmayı emirleri Ali Bahadır, 
Uğurlu ve Emir Yavtaş'a bırakarak Antalya'ya çekildiğini görüyoruz. 
Sonuçta İzzeddin'in emirleri, Şemseddin Altun-aba Hanı mevkiinde 
1261 yılında Moğollar tarafından ağır bir bozguna uğrauldı 20• Bu olay 
aruk, il. İzzeddin Keykavus'un bir Selçuklu sultanı olarak kariyerinin 
sonunu getirmekteydi. Bununla beraber sultanın, şansını sonuna ka
dar kovalamaya niyetli olduğu ve bu meyanda hemen, 1260 yılında Ayn 
Calut mevkiinde Moğollar'ı Orta Doğu'ya geldiklerinden beri ilk defa 
ağır bir mağlubiyete uğratan Mısır Memluk Sultanı Baybars ile ittifak 
kurma teşebbüsüne yöneldiği görülüyor. O zamanlar İslam dünyasında 
putperest Moğollar'ı yenen büyük İslam mücahidi olarak fevkalade bir 
saygınlık kazanan Baybars, bu çağrıya müsbet cevap verdi ise de, sür
'atle vukü bulan gelişmeler bu ittifakın fiiliyata intikaline fırsat bırak
mamış ve aruk il. İzzeddin Keykavus için dayılarının memleketine sı 
ğınmaktan başka çare kalmamışu 21 • 

Böylece IV. Rükneddin Kılıçarslan, Moğollar'ın yardımı sayesinde 
Selçuklu ülkesinin tek sultanı olarak tahtta oturma fırsaunı elde etmiş 
oluyordu. Bütün bu olup bitenlerde, onun veziri ve belki Selçuklu ik
tidarının gerçek yöneticisi Pervane Muineddin Süleyman'ın önemli bir 
rol oynadığını bir kere daha haurlamakta yarar vardır. Selçuklu tarihi
nin 1277'ye kadarki dönemi, gerçek anlamda onun iktidar dönemi
dir22. 

II- BİZANS HİMAYESİNDE BİR SELÇUKLU SULTANI 

Aldığı ağır yenilgi ile büyük bir hayal kırıklığına uğrayan il. İzzed
din Keykavus artık Selçuklu tahu için hiç bir ümidinin kalmadığını 
görmüş olmasına rağmen, İbn Bibi'ye bakılırsa, hala kardeşiyle anlaşa
bileceği ümidini taşımaktaydı . Ancak veziri Muineddin'in buna yanaş
mayacağını bildiğinden, aruk kardeşinin iktidarını tevekkülle kabul
lenmekten başka çaresi kalmadığını da görüyordu 23• Bu sebeple belki 

20 A g. eserler, gösterilen yerlerde. Ayrıca bk. Yazıcızade, v. 375a vd. 
21 lbn Bibi, il, 1 60 ; Aksarayi, s. 32; 
22 Bu konuda Nejat Kaymaz tarafından kaleme alınmış çok iyi bir monografi vardır: 

Pervane Muinü'd-Din Süleyman , AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yay., Ankara 1970; 
ayrıca şuna da bakılmalıdır: Carole Hillenbrand, "Mu'in al-Din Parw.ina: The servant of 
two masters?", Miscellanea Arabica et lslamıca , ed. F. De Jong, Uitgeverij Pecters en De
partement Orientalistiek, Leuven 1993, ss. 267-274. 

23 lbn Bibi, il, 159. 
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Moğollar'ın kendini sağ bırakmayacağı düşüncesin� kapıldığı için, 
hemen karısı, iki oğlu, annesi ve meşhur iki dayısı Kir 1Haye ve Kir Ke
did ile Antalya'ya geçti. Burada, anne tarafından da yakınlığı olduğunu 
bildiği Bizans imparatoru VIII. Mihail Paleologos'a24 mirahorunu yol
layarak kendisini, ailesini ve yakın adamlarını yanına kabul etmesi için 
ricada bulundu. Bu konuda bütün kaynaklar, imparatorun bu ricaya 
cömertçe müspet cevap verdiğini kaydederler. Esasında VIII. Mihail de 
hayatının bir döneminde, yani Konstantinopolis Latinler'in elinde 
iken İzzeddin'in yanına sığınmış, hüsnü kabul görmüş, İznik'te impa
rator olduktan sonra 1261 'de Latinler'e karşı savaşarak Konstarıtinopo
lis'i ellerinden almış ve yeniden burada hüküm sürmeğe başlamışu. Bu 
yüzden ve muhtemelen, annesi tarafından da yakınlığı sebebiyle İz
zeddin'in sığınma talebine tereddütsüz müspet cevap vermiş olmalıdır. 

İzzeddin böylece Bizans başkentine ayak basu. Onbir yaşında tahta 
çıkan, üç yıl yalnız başına, dört yıl iki kardeşiyle, sonra iki yıl yine tek 
başına saltanat süren, iki kere de kardeşiyle ülkeyi paylaşmak suretiyle 
hükümdarlık yapan Selçuklu sultanı, on alu yıllık mücadeleli bir hayat 
geçirdikten sonra, yirmi yedi yaşında olduğu halde böylece gurbet ha
yauna adımını atmış oluyordu. İmparator bu asil misafirine ve ailesine 
büyük bir yakınlık göstererek diledikleri gibi yaşamalarını sağladı. Bu 
arada sultanın çok güvendiği iki yakın adamı, mirahur Oğurlu ve Ali 
Bahadır, yanlarına topladıkları kuwetlerle son bir defa daha Rükned
din'e karşı çıkularsa da, Konya yakınlarında Pervane Muineddin Sü
leyman'ın kuwetleri tarafından bozguna uğrauldılar ve Bizans ucuna 
kaçular. Ancak burada da rahat edemiyeceklerini gördüklerinden, 
efendileri sultanın yanına, Konstantinopolis'e gittiler. İmparator on
lara da büyük bir yakınlık gösterdi. Buna mukabil de onlar imparato
run hasımlarına karşı savaşular. İmparator onların bu hizmetlerinin 
her zaman karşılığını veriyordu.25• Burada İzzeddin'in bu yakın adam
larının gerçekten efendilerine ne kadar bağlı oldukları, bu olayda 
açıkça belirmektedir. O kadar ki, sultan her şeyi bırakıp ümidini kese
rek Konstarıtinopolis'e sığındığı halde, onlar onun adına bir kere daha 
şanslarını denemek için Rükneddin'e karşı çıkmışlardır. 

İzzeddin'in Konstantinopolis'de imparatordan ne ölçüde yakınlık 
gördüğüne dair özellikle Pachymeris'te oldukça ilginç bilgiler vardır. 

24 Bundan sonra bu konuyla ilgili bütün Türk kaynaklan Vlll. Mihail'i Bizans im
paratorlarının bildik unvanı Basileus'tan bozma Vasilyus yahut Fasilyos diye anacaklardır. 

25 Bk. İbn Bibi, Il, 160; Turan, s. 497. 
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Ona göre, im parator İzzeddin'e Konstantino polis'de istediği gibi, ser
bestçe yaşamasına, özel muhafızlarla dolaşı p yalnızca im paratorların 
giyebi leceği kırmızı ayakkabı lar giymesine izin vermişti. Hatta ona, ye
niden tahu ele geçirmesi için askeri yardımda dahi bulunabileceğini 
vadeunişti. Ayrıca patrik Arsenios da İzzeddin' le yakın bir dostluk 
kurmuştu26. İm paratorun gösterdiği bu yakınlık konusunda Yazıcızade 
de teyid edici ifade ler kullanmaktadır27. Hatta o, İzzeddin ve adamları
nın buradaki sorumsuz ve aşırı rahat hayau yüzünden memleketlerini 
unutu p bütün günlerini içki ve sefahet alemlerinde geçirdiklerini ya
zar2s. 

Bununla beraber bu monoton ve rahat hayaun yine de, oradan 
oraya muharebe peşinde koşuşturan, başkalarını yöneuneğe alışmış bu 
insanları sıkmağa başladığı anlaşılıyor. Zira bir ara İzzeddin, Ali Baha
dır ve Uğurlu im paratorun huzuruna çıkı p sürekli bir şehir hayaunın 
kendilerini sıkuğını, "Türk taifesi" o larak yaylak ve kışlak hayauna alı 
şık olduklarından, kendilerine kışın kışlayacak, yazın d a  yaylayacak bir 
arazi tahsis edi lmesini ve buraya Anadolu'dan kendilerine tabi olan 
Türkmenler'i getirti p birlikte yerleşmek istediklerini bil<;lirdiler. VIII. 
Mihail bu arzuyu yerine getirerek onlara Bizans'la Deşt-i Kı pçak ara
sında (bugün bir kısmı Bulgaristan'da, bir kısım da Romanya sınırlan 
içinde ve Karadeniz'e kıyısı o lan) o vakitler gayri meskun Dobruca 
arazisini tahsis etti. Bunun üzerine sözkonusu Türkmenler, Anadolu'
dan getiri li p İzzeddin'in başkanlığında Dobruca'ya yerleştirildiler29, ki 
bu konu aşağıda geniş o larak ele alınacaknr. 

Ancak bu noktada ortaya bir mesele çıkıyor: Kaynaklarımız, İz
zeddin ve adamlarının Konstantino polis'de imparatoru devirmeye yö-

26 Bk. Pachyınere, Histoire de Const;mtinople, fr. çev. Cousin, Paris 1673, VI, 13-
14'ten naklen Turan, ss. 497-498. Pachymeris İzzeddin'in Hıristiyanlığa çok itibar etti
ğini, aziz ikonalarına ve patriğin bakımı alundaki röliklere büyük saygı gösterdiğini bil
dirmekte ve hatti onu Hıristiyan zannetmektedir. Oysa İzzeddin'in bu yaklaşımı, muh
temelen henüz ihtida etmemiş olan annesi dolayısıyla meydana gelen bir alışkanlığın 
görüntüsü olmalıdır. 

27 Bk. Yazıcızade, v. 375 b : "  Fasilevs anun ikram ve ta. 'zirninde gayet mübalağa 
kıldı ve kendüye ve etbıima ve eşya' ma çokluk tekelliifitdi ve ulu konukluklar kılup çok 
ni'metler dökeli ve bahşişler virdi". 

28 Ag.e , ayru yerde : "  . . . .  nıiz ü ni'met ve rahata. mıista.ğrak olup vatanların unutdı 
lar ve hergün iş ıi işrete meşgul oldılal'. 

29 Bk. Yazıcızade, v. 376 a; Seyyid Lokman, s. 9 vd. ; Georgü Pachymeris, De Micha· 
ele et Andronico Palaelogis, nşr. Immanuel Bekkerus, Bonnae 1835, I, 1 29 vd.; Nicephor 
Gregoras, Byzantina Historia, nşr. Immanuel Bekkerus, Bonnae 1829, I, 82. 
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nelik bir komplo hazırlığından bahsediyorlar. Rivayete göre İzzeddin, 
Ali Bahadır, Uğurlu ve İzzeddin 'in dayıları yine bir sefahet aleminde 
iken içkiyi iyice kaçırmışlardır. Tam anlamıyla sarhoş olan kafadarlar 
İzzeddin'e, eğer Allah yardım eder de, hazır taraftarları da çoğalmış
ken bir fırsatını bulup "Vasilyus"u ortadan kaldırırlarsa, atalarının yur
dundaki saltanattan mahrum kalan sultanın, bu defa Bizas'ta saltanat 
sürme imkanına kavuşabileceğini söylemişlerdir. Fakat bu konuşmalar 
sultanın dayısı Kir Kedid tarafından imparatora ihbar edilmiş ve impa
rator, aşağıda daha geniş anlatılacağı üzere, bu "hain konuklar"ı ceza
landırmak zorunda kalmıştır30• 

Böyle olunca, bu komplo hadisesinin Dobruca iskanından sonra 
vuku bulmuş olması gerekir. Zira imparatorun, kendini devirmeye kal
kışan İzzeddin'e dostluk gösterip isteğini yerine getirmesi sözkonusu 
olamaz. Bu takdirde, ya İzzeddin'in Dobruca iskanından sonra tekrar 
Konstantinopolis'e dönmüş olması, veya Türkmen aşiretiyle beraber 
Dobruca'ya gitmeyip Konstantinopolis'de kalmaya devam etmesi gere
kir, ki bize göre bu sonuncu durum gerçek olmalıdır. O zaman, kana
atimizce -tabii kaynakların zikrettiği komplo olayı gerçekten varid ise
İzzeddin'in Anadolu'dan getirteceği aşireti yerleştirmek için impara
tordan toprak istemesinin altında hakikatte, kışlak ve yaylak hayatına 
duyduğu özlemden çok, tasarladığı komplo için gerekli kuvveti temin 
etme amacı yatıyor demektir. 

III- SARI SALTIK'LA ANADOLU'DAN DOBRUCA'YA 

Asıl konumuz olan Sarı Saltık'ın, nasıl bir ortamda, hangi şartlarda 
ve zamanda tarih sahnesine çıktığını daha iyi anlatmak maksadıyla 
özetlediğimiz bütün bu gelişmelerden sonra işte şimdi onun devreye 
girdiği Dobruca göçü konusuna geliyoruz. 

Önce hemen şunu söyleyelim ki, il. İzzeddin Keykavus'la ilgili 
olayları ve onun Bizans'taki ikametini oldukça teferruatlı bir biçimde 
hikaye eden çağdaş Selçuklu ve Süryani kaynaklarımız (İbn Bibi, Aksa
rayi ve Abfı'l-Farac) , bu Dobruca göçünden ve iskanından ve hele San 
Saltık diye birinden hiç mi hiç bahsetmezler. Bu durum, konuyla meş
gul olan araştırıcılar arasında tartışma yaratmış olup, J. von Hammer, 
J. Deny, F. Babinger, V. D. Smirnov, F. Taeschner, P. Wittek, G. D. Ba
lasçev ve A. Decei gibi Batılı, F. Köprülü, A. Gölpınarlı, H. İnalcık gibi 

30 Msl .bk. İbn Bibi, il, 161; Aksarayi, ss. 56-57; Pachymeris, 1,  174 ; krş. Turan, s. 
499. 
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yerli türkologlarca bu göç ve Sarı Saluk tarihsel bir vakıa olarak görü
lürken, P. Mutafçiev, H. W. Dutla ve yakın sayılabilecek bir tarihte C. 
Cahen gibi bilim adamları tarafından tamamiyle hayali olarak nitelen
dirilmiştir. Yalnız C. Cahen meseleye ilk ikisinden daha yumuşak yakla
şır ve İbn Bibi'yi mesnet göstererek böyle bir göçün olmamış olabile
ceği ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtir31 • Bu ikisinin gerekçesi, 
ne İbn Bibi, ne de Aksarayi'de böyle bir olaydan bahsedilmemiş olma
sıdır. Onlara göre eğer böyle bir göç olayı vuku bulsaydı, bu iki önemli 
kaynağın bunu zikretmesi icap ederdi. A. Decei ise hiç bir devirde ve 
dünyanın hiç bir yerinde hiç bir kroniğin, ne kadar güvenilir ve ciddi 
olursa olsun, hiç birini atlamadan her olayı kaydetmesi gibi bir zorun
luluk söz konusu olamaz şeklinde haklı olarak bu gerekçeye itiraz et
miştir32. Kaldı ki, bahis konusu iki tarihçiye, hem de çağdaş Bizans 
kaynakları başta olmak üzere, niçin diğer kaynakların böyle bir olayı 
uydurma gereğini duymuş olabilecekleri sorulabilirdi. Bize göre de bu 
iki Selçuklu kaynağında olayın zikredilmemesi, kesinlikle böyle bir 
hadisenin olmadığını ispat etmez. Nitekim Halil İnalcık ta bu göçün 
gerçekte vuku bulduğunu, dolayısıyla Yazıcızade'nin kayıtlarının geçer
liliğini kabul ettiği gibi", vaktiyle Elizabeth Zachariadou da Yazıcıoğlu
'nun yazdıklarını doğrulayan beş adet belge yayımlamışur34• 

Gerçekten de İbn Bibi ve Aksarayi İzzeddir/in Bizans'a sığınışını 
ve -özellikle İbn Bibi oradaki hayaunı- naklettikleri halde Dobruca gö
çünden ve Sarı Saluk'tan hiç söz açmazlar. Aslında bu gerçekten de il
ginç bir durumdur. Bu göçten ve Sarı Saluk'tan haber verenler, Os
manlı döneminde yazılmış Türk kaynaklarıdır. Eğer olaya çağdaş Ge
orgios Pachymeris ve Nicephorus Gregoras gibi iki Bizans kaynağı ol
masaydı, gerçekten de bunların hayal mahsulü oldukları rahatlıkla dü
şünülebilirdi. Ama bu iki Bizans kroniğinin kayıtları, meseleyi şüphe 
konusu yapmanın yersiz olduğunu göstermektedir. 

31Bk. C. Cahen, "Gagauzlar'ın kökeni ile ilgili taruşmalı hususlar", çev. H. Güngör, 
Türk Kültürü, sayı: 457, Mayıs 2001, ss. 299-301. 

32 Bk. Decei, s. 108. 
33 Bk. İnalcık, "Dobrudja", E/2 ; krş. aynı yazar The Ottoman Empire, The Classical 

Age (1300-1600) , trans. by Norman ltzkowitz- Colin lmber, Weidenfeld & Nicholson, 
London 1973, p. 187. 

34 Zachariadou, " Oi Hıristianoi apogonoi tou İzzeddin Kaikaous sti Verroia [Veria 
'da (Selanik) İzzeddin Keykivus'un Hıristiyan torunları] .  Makedoniki, VI ( 1964-1965) ,  
ss. 62-74. 
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Her hfilü karda, bu göç meselesinin İzzeddin'in yukarıda zikrolu
nan komplo olayından önce meydana geldiği kanaatimize göre açıktır. 
İzzeddin'in Anadolu'dan getirteceği Türkmen aşiretini yerleştirecek 
toprak talebinin, Yazıcızade ve Seyyid Lokrnan'da yazıldığı gibi85, impa
rator tarafından hemence ve kolayca yerine getirilmediğini, Bizans 
kaynakları belirtiyorlar. Onlara bakılırsa, VIII. Mihail,. bu talebin karşı
lanması halinde, vaktiyle hükümdarlık yapmış olup bugün tahtı elin
den alınarak yabancı bir ülkede sığıntı hayatı yaşayan bir eski sultanın, 
bu imkanı kendi aleyhinde kullanıp kullanmayacağı kuşkusu ile ciddi 
olarak endişelenmiştirM. Ancak Bizans kaynakları imparatorun cevabı
nın ne olduğunu kaydetmiyorlar. Fakat, Yazıcızade'nin çok açık ifade
lerinden öyle görünüyor ki, sonuçta imparator İzzeddin'in isteğini ye
rine getirmenin doğru olacağını düşünmüş ve ona Anadolu toprakla
rında değil, Bizans'ın Balkanlar'daki topraklarında boş bir uc arazisini, 
Yazıcızade'nin tabiriyle " tendürüst ve ab u havası hıib" Dobruca'yı 
vermiştir. 

Bu meselenin analizine geçmeden evvel şu soruyu sormamız gere
kiyor: Dönemin Selçuklu kaynakları bu olaydan bahsetmediklerine, 
Yazıcızade'nin de İbn Bibi'yi çevirirken Bizans kaynaklarından yarar
lanması pek söz konusu olmadığına göre, il. Murad devrinde yaptığı 
bu çevirisinin il. İzzeddin Keykavus'la ilgili kısmına koyduğu Dobruca 
göçü ve Sarı Saltık epizodunun kaynağı nedir? Başka bir deyişle Yazıcı
zade verdiği bu ek bilgileri nereden temin etmiştir? Bizce bu sorunun 
bir tek cevabı vardır: Yazıcızade bu bilgileri Dobruca'da ve Karesi'de 
yaşayan Türkler'den derlemiş olmalıdır. 

Onlar, müellifin yaşadığı dönemde, yaklaşık bir buçuk asırdır kö
kenleriyle ilgili bu büyük tarihsel olaya dair aralarında yaşayan sözlü ri
vayetleri kendisine nakletmiş bulunmalıdırlar. Bizans kroniklerinin de 
tanımadığı Sarı Saltık'la ilgili bilgilerin kaynağı da muhtemelen aynı 
rivayetler olabilir. Bizce bu rivayetlerin gerçekle ilgisi bulunmadığını 
söylemek, dolayısıyla Yazıcızade'nin hikayesinin ihticaca salih olmadı
ğını ileri sürmek için bir sebep yoktur. Çünkü o devirde Dobruca'da 
bir azınlık halinde yaşayan bu Türkler'in bu kadar önemli bir olayı 

85 Bk. Yazıcızade, v. 376 a ; Seyyid Lokman, s. 9. Buralardaki metinler, Giriş kıs
mında zikredilen, P. Wıttek, J. Deny ve A. Decei'nin makalelerinde tekrar tekrar yayım
landığından, burada bir kere daha kaydetmeyi gereksiz buluyor ve sadece referanslarını 
vermekle yetiniyoruz. Metinler için oralara bakılabilir. 

36 Bk. Pachymeris ve Gregoras, aynı yerlerde; krş. Decei, a.g.m., s. 97. 
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unutmaları mümkün olmadığı gibi, uydurmaları da mümkün değildir. 
Teferruatla ilgili parçalar sonradan eklenmiş olsa bile, kendilerinin 
Anadolu'dan Sarı Saluk adlı bir aşiret şeyhinin liderliğinde bir zaman
lar Dobruca'ya göç etmiş bulundukları hadisesi, bu ana çizgisi ile mu
hakkak ki uydurulacak bir şey değildir. 

Şimdi Dobruca'ya vuku bulan bu Türkmen iskanının nasıl cereyan 
ettiği konusuna gelebiliriz. Haurlanacağı üzere, İzzeddin'in Bizans im
paratoru VIII. Mihail'den, Anadolu'da kendine tabi Türkmenler'i ge
tirterek birlikte kışlayıp yaylayacaklan bir arazi talep ettiğine yukarıda 
değinilmişti. Yazıcızade'ye göre, İzzeddin Anadolu'da kendine tabi 
Türk aşiretine el alundan haber etmiş, onlar da vakit kaybetmeden 
Üsküdar yoluyla Rumeli'ne geçip doğruca Dobruca'ya gelmiş
lerdi37.Seyyid Lokman bu işin 662/ 1263-64 tarihlerinde gerçekleştiğini 
açıkça yazar38• Bu göç edenlerin yaklaşık oniki bin hane kadar ve muh
temelen Çepni boyuna mensup bulundukları tahmin ediliyor39• Ne var 
ki bunun nasıl olduğuna dair ne onda ne de kaynağı olan Yazıcızade
'de herhangi bir tafsilata rastlanmamaktadır. 

Dobruca nasıl bir yerdi? İmparatorun Bizans'ın Balkan ucundaki 
bu boş araziyi İzzeddin'in emrindeki Türkmen aşiretine vermekten 
kasu ne olabilirdi? 

Dobruca, kuzeyde Tuna, doğuda Karadeniz ve güneyde Balkan 
dağ silsileleriyle çevrili, Deliorman bölgesi hariç, tamamiyle steplerle 
kaplı bölgenin adı olmaktadır40• Greko-Romen dönemde buraya Kü
çük İskitya (Scythia Minor) denmekte olup, Bizans'ın Paristrion Eyale
ti'ne dahildi. Tıpkı Aydın yöresine Aydın-eli dendiği gibi, Osmanlı 

37 Yazıcızade, aynı yerde; Seyyid Lokman, ayru yerde; krş. Wıttek, " Les Gagaouzes", 
s. 13 ; aynı yazar, " Dobruja", s. 648; Decei, ss. 98-100; İnalcık, "Dobrudja", E/2. s. 625. 

38 Bk. Seyyid Lokman, gösterilen yerde : 

San Saltık ubün Rumili'ne 
Altıyüz altmış iki idi hemin 
Hep Oğuzname 'i tetebbu' idüp 
Yazdı icmal ile Seyyid Lokman 

39 Bk. A. Zeki Velidi Togan, Umümi Türk Tarihine Giriş I :  En Eski Devirlerden 16. 
Asra kadar, İÜ. Edebiyat Fak. yay., İstanbul 1970, 2. bs., s. 268. Bu Türkmenler'in Balıke
sir havalisinden gittiklerini biliyoruz. 

40 Dobruca adına dair ınsl. bk. Decei, s. 103, dipnot 43; Müstecip Ülküsal, Dobruca 
ve Türkler, TKAE yay., Ankara 1987, 2. bs., ss. 27-28; Kemal H. Karpat, "Dobruca", ID 
viA 
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kaynaklarında Dobruca'ya Dobruca-eli denmekteydi. Aslında burası 
daha V. yüzyıldan itibaren, Eurasya kökenli istilalarla gelen Türk ka
vimlerinin yerleştiği bir bölgeydi. Önce V. yüzyılda Hunlar, onların ar
kasından VI. yüzyılda Avarlar, VI-VII. yüzyılda güney Dobruca'ya Bul
garlar, XI. yüzyılda Peçenekler ve Bizanslılar'ın Kuman dediği Kıpçak
lar gelmişlerdi. Bunlar çok geçmeden Slavlar ve Vlahlar'la karışıp hıris
tiyanlaşmışlardı. XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde ise, Deşt-i Kıpçak'a yerle
şen Moğollar, Dobruca sınırında Alun Ordu devletini kurmuşlardı. 
Bunların hakimiyetini kabul eden Kıpçaklar, müslümanlığa geçmiş
lerdi ve Tatar adı altında müteakip yüzyıllarda, XV. yüzyılın ortala
rında Osmanlı hakimiyetine girinceye kadar önemli roller oynayacak
lardır41. 

VIII. Mihail işte böyle bir bölgeyi Anadolu' dan gelen otuz kırk ev
lik (yahut on on oniki bin kişilik) bir Türkmen aşiretine yurt olarak 
vermekle, buradaki eski Türk nüfusunun üstüne, bu defa da Anadolu 
kökenli yeni bir katman eklemiş oluyordu. Üçüncü katman ise XV. 
yüzyıldan itibaren Osmanlı fetihleriyle ilave edilmiş olacaku. Tadeusz 
Kowalski'nin incelemeleri, Dobruca'daki ilk Türk yerleşmesinin, Sarı 
Saluk'ın yönettiği aşiret olmadığını göstermektedir42. Bizans impara
toru belki biraz bu sebeple, fakat belki daha ziyade, Deşt-i Kıpçak'taki 
Tatarlar'ın saldırılarından sınırlarını korumak ve onlarla kendi ara
sında bir savunma bölgesi yaratmak amacıyla Dobruca'yı İzzeddin'in is
teğine tahsis etmiş olabilir. 

Peki Sarı Saltık yönetiminde buraya yerleşen bu Türkmen aşireti 
burada ne yapu, nasıl yaşadı? Bu sorunun cevabını da aşağıda görece-

ğiz. 

IV- BİZANS'TA GEÇEN SEFARET HAYATI, HAPİS VE KURTULUŞ 

Yukarıda da anlauldığı üzere, büyük bir ihtimalle İzzeddin'in 
kendisi, Anadolu'dan getirttiği, Sarı Saluk yönetimindeki Türkmen 
aşiretiyle Dobruca'ya gitmemiş, Konstantinopolis'de kalmayı tercih 
etmişti. İşte kaynakların anlatukları, imparatora karşı düzenlemeyi dü-

41 Geniş bilgi için bk. Mihail Ciachir (Çakır), Basarabyalı Gagauzlar'ın Tarihi, hzr. 
Harun Güngör, Tolunay yay., Niğde 1998, ss. 1 7-20; Ülküsal, a.g.e., ss. 29-35; Decei, 
"Dobruca", İA.; İnalcık, "Dobrudja", EI2; Kemal H. Karpat, "Dobruca", TDvlA 

42 Dobruca'daki bu Türk nüfusunun toplumsal ve euıik yapısı hakkında iyi bir ana
lizi vaktiyle Tadeusz Kovalski yapınışur: bk. "Les elements ethniques turcs de la Dobro
udja", RO, XIV (1938) , ss. 66-80. 
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şündüğü, yukarıda bahsi edilen komplo, bu iskan olayından sonra 
vuku bulmuş olmalıdır. 

İbn Bibi'ye göre VIII. Mihail, kendi iktidarına karşı gizli bir kom
plo hazırlığı haberini gizlice İzzeddin'in dayısı Kir Kedid'den alır al
maz, hiç duymamış gibi mirahor Uğurlu ile Ali Bahadır'ı saraya ça
ğırtmış ve derhal tutuklaturmışur. Uğurlu'nun gözüne mil çektirip Ali 
Bahadır'ı öldürtmüş, Sultanı da birkaç gün göz hapsine aldırdıktan 
sonra, Meriç nehri ağzındaki Enez (Ainos) kalesinde hapsettirmiştir. 
Sultanın annesini ve Gıyaseddin Mes'ud ve Rükneddin Keyfımers adlı 
iki oğlunu da şehirde bırakmışur43. Pachymeris ve Gregoras'a göre İz
zeddin Alun Ordu hükümdarı Berke Han ve Bulgar kralı Konstantin 
ile gizlice temas kurarak onları Bizans topraklarına saldırmaya teşvik 
ettiği için, imparator sultanı ailesinden ve Selçuklu emirlerinden ayıra
rak Enez kalesine hapsetmiş, küçük oğlunu da yanına alarak Konstan
tin adını vermiş ve hıristiyan usfılünce terbiye edilmesini istemiştir44• 
Yazıcızade de, "Fasilevs"in İzzeddin'in annesini ve iki oğlunu alıkoydu
ğunu, büyük oğluna, yani Gıyaseddin Mes'ud'a Karaferye'yi (bugünkü 
Selanik) dirlik olarak verdiğini, küçük oğlunu da "kaunda" alıkoydu
ğunu yazmak suretiyle Bizans kaynaklarının bu şehadetini teyid etmek
tedir 45. Sultanın annesinin, oğlunun Enez'de hapsi esnasında öldüğü 
haberini aldığı için ikamet ettiği kuleden aşağı atlayarak intihar ettiği 
de rivayetler arasındadır. 

O. Turan bu olayın 1262 yılında olduğunu yazıyorsa da, Dobruca 
göçünün 1 263-64'te olduğunu kesin olarak bildiğimize göre, kanaati
mizce burada iki yıllık bir yanılma payı olmalıdır. Çünkü manuki ola
rak İzzeddin'in tutuklanıp hapsedilmesinin de en azından hiç olmazsa 
aynı tarihte, yani 1263 veya 1264'te meydana gelmiş olması gerekir. 

İbn Bibi'nin kısaca geçtiği Uğurlu ve Ali Bahadır olayını İslam 
kaynakları daha tafsilatlı olarak kaydederler. Onlara göre, bu ikisi ve 
Nureddin Erzincani'nin de aralarında bulunduğu diğer Selçuklu emir
leri, yakalanıp Ayasofya'ya götürülmüşler ve orada patriğin huzurunda 
Hıristiyanlığı kabule zorlanmışlardır. Kabul edenler kurtulmuş, etme
yenlerin gözüne Uğurlu gibi mil çekilmiş veya Ali Bahadır gibi öldü
rülmüşlerdir. Bu arada Nureddin Erzincani' ye de aynı teklif yapılmış, 

43 Msl. bk. İbn Bibi, il, 161;  krş. Hammer, 1, 46-47, il, 164-165 ; Turan, s. 499. 
44 Bk. Pachymeris, 1, 231 ;  Gregoras, I. 100. 
45 Bk. Yazıcızade, v. 377 a-b; Wittek, "Dobruja", s. 648; ayrıca bk. Zachariadou, 

a.g.m. 
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fakat o büyük bir cesaretle işkence ve ölüme meydan okuyarak Bizans
lılar'ın hayranlığını kazanmış ve bu sayede hayaunı kurtarmışur46• 

Bu olayın biraz deforme olmuş yansımasını biz Salukname'de bu
luyoruz. Bugüne kadar dikkati çekmeyen pasajda anlauldığına göre, 
Sarı Saluk ve maiyyetindekiler Konstantiniye'ye gelmişler ve Ayasofya
'ya giderek orayı putlardan temizlemişler, ağaçtan bir minber yapıp 
Cuma namazı kılmışlardır. Daha sonra şehrin orta yerine yüksek bir 
duvar çekip buradan Ayasofya önünde yaptıkları havuza su getirmiş
lerdir. Daima buradan abdest almışlardır. Bu duvarın berisi müslü
manlara, ötesi kafirlere ait olmuştur. Fakat kafirler Konstantiniye'deki 
bu müslümanları hıristiyan olmak için zorlamaya başlamışlardır. Onlar 
Ayasofya'da toplanıp karşı koymak istemişler, tam üç gün cenk etmiş
lerse de başaramamışlardır. Kafirler bu esnada üçbinden ziyade müs
lümanı helik etmişlerdir47• 

Osman Turan, İzzeddin'e atfedilen ve dayısının ihbarıyla ortaya 
çıktığı bildirilen komplo olayının, muhtemelen İzzeddin'i ve adamla
rını devreden çıkarmak için imparatorun yaratuğı bir bahaneden iba
ret olabileceğini düşünmüştür. Ona göre imparator, hiç bir şekilde üs
tesinden gelemiyeceği ve hışmından kurtulamıyacağı Hülagu'nun yö
nettiği Moğollar'a karşı kendini emniyete almak için bu yola başvur
muştur. Çünkü 1260 yılında müslümanlığı kabul eden Alun Ordu hü
kümdarı Berke Han, putperest akrabalarına karşı o sıralar Mısır sul
tanı Baybars ile anlaşmışur. Bu münasebetle imparator, İzzeddin'in 
büyük bir ihtimalle bu ittfaka dahil olma yoluna başvuracağından kuş
kulanıyordu. Gerçekten de İzzeddin hem Berke Han'a hem de sultan 
Baybars'a elçi göndermişti. Berke Han ise kendisi ve tebeasının müs
lümanlığı kabul ettiğini, bu yüzden müttefik olmaları lazım geldiğini 
bildirmiş, kendinin kuzeyden, Baybars'ın da Doğu Anadolu üzerinden 
Hülagu'ya taarruz edip İzzeddin'in de kendilerine yardımcı olmasını 
söylemişti. Buna karşılık Baybars da hanı Moğollar'a karşı cihada teşvik 
ediyordu. İşte bu durumdan haberi olan VIII. Mihail, Anadolu'yu fiilen 
işgal eden ve böylece kendine daha da yakınlaşmış olan Moğollar'ın 
hışmından korunmak için İzzeddin ve adamlarını devreden çıkararak 
Moğol hanına hoş görünmeyi planlamış olmalıdır48• O. Turan'ın bu 

46 Baybars Mansüri, Zübdetü'l-Fikre, Oxford nüshası v. 187 a'dan naklen Turan, 
aynı yerde. 

47 Bk. Ebu'l-Hayr-i Rümi, ss. 57-58; krş. yazma nüsha, v. 276 b-278 a. 
48 Bk. Turan, s. 498. 
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düşüncesi, bu anlatukları göz önüne alındığında hiç te haksız görün
memektedir. 

İzzeddin'in Berke Han tarafından hapisten kurtarılması olayında, 
talebin kimden ve nasıl geldiği hususunda kaynaklarda değişik ifade
lere rastlanıyor. Mesela İbn Bibi, Berke Han'ın Allah'ın ilhamıyla sul
tanı kurtarma fikrine düşüp asker gönderdiğini, mevsim kış olması do
layısıyla askerin donmuş olan Tuna'yı rahatlıkla geçip esir Selçuklu sul
tanını ve ailesini esaretten kurtardığını kaydediyor49• Yazıcızade, muh
temelen Arap kaynaklarından yararlanarak, Berke Han'ın, sultanın 
kardeşi Rükneddin'in ricası üzerine İzzeddin'i kurtarmak için harekete 
geçtiğini, bildirir50. Bizans kaynaklarından Pachymeris'e göre ise, derin 
bir hayal kırıklığı geçirmekte olan İzzeddin, imparatorun meşguliye
tinden yararlanarak yakın adamlarından birini Karadeniz'in kuzeyine 
göndererek kendisinin demirlerden ve zincirlerden kurtarılmasını biz
zat rica etmiştir. A. Decei, İzzeddin'in yakını olan bu kişinin, onun 
eniştesi Berke Han olduğu inancındadır. Çünkü Berke Han'ın eşlerin
den biri, İzzeddin'in halası oluyordu. Zaten Berke'yi yeğenine yardıma 
yollayan da bu halası idi51 • 

V- DOBRUCA'DAN DEŞT-İ KIPÇAK'A 

Berke Han'ın Bizans imparatoruna karşı yirmi bin kişilik bir ordu 
gönderdiğini, ayrıca Bulgarlar'ı da bu ordunun yanına katarak Balkan
lar'daki Bizans topraklarını istilaya maruz bıraktığını biliyoruz52• Bu 
güçlü saldırı karşısında imparator bir şey yapamamış ve İzzeddin ile 
ailesinin Enez' den kurtarılmasına sesini çıkarmamışur. Arap kaynakla
rının bu hikayesi, aslında İzzeddin'in niçin imparator tarafından hap
settirildiğine dair Bizans kaynaklarının yukarıda nakledilen rivayetle
rine uymaktadır. Bu suretle İzzeddin'in hapsinin yalnızca tasarı halin
deki bir komplo rivayeti yüzünden olmadığı, kanaatimizce belirgin 
hale geliyor. 

49 Gregoras, 1, 101; İbn Bibi, il, 161; Hammer, aynı yerde; Togan, s. 268; Decei, s. 
101; Turan, s. 500. 

50 Yazıcız:ide, v. 376 b: "Hak Teala sultanın kardaşına (iV. Rükneddin Kılıçarslan) 
ilham etdi tıi karavaşını Deşt hanı Berke Han 'a gönderdi kardaşınu kurtar deyu reca ey
ledi'. Krş. Seyyid Lokman, s. 1 1 .  

5 1  Bk. Decei, s .  100 
52 Decei, aynı yerde; Turan, aynı yerde. Bu konuda O. Turan Arap kaynaklarından 

da yararanmışur. Bunlar için bk. Turan, aynı yer, dipnot 73. 
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Böylece iki yıla yakın Konstantinopolis'de yaşadıktan sonra, ailesi 
ve Dobruca'dak.i Türkmenler ile birlikte Alun Ordu ülkesi Deşt-i Kıp
çak'a getirilen İzzeddin, Berke Han tarafından büyük bir hüsnü ka
bulle karşılandı53• Oğulları Gıyaseddin Mes'ud ve Rükneddin Keyıi
mers de kendisi ile birlikte bulunuyordu, ki bu Mes'ud daha sonra 
Anadolu'ya geçecek ve orada Selçuklu sultanı olarak tahta çıkacak.ur. 
Berke Han, o sıralar yaklaşık yirmi dokuz yaşındaki bu genç Selçuklu 
sultanını, il. İzzeddin Keykavus'u kızı Urbay Hatun ile evlendirmiş, 
birçok ihsanlarda bulunmuş,Sulhad (eski Kırım şehri) ile Soğdak'ı ona 
ikta olarak vermişti54• Maamafı.h biz Salakn:ime'de de il. İzzeddin Key
kavus'un Tatar hanına sığınması olayının yansımasını buluyoruz. Bu
rada sultanın " havf idüp doğruca Kefe diyarına Tatar hanı üzerine ge

lip sığındığı" kaydediliyor55• 

Türkmenler'e gelince, başlarındaki San Saluk ile beraber onlar da 
Berke Han tarafından Deşt-i Kıpçak'a yerleştirildiler ve orada yaşamaya 
başladılar56• Berke Han'ın yerine geçen oğlu Nogay da onlara gerekli 
riayeti gösterdi. 1279'da İzzeddin'in vefauna kadar on beş yıl boyunca 
burada kaldılar. Burası da upkı Dobruca gibi steplerle �aplı, göçebe
liğe elverişli bir bölgeydi. 

VI- GURBETIEKİ SULTANIN ÖLÜMÜ, DOBRUCA'YA DÖNÜŞ 

Sultan İzzeddin, Berke Han'ın başkenti olan sahil şehri Saray'da 
tam on beş yıl refah içinde yaşadı.1279'da vefat ettiği zaman henüz 
kırk dört yaşında bulunuyordu. Yaşadığı çileli ve sefih hayat muhakkak 
ki onu erken yıpraunışu. Bu arada 1267'de ölen Berke Han'ın yerine 
Möngke (Mengü) Temür han olmuştu. İzzeddin'in ölümü esnasında 
Alun Ordu tahunda o oturalı on iki yıl oluyordu. Yani Berke Han'ın 
vefaundan bu yana o kadar zaman geçmişti. 

53 Berke Han, 1257'de Alun Ordu hükümdan olmuş, 1266'da vefauna kadar tahtta 
kalmışur. Devletin büyümesinde ve gelişmesinde çok gayret sarfetmiş ve bağımsızlığına 
kavuşmasını sağlamışu. 1260 yılında müslümanlığı kabul ettikten sonra, bu dinin Alun 
Ordu sahasında yayılması için de elinden gelen çabayı göstermekten çekinmemiş, daha 
önce de temas edildiği gibi, müslüman hükümdarlarla ittifak kurmuştu. Berke Han'ın 
asıl faaliyeti, Alun Ordu devletinde şehir hayaunın, ticaretin gelişmesi, dolayısıyla eko
nomik gücünün artması yolunda olmuştur (Bu konuda geniş bilgi için bk. A. Y. Yaku
bovskiy, Altınordu ve İnhitatı, çev. Hasan Eren, Milli Eğitim Bak. yay., İstanbul 1955, ss. 
47, 57, bilhassa 61-63; W. Barthold, "Berke", İA ) .  

54 Bk. Togan, Giriş , s. 269; Turan, ss. 500-501 .  
55 Ebu'l-Hayr-i Rıimi, 1, 186. 
56 Wittek, "Dobruja", s. 649. 
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Türkmenler bu kadar zamandan beri Deşt-i Kıpçak steplerinde 
idiler. Fakat İzzeddin'in vefatı sanki onlara aruk oradan ayrılıp eski 
yurtlan Dobruca'ya dönmenin zamanı geldiğini haurlatmışu. Hadise
lerin bundan sonraki devamında tek kaynağımız olan Yazıcı
zade,Türkmenler'in geçen bu süre boyunca, bir gün Dobruca'daki 
yurtlarına geri dönecekleri düşüncesiyle hanın emirlerini yerine geti
rerek yaşadıklarını kaydediyor. İzzeddin'in vefau onlara bu fırsau sağ
lamış ve handan Dobruca'ya dönmek için müsaade istemişlerdi. Yazıcı
zade'ye göre Berke Han'ın, fakat gerçekte Möngke Temür'ün izniyle 
Sarı Saluk bu geri dönüşü yönetmiş görünüyor57• Bu olayın tafsilauna 
dair maalesef elimizde kayıtlar yoktur. 

Bu Türkmenler'in Dobruca'da Sarı Saluk'ın vefauna kadar (Arap 
kaynaklarına göre yaklaşık 1293 dolayları) kaldıkları, onun vefaundan 
sonra ise, mesela Bulgarlar'ın Bizans topraklarına saldırmaları gibi, 
Balkanlar'da meydana gelen bir takım siyasal gelişmeler sonucu, bir 
kısmının geri Arıadolu'ya döndüğünü, bir kısmının ise Dobruca'da 
kaldığını biliyoruz. Yazıcızade'ye göre bu geri dönüş, herhalde Sarı 
Saluk'ın vefaundan sonra Türkmenler'in başına geçen Halil Ece'nin 
başkanlığında gerçekleşmiş ve Türkmenler gemilerle Karesi iline geçe
rek orada yerleşmişlerdir. Dobruca'da kalanlar ise çok geçmeden Hı
ristiyanlığı kabul etmişlerdir, ki bunlara Ahiryan (Sona kalanlar) deni
yordu58. İşte bugün Moldova'da yaşamakta olup, Paul Wittek'in "Gaga
uzlar=Keykavus'un adamları" diye nitelediği Hıristiyan Türkler'in te
mel kökeni olmasa bile, kökenlerinden biri herhalde bunlar bunlar 
olmalıdır59. 

57 Bk. Yazıcızade, v. 415 b : " Ve bir müddet dahi Kırım ve Soğdak nevihisinde 
Berke Han katına asir ve emel birle rrizig:ir geçürürleridi. Berke Han onları kadinı yer 
ve yurdarına gondermek ümidiyle eğlerdi. Bir v.;ıktin biz denizden geçeriz gideriz deyu 
elbette destur dilediler ve yola revan aldılar .. . .  Ve merhum Saru Saltuk Berke Han him
metiyle goçürüp kurıdan girıi yurdarına Dobruca iline getürdl'. 

58 Yazıcızade, v. 445 a-b.; Ahmed Tevhid, "Karahisar-ı Sahib'de Sahip Ata Oğulları", 
TOEM, 9 (1327) ,  s. 565. Ayrıca bu geri dönuş olayının geniş bir analizi için bk. Wıttek, 
"Dobruja", ss. 662-663; aynı yazar, "Les Gagaouzes", s. 22; Togan, Giriş, s. 270. 

59 Bk. Wıttek "Les Gagauzes", ss. 12-24. Ayrıca bk. Machiel Kici, 'The tıirbe of San 
Satuk at Babadağ-Dobrudja", ss. 205-225 ( Variorum, London) , ss. 205-220) . Bu konuda 
eskiden beri ileri surulen göruşler için bk. Ciachir, Basarabyalı Gagauzlar�n Tarihi ,  ss. 1-
17; aynca bk. Ülkusal, Dobruca ve Türkler, ss. 72-79; 



İKİNCİ BÖLÜM 

MENKABEVİ SARI SAL TIK : 

PEYGAMBER SOYUNDAN BÜYÜK BİR GAzi-EVLiYA 

Gene Abdal'la Hacı Bektaş geldiler 

San Saltığı Rumeli'ne saldılar 

Şükrolsun dertlere derman oldular 

Tavafın kabuldür abdal dediler 

Sersem Abdal 

1- SEWİD BATI AL GAZİ'NİN TORUNU: ŞERİF HIZIR 

San Saltık'ın menkabevi hayaunı inşa etmek, şüphesiz ki tarihsel 
şahsiyetini inşa etmekten daha kolaydır. Bu konuda dayandığımız te
mel kaynaklar, başta Saltıkname olmak üzere, Vilayetname-i Hacı Bek

taş-ı Veli, Vilayetname-i Otman Baba ve Evliya Çelebi Sey:ihatnamesi
'ndeki menkabelerdir 1• Evliya Çelebi hariç, bu koleksiyonlar en azın
dan XV. yüzyılda yazılı hale gelmiş olanlardır. Bunlara bir de Sarı Sal
tık türbe ve mezarlarının bulunduğu yerlerin halkları arasında yaşa
makta olanları ekleyebiliriz. Ancak bunların çoğunun da bu yazılı 
menkabelerin biraz bozulup değiştirilerek veya bazı ilaveler yapılarak 
meydana getirilmiş versiyonları olduğunu unutmamalıyız. 

İşte bu iki grup kaynakta San Saluk'ın soyu, ailesi ve adı hakkında 
bazı veriler bulunmaktadır. Bununla beraber biz, bunların en eskisi 
olarak, Saltıkname'deki veriler.i kabul edebiliriz. Saltıkname'ye göre 
babası, Seyyid Gazi (Seyyid Battal Gazi) soyundan "Ali oğlanlarının as
lından" Seyyid Hasan b. Seyyid Hüseyn b. Muhammed b. Ali'dir. Cen
giz Han'ın Abbasi halifesi üzerine hücum ettiği sırada o da Yunan 
(Anadolu) ve Rum diyarında (Rumeli) gazalarla meşgul idi. Annesi 
ise, Rebia adını taşıyordu. Buna göre Sarı Saluk'ın ailesi bir seyyid ve 

1 Burada Saltıkmime'nin Ş, Halük Akalın neşri, Vilayetn:ime'nin A. Gölpınarlı neşri 
(Bedri Noyan'ın manzum nüsha neşriyle karşılaşurmalı olarak), Otman Baba Vilayetna
meslnin ise, Adnan Ötüken İl Halk Ktp .. 495 nolu nüshası kullanılmışur. Dipnotlardaki 
auflar bu nüshaları gösterir. Evliya Çelebi Seyahatn:imesı"ne yapılan auflar ise, İkdam 
Matbaası neşrinedir. 
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şerif ailesi oluyor. Yani o baba tarafından Hüseyni (seyyid) , ana tara
fından Hasani (şerif) 'dir2• Bu rivayet Sarı Saluk'ı Melik Danişmend 
Gazi ile akraba yapmaktadır. Çünkü Danişmendname'ye göre de, Me
lik Danişmend Gazi aynı şekilde Seyyid Battal Gazi'nin neslinden gel
mektedir'. Saltıkname'nin yalnızca bir yerinde de Sarı Saluk'ın Kırvan 

(Karaman) Türkleri'nden olduğu kaydedilmiştir4• 

Babası Seyyid Hasan, -Melik Danişmend Gazi'nin gazalarının da 
merkez üssü olan- Harcanavan vilayetine gelip Harcana (Harşana) , 
yani Amasya kalesini kuşaur. Kalenin kıralı onu zehirletip öldürtür. 
Cenazesini bir dağ üstüne defnederler. Annesi bir daha evlenmez. Bir 
süre sonra annesi de ölünce, adı Şerif Hızır olan üç yaşındaki oğul 
(Sarı Saltık) yalnız ve fakir kalır ve terbiyesini lalası Seravil üstlenir. Bu 
adamcağız onu zamanın ülemasından Abdülaziz adındaki yaşlı bir zata 
teslim eder. Şerif Hızır onun yanında ilim öğrenir ve ilimde olgunlaşır. 
Babasının vefatı ile dirliği (hitabet) kesildiğinden, Şerif Hızır geçim 
kaynağından yoksun kalır. Sebüktekin soyundan Sultan Süleyman'a 
rica ederler, o da babasının dirliğini o sırada on dört yaşına gelmiş 
olan Şerif Hızır'a bağışlar ve hazinesinden günde kırk_ dirhem ulılfe 
tahsis eder5• Şerif Hızır'ın Sarı Saluk adını alışı ise, ondört yaşlarında 
cihada başladığı zamana rastlar. Gazalarından birinde, Alyon-ı Rumi 
adlı genç bir hıristiyan cengaveri yenerek onu müslüman eder ; 
onunla yakın arkadaşlık kurar ve adını İlyas-ı Rumi koyar. O da karşılık 
olarak Şerif Hızır'a Saltık adını verir ki onların dilince "çok güçlü er
kek" anlamına geliyormuş. Şerif Hızır sarışın ve kızıl şaçlı olduğu için 
de o günden sonra Sarı Saluk diye meşhur olur6• Bunların dışında Sal-

2 Ebu'l-Hayr-i Rümi, 1, 1-10. 
3 Bk. La Ceste de Melik Danişmend: Ewde Crilique du D.iinişmendname, nşr. 1 .  

Melikoff, Llbrairie Adrien-Maisonneuve, Paris 1960, i l ,  9-10. Bu rivayetler, bir yandan 
Anadolu'daki gaza ve cihad ideolojisinin geleneksel köklerini ortaya koyarken, diğer 
yandan da bu köklerin hangi temel şahsiyetler tarafından oluşturulduğunu göstermeleri 
açısından çok anlamlıdır. Bu sebeple Anadolu'da Türk dönemindeki ünlü gaziler, hep 
Seyyid Battal Gazi ile irtibatlandırılmışur. Bu geleneğin en büyük efsanevi siması olarak 
o, Osmanlı döneminde de hep anılmaya devam euniş, her d�virde Osmanlı gazileri tara
fından büyük bir saygıyla takdis edilmiştir. Hatta Osmanlı gazilerinin savaşa gitmeden 
önce Eskişehir yakınlarındaki Seyyid Battal Gazi türbesini ziyaret edip, orada zafer için 
dua ettikleri nakledilir (bk. Michel Baudier, Histoire de la Religion des Turcs, Paris 
1 625, ss. 207-208) . Onun gaza ve cihad menkabelerini ihtiva eden Battalnalme'nin pek
çok nüshası bu devirde meydana getirilmi�tir. 

4 Ebu'l-Hayr-i Rümi, 1, 47: "Buna Delü Saltık dirler, Kırvan Türklerindendiı''. 
5 Ag.e., 1, 3. 
6 Ag.e. , 1, 19. 
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tıkname'de ayrıca şu isim ve lakaplarla da sık sık anılır: Seyyid Şerif, 

Şerif Gazi, Seyyid Sultan, Sultan Baba, Sultan-ı Gaziyan, Sultanu 'l-Ev

liya, Saltık Baba, Saltık-ı Rumi, 

Sarı Saluk'ın kim olduğu ve ailesi hakkında Saltıkname'de verilen 
bu bilgiler, diğer kaynaklarca teyid edilmiyor. Mesela Saltıkname ile 
yaklaşık aynı dönemde kaleme alındığı tahmin edilen Vilayetname-i 

Hacı Bektaş-ı Velfde, San Saluk tamamiyle bambaşka bir şahsiyet ola
rak sahneye çıkar. Vilayecname'ye göre Hacı Bektaş birgün Sulucaka
raöyük'te Arafat dağındaki çilehanesinden Zemzem Pınarı denilen 
çeşmeye geldiğinde, orada koyunları güden bir çoban görür. Şeyh ço
banın yanına gelir ve adını sorar. Çoban adının Sarı Saluk olduğunu 
ve ne hizmeti varsa memnuniyetle göreceğini söyler. Bu itaatkar ve 
saygılı tavır şeyhin hoşuna gider ve hemen sağ eliyle çobanın arkasını 
sığayıp himmetini bağışlar. Bu hareket üzerine Sarı Saluk'ın gönül 
gözü açılır ve erenlik, velayet mertebesine erer. Hacı Bektaş ondaki bu 
değişikliği beklemektedir ve hemen şunu söyler:" Saltık, seni Rum ül

kesine (Rumeli) saldık" der7• 

Anlaşıldığı gibi Vilayetname'ye göre, Sarı Saluk öyle seyyid veya 
şerif olmak şöyle dursun, köyün davarlarını güden sıradan bir çoban
dır ve Hacı Bektaş'ın himmeti ile velayet mertebesine ulaşır. Saltıkna

me 'nin Sarı Saluk'ı gibi zamanın ünlü bir filiminden ilim de tahsil et
memiştir. 

Evliya Çelebi'nin derlediği menkabeye göre ise, Hacı Bektaş Ah
med-i Yesevi'nin buyruğu ile icazet alıp Diyar-ı Rum'da sahib-i seccade 
(halife) olmağa mezun olunca, onunla birlikte yola çıkan üçyüz yetmiş 
dervişinden biri de Kaligra Sultan denilen Sarı Saluk'ur. Diyar-ı Rum'a 
gelince Hacı Bektaş'm izniyle Orhan Gazi'nin yanına gider ve onunla 
gazalara iştirak eder. Bursa'nm fethinden sonra Hacı Bektaş Kaligra 
Sultan'ı yetmiş kadar dervişiyle Rumeli'ne yollar8. Ahmed-i Yesevi, sarı
şın olduğundan Kaligra Sultan'a Saltıkbay künyesini vermiştir. Yoksa 
asıl adı Mehmed Buhari'dir. Rumeli'ne gittiğinde, Danıska İskelesi'nde 
Sarı Saluk adında bir rahiple dost olmuş, sonra birgün onu öldürerek 
onun şeklini almış ve kıyafetini giyerek kafirleri gizlice din-i Muham
medi'ye davete başlamışur. Bundan sonra San Saltık adıyla meşhur 
olrnuştur9• Evliya Çelebi'nin naklettiği bu rnenkabeye göre ise Sarı Sal-

7 Vılayetmime HBV (mensur) , s. 45: krş. Velayetname HBV (manzum) , s. 252. 
8 Evliyi Çelebi, II, 133. 
9 Ag.e., II, 134. 
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tık aslında Ahmed-i Yesevi'nin müridlerinden olup Türkistan'lı bir 
derviştir. 

Görüldüğü üzere, her üç temel kaynağımızda da Sarı Saltık üç 
farklı ortamın insanı olarak sunuluyor. Fakat bu üç tip Sarı Saltık 
içinde Salukname'nin çizdiği Sarı Saltık, tıpkı Seyyid Battal Gazi10 ve 
Melik Danişmend Gazi 11 gibi, Peygamber sülalesinden gelen bir "cen
gaver evliya" veya "gazi evliya" olarak takdim ediliyor. Bizim kanaati
mizce bu, eser müellifinin Battalname1 2  ve Danişmendname13'den 
ödünç aldığı bir imaj olmalıdır. Zaten giriş kısmında da belirtildiği 
üzere, Salukname'nin bir kısım epizodlarının ve Sarı Saltık'ın bazı hu
susiyetlerinin, bu iki eserden ödünç alındığı çok açık bir surette gö
rülmekte olup dediğimiz noktayı teyid etmektedir. Maamafih bu gazi 
evliya tipi, ileriki bölümde de geniş olarak ele alınacağı üzere, döne
min tipik "savaşçı aşiret beyi şeyhleri"ne uymaktadır ve sınırlı sayıda da 
olsa, Sarı Saltık'tan başka Barak Baba gibi bazı örnekleri oldukça iyi 
tanınır. 

Salukname'nin dışında diğer menkabe kaynaklarımızın hiç biri 
Sarı Saltık'ın hayatını doğumundan ölümüne kadar bir silsile halinde 
anlatmazlar. Gerek Vilayetname-i Hacı Bektaş-1 Velide, gerekse Evliya 

Çelebi Seyahatnameslndeki menkabeler yalnızca bir konu üzerinde, 
biraz aşağıda müstakil olarak ele alınacak olan "ejderha menkabesi" 
üstünde durmuşlardır. Bu itibarla biz burada Sarı Saluk'ın ile müca
dele hayatını mecburen daha ziyade Salukname üzerinden incelemeye 
devam edeceğiz. 

il- TAHTA KILIÇLI MÜCAHİT EVLİYA : SALTIK GAzİ 

Sarı Saltık da tıpkı Seyyid Battal Gazi gibi her şeyden önce bir mü
cahit, bir İslam gazi-velisidir. Onun bu cephesini Saltıkname'den yak
laşık bir asır önce vurgulayan, XIV. yüzyıl başlarında Kemaleddin Mu
hammed es-Serac'ın Tuffahu 'l-Ervah'ıdır. Burada yer alan bir menka-

10 Seyyid Battal Gazi'ye dair bk. P. Naili Boratav, "Battal", iA ; M. Canard, "al-Bat
til", El2; aynı yazarlar, "al-Battil", UDMİ, iV, 597-601;  A. Yaşar Ocak, "Battal Gazi", 
TDVİA 

1 1  Melik Danişrnend Gazi hakkında bk. M. Halil Yinanç, "Danişrnendliler", İA ; 1 .  
Melikoff, "Dinichmendids", El2', Cahen, ss .  l&-18; Turan, ss .  1 1 2-132; . 

12 Batt.alname'}'e dair bk. Hasan Köksal, Battalnıinıelerde Tip ve Motif Yapısı , Kül
tür Bakanlığı yay .. Ankara 1984; A. Yaşar Ocak, "Battalname", TDVİA.  

13 Danişmendname için bk. Yukarıda dipnot 1 1  ve Rekin Ertem, "Danişmend
name", TDEA; A. Yaşar Ocak, "Danişmendnarne", TDVİA Burada geniş bibliyografya 
vardır. 
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besinde Sarı Saluk, tekkesinde oturmakta iken, kafirlerle cenk eder
ken, yenilmek üzere olan mücahitlere ruhaniyetiyle yardım eden mec
zup (ekstatik) bir derviş olarak tasvir edilmektedir. Menkabeye göre 
Sarı Saluk, aralarında Seyyid Behram Şah el-Hayderi'nin de bulun
duğu, tekkedeki Hayderi dervişleriyle otururken birden ayağa kalkarak 
elbisenin üstünü çıkarıp savaşıyormuş gibi hareketler yapmaya başla
mışur. Dervişleri bu esnada vücudunun çeşitli yerlerinden, gerçek yara 
almış gibi kan akuğını görmüşlerdir. Bir zaman sonra tekkeye gelen 
mücahitler, savaşta tam yenilmek üzereyken Sarı Saluk'ın aniden ara
larında peyda olup kafirleri kırdığını ve kendilerini kurtardığım an
latmışlar ve kendisine minnet ve şükranlarım sunmuşlardır ı4• Sarı Sal
uk'ın vefaundan sonra yaklaşık yirmi yıl gibi oldukça erken bir tarihte 
yazıya geçirilen bu menkabe, onun savaşçı derviş cephesini tespit et
mesi bakımından tarihsel bir öneme haizdir. 

San Saluk'ın bu cephesi Saltıkname'de de çok güçlü bir şekilde 
vurgulanır. Onun silahları ve au , aynen adı geçenlerin atları ve silah
ları gibi fevkalade özelliklere sahiptir. Mesela birgün rüyasında atası 
Seyyid Battal Gazi'yi görür. Atası ona, yerini tarif ettiği_ bir mağarada 
kendi ünlü au Aşkar'ın onu beklediğini, silahlarının da orada durdu
ğunu, bu arada Dahhak'ın kılıcının, diğer silahlarının, Güştasb'ın kal
kanının ve Hazret-i Hamza'nın silahlarının hep orada bulunduğunu, 
gidip onları almasını söyler ı5• Sarı Saluk tarif edilen mağarayı arar, bu
lur ve içeri girdiğinde, Aşkar yerine Hz. Ali'nin Zü 'l-cenah (Kanatlı) 
adlı atını görür. Üzerinde yine Hz. Ali'nin silahları vardır. Sarı Saluk 
onları alır, kuşanır ve ata binerı6• Artık o böylece genç yaşında kafir
lerle gaza ve cihad yapmaya hazırdır. 

Bu sırada Aı-i Selçuk (Anadolu Selçuklu) tahunda Gıyaseddin 
Keyhusrev (il . )  bulunmaktadır. Sarı Saltık onun adına kafirlere karşı 
savaşmaya başlar. Bu sultanın vefauyla yerine geçen İzzeddin Keykavus 
(il. )  zamanında da cihad ve gazalarını sürdürür. Onun cihad ve gaza
ları hem kafirlere, hem de cinler ve cadılara karşıdır. Saltıkname'nin 
pek çok yerinde bu cinler ve cadılarla olan mücadelesi anlatılır. Bu 
mücadelelerin sonunda onları yenilgiye uğratır; yendiklerine önce 
müslüman olmalarını teklif eder; teklifi kabul edip müslüman olur
larsa kurtulurlar; aksi halde Sarı Saluk'ın kılıcını tadarlar. 

ı4 Bk. es-Serac, v. 108 b'den naklen Kiel, "Sarı Saltık: Pionier des Islam ", s. 262. 
ıs Ebu'l-Hayr-i Rumi, l, 5. 
ı5 Ag.e. , l, 8. 
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Yeryüzünde Sarı Saluk'ın gaza eunediği hemen hemen hiç bir di
yar yoktur. Mağrip'ten Hindistan'a, Habeşistan'dan Moskova'ya varın
caya kadar eski dünyanın pekçok yerinde kafirlerle savaşıp onları cin
ler ve cadılarda olduğu gibi, ya rnüslürnan euniş veya kırıp geçirmiştir. 
Bu kadar geniş bir alanda cihad ve gaza edişi Saltıkname'de şöyle ge
rekçelendiriliyor ve adeti Osmanlı fetih ideali simgeleştiriliyor: 

" (Sarı Saltık) vakıa 3.leminde gördü kim bir pir gelüp eyitdi: Ya 
Server! Melamet çekme kim bu hallerde Hakk'ın hikmeti vardır. 
Berr ü bahrde senin ayağın basmaduğı yir olmaya. Hak Teala seni 
seyyah kıldı. İmdi bu yire geldiğinden murad şol dört cezire İslama 
gelüp müselman olmağiçündür . . . " 17. 

Sarı Saluk gazalarını, kendine mahsus efsunlu tahta kılıcıyla yapar. 
Bu kılıcı ona Hızır Peygamber vermiştir: 

"Ol saat Hızır Aleyhisselam yetişdi geldi. Şerifi ol yirden kapdı 
ırakda kodı. Aklı başına gelince ana bir kılıç sunuvirdi, ağaçdan idi, 
fıtratı demürden idi. Eyitdi: Bu kılıç Resul Hazretleri'nündür 
-salavatullahi aleyh- sana ruzi oldı. Pes Şerif alup anı izzetle sakladı.  
Hurma ağacından idi .  Taşı anun birle çalsa iki bölerdi. Daim 
yanında götürur idi" ıs. 

Bilindiği gibi Türk rnenakıbname edebiyaunda büyük pirler tahta 
kılıç taşırlar. Çünkü bu pirlik alametidir 19• Nitekim Ahrned-i Yesevi'nin 
de böyle bir tahta kılıcı vardır ve Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anadolu'ya ica
zetle halife olarak gönderirken onun beline bu tahta kılıcı kendi eliyle 
kuşaur. Bunun anlamı, gönderdiği bu halife gittiği yerde kendini ci
had ve gaza hususunda da temsil euneğe yetkilidir dernektir. Nitekim 
ileride göreceğimiz gibi, Vilayetname'de de Hacı Bektaş-ı Veli San Sal
tık'ı Rurneli'ne icazetle yollarken, vaktiyle Ahrned-i Yesevi'nin kendine 
yapuğı gibi, kendi tahta kılıcını bizzat Sarı Saluk'ın beline eliyle kuşa
ur. Böylece onu kendi adına Rumeli'nde cihad ve gaza ile görevlen
dirmiş olacakur. 

Bu türden özel silahlar kullanmak, Türk destani roman edebiya
unda yalnız Sarı Saluk'a ve Saltıkname'ye mahsus bir olay değildir. Me-

17 Ag.e. , Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. nüshası, v. 411 a. 
18 Ag.e. , !, 29. 
19 Türk dervişlerinin taŞıdıkları bu Tahta Kılıç ve onunla ilgili gelenek konusunda 

bk. Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri (Bektaşi 
Menakıbnamelerinde İslam Öncesi inanç Motifleri) , İletişim yay., İstanbul 2000, 2. bs., 
ss. 179-182. 
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sela Ebıimüslimname'de Ebfı Müslim-i Horasıini'nin, cevheri semadan 
inmiş özel bir baltası olduğu gibi20, Batralname'de Seyyid Battal'ın özel 
bir kılıcı vardır21• Saltıkname'de de Sarı Saltık, bu tahta kılıçtan başka, 
zikredilen kahramanların bütün silahlarına varis olduğu gibi, İran mi
tolojisindeki Dahhak'ın kılıcına, İslam geleneğinin büyük kahramanı 
Hz. Hamza'nın silahlarına da sahip olur. 

Sarı Saltık'ın kafirleri müslüman etmek için kullandığı iki yöntemi 
vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda anlatılan yöntemdir. Yani kafir 
askerleriyle doğrudan doğruya yüzyüze savaşarak onları yenmek ve 
sonra hayatlarını bağışlama karşılığında müslüman etmektir. Bu arada 
hazan kafirlerin ünlü pehlivan ve cengaverleriyle teke tek mübareze
lere girer ve onları pes ettirir. Onlan mübarezeye davet ederken genel
likle kendisini " Benem Saltık Gazi r' diye nara atarak tanıtır. Bu, SaJ
tıkname'deki San Saltık'ın bu gazi yanının, evliya yanına nispetle daha 
baskın olduğunu göstermektedir. Teke tek çarpıştığı kişilerden bir 
kısmı, rnüslümanlığı kabul ederek San Saltık'ın gaza arkadaşı ve can 
yoldaşı olurlar. Mesela Kaydafan, Alyon, Kakum ve Bertos bunlardan 
sadece birkaçıdır22• Bu tür cihad ve gazalarında San Saltık'a hazan Hı
zır ve İlyas Peygamber'ler23, hazan da Minuçehr, Gaytas ve Kanus gibi 
müslürnan cinler yardımcı olurlar24• Bunlar onun dostluğunu kazan
mışlardır. 

İkinci yöntem ise, daha çok Hıristiyan veya Yahudi rahiplerine uy
guladığı yöntemdir ki bu çok ilginçtir. Bu yöntem San Saltık'ın rnen
kabevi kişiliğinin en renkli yanlarından biridir. Buna göre San Saltık 
sık sık rahip kıyafetine girer; istediği bir manastıra veya kiliseye giderek 
orada rahiplerin dilinden konuşur; İncil'den veya Tevrat' tan ayetler 
okuyarak va'zeder, nasihatlarda bulunur, son derece alirnane teolojik 
tartışmalara girişir ve sonunda onları bilgisine hayran bırakarak asıl 
kimliğini açıklar ve hepsini rnüslürnanlığı kabule davet eder. Rahipler 
genellikle onu dinlerler ve müslüman olurlar. Bu tür olayların Saltık
name'de oldukça fazla örneği vardır. Mesela: 

"Çün Şerif hisar içine girdi, ol canibde dahi bir kilise vardı, kal'anun 
kapusına yakın idi. Ol büyük kiliseden �ağa ol kilise idi, müsfilir ka-

20 Bk. Melikoff, Abu Muslim, Le Porce-Hache du Khorassan dans la Tr.ıdit.ion Epi-
que Turco-Inmienne, Librairie Adrien Maisonneuve, Paris 1962, ss. 98-100. 

2ı Menakılrı Gazav:it-ı Seyyid Battal Gazi, İstanbul 1 287, 1,  7. 
22 Msl. bk. a .. g.e. , Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. nüshası, vv. 150 a-177 a. 
23 Msl. bk. a .. g.e. , 1,  32-33 ve daha başka yerlerde. 
24 Msl. bk. a . . g.e. , Topkapı Sarayı Miızesi Ktp. nüshası, vv. 174 b-180 b. 
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fırler anda mücavir olurlardı. Şerif toğrı ol kiliseye gelüp kondı . 
Eyitdiler: Kandan gelürsin didiler. Eyitdi : Sırf ilinden gelürem Ra

hul Ruhban'un oğlı Şem'un'am. Geldüm, kim ilimde kamillerdür 
<lirler bu yir papazları birle bahs idevüz kim ehil kimdür biline . . . . 

Üçyüz keşiş ve papaz ve patrikler ilerü gelüp bahs itdiler. Şerif cüm
lesin mülzem itdi. Andan durıgeldi, minbere çıkup va'za başladı, 
İncil tefsir itdi. Cemi'isi ağlaşdılar şöyle kim kendülerden 
gitdiler."25• 

Bu tür epizodlar, birkaç noktada dikkat çekiyorlar. Bir defa, 
" . . .  kıyafetine girme", sadece elbise değiştirme anlamında değildir. Sal

tıkname metni gözden geçirildiğinde, kendi deyimiyle bu 
" ... . kıyafetine -veya suretine- girme"nin, aynı zamanda aynen o rahibin 
fizyonomisine bürünme demek olduğu anlaşılır. Mesela bir yerde de 
San Saltık'ın "Şem'un b. Harkil suretine girdiğinden" bahsedilir26• Bir 
başka yerde Konstantinopolis'teki Hıristiyanlar, San Saltık'ı Aya Di
mitri suretinde görürler ve omuzlarına alarak manastıra getirirler27• 
Bu, San Saltık'a mahsus bir nitelik değildir. Seyyid Battal Gazi ve Melik 
Danişmend Gazi de sık sık böyle rahip kılık ve kıyafetiyle kilise ve ma
nastırlara girmişler28, İncil okuyarak va'z edip rahipleri� teoloji tartış
maları yapmışlar29 ve onları İlmen hezimete uğratarak müslümanlığı 
kabul etmek zorunda bırakmışlardır30• Bir diğer nokta ise, gerek bu 
adlan geçenlerin, gerekse Sarı Saltık'ın, gittikleri yerlerin dillerini ko
nuşabilme özellikleridir. Nitekim Saltıkname'de onun "on iki dili yazıp 
okuduğu" kaydedilmiştir31 •  Bu, Allah tarafından ona verilmiş bir üstün
lüktür. 

25 Ag.e., 1, 35 . Ayrıca msl. bk. 1, 71-72, 84-85 (Burada Yahudiler'e Tevrat'tan va'z 
verir. Bu, Yahudiler'le ilgili tek örnektir) .  

26 Ag.e., 1 ,  145. 
27 Ag.e. , 1, 37. 
28 Msl. bk. Menakıb-ı Gazavıit, 1, 60, 64; Melikoff, La Ceste, il, 69-70. 
29 Msl. bk. Memikıb-ı Gazavıit, I. 64, il, 39-40; Melikoff, La Ceste , aynı yerde. 
30 Msl. bk. Menakıb-ı Gazavıit, 1,70; Melikoff, La Ceste, il, 24-26. Bu tür ihtida et

tirme vak'alarına, Batt.alnıi.me'nin bir çeşit Bizans geleneklerindeki benzeri olan Digenis 
Akritas'ta da rastlanmaktadır. Bu Bizans destani romanında da Digenis Akritas, kafirlerle 
(Müslümanlarla) yapoğı savaşlarda ve tartışmalarda, onları mağlup ederek hıristiyan ya
par. Bu konuda yakınlarda iyi bir mukayeseli çalışma yayımlanmıştır : A. Argyriou, "La 
conversion comme motif literaire dans l'epopee byzantine de Digenis Akritas et dans la 
Conferencc des Oiseaux de Farid Uddin Attar", BF, XXV (1999) , ss. 143-152. Görüldüğü 
gibi bu, birbiriyle komşu ve şüphesiz ki rakip iki dinin, kendi toplumsal hafızalarında ra
kip dine olan üstünlüklerini ifade etmenin bir tezahürü olarak ta değerlendirilebilir. 
Dolayısıyla bu ihtida ettirme motiflerini her zaman bir gerçeklik olarak düşünmenin 
doğru olmadığı da ortaya çıkmaktadır. 

31 Ag.e., 1, 31. 
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Bundan başka Sarı Saluk'ın nice çeşitli kerametleri daha vardır. 
Mesela havaya yükselip yere düşmemek32, su üzerine seccade salıp üs
tünde yolculuk etmek33, ateşe veya içi su dolu kaynayan kazana girip 
yanmamak34 vb., genellikle velilerin inkarcılara karşı velayetlerini ispat 
için gösterdikleri türden kerametleri bir hayli fazladır. Bu da onun ga
zilik yanında sahip olduğu ikinci temel vasfını teşkil eder. F. W. Has
luck Sarı Saluk'ın bu tür kerametlerinin, İslam'ın Hıristiyanlık'tan üs
tün bir din olduğu mesajını vermeye yönelik olduğu göıüşündedir ki 35, 

makul bir açıklama olarak kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur. 
Fakat o bu kerametlerini, tasavvuftaki "kerametleri gizleme, 3.şikar et
meme" mahiyetindeki genel prensibin aksine, kafirlere veya kendini 
küçümseyen müslümanlara meydan okumak için kullanır. Bu vasfıyla 
Bektaşi evliyasına benzer. Bu kerametleri yüzünden kafirler onu sihir
bazlık ve cadılıkla suçlarlar, hatta Saltık-ı s:ihir (Büyücü Saluk) derler36• 
Onlara göre Sarı Saltık bütün Türkler gibi cadılık ve sihir bilir; bu 
yüzden onu öldürmek mümkün olmamaktadır: 

"Şerif yirinden durup şehre indi. Giderken yolı şehr öninde bir 
köpriye irişdi. Köpri başında bir kafir Şerife bakup eyitdi: Şol yiğit 
bugün ol oda yaktıkları Saluk'a ne benzer! Yoldaşlarından biri 
eyitdi: Bu Türkler sihir bilürler, oda yanmazlar. Kitablarda işitme
dün mi kim Seyyid Battal'ı kaç kez yakdılar, girü dirildi. Çiha bırak
dılar, girü çıkdı. Bu dahı anun oğlıdur, acep olmaya1"37• 

Sarı Saluk bu sayılan kerametleri sayesinde kafirlerle yapuğı bütün 
sava.şiardan hiç bir zarar görmeden ve öldürülmeden başarıyla çıkar. 
Fakat onun asıl en meşhur kerameti, bir ejderhayı öldürerek esir aldığı 
kral kızlarını kurtarmasıdır. 

ili- EJDERHA ÖLDÜREN KAHRAMAN : ŞERİF SAL TIK 

San Saluk'ın sözü edilen bu menkabesi, hiç şüphe yok ki onun en 
meşhur ve adeti onunla özdeşleşmiş menkabesi olup, Balkan Hıristi
yanları'nın yanında da muteber bir aziz olarak görülmesine yol açmış
ur. Bunun üzerinde biraz durmak ve analizini yapmak gerekiyor. 

255. 

32 Ag.e., 1, 30.37. 
33 Vı/ayetnıiıne HBV (mensur) , ss. 45-46; krş. Velayetnıime HBV (manzum) , ss. 254-

34 Ebu'l-Hayr-i Rumi, 1, 32-33; Evliya Çelebi, il, 135-136. 
35 Hasluck, Tedkikler, s. 1 18. 
36 Msl. bk. Ebu'l-Hayr-i Rumi, ı. 30, 32. 
37 Ag.e. , 1,  34. 
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Bu menkabe yazılı metin olarak, oldukça kısa bir epizod halinde 
Salukn:ime'de bulunmakta38, ondan sonra da sırasıyla Vilayetname-i 

Hacı Bektaş-1 Veli'de39, Vılayetn:ime-i Otman Baba 'da40 ve Evliya Çelebi 

Sey;ihatnameslnde yer almaktadır4ı .  Bu sonunucudaki versiyonu en 
uzun şeklidir. Şifahi olarak ta bugün Balkanlar'daki muhtelif ülkelerde 
halk arasında yine değişik versiyonlar halinde anlaulmaktachr. Ama 
hepsi temel kurgu ve vak'a olarak aynıdır. 

Bu meşhur ejderha menkabesinin Ebu'l-Hayr-i Rumi tarafından 
tesbit edilip Salukname'ye kaydedilen versiyonu muhtemelen en eski 
versiyon olabilir. Bunu şöyle özetleyebiliriz: San Saluk Aya Dimitri ve 
Aya Muson adlı cengaverlerle cenk edip onları yenerek müsüman et
tikten sonra, Ahmed adını verdiği Aya Muson'la Dobruç ili denilen 
yere varır; orada konaklar. Sarı Saluk'm şöhretini işiten ve ona hayran
lık besleyen Dobruç ilinin beyi Minas kendisini karşılamaya gelir ve ik
ramda bulunur. Sonra ondan, illerinde peyda olup kendilerine hayan 
zindan eden yirmi yedi arşın boyunda bir yılan (ejderha) dan bahseder 
ve onu öldürmesi ricasında bulunur. Minas bunu yapuğı takdirde bü
tün tebeasıyla müslüman olacağını eklemeyi de ihmal etmez. Bera
berce ejderin durduğu yere gelirler ve onun ne kadar büyük bir hay
van olduğunu görürler. San Saltık dört tekerlekli bir araba yapunr, 
içine gizlenir. Sonra arabayı yukarıdan aşağıya bırakunr ve böylece ej
derhanın yakınma gelir. Arabayı gören ejderha "gajgırıp" karşı durur. 
San Saluk hemen arabanın kapısını açıp bir ok atar. Can acısından 
kendini yere atan ejderha, ikinci okla telef olur. San Saluk bir ok daha 
atar. Bunun üzerine canavar can havliyle üzerine hamle eder. Bu defa 
San Saltık kılıcını çıkararak öyle bir vururur ki, ejderi ikiye biçer. 
Sonra hayvanın derisini yüzüp içine ot doldururlar. Orada bir de kilise 
vardır. San Saluk burayı kendine zaviye yapar. Yılanın içi ot  dolu ölü
sünü şan olsun diye oraya bırakırlar. Dobruç ilinin beyi sözünü nıtar ve 
kavmiyle gelip müslüman olur. San Saluk beyin adını İshak koyar ve 
yine Dobruç iline hükümdar tayin eder42• 

260. 

!8 Ag.e. , il, 21-35. 
39 Vılıiyetname HBV (mensur) , ss. 4647; krş. Velayetname HBV (ınanzum), ss. 25f>. 

40 Vılıiyetname OB, w. 77 b- 79 a. 
41 Evliya Çelebi, il, 133-136. 
42 Ebu'l-Hayr-i Rümi, il, 21-23.; krş. Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. nüshası, w. 243b-

244 a. 
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Vilayetname-İ Hacı Bektaş-ı Veli'deki menkabe ise şöyledir: Hacı 
Bektaş-ı Veli, beline kendi eliyle tahta kılıcını kuşatuğı Sarı Saluk'ı 
Rumeli'ni müslüman etmek üzere görevlendirir ve yanına Ulu Abdal 
ve Küçük Abdal lakaplı iki dervişini de yoldaş eder. Bunlar seccade 
üzerinde Karadeniz'i geçip Rum ülkesine ulaşırlar. Burada Kaligra de
nilen yerde bir kaleye gelirler. Kale "Laz oğlanları"ndan bir kafir beyi
nindir. San Saltık ve iki dervişi gizlice kaleye girerler. Orada yedi başlı 
bir ejderha vardır ve kaleyi işgal ettiği için, ahali canından bezip kor
kuyla başka bir kaleye sığınmışur. Sarı Saltık ejderhanın yanına gelir. 
Ejderha korkunç bir şekilde haykırır. Beriki bir nara atarak ejderhanın 
yedi başına birer ok fırlatır. Oklar hayvanın başlarını delip arkadan çı
karlar. Ejderha can acısıyla hemen Sarı Saluk'ı kuyruğuyla yakalayıp 
sımsıkı sarar. Sarı Saluk can havliyle kurtulmaya uğraşırkan kılıcını 
kullanmayı akıl edemez, Hacı Bektaş'ı imdadına çağırır. Tam o sırada 
Hacı Bektaş Sulucakaraöyük'te oturmuş Hızır Peygamber'le sohbet et
mektedir. Durum kendisine malum olan şeyh, hemen Hızır Peygam
ber'den Sarı Saltık'a yardım etmesini rica eder. Hızır Peygamber bir 
anda ejderhanın yanında belirir ve Sarı Saluk'a tahta kılıcını kullan
masını söyler. San Saltık hemen kılıcını çekip ejderhanın başlarını bi
rer birer keserek hayatına son verir. O sırada Ulu Abdal ile Küçük Ab
dal da oraya gelirler, durumu görüp memnun olurlar. Derhal kalenin 
beyine haber salınır. Bey ve tebeası gelip ejderhanın öldürüldüğünü 
görünce, Sarı Saluk'a minnetlerini sunup hemen müslümanlığı kabul 
eder ve muhip olurJar43. 

Vilayetname-İ Otman Baba'daki versiyonun ise baştarafı Vılayet

name-i Hacı Bektaş-ı Veli'deki versiyonun kısa bir özeti halindedir. An
cak buradakinde, orada olmayan bazı kısımlar vardır ki, şöyledir: Ka
lenin padişahının adı Dobra Han'dır. Ejderhanın ortadan kayboldu
ğunu, ancak üç yabancının orada belirdiğini kendisine bildirirler. Pa
dişah adamlarıyla gelir; o üç kişiyi (San Saluk, Ulu Abdal ve Küçük 
Abdal) görür; kim olduklarını sorar. Sarı Saltık denizin öte yakasından 
geldiklerini ve ejderhayı öldürenin kendisi olduğunu söyler. 

Bunun üzerine padişah hemen o memleketin ulu keşişine haber 
salıp yanına çağırtır. Keşişten bu üç kişinin doğru söyleyip söylemedik
lerini ortaya çıkarmasını ister. Belindeki tahta kılıcı ve heybetli duru
şuyla Sarı Saluk keşişin dikkatini çeker. Keşiş onun "cadü" olduğuna 

43 Vilayetnıime HBV (mensur) , s.s. 4547; krş. Velayetnıime HBV (manzum) , s.s. 256-
260. 
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karar verir ve durumu padişaha söyler. Çünkü ona göre koca denizi 
gemisiz geçmek bir insan için mümkün değildir. Sınamak için San Sal
tık'ın boynuna bir değirmen taşı bağlayıp denize atarlar; fakat o he
men geri su yüzüne çıkar, boğulmaz. Üç defa daha atarlar, yine çıkar. 
Dördüncüye sıra geldiğinde Sarı Saltık padişaha, yaptığı şeyi kimin tel
kiniyle yaptığını sorar. Padişah yanındaki keşişin telkiniyle yaptığını, 
çünkü onun büyük bir evliyi (aziz) olduğu cevabını verir. Bunu üze
rine Sarı Saltık asıl evliyanın kendisi olduğunu, keşişle imtihana çekil
mek istediğini söyler ve bunun için de keşişle beraber altında ateş ya
nan içi su dolu büyük bir kazana girmeyi teklif eder. Keşişin direnme
sine rağmen padişah bu teklifi kabullenir; ikisi birlikte kazana girerler. 
Kazanın altına büyük bir ateş yakılır. Uzunca bir süre sonra kazanın 
kapağını açarlar; San Saltık sapasağlam çıkar, fakat keşiş haşlanıp öl
müştür. Bu kerameti gören kafir padişahı ve tebeası samimi müslüman 
olurlar. San Saltık kazanda iken kerametle durumu gören Hacı Bektaş, 
yanındaki mermere eliyle su serpmektedir. Yanındakiler sebebini sor
duklarında ise, Sarı Saltık'ın terlemesine engel olmak için yaptığını 
söyler44 . 

Vılayetname-i Otman Baba'daki bu versiyonun ikinci kısmındaki 
Sarı Saltık'ın keşişle ateşte kaynayan kazana girme epizodu, aslında Sal

tıkname 'de de mevcut olmakla birlikte, ejderha öldürme epizodundan 
tamamen ayn olarak başka bir vesileyle anlatılır. Yalnız buradaki versi
yonda, San Saltık ve keşiş ayrı ayrı kazanlara girerler. Keşişin adı Kilig
rad'dır45. Belli ki bu epizod Kaligra denilen yerle ilgilidir ve Vılayet

name-i Otman Baba'da her iki epizod birleştirilmiştir. Aşağıda görüle
ceği gibi, Evliya Çelebi'nin versiyonunda da her iki epizod birbirine 
bağlı olarak bir tek menkabe halinde sunulur. 

Evliya Çelebi Sey.ihatnameslndeki versiyona gelince, yukarıda da 
işaret olunduğu gibi bu, ejderha menkabesinin en tafsilatlı versiyonu
dur. Evliyi Çelebi, "Menakıb ve Sebeb-i İnşa-yı Tekiyye-i Kaligra Sultan 

yani San Saltık" başlığıyla naklettiği buradaki rivayeti, Kaligra'daki San 
Saltık Tekkesi'nde yaşayan Bektaşi dervişlerinden zaptetmiştir. Ona 
göre Hacı Bektaş-ı Veli Yesü şehrinde Hace Ahmed-i Yesevi'den cihaz-ı 
fakrı alarak üç yüz yetmiş dervişiyle beraber Rum diyarına gelirken, 
yanında Kaligra Sultan, yani Sarı Saltık da vardır. Birlikte doğrudan 
Orhan Gazi'nin yanına gelirler ve Bursa fethine katılırlar. Fetihten 

44 Vilayetnıime OB, w. 77b-79 a. 
45 Ebu'l-Hayr-i Rumi, II, 31-33. 
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sonra Hacı Bektaş Sarı Saltık'ı yeuniş kadar dervişle Moskov, Leh, Çeh 
ve Dobruca diyarına gönderir. " Dobruca'da bir böcük var am öldürivir, 

ibadullahı şerrinden kurtar" diyerek eline bir tahta kılıç, bir seccade, 
bir davul, bir kudüm ve bir de alem verip yollar. 

Sarı Saltık ve dervişleri Dobruca'ya doğru yola çıkarlar. Denize 
postlarını serip doğruca Kaligra kalesine gelirler. Buradan aynı şekilde 
defve kudüm çalarak bir günde Kırım'a çıkarlar. Oradan Moskov diya
rında Heşdek taifesine (Kırım'ın müslüman Tatarları) ,  oradan Leh di
yarında Lipka taifesine (Polonya müslümanları) varmışlar ve kıyafet 
değiştirerek Daniska iskelesine gelmişlerdir. Burada İsvet Nikola (Saint 
Nicolas) yahut Sarı Saltık adında bir rahiple buluşur ve onunla dost
luğa başlar. Bir süre sonra onu öldürerek cesedini gizler. Kendisi zaten 
sarışın olduğu için farkedilmeden burada nice yıllar San Salok hüviye
tiyle binlerce insanı gizlice müslüman eder. Daha sonra buradan Pra
vadi kalesine gelir. Oradan da def ve kudüm çalarak Dobruca kralıyla 
buluşur. 

Kral ülkesinde bir ejderha peyda olduğunu, Karadeniz sahilinde 
bir yalçın kaya üzerinde yaşamakta olup nice insanı yediğini, şimdi ise 
sıranın iki kızına geldiğini, onları ejderha gelip alsın diye Dobruca 
ovasında büyük bir direğe bağladıklarını söyler ve eğer keramet sahibi 
biriyse kendilerini bu ejderhadan kurtarmasını rica eder. Sarı Saltık 
kralın ve tebeasının müslüman olmaları şartıyla teklifi kabul eder. Kral 
ejderhayı öldürdüğü takdird� bu şartı yerine getireceğine söz verir. 
Bunun üzerine Sarı Saltık kraıın papazını kılavuz olarak yanına alır ve 
dervişleriyle birlikte def ve kudüm çalarak Dobruca sahrasına, kızların 
direğe bağlı olduğu yere doğru yola çıkar. Kızları kurtarıp bir yere 
gizler ve direğin yanına gelerek ejderhayı beklemeğe başlar. Derken 
ejderha kükreyerek gelir. Dervişler defve kudümlerini çalmağa başlar
lar. Sarı Saltık hemen tahta kılıcıyla ejderhanın bir kellesini uçurur. 
Arkasından birini daha keser. Ejderha can acısıyla kaçar ve mağarasına 
sığınır; Sarı Saltık da peşinden seğirtir. Ama ejderha hemen onu yaka
layıp iyice sıkar. Bunun üzerine o da kendini oradaki kayaya yaslar ve 
oradan kuvvet alır. Bu arada ejderin dermanı kesilir ve Sarı Saltık'ı bı
rakır. O da serbest kalır kalmaz hemen kızları sakladığı yere gider. Bu 
arada kılavuz olan papaz, ölmüş ejderin yanına seğirtir ve iki kulağını 
bir de dilini kesip yanına alarak krala koşar ve ejderi öldürdüğünü 
söyleyip kulakları ve dili krala gösterir. Daha sonra San Saltık kızlarla 
beraber gelir ve olup biteni anlatır, kızlar da şahitlik ederler. Kral şüp-
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heye düşer; çünkü papaz ejderi kendisinin öldürdüğünü iddia eunek
tedir. Bu durum üzerine Sarı Saltık, ejderi öldürmenin ancak kera
metle mümkün olacağını söyler ve kimin keramet sahibi olduğunu 
anlamak üzere krala, keşişle kendisini bir kazana koyup kaynaunalarını 
teklif eder; zira keramet sahibi olan sağ kalıp diğeri ölecektir; böylece 
yalan söyleyen cezasını çekmiş olacaktır. 

Kral bu teklifi kabul eder. Rahipler Sarı Saltık'ın ellerini bağlayıp 
içi su dolu bir kazana koyarlar. Dervişler de papazı aynı şekilde sıkıca 
bağlayıp Sarı Saltık'ın yanına oturturlar. Kazanın altına kuvvetli bir 
ateş yakılır. Bu arada Kırşehir'de durum Hacı Bektaş'a malum olur; 
Allah'tan ona yardımcı olmasını diler. O sırada yanında oturmakta ol
duğu kayadan su akar. Bu Sarı Saltık'ın teridir ve Hacı Bektaş tuzu bu 
kayadan hasıl olmuştur. 

Bir müddet sonra kazanın ağzı açılıp bakıldığında, Sarı Saltık'ı 
tere baunış bir halde, papazı ise yalnızca iskeleti kalmış olarak bulur
lar. Bu kerameti gören Dobruca kralı hemen yedi bin kişi ile müslü
manlığı kabul eder; adını Ali Muhtar koyarlar. Bu Ali Muhtar o gün
den sonra müslüman olmayanlara karşı gazaya çıkar, fetihler yapar. 
Orhan Gizi'ye elçi gönderip tibiiyyetini arzeder. O da krala kadı, tuğ 
ve alem gönderir46• 

Evliya Çelebi'nin naklettiği şu rivayet, görüldüğü gibi çok teferru
atlıdır ve tıpkı Viliiyetniime-i Otman Baba'daki gibi ejderi öldürme ve 
kaynayan kazanla imtihan epizorlarını birbirine bağlı olarak sunmak
tadır. Ancak Evliya Çelebi'de ondan farklı olarak, Sarı Saltık'ın ejder
hayı öldürdüğü yer Kaligra kalesi değil, tıpkı Saltıkname'nin versiyo
nundaki gibi, Dobruca ilidir. 

F. W. Hasluck'un Bektaşi propagandasına bağladığı, bize göre ise 
daha Bektaşilik ortada yokken ilk Osmanlı fetihleriyle buralara gelmiş 
olan Kalenderi dervişlerinin faaliyetleriyle ilgili bu menkabenin bir de 
Arnavutluk versiyonu vardır. Bu versiyonu daha önce Hasluck tespit 
euniş ve özet olarak Bektaşilik Tedkikleri ile Christianity and Islam 'da 
yayımlamıştır47• Bu ilginç versiyonun daha geniş bir metnini ise Hasan 
Kaleshi tesbit euniştir. Buna göre Kruja'da bir ejderha peyda olmuştur. 
Bu ejderha geceleri bir mağarada uyuyor, gündüzleri ise kilisede gü-

46 Evliya Çelebi, 11, 133-136. 
47 Bk. Hasluck, Tedkikler, ss. 69, 1 18; krş. aynı yazar, Christianity, il, 434-436, 577-

578. 
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neşleniyormuş. Bu arada yemek için hergün sırayla kendisine şehir 
halkından bir insan sunulmasını istiyormuş. Bu isteğine karşı çıkıldığı 
takdirde bütün şehri alt üst etmekle tehdit etmiş. Birçok genç bu ej
derhayı öldürmeyi denemiş, ama hiç biri başaramamış. Tam o gün 
şehre ak sakallı bir ihtiyar derviş gelmiş. Bu, Sarı Salnk imiş. O gün sıra 
Kruja kıratının çok güzel olan kızına gelmiş. Kız ağlayarak ejderhanın 
kendisini alacağı dağa doğru çıkmaya başlamış. Yaşlı derviş de merak 
edip peşinden gitmiş ve ağlamasının sebebini sormuş. Böylece kızdan 
ejderhanın hik.ıiyesini öğrenmiş ve onu teselli edip oraya beraber gide
ceğini söylemiş. Gün batmadan dağın tepesine ulaşmışlar. Ejderhanın 
nefesinden etraf cehennem gibi sıcakmış. İhtiyar derviş canavarın ya
nına gidip ona meydan okumuş. Beriki üç defa ona saldırmış fakat bir 
şey yapamamış. Bunun üzerine derviş tahta kılıcını çekmiş, ejderhaya 
saldırınca, hayvan o zamana kadar görmediği ve beklemediği bu dav
ranıştan korkup mağarasına kaçmış. Derviş de peşinden gitmiş orada 
ejderhanın yedi başını tahta kılıcıyla birer birer kesmiş; dilini de kesip 
çantasının içine koşmuş. Kurtulan kıratın kızı, babasının yanına dön
müş. Kral çok sevinmiş ve ejderhayı öldüren kim ise kızını ona verece
ğini ilan etmiş. Pekçok kimse bu işi kendilerinin yapuğını iddia ederek 
ortaya çıkmışlarsa da bir şey ispat edememişler. Kız ise kendini asıl 
kurtaranın meydana çıkmasını beklemiş. Sonunda yaşlı dervişi bulup 
getirmişler. Kimse bu işi onun yapabileceğine inanmamış. Ama kız 
olanı biteni anlatmış ; bu arada derviş de çantasından ejderhanın dilini 
çıkarıp ortaya koymuş. 

Kıral va' dini tutup kızını dervişe vermek istemiş, fakat o kendisinin 
evlenemiyeceğini, ancak ejderhanın mağarasında ikametine müsaade 
edilmesini ve hergün yemeğinin oraya gönderilmesini rica etmiş. Kıral 
bu isteği memnuniyetle kabullenmiş ve o günden sonra derviş ejder
hanın ikamet ettiği mağarada yaşamağa başlamış. Bir süre sonra kıratın 
adamları, bir tahta kılıçla koca bir ejderhayı öldürüp dağı ikiye bölen 
bu ihtiyar dervişin kendilerine kötülük yapabileceğini anlatarak kıralı 
ikna edip ondan kurtulmaya karar vermişler. Ne var ki Sarı Saluk'a 
hergünkü yemeğini getiren adam, ona mürid olmuştur ve olanı biteni 
kendisine haber verir. San Saluk bu haberi alır almaz, -upkı Hızır Pey
gamber gibi- üç adımda Korfu adasına geçer. Nereye basn ise orada izi 
kalır. Orada ölünceye kadar yaşar ve ölünce de oraya defnedilir. Atuğı 
adımlarda ayak basuğı her yer mukaddes addedilerek oraya bir tekke 
yapılmış ve haurası taziz ve takdis edilmiştir48• 

48 Kaleshi, .. Albanische legenden um Sarı Saltuk", ss. s21.g24, 
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Görüldüğü gibi bu ünlü menkabe, Saltıkmime'den Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi'ne gelinceye, yani XV. yüzyıldan XVII. yüzyıla gelinceye 
kadar basitten gelişmişe doğru zaman içinde teferruatta zenginleşmiş
tir. Saltıkname'nin versiyonunda Hacı Bektaş faktörü ve kral kızları 
motifi ile kaynayan kazan epizodu yoktur. Daha önce de belirtildiği 
üzere, bu epizod Hacı Bektaş'la ilişkilendirilerek ayrı bir menkabe ola
rak Saltıkname'de yer alıyor. Burada haura ister istemez iki ihtimal ge
liyor: Ya Ebu'I-Hayr-i Rumi esasında bu menkabeyi bir sebeple iki ayn 
menkabe haline getirmiştir (hangi sebeple?) veya onun derlediği kişi 
veya kişiler ona böyle anlatmışlardır. Her hfilü karda bunu hiç bir vakit 
bilemiyeceğiz. 

Kralın kızları motifi ise yalnızca Evliya Çelebi'nin versiyonunda or
taya çıkıyor ve bu versiyon bu haliyle, aşağıda temas edeceğimiz Saint 
Georges menkabesine gerçekten çok benziyor. Bu da muhtemelen Sa
int Georges'un bu çok tanınmış menkabesinin zamanla Sarı Saluk'ın
kine eklenmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. 

Şimdi burada başka bir mesele ortaya çıkmaktadır. Eğer menfil<.ıb
nameler karşılaştırmalı olarak incelenecek olursa, Sarı Saltık'ın ej
derha öldüren tek Türk velisi olmadığı görülecektir. Mesela bugünkü 
Elvançelebi Köyü'nde (Çorum-Mecidözü) , XIV . yüzyılda Elvan Çelebi 
zaviyesini kurarken, dedesi Baba İlyas'ın böyle ejderhalı bir menkabe
sinin teşekkül ettiği anlaşılıyor.49 Naklettiği olayların büyük bir kısmı 
Amasya ve dolaylarında geçen Danişmendname'de Melik Danişmend
'in de Deryanos Manasurı'nda bir ejderha ile çarpışuğı yazılıdır.50 Bu
günkü Yozgat yakınında Osmanpaşa Tekkesi adıyla anılan köydeki za
viyesinde XIII. yüzyılda yaşamış Türkmen şeyhlerinden ve Babai halife
lerinden Emirci Sultan'ın Çin'de bir ejderle savaşıp öldürdüğüne dair 
hayli ilgi çekici menkabeyi XVI. yüzyılda Ali bizzat yerinde tespit etmiş
tir. 51 

Bektaşi Evliyasından bilinen Hacım Sultan, Hacı Bektaş'ın halifesi 
sıfauyla yakın adamı Burhan Abdal'la birlikte Germiyan iline giderken 
Susuz denilen mevkide, Banaz suyunun karşı yakasında yol üstüne 

49 Eyice, s.227-228. Burada yazar XVI. yüzyılda zaviyeyi ziy:iret eden Dernschwam ve 
Busbecq'in şehadetlerine dayanarak Saint Georges'la ilgili menkabenin Baba İlyas'a 
uyarlandığını ıafsilanyla göstermektedir. 

50 Melikoff, La Geste, il, 75-77. 
51 Menkabenin metni için, bkz. Gelibolulu Mustafa Ali, Künhü'J-Ahbıir, İstanbul 

1270, V, s.59-60. 
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yatmış bir ejderha görür. Hacım Sultan Burhan Abdal'la beraber ej 
derhaya yakaşır. Ejderha taarruza geçerken Hacım Sultan ağzından 
korkunç bir ateş çıkarır. Ejderha oturduğu yerde yanıp kül olur. Böy
lece Hacım'ın ünü etrafa yayılır.52 Bu menkabenin daha geniş bir şekli 
Hacım Sultan'ın kendi menfilubnamesinde de mevcuttur53• Dikkat edi
lirse , aslında ağızdan ateş çıkarmak ejderhalara mahsus bir özellik 
iken, burada bu özellik Hacım Sultan'a verilmiştir. 

Ounan Baba Vilayetnamesı"nde anlauldığına göre, Belgrad köyle
rinden birinde yaşayan zengin bir köylü ve çocukları Belgrad pazarına 
giderken Balçıkhisarı denilen yerde korkunç bir ejderha ile karşılaşır
lar. Köylü Otman Baba'nın gerçek veli olduğuna inanmamakta ve 
kendisini horlamaktadır. Ejderha adamı kuyruğuyla belinden yakala
yıp yere çarpar ve öldürecek hale getirir. Adam aklına gelen bütün vel
ileri birer birer imdadına çağırırsa da kurtulamaz. O sırada birden ak
lına Ounan Baba'yı çağırmak gelir. Çağırır çağırmaz onu karşısında 
bulur. Böylece Otman Baba sayesinde canını kurtaran zengin köylü 
tövbe eder ve ona mürid olur. 54 

Koyun Baba Vilayetnamesi'nde de bu ejderha ile savaş menkabe
sinin değişik bir şekli anlatılır. Rivayete göre Koyun Baba Osmancık 
bölgesine geldiğinde, yörenin köylüleri geyikten doğan bir ejderhanın 
kendilerine zarar ziyan verdiğin"den şikayet ile Baba' dan kendilerini bu 
beladan kurtarmasını isterler. Koyun Baba köylüleri kırmaz ve Kızılır
mak'tan su içmeğe giuniş olan ejderhayı bulur. Hemen elindeki asa
sıyla vurup "taş ol bre mel'un!"  diye bağırır. Bunu derdemez ejderha 
oracıkta hemen taş kesilir55. Böylece kurtulan köylüler kendisine teşek
kür edip müridi olurlar.56 

Demir Baba da ejderha öldüren büyük evliyadandır. Vilayetname
sinde kendisinin ejderha öldürdüğüne dair bir kaç menkabesi anlau
lır.57 Fakat asıl Moskov diyarındaki bir ejderha ile savaşı ilgi çekici gö
rünüyor. Çünkü bu menkabe, Sarı Saluk'ınkine çok benziyor. Vilayet-

52 A.g.e., s.84-87. 
53 Derviş Burhan, Vilayetnanr-i Hacım Sultan (Das Vılıijet-nıime des Hıidschim 

Sultan) , nşr. R Tschudi , Berti n 1914, s.75-7 6. 
54 Vılayetnıime OB, v. 92a-b. 
55 Bu taş kesilme motifine dair bk. Saim Sakaoğlu, Anadolu Türk Efsanelerinde Taş 

Kesilme Motifi, Kültür Bakanlığı yay . •  Ankara, 1980. 
56 Bkz. Vilayetname-i Koyun Baba Sultan, Ankara Milli Kütüphane, mikrofilm ar

şivi, nr. 3038, v. 16a-18a. 
57 Vılayetnıime-i Demir Baba, hzr. Bedri Noyan, Can yay., İstanbul 1976. s. 88-92. 



SARI SALTIK 55 

namesine göre Demir Baba Moskov diyarındaki ahaliyi hayatından 
bezdiren ejderhayı oranın kralının ricası üzerine öldürür ve kral başta 
olmak üzere bütün tebeasını müslürnan yapar ve kendine mürid edi
nir. Kral ayrıca Demir Baba'ya bir sürü alun ve koyun verir.58 

Şunu derhal belirtelim ki, bu menkabenin bizzat San Saluk'a has 
olmadığı daha bu yüzyılın başında araşurıcıların dikkatini çekmişti. 
Çünkü Bulgaristan, Arnavutluk vs. de mevcut Sarı Saluk'a ait olduğu 
söylenen türbeler civarında yapılan araşurmalar, söz konusu menka
benin Bulgaristan• da Saint Nicolas veya Elie (İlyas Peygamber) ; Arna
vutluk' ta Saint Georges (Aya Yorgi) hakkında nakledildiğini ortaya çı
karmışur. Bu yüzden]. Deny ve F. W. Hasluck, menkabenin ilk Bektaş
iler'ce türbelerin bulundukları yerlerde Sarı Saluk'a mal edildiğini, 
dolayısıyla Vılayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli, Salukname ve Sey;ihatna

me'ye bu kanalla geçmiş olabileceğini ileri sürmüşlerdi.59 

Gerçekten Saint Georges'un bazı Grek hagiographe'ları (aziz ha
yau yazanlar) tarafından zapta geçirilen menkabesi incelendiğinde bu 
fikre kaulmamak mümkün değildir. Çünkü menkabe aynen Sarı Salu
k' ınki gibi cereyan etmekte, upkı Evliya Çelebi rivayetindeki gibi, ej
derhadan kurtarılan kral kızlarından bahsolunmakta 60, sonunda kralın 
ve tebaasının, Sarı Saltık'ın menkabesindeki topluca müslümanlığa 
geçiş olayı gibi toptan Hıristiyanlığa geçişlerinden söz edilmektedir61 • 

Ne var ki, Hıristiyan azizlerinin menkabeleri üzerindeki çalışmala
rıyla ünlü H. Delehaye'in tesbitine bakılırsa, bu menkabe ejderha ile 
mücadelesiyle tanınmış Saint Georges'un62, hiçbir eski ve orijinal men
kabe koleksiyonunda bulunmamaktadır63• Yazar bunun, esasında bu
günkü Çorum-Mecidözü arasındaki Elvançelebi Köyü' nün yanında 
eski Eukhaita'da yaşayan Saint Theodore adlı daha eski bir azize ait ol-

58 Bkz. a.g.e., s.  94-97. 
59 Deny, "Sary Saltyq et le Nam de la Vılle de Babadaghi", Melanges Emile Picot, 

Paris, 1913, ll, 12-14; Hasluck, Tedkikler, s.74, 1 18. 
60 Krş. Evliya Çelebi, il, 133-138. 
61 H. Delehaye, Les Ugendes Grecques des Saints Miliı:aires, Paris 1909, s. 74-75. 
62 Doğu ve bau Hıristiyan ikonografisinde Saint Georges daima yaya veya at üs

tünde bir ejderhayı m�zrağıyla yaralamış olduğu halde temsil edilmiştir. 
63 Delehaye, Les ligendes Hagiographiques, Bruxelles 1955, 4. bs., s.180. Zaten S. 

Eyice de Saint Georges'un gerçekte Hıristiyanlık öncesi bir ilkçağ Anadolu tanrısının 
Hıristiyanlaştırılmış şekli olduğunu belirtmektedir (bkz. Eyice, "Çorum'un Mecitözü'nde 
Aşık Paşa Oğlu Elvan Çelebi Ziviyesi", TM (1969), s.227) . 



56 SARI SALTIK 

duğunu delilleriyle göstermektedir. 64 Bütün bunlar, ejderha kültünün 
Hıristiyanlık dönemi Anadolu' suna yabancı olmadığını gösterir. 

O halde dünyanın birçok yerinde kötülüğün veya şeytani eğilimle
rin bir sembolü olarak efsane ve masallarda yer alan ejderha ile müca
dele motifinin kaynağı nedir? Bu menkabe veya efsanelerin kökü ne
reye veya nerelere dayanıyor? Bu konuda, gerilere doğru gidilecek 
olursa, çeşitli antik kültürlerde bu ejderha ile mücadele motifinin 
daha eski ve farklı yerlerdeki örneklerine dair bazı veriler elde etmek 
mümkün görünüyor. Mesela Anadolu'nun antik çağında Etiler döne
mine ait bir ejderha ile mücadele efsanesi, Boğazköy Arşivi'nde ele ge
çen tabletlerde okunmuştur. Burada fıruna ve Gök Tanrısı ile İllu

yanka adındaki ejderha arasındaki bir mücadele anlatılmaktadır. Bu 
efsaneye göre Gök Tanrısı, bu mücadelesinde önceleri İlluyanka'ya 
yenilirse de, sonra kuvvetini toplayarak giriştiği yeni bir mücadelede İl

luyanka'yı öldürmeyi başarır65. M. Eliade Etiler'in bu efsanesine benze
yen, fakat daha geç devirlere ait, Zeus ile dev yılan Typhon arasındaki 
bir mücadeleyi de zikretmektedir66. 

Hakikatte Etiler'in bu efsanesinin de onlara mahsus olmadığı, 
Mezopotamya' da M.Ö. III. binlerde Sümerler' de, il. bin içinde Babilli
ler'de bu "Tanrı ve ejderha mücadelesi"ni anlatan orijinal efsaneler 
bulunmuştur. Sümerler' de Tanrı Enki, Tanrıça Erechkigal'in ejderha 
Kur tarafından kaçırılması üzerine onunla mücadele ederek yener ve 
Tanrıçayı kurtanr67• Babil'de ise, M.Ö.1950'lerde büyük Tanrılar ara
sına giren Marduk'un, Tiamatu adında muazzam bir deniz ve kaos ej
derini öldürdüğüne ve onun parçalarından dünyayı yaratbğına dair bir 
efsanenin mevcudiyeti biliniyor68. İşte Etiler'deki fıruna ve Gök Tanrısı 
ile ejderha İlluyanka arasındaki mücadeleyi anlatan bu efsanenin, Sü
mer ve Babil efsanelerinden aktarıldığı ve onlar gibi kozmolojik mahi
yette olduğu ileri sürülmüştür. Hatta uzmanlara göre, Yahudi mitoloji
sindeki yedi başlı ejderha efsanesi de Mezopotamya kaynaklıdır69• Gö
rüldüğü gibi, Sarı Saluk'ın katlettiği ejderha da yedi başlıdır. 

64 Delehaye, Les Ugendes Grecques, s.1 1 ,  15.  Saint Thedore'un menkabesi için 
bkz. s.20, 38. 

65 E. O. James, Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien , Paris, 1 960, s .189-
190; Eliade, Histoire des Croyances et des ldees Religieuses, Paris, 1976, 1, 158. 

66 Eliade, aynı yerde. 
67james, s.188. Bu efsanenin farklı üç rivayeti için müteakip sayfalara bakılmalıdır. 
68 Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, AÜ. İlahiyat Fakültesi yay .. Ankara 

1955, s.35, 42. 
69 James, s .189, 197. Gerçekten Tevrat'ta Yehova'ıun Rahab veya Levyatan diye 

farklı biçimde adlandırılan bir ejderha ile savaşı yer almakt;ıdır (bkz. Eyub, 8, 26; İşaya, 
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Eldeki bilgiler, ejderha ile mücadele motifinin bir de İran'ın eski 
dinleri ile bağlanulı bir cephesi bulunduğunu gösteriyor. İran dinleri 
üzerinde yapılan araştırmaların meydana çıkardığına göre, İran'da 
Zerdüşt öncesi devirde, Ortaçağ İslam dünyasındaki fütüvvet teşkili
una benzer bir "genç erkekler teşkilau"nın olduğu görülmektedir. Yan 

dini bu teşkilat üyelerinin, Fraetaona ( Şehname'nin Feridun'u) veya 
Karasaspa (Gerşasp) adında, "ejderha öldüren bir kahramanı" takdis 
ettikleri bilinmektedir. Ayrıca ejderhanın kendisi de Azi Dahaka adıyla 
mitolojik ayinlerinde önemli bir rol oynamaktaydı. Eski İran'daki ej
derha öldüren bu kahramanın, efsanelere göre, öldürdüğü ejderhanın 
kaçırdığı kadınlarla da evlendiği nakledilmektedir70• 

Şehname'de, bu eski inancın canlı örneklerini bulabiliyoruz. Feri
dun'un bizzat kendisi, bir gün oğullarını sınamak için ejderha kılığına 
girmiş, coşarak ağzından ateş püskürmüş tür 71 •  Meşhur Zil de Keşef 
Nehri'nden çıkan ve bütün civar halkı korku ve dehşet içinde bırakan 
bir ejderha ile savaşmış ve gürzüyle kafasını ezerek öldürmüştür72• 
Aynı, şekilde Zfil'in yiğit oğlu Rüstem, au Rahş'ın yardımıyla bir ejder
hayı yenmiş ve kılıcıyla başını kesmiştir 73• 

Ejderha kültünün bilhassa Orta Asya' ve Çin'de de yaygın oldu
ğunu çok iyi biliyoruz. Eski Türkler' de ejderhalı destanlar ve ejderha 
kültüne ait bazı inançlar bulunduğunu gösteren bilgiler vardır. Haur
lanacağı gibi, Oğuz Kağan'ın meşhur destanında onun böyle ejderha 
cinsinden bir yaraukla ormanda mücadelesini nakleden bir kısım 
mevcuttur74• Türkler'in Müslüman olmalarından sonra yeni dine uyar
lanan bu destanın çok eskilere ait olduğu malumdur. Hayli eski bir Al
tay masalında da, Kara Atlı Pergen adındaki bir kahramanın, yedi kat 

27, 51) ,  ki söz konusu Babil efsanesine çok benzemektedir. Zaten Tevrat'ın Babil esare
tinden sonra kaleme alındığı biliniyor. 

70 Gco Wıdengren, Les Religions de l'Iran , Payet, Patis 1968, s.39-40, 62. 
71 Firdevsi, Şehname, tercüme Necati Lugal, Milli Eğitim Bakanlığı yay., İstan

bull967, 3. baskı , s.l lf>.117. Bu hikaye Ahi Evren'e ait bir menkabeyi haurlatmaktadır. 
Rivayete göre Ahi Evren, Hacı Bektaş'ın velayetine inanmayan mollaları ejderha şekline 
girerek korkutmuş ve böylece inkarlarından vazgeçirmiştir (bkz. Vilayecnii.me HBV 
(mensur) ,  s.58-59). 

72 Firdevsi, I, 29f>.298. 
7' Ag.e. , II, s.91-96. 
74 Destanın bazı rivayetlerinde Oğuz Kağan'ın savaşuğı yarauğın ejderha olduğu 

zikredilmekle beraber (msl. bk. Orkun, Türk Efsaneleri, İstanbul, 1943, s.20-21 ) ,  tam 
olarak ne idiği belli değil gibidir. Ôgel bunun gergedan cinsinden yahut bu cinse benzer 
bir hayvan olmasının kuvvetle muhtemel bulunduğunu yazıyor (bkz. Bahaeddin Ôgel, 
Türk Mitolojisi, TTK. yay .. Ankara 1971,  1, 319-320) . 
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göğün ötesinde mavi deniz içinde bir canavarla yedi yıl mücadeleden 
sonra onu öldürdüğü anlaulmaktadır75• 

Jean-Pa.ul Roux, Türkler' in ejderha hakkındaki telakkileri, yerleşik 
hayat süren İran ve Çin gibi komşularından aldıkları, ancak Çin'in bu 
konuda öne geçtiği, zira eski Türkler'de ejderha manasına kullanılan 
lu kelimesinin Çince'de aynı manaya gelen Jungun bozulmuş şekli 
olabileceği görüşündedir76• Köprülü çok daha önceleri, ejderhanın 
Çirı'in dini hayanndaki mevkiinin önemine işaretle, ilgili telakkilerin 
Türkler'e buradan geçtiğini belirtmişti77• 

Hakikaten eski Çin'de ejderhanın kozmolojik mahiyetteki inanç
larda önemli bir paya sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Kuzey Wei sü
lalesi zamanına (386-535) ait bir metinde görüldüğü üzere, Çin inanç
larında ejderha suda yaşayan pullu bir sürüngendir78• Devir, en önemli 
bir ilah olup hayat iksirini yapmayı öğrenmiştir. Sihirli kılıcıyla ejder
haları öldürerek dünyayı onların tecavüzlerinden kurtarmışur79• Wil
helm Eberhard, Çin'den gelen işte bu inançlar dolayısıyla olsa gerek, 
daha çok erken devirlerde Hunlar'da bir ejderha kültünün varlığını 
kabul etmekte ve onların dini bir şehrinin "Yatan ejder şehri" (Gu
tzang) adını taşıdığını bildirmektedir8°. Hatta Hunlar'ın bu şehirde 
gölgelerin ve suların timsali ejderhalara tapuğı söylenmektedir81 •  

Türk ikonografisinde ejderha (evren) konusuyla muhtelif eserle
rinde meşgul olan Emel Esin, Göktürkler devrine ait kitabe ve mezar 
taşlarındaki ejder tasvirlerine dayanarak bunlarda da Hunlar'daki gibi 

75 Ag.e. , s.320-321. Ögel bu gibi masal ve efsanelerin genellikle baş kısımlarının 
orijinal olup sonraki bölümlerinin zamanla eklendiğini ve bunların çoğunun Budist 
menkabelerden alındığını yazar. 

76 J.-P. Roux, Faune et F1aure Sacrees dans les Societes Asiatiques, Paris 1966, s.29. 
Anadolu Türkçesinde Farsça, ejder ve ejderhanın yanında Türkçe yılan yahut evren ke
limelerinin kullanıldığı malumdur. Lu kelimesi tamamen unutulmuştur. Ayrıca ejder ve 
ejderha kelimelerinin kullanılması, aşağıda görüleceği üzere, meselenin bir de İran'la 
ilgili yönü bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

77 F. Köprülü, "Ortazaman Türk devletlerinde huküki sembollerdeki motifler", 
THİTM (il (1939) , s.44. 

78 E. Chavannes, "Le Cycle Turc des Douze Animaux", T'oung-Pao, Vlll (1960) , 
s.223. 

79 M. Nabi Ôzerdim, "Çin Dininin Menşei meselesi ve Dini İnançlar", Belleten , 
XXVI (1962) , s.96. 

80 W. Eberhard, Çin 'in Şimal Komşuları, çev. N. Ulutuğ. TTK. yay., Ankara 1942, 
s.77. 

81 E. Esin, "Selçuklu sanau Evren tasvirinin Türk ikonografisinde menşe'leri", SAD, 
I (1969), s.161. 
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ejder ibadeti bulunduğunu tahmin etmektedir. Göktürkler ejderhaya 
Kök-luu dernekte olup vaktiyle Çin'de olduğu gibi onu sularla ilgili gö
rüyorlardı. Ejderha hem su kaynaklarının hem yağmur bulutlarının 
sembolüdür. İyi mevsimlerde göklere çıkar, sonbaharda ise sulara veya 
yeraluna saklanırdı 82• Ejder kültünün kısmen Uygurlar' da dahi mevcut 
olabileceği, Uygur sanatında görülen iki ayrı yöne bakan ikili veya 
dörtlü ejderha tasvirlerine dayanılarak tahmin edilebilir83• 

Bütün bu yazılanlardan sonra tekrar Sarı Saltık'ın söz konusu 
meşhur ejderha rnenkabesine dönecek olursak, bu rnenkabenin onun 
yaşadığı mekanlarda ondan önce çok yaygın bulunan Saint Nicolas ve 
Saint Georges gibi bir takım Hıristiyan azizlerinin rnenkabelerinin 
uyarlanmasından başka bir şey olmadığını kabul etmek zorunda oldu
ğumuzu söylemeliyiz. Bunun göstergesi de, Kaligra'da bulunan tekke
sinin yerinde daha eskiden Saint Nicolas'ya veya Saint Georges'a ait bir 
rnanasunn bulunmuş olmasıdır. Ancak burada bir noktayı unutmamak 
gerekiyor: Yukarıda verilen izahat ta açıkça gösteriyor ki, Türkler bu 
ejderha ile mücadele motifine hiç te yabanca değillerdir ve Anadolu'ya 
ve Rurneli'ye gelinceye kadar yaşadıkları bütün coğrafyalarda da bu 
motifi sık kullanan efsane ve rnenkabelerle karşılaşmışlar ve onları 
özürnsernişlerdir. Dolayısıyla Anadolu ve Balkanlar'daki bu Saint Ge
orges , Saint Nicolas veya Saint Theodore rnenkabeleri, onlara hiç te 
garip gelmemiş, gerek Kalenderi, gerekse Bektaşi dervişleri bu rnen
kabeleri rahatlıkla Sarı Saltık veya yukarıda örneklerini verdiğimiz 
başka evliyalarına uyarlamakta bir sakınca görmemişlerdir. Zaten San 
Saltık'ın bu rnenkabesinin Türkler içinde bu kadar tutunmasının bir 
sebebi, eskiden Hırıstiyan coğrafyasındaki mevcudiyeti kadar, en az bu 
kendi gelenekleri olmalıdır. 

İşte Sarı Saluk'ın yukarıya dört ayrı versiyonunu aldığımız ejder 
rnenkabesi belki bu suretle izah edilebilir. Ancak bu uyarlamanın kim 
veya kimler tarafından ne zaman gerçekleştirilmiş olabileceği sorusunu 
da burada herhalde sormak gerekiyor. Hasluck bunun Bektaşi derviş
lerince yapıldığını ifade ediyor84• Bektaşiliğin Hacı Bektaş-ı Veli tara-

82 Aynı yazar, Türk Kozmolojisi, İstanbul 1979, s.36 vd. Ejderhanın eski Çin ve Türk 
inançlarında su ile ilgisine dair daha geniş bilgi için müteakip sayfalara bakılmalıdır. 

83 Esin, a.g.m. , s.165. Ayrıca Ejderin Türk sanaunda bir kültürel sembol olarak kul
lanılışı ve anlamlanna dair şuna bk. Yaşar Coruhlu, Kozmolojik, Mitolojik, Astrolojik, 
Dini ve Edebi Tasavvurlara Göre Türk Sanaanda Hayvan sembolizmi, Seyran yay., İstan
bul 1995, ss. 43-72. 

84 Bk. Hasluck, Tedkikler, s. 1 17 vd. 



60 SARI SALTIK 

fından kurulduğuna inanılan Hasluck'un yaşadığı devir için, onun 
böyle bir tahminde bulunması çok tabiidir. Ancak bugün Bektaşiliğin 
Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulmadığını, hatta Osmanlılar'ın Ru
meli fetihlerinin hızlandığı, dolayısıyla bir takım derviş gazilerin ora
larda yerleştiği XV. yüzyılda bile henüz böyle bir tarikatın ortada ol
madığını, ancak XVI. yüzyıl başından itibaren Balım Sultan'la birlikte 
Bektaşiliğin tarih sahnesine çıkuğını son çalışmalar çok iyi göstermiş
tir. 

Bu itibarla bu . uyarlama işi Bektaşi dervişlerinin değil, XIV. yüz
yılda Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) ve XV. yüzyılda Otman Baba gibi 
örneklerini oldukça yakından tanıdığımız Kalenderi şeyhlerinin yöne
timi altındaki Kalenderi dervişlerinin marifeti olabilir ve büyük bir ih
timalle de böyle olmuştur. Zaten sonraki bölümde görüleceği üzere, 
Sarı Saluk'ın bizzat kendisi de, bir Kalenderi şeyhinden başka biri de
ğildi. Bu uyarlamanın nasıl olup ta çevredeki Müslüman ve Hıristiyan 
halk tarafından kabul edildiği ve yaşatıldığı ise, dünyanın her tarafında 
olduğu gibi, Hıristiyan olsun Müslüman olsun, buralar halkının popü
ler hafızasının bu tür olayları kabule zaten hazır olduğu düşünüldü
ğünde, kanaatimizce şaşılacak ve açıklanamayacak bir şey değildir. 

iV- YEDİ TABUT, YEDİ MEZAR 

Kafirlere karşı hazan kerametlerini, hazan da kılıcını kullanmak 
suretiyle hayatı gaza ve cihad ederek geçen Sarı Saluk'ın vefauyla ilgili 
menkabeler de, teferruatta bazı ufak değişiklikler arzetseler de, te
melde aynı ana çizgiye sahiptirler. Sarı Saluk'ın ölümü etrafında teşek
kül eden bu menkabeler, ona başka hiç bir benzerine nasip olmayan 
bir ölüm yakışurmışlardır. Bu menkabeler yazılı olarak Saltıkname, Vı
layetname-i Hacı Bekt.aş-ı Veli ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi 'nde bu
lunmaktadır. Ayrıca bu üç kaynaktakinin küçük farklılıklar arzeden 
değişik versiyonları sözlü olarak halk arasında yaşamaktadır. 

Saltıkname 'ye göre Sarı Saltık'ın ölümü kafirlerle yaptığı bir sa
vaşta aldığı yara yüzünden vuku bulur. Pusu kuran kafirler, Sarı Saluk'ı 
yalnızlatarak ansızın üstüne çullanırlar ve ağır bir şekilde yaralarlar, O 
birkaçını paralar ama sonunda kuvvetten düşer ve bayılıp yere yıkılır. 
Müslümanlar bunu görür görmez yardıma yetişirlerse de Sarı Saluk 
çok kan kaybetmiştir. Kendisini derhal evine getirip yatırırlar. Lakin 
artık o öleceğini anlamıştır. Gazileri yanına toplar ve onlara şu vasiy
yete bulunur: 
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"Ben giderem. beni siz yuyup kefenlen, alup çerağum kauna 
(Babaeski'deki tekkeye) iletün. Eğer sizden çevre beğleri benim 
ölüm isteyeler, birer tabut düzün, bir gice tursun, adamlarına virün. 
Ben ol tabutta görineyim ve dahi benüm tabutumı her yirde kim 
koyasız, birez cinler götürürler, sizler girü sonra yire koydukları 
vakit götüresiz . . . .  Kafirlere karşu ağlaman kim beni öldi deyü 
müselmanlara zahmet virmeyeler. Uş sonra oğlum Umur ve Osman 
gelür bu mülk-i Riım'ı anlar zabt idüp İslam birle tolmasına sebep 
olalar. "85• 

Sonra gazilere, yakın arkadaşlarına ve kendi oğullarına, vefaundan 
sonra cenazesi yüzünden birbirlerine düşmemelerini, düşerlerse ken -
dilerine zararı dokunacağını söyler. Salih amel işlemelerini, tevbeyi 
çok yapıp namaz kılıp oruç tuUnalarını buyurur. Cenazesini ileride 
Türkler'in eline geçecek olan Edime' de veya Eskibaba'da defnolunma
sını isteyerek ruhunu teslim eder. Tam doksan dokuz yıl yaşamışur. 
Gaziler Sarı Saluk'ı yıkayıp kefenleyip tabutuna kor komaz, tabut ken
diliğinden havaya kalkar ve musalla taşına kadar kimse el vurmadan 
gider. Bu durumu bütün halk görür ve şaşırır. Cenaze namazı kılınır 
kılınmaz tabut yine havalanır ve makamına gelir. Bundan sonra, Sarı 
Salnk'ın "Beni on iki yerde isterler" sözüne uygun olarak, vaktiyle müs
lüman ettiği bütün kırallar birer birer gelip tabutunu alıp götürmek is
terler. 

Sonuçta Edirne meliki, Eskibaba'da (Babaeski) ;  müslüman ettiği 
Dobruca kralı İsmail 11/an Baba 'da (Kaligra tekkesi) ;  Tatar hanı Kefe
'de; Eflak meliki, Bağdan meliki, Rus kralı, Üngürüs kralı, Leh ve Çeh 
çesarları kendi memleketlerinde; Bosna kralı Tuna Baba'da 

(Babadağı) ;Pravadi meliki kendi memleketinde, aldıkları ve içinde 
Sarı Saluk'ın cesedini gördükleri tabutları götürüp defnedip türbe ya
parlar ve vakıflar tahsis ederler. Böylece San Saluk'ın kerameti gerçek
leşmiş olur. Fakat bu arada Aydınoğlu Gazi Umur Bey ve Kımata me
liki Said de birer tabut alırlar. Bunu duyan Firenk Filyon'u da bir tabut 
ister. Bu arada San Saluk'ın vefaunı duyan Osman Gazi de gazfilarına 
ara vererek kırk gün karalar giyip matem tutar86• Ebu'l-Hayr-i Rıimi'nin 
bu menkabede Sarı Saluk'ı Osman Gazi ve Umur Bey'le ilişkilendir
mesi, aynca dikkati çekiyor. 

85 Ebu'l-Hayr-i Rumi, III, 298-299. 
86 Ag.e. , III, 298-302. 
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Ölüm menkabesi Viliiyetname-i Hacı Bektaş-1 Veli'de biraz değişik 
biçimde yer alır. Burada anlatıldığına göre, San Saltık bir muharebe 
esnasında değil, Kaligra'daki tekkesinde normal olarak vefat eder. Ve
fatından önce buranın kralını ve muhiblerini yanına çağırarak, vefat 
ettiğinde pek çok yerden muhiplerinin gelip her birinin, cenazesini 
kendi memleketlerinde defnetmek isteyeceklerini, bu yüzden her bi
rinin birer tabut getirmesini ve kesinlikle ölümünden sonra cenazesini 
götürmek için birbirlerine düşmemelerini, çünkü her tabutta buluna
cağını söyler. Kaligra kalesi padişahına da asıl tabutunun onun ya
nında, dolayısıyla gerçek mezarının Kaligra'da olacağını, bunun işareti 
olarak tabuttan elini çıkaracağını bildirir. Gerçekten de San Saltık'ın 
vefaunı duyan muhibbi krallar birer birer gelip cenazeyi kendi mem
leketlerine götürmeyi çok arzu ederler. Ancak vasiyet üzerine her bi
rinin birer tabut yaptırıp tekkeye bırakıp dışarı çıkmaları istenir. Deni
leni yaparlar. Birer birer içeri girip kendi tabutlarına baktıklarında 
Sarı Saltık'ın cenazesini içinde görürler ve herbiri tabutunu alıp mem 
leketine gider. Sıra Kaligra kralına geldiğinde, kendi yaptırdığı tabut
tan Sarı Saltık'ın elinin çıktığını görür ve büyük bir memnuniyetle gö
türür ve Kaligra'daki mağaraya defnedip türbesini yapar87• Görüldüğü 
gibi buradaki versiyonda Salakname'deki gibi tabutların sayısı belir
lenmiş değildir ve Sarı Saltık'ın asıl türbesinin Kaligra tekkesinde ol
duğu vurgulanır. Oysa Salllkniime'de Eskibaba (Babaeski) de olduğu 
özellikle belirtilmektedir. 

Evliya Çelebi'nin versiyonuna gelince, ona göre, San Saltık ölece
ğini hissedince müridlerine vefatının yakın olduğunu, yedi tabut hazır
layarak bekletmelerini, çünkü vefat edince yedi kralın kendisi için sa
vaşmak isteyeceklerini haber verir: 

"Ölünce beni gasl idüp yedi tabut amade idün. Zira benim içün yedi 
kıra! ceng ü cidal itse gerek"88 

Dervişleri hemen tabutları hazırlarlar. Gerçekten de çok geçme
den Sarı Saltık vefat eder ve dervişler "tevhid ve tezkir"ile cenazeyi yı 
kayıp tabutlardan birinin içine koyarlar. Bir süre sonra sırasıyla Mos
kov, Leh, Çeh, İşfet (İsveç) , Edime, Bağdan ve nihayet Dobruca kralla-

87 Vılıiyetnıime HBV (mensur) , s. 48; krş. Velayetname HBV (manzum) , ss. 262-
263. 

88 Evliyi Çelebi, il,  136. Biz bu yedi tabut meselesinin büyıik bir ihtimalle 
İsmaililik'teki yedili inanç sistemiyle ilgili bulunduğunu düşünüyoruz (bu hususta 
üçüncü ve dördüncü bölümlerin son kısımlanna bk.) 
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nmn askerleri gelip herbiri birer tabut alıp içine bakarlar ve Sarı Sal
uk'ı orada görürler. Böylece yedi kıralın yedisi de kavga etmeden Sarı 
Saluk'ın cenazesine sahip olduklarını düşünüp memnun olurlar. Ta
butlar, Diyar-ı Moskov'da, Daniska (Danzig, Gdansk) İskelesi'nde, Pro
niçe (?) , Bivaniçe (?) , Babaeski şehirlerinde, Bozova kalesi yakınında, 
Babadağı denilen şehirde ve Kaligra'da ejder mağarasında olmak 
üzere tem yedi yerde defnedilir89• Bugün ise onun gerçek türbesinin 
vaktiyle Babadağı'nda il. Bayezid'in yaptırdığı türbe olduğuna inanıl
maktadır. 

89 Ag.e., II, 136-137. Ayrıca bk. Hammer, XVI, 247. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TARİHSEL SARI SAL TIK: 

AŞİRET REİSİ BİR KALENDERİ ŞEYHİ VE BİR 
DERVİŞ.. GA.zİ 

Kilgrad'da nice Zülfikar çaldın 

Kafiri kıriıben kaleyi aldın 
Üryan Hızır ile fişimi. oldun 

Erenler serdarı Pir San Sultan 

Seyyid Seyfullah 

I- EFSANEVİ DEGİL TARİHİ BİR SİMA 

"Es-Serac der: İçlerinde es-Seyyid Behram Şah el-Hayderi'nin 
de bulunduğu bir grup güvenilir kişiden duyduk ki, Şeyh Saltuk'un 
yaşadığı ülkeden bin kişiden az sayıda bir grup. kafirlere karşı cihad 
yapmak için sefere çıktılar. Birkaç gün sonra Saltuk oturduğu yer
den kalktı, kıyafetlerini çıkardı, ayak.ta ve çıplak vücudundan kanlar 
akarak, sanki bir düşmanıyla savaşıyormuşcasına, ıstırapla hareket 
etmeye başladı. Yoldaşları aşağı yukarı üç saat kadar, vücudundan 
akan kanları sırayla sildiler . . . .  "ı . 

" ... Sonra Baba Saltuk'un adıyla tanınan beldeye vardık. Baba 
onlarda (Türkler'de) Berberiler'dekiyle aynı anlama geliyor .. . .  Bu 
Saltuk'un bir ehl-i keşif (evliya) olduğunu anlatıyorlar. Ne var ki, 
O'nun hakkında şeriatın hoş karşılamadığı bazı şeyler de söyleni
yor"2, 

"(İzzeddin) Anadolu'dağı kendülere taalluk Türk obalarına el 
altından haber etti. Kışlak bahanesine İznik'e inüp az müddetde 
Üsküdar'dan çok Türk evi geçdi. Merhüm mağfur Saru Saltuk anla
runıla bile geçdi. Çokluk zaman Dobruca ilinde iki üç pare müsel
man şehri ve otuz kırk bölük Türk obaları varıdı"5• 

1 Bk. es-Serac, v. 108 b'den naklen Kiel, "San Saltuk: Pioner des Islam", s. 262. 
2 Bk. Voyages d'Ibn Battuta, ed. C. Defremery-B. R. Sanguinetti, Paris 1877, il, 416. 
s Bk. Yazıcızade, v. 376a-b. ; krş. Seyyid Lokman, s. 9. 
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Selçuklu ve Bizans kaynaklarının zikreunediği, dolayısıyla tanıma
dığı Sarı Saluk, zamanına çok yakın bir menkabevi, iki de müspet ta
rihsel metin temelinde, üç değişik müellife ve üç ayrı devre ait yukarıya 
aldığımız işte bu pasajlarla tarihsel bir kimlik kazanmış olmaktadır. 

Kimdir Sarı Saluk? 1263-1264 yılında, Anadolu'daki taht mücade
lesini kaybeden talihsiz bir Selçuklu sultanının önce Bizans'a sığınıp 
arkasından, Anadolu'dan getirterek Dobruca bozkırlarına yerleştiril
mesini sağladığı, daha sonra Deşt-i Kıpçak'a beraberinde götürdüğü, 
ölümünden sonra da tekrar Dobruca'ya dönen Türkmen aşiretinin bu 
macerasında, neden Yazıcızade'den başka hiç bir Bizans ve Türk kay
nağı Sarı Saluk'tan bahseuniyor, onu tanımıyor? Acaba gerçekte böyle 
biri hiç yaşamadığı için mi, yoksa sözü edilen karmaşık olayların akışı 
içinde doğrudan rolü bulunmadığı, dolayısıyla devlet merkezlerinde 
oturmakta olup, olayları ve kişileri kendilerine ulaşabildiği kadarıyla 
eserlerine kaydeden zamanın Selçuklu ve Bizans tarihçileri tarafından 
farkına varılacak biri olmadığından mı söz konusu kaynaklar onu an
mıyor? Bununla beraber, aşağıda kendisinden bahsedilecek olan, San 
Saluk'ın müridi ve halifesi Barak Baba hakkındaki önemli kaynakların 
başında gelen arap tarihçisi el-Birzali, Barak Baba'dan bahsederken, 
şeyhinin Sarı Saluk olduğunu ve 692 ( 1293) te vefat ettiğini yazarak, 
hem onu zikrediyor, hem de ölüm tarihini kesin bir şekilde veriyor4• 

Sarı Saluk eğer gerçekten yaşamadı ise, böyle bir sima nasıl icad 
edilebildi, yahut edilebilir mi? Adına düzinelerle mezarlar, türbeler ve 
tekkeler nasıl meydana getirilebildi? Yığınla menkabe ve efsane nasıl 
yarauldı? Onun adını taşıyan bir Alevi dede ocağı nasıl teşekkül etti? 
Eğer gerçek bir şahsiyetse, adı etrafındaki güçlü kült nasıl oluştu? 
Kendini takdis eden Hıristiyan ve Müslüman toplumlar niçin onu bu 
kadar benimsemişlerdir? O bu iki kesime birden nasıl, hangi ortak 
özellikleriyle mal olabildi? 

il- İSKAN LİDERİ VE AŞİRET REİSİ SARI SALTIK 

İşte birinci bölümde verilen izahattan görüleceği gibi, San Saluk
'ın tarihi şahsiyeti Balkanlar'a vuku bulan bu Türk iskanı ile alakalı 

4 Bk.. el-Birzfili, Tarih, Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed) Ktp., nr. 2951,11, 105b. 
Bu tarih, Kemaleddin Muhammed es-Serac'ın Sarı Saluk'ın vefat tarihi olarak verdiği 
697 (1297-1298) tarihiyle uyuşmuyorsa da (bk. v. 108b'den naklen Kiel, "Sarı Saltık: Pi
onier des Islam", s. 265, arada fazla fark olmadığı da görülüyor. Her hal ü karda Sarı Sal
uk'ın 1290'lı yıllardan birinde vefat ettiği muhakkak sayılabilir. 
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olarak ortaya çıkıyor. Onun, il. İzzeddin Keykavus'un maiyyetindeki 
bir Türkmen boyunun içinde bulunduğu, Yazıcızade'nin kayıtlarından 
hiç bir şüpheye yer vermeyecek biçimde anlaşılıyor. Çağdaşı olan Bi
zans kroniklerinde Dobruca göçünden bahsedildiği halde, ne bun
larda ne de Selçuklu kroniklerinde Sarı Saltık' tan bahsedilmemesi, 
böyle birinin gerçekte mevcut olmamasından veya .-bazılarınca sanıl
dığı gibi- hor görülmesinden değil, kanaatimizce, Dobruca göçünün 
vuku bulduğu tarihlerde -göçebe bir çevrede yaşaması sebebiyle- ta
nınmamış bulunmasındandır. Nitekim aynı durum Hacı Bektaş-ı Veli 
için de sözkonusudur. O da sözünü ettiğimiz sebepten dolayı dönemi
nin hiç bir resmi kaynağına yansımamışur. 

San Saluk'ın içinde bulwıduğu, Dobruca'ya göç eden aşiretin, Ba
bailer isyanına karıldığını bildiğimiz Çepni boyu olduğu, Fuat Köp
rülü, Z. Velidi Togan ve Faruk Sümer gibi bazı tarihçilerce çok muh
temel görülmektedir. Bu mümkündür; çünkü isyanda çok faal bir rol 
oynayan bu boyun, isyanın basunlması ve Selçuklu kuvvetlerinin taki
bau sebebiyle merkezden uzak mıntakalara çekilmesi çok normaldır. 
Nitekim Çepniler'in bir kısmının Sinop taraflanna yerleştiğini çok iyi 
biliyoruz. Gerek Saltıkn:ime'de gerekse Vilayetn:ime-i Hacı Bektaş-ı 
Velfde Sarı Saluk'ın Sinop üzerinden Dobruca'ya gittiği anlatılır5• 
Hatta Saltıkn:ime'de Sarı Saluk sık sık Sinop'tan Kının taraflarına, Kı
nm'dan Sinop'a geçer. Bu iki kaynaktaki Sinop vurgusunun muhteme
len, burasının Karadeniz'e çıkış için 1.  Alaeddin Keykubad döneminde 
fethedilmiş Selçuklu hakimiyetindeki tek liman olmasının yanında, Si
nop'taki Çepni yerleşimiyle bir bağlanusı da olmalı, dolayısıyla tarihsel 
bir temeli bulunmalıdır. Diğer yandan, Çepniler'in bir kısmının, diğer 
pekçok Türkmen aşireti gibi batıdaki Bizans uclarına yerleşmiş bu
lunması da çok mümkündür6• Şimdi sorulacak soru şudur: Sarı Saltık 

5 Bk. Ebu'l-Hayr-i Rumi, 1, il ve 111. ciltler, pekçok yerde ; Vılayetname HBV 
(mensur) , s. 45; krş. Velayetname HBV (manzum) , s. 253. Her iki kaynakta da Sinop , 
Sinab diye geçmektedir. 

6 Karesi bölgesine dahil bulunan Balıkesir havalisinde bugün de yaklaşık otuz ka
dar Çepni köyü bulunduğunu biliyoruz (bk. İsmail Hakkı (Kadıoğlu, (:epniler Balıkesir
'de, Halkevi neşr., Balıkesir 1935 ve Faruk Sümer, Çepniler: Anadolu'daki Türk Yerleş
mesinde Önemli Rol Oynayan Bir Oğuz Boyu, Türk Dünyası Araşurmalan Vakfı, İstan
bul 1992, ss. 124-126) . Ne var ki, bu köylerin hemen tamamı, XV. yüzyıldan sonra, özel
likle XVll. yüzyılda Ralli havalisindeki Halep Türkmenleri arasında gerçekleştirilen is
kan sırasında buraya yerleştirilen konar.göçer Çepniler'in sonradan kurdukları köylerdir 
(Bk. Kamil Su, Bahkesir ve Civarında Yünik ve Türkmenler, Balıkesir Halkevi nşr., İstan
bul 1938, ss. 103-104; Sümer, a.g.e., ss. 120-122). Bununla beraber F. Sümer XV. ve XVI. 
yüzyılda Karesi sancağında Çepni adını taşıyan bir tek köy bulunduğunu, bunun da ya 
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1263-64 tarihinde Dobruca'ya göçen -Çepniler olması çok muhtemel
bu Türkmen aşiretinin içinde ne sıfatla bulunuyordu? F. Köprülü'nün 
çalışmalarından bu yana çok iyi tanıdığımız Türkmen babalarından 
biri olduğunda şüphe bulunmayan bu zaun, bu aşiretin içinde yaşadığı 
muhakkakur. Onun sıradan bir tarikat şeyhi olmadığı da, Dobruca'ya 
vuku bulan göçü yöneunesinden anlaşıldığına göre, o kimdi? 

Bizim kanaatimizce o upkı, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ya
şamış diğer Türkmen babaları gibi aynı zamanda bir aşiret reisi olma
lıdır ki, böyle bir göç hareketini yönetebilsin. Türkmen babalarının 
hem aşiret reisliği, hem de şeyhlik statüsünü bir arada taşıdıkları bu 
durum, bilinmedik bir konu değildir ve bu çifte statünün kökü İslam 
öncesi Orta Asya'ya kadar giunektedir. Orada da şamanlar aynı du
rumda idiler. Bir şaman hem kabilenin reisliğini, hem dini liderliğini 
yürüunekteydi. Bunun Moğollar'da da böyle olduğunu biliyoruz. Me
sela Cengiz Han'ın ünlü şamanı Kököçe, bu tip biriydi. Ortaçağ Ana
dolu'sundaki bu durum Alevilik'te aynen korunmuştur. Alevi dedeleri 
de Türkmen babalarının bu çifte kimliğini sürdürmüşlerdir7• 

Burada dikkati çeken husus veya sorulması icap eden soru, Sel
çuklu sultanı ile Sarı Saltık arasında bağlanunın nasıl kurulduğudur. 
Daha önce kısaca temas olunmakla beraber, burada bir kere daha, il. 
İzzeddin Keykavus'un Moğol aleyhtarı tutumunun Türkmenler ara
sında ona karşı yaratuğı sempatinin rolünü hatırlamakta yarar vardır. 
Ancak, asıl mesele, bu genel çerçeve içinde ikisi arasında hangi özel 
şartlarla böyle bir bağlantının teessüs ettiğidir. Bugün için ne yazık ki 
bu soruya verilecek sağlam bir cevabımız yoktur8• 

İşte ancak böyle bir sosyal-dini statü ve otorite sahibi olarak San 
Saltık, il. İzzeddin Keykavus'un yolladığı haber üzerine, Karesi 
(Balıkesir) yöresindeki on oniki bin kişilik kendi aşiretini almış ve 

bölgeyi fetheden Türkmenler arasındaki Çepni boyu veya Halil Ece ile Dobruca'dan dö
nen Çepniler tarafından kurulmuş olabileceğini, ancak bunun zayıf bir ihtimal görül
mesi gerektiğini, Osmanlı fetihleri sırasında kurulmuş olmasının daha kuvvetli oldu
ğunu yazıyor ( a.g.e., s. 120) . fakat gerekçe açıklamıyor. Oysa birinci ihtimal de pekfila 
mümkün olabilir. 

7 Nitekim San Saltık'ın bu çifte kimliğini l. Melikoff ta kabul eunektedir (bk. "Qui 
etait San SaJtukf", ss. 235, 238) . 

8 Doğrudan doğruya bu mesele ile ilgisi bulunmamakla beraber, hükümdar ve aşi
ret ileri gelenleri arasındaki ilişkiyi .=le alması itibariyle bir katkı sağlayabilecek olan şu 
makaleye bakılabilir: Halil İnalcık, "The khan and the tribal aristocracy", Harvard Ukra
nian Studies , 34 (1979-1980) , ss. 447-458. 
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Konstantinopolis boğazından geçirerek Bizans imparatoru VIII. Miha
il'in kendilerine tahsis ettiği Dobruca steplerine götürmüş ve yerleş
tirmiş olabilir. Sıradan bir dervişin böyle bir işi başarabilmesi, göç gibi 
önemli bir olay konusunda büyük bir Türkmen aşiretine sözünü ge 
çirme ihtimalinin çok zayıf olması itibariyle, imkansıza yakın derecede 
zordur. Böyle önemli bir işi ancak o aşiret içinde çok yüksek bir nü
fuzu olan biri, kısaca lider konumuna sahip birisi becerebilir. Bu se
beple biz, Sarı Saluk'ın yalnız bir şeyh değil, aynı zamanda aşiret reisi 
olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Sarı Saluk bu aşiret reisliği görevini, il. İzzeddin Keykavus Berke 
Han tarafından hapisten kurtarılıp Deşt-i Kıpçak'a götürüldüğü zaman 
da sürdürmüş ve yine aşiretini hanın kendilerine tahsis ettiği araziye 
yerleştirmiş olmalıdır. Selçuklu sultanının ölümünden sonra da, ora
dan alıp tekrar Dobruca'ya getirmişti. Aşağıda görüleceği üzere, bu 
Türkmen babası, gerek Dobruca'da, gerekse Deşt-i Kıpçak'ta yapuğı 
cihad ve gazaları, muhtemelen dervişlerinin de içinde bulunduğu 
kendi aşiret kuwetleriyle gerçekleştiriyordu. Nitekim Saltıkname Sarı 
Saluk'ın Nogay ilinde, Deşt-i Kıpçak'ta, K.ırım'da Kefe'deki ikamet ve 
faaliyetlerinden, gazalanndan sık sık bahsediyor9• 

Rumeli'deki sancakların XVI. yüzyıla ait tahrir defterlerinde, Saltık 

adını taşıyan, Yörük.in taifesine mensup bir takım aşiretler bulunmak
tadır. Mesela Çirmen sancağındaki Ağcakızanlık kazasında; Köstendil 
sancağındaki Radovişte kazasında; Paşa sancağındaki Edirne ve Dime
toka kazalarında ve Selanik sancağındaki Lankaza nahiyesinde Saltık, 

Saltıklar, Saltıklu adını taşıyan bir takım oymaklara rastlanıyor10• Bu 
oymakların hepsinin birbirine yakın ve Sarı Saltık'ın faaliyet alanını 
teşkil eden bölgenin içerisinde yer almaları herhalde tesadüf olmasa 
gerektir. Büyük bir ihtimalle, bunların Osmanlı fetihleriyle Rumeliye 
göçen ve muhtemelen orada Sarı Saluk kültünü benimseyen yörük 
oymaklarından olduğunu düşünebiliriz. 

Sarı Saluk'ın sözkonusu Türkmen aşiretinin dini ve siyasi şefi ola
rak yürüttüğü iskan hareketinin gerçekten onun idaresinde vuku bul
duğunun diğer bir delili de, kronolojik sıraya göre Dobruca'da 

9 Msl. bk. Ebu'l-Hayr-i Rumi, I ,  49 : " Andan Demür-kapu 'ya  gelüp Ejderhan iline 
rev.ine oldı . . .  .Andan Kıpça.k iline indi, biraz seyran eyledi, sürdi Deşt-han iline geldi' . 

10Bk. Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu
'nda Oyma.k, Aşiret ve Cemaatlar, Tercüman Kaynak Eserler Dizisi 1 ,  İstanbul 1979, s. 
644. 



SARI SALTIK 69 

(bugünkü Romanya sınırları içinde kalan asıl büyük kesimde) Baba 

Saltık (sonraki Babadağı) , Kefe yakınlarında muhtemelen yine Baba 

Saltık ve Edime yakınlarındaki eski bir Bizans şehri yerinde Babaeski 

adlı, onun adını taşıyan üç şehrin kurulmuş olmasıdır. Bunlar aynı 
zamanda, yine Dobruca topraklarında bulunan Kaligra'daki 
-Saltıkname'de ejderha menkabesi dolayısıyla füan Tekiyyesi de deni
len- tekke de dahil olak üzere -dördüncü bölümde üzerinde duralacak 
olan- Sarı Saluk kültünün de ilk merkezleridir. 

Bu bölümün baş tarafına konulan metinde de görüldüğü gibi, 
Dobruca'daki Baba Saltık şehrinden ilk önce İbn Battuta bahsediyor. 
O buraya bir defa Kmm'dan Konstantinopolis'e gelirken, bir defa da 
dönerken uğramıştır. Seyyah, kış mevsiminde Konstantinopolis'ten 
Deşt-i Kıpçak'a giderken, Saruca adlı bir Türk'le beraber bu şehre uğ
ramış ve üç gün misafir kalmışur. Sarı Saluk hakkında anlaulanları da 
burada o zaman dinlemiştir. O Konstantinopolis'ten buraya kadar olan 
yolun on sekiz gün sürdüğünü ve aradaki arazinin mamur olmadığını, 
şehrin Türk memleketlerinin sonunu teşkil ettiğini yazmaktadır. Os
manlı dönemindeki adıyla Babadağı denilen bu . şehir 1 1 ,  öyle 
görünüyor ki, Sarı Saluk yönetiminde Dobruca'ya yerleşen Türkmen 
aşiretinin kurduğu ilk şehirdir. Sarı Saltık ilk zaviyesini de burada 
kurmuştur ve burası onun ana üssüdür. Burası Saltıkname'de Tuna 

Baba adıyla zikn::dilir 12• O devirde nasıl bir yer olduğuna dair ne yazık 
ki hiç bir bilgimiz yoktur. Yalnız Nev'izade Atayi, 161 0'da kadı olarak 
tayin edildiği Babaeski'de iken, Dobruca'daki bu Baba kasabasının 
Kazak eşkıyası tarafından saldırıya uğrayıp yağmalandığını, harabeye 
çevrildiğini, bu arada Saluk Baba tekkesinin de saldırıya maruz kalıp 
talan edildiğini, ancak çok geçmeden Saluk Baba'nın himmetiyle 
Kazaklar' ın Osmanlı gazilerince mağlup edilip yağmaladıkları bütün 
malların ellerinden alındığını haber veriyor13• 

İkinci şehrin ise, Berke Han tarafından Bizans esaretinden kurta
rıldıktan ve il. İzzeddin Keykavus ile Dobruca'dan Kırım taraflarına 
göçtükten sonra, Kefe yakınlarında, Soğdak civarında kurulduğu anla
şılıyor. Saltıkname'ye göre Sarı Saltık Moskov diyarına yapuğı gaza
larda, aynen Dobruca'daki gibi Baba Saltık adıyla anılan bu kasabayı üs 

11 Babadağı'nın tarihçesi için bk. M. Münir Ak.tepe, "Babadağı", TDVİA. 
12 Bk. Ebu'l-Hayr-i Rumi, pekçok yerde. 
ıg Bk. Nev'izade Atayi, Nefhaıü'J-Ezh:ir, İstanbul Ün. Ktp., Türkçe yazmalar nr. 437, 

VV. }47b-149 a. 
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olarak kullanıyordu. Burada da bir zaviyesi vardı. Ebu'l-Hayr-ı Rumi, 
bu Baba kasabasının kafirlerin hücumuna uğrayarak yakılıp yıkıldığını, 
bu arada Sarı Saltık zaviyesinin de Ezantamariye (Sainte Marie ? )  
adıyla Hızır-İlyas'a (Saint Georges) adanan bir kilise haline getirildi
ğini ı4, kendi zamanında burada bir mescid olduğunu kaydederı5• 

Üçüncüsünü ise, yalnızca Saltıkn:ime ve Evliya Çelebi Seyahatna

mesi haber veriyor. Saltıkn:ime'ye göre, burası aslında o zaman henüz 
Bizans hakimiyetindedir. Sarı Saluk burada bir kiliseyi zaviye haline ge
tirmişti ve devamlı buraya gelip konaklardı. Burası Saltıkn:ime'de da
ima Eski Baba (bazı Osmanlı belgelerinde Baba-yı Atik) adıyla anıl
maktadır16. Sarı Saltık bu eski kilisenin içinde bir "çerağ" yakmıştı ki 
hiç sönmezdiı7• Bu daimi yanan muma, Vilayetname-i Otrnan Baba 'da 

da atıf vardır. Burada anlatıldığına göre, Otman Baba seyahatlerinden 
birinde Babaeski'ye gelerek Sarı Saltık zaviyesine uğramış ve o zamana 
kadar hiç sönmeyen bu "çerağ" , Otman Baba'nın bir nazarıyla "din
lenmiş" (sönmüş) idi 18• Bu olayla hiç şüphesiz artık Sarı Saltık'ın vela
yet hükmünün yerine bizzat Otman Baba'nın velayet hükmünün geç
tiği anlatılmak istenmektedir. 

Burada yeri gelmişken, Fatih Sultan Mehmed devrinin ünlü Ka
lenderi şeyhi Otman Baba'nın kendisini nasıl Sarı Saltık ile özdeş gör
düğüne de işaret etmek gerekir. Bu çok ilginç bir durumdur. Tenasüh 
ve hullıle inandığını yakından bildiğimiz Otman Babaı9, Rumeli'de do
laşırken gittiği yerlerde, vaktiyle Sarı Saltık olarak dünyaya geldiğini, 
dolayısıyla Sarı Saltık'ın kendisi olduğunu ileri sürmekte çok ısrar edi
yordu. Menakıbnamesinde anlatıldığına göre, birgün Rumeli'de 
Madra kasabasına gelir ve bir dervişe misafir olur. Derviş onun kera
metine pek inanmamaktadır. Buna içerleyerek dervişe haddini bildir
mek isteyen Otman Baba, evin kapısını içeriden kapatıp sürgüler; eline 
geçirdiği bir değnekle dervişin tepesine yüklenir ve haykırır :"Bak bre 

14 Müslümanlar Saint Georges'la Hızır-İlyas'ı özdeşleştirdikleri için, Osmanlı metin
lerinde Saint Georges'a adanmış bütün kilise ve manasurlar Hızır-ilyas adıyla anılmışur 
(Bu konuda geniş bilgi için bk. Ocak, İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas 
Kültü , TKAE. yay., Ankara 1999, 3. bs., ss. 1 14-1 19; aynı yazar, "XIII.-XV. yüzyıllarda 
Anadolu' da Türk-Hıristiyan dini etkileşimler ve Aya Yorgi (Saint Georges) kültü", Belle
ten, 214 (Aralık 1991 ) ,  ss. 661-673) . 

15 Ag.e. , l, 155. 
ı5 Msl. bk. a.g.e., pekçok yerde. 
17 Ag.e . . n. 24-25. 
18 Ag.e., v. 33 a. 
ıg Bu konu için bk. Ocak, Alevi ve Bekt;ışi İnançları , ss. 183-197. 
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çirkin! Beni bilmedin ki Sarı Saltık didikleri server-i cihan ve maksıid-ı 

insan benem"20• Bir başka seferinde ise Sarı Saltık'ın Dobruca'da Ba
badağı'ndaki zaviyesine gelir ve buradaki dervişlere ejderhayı nasıl öl
dürdüğünü anlatarak "Bu ejderhayı Sarı Saltık olup ben öldürdüm" 

der21 • Bu menkabelerden, gerek Madra kasabasındaki dervişin, gerekse 
Babadağı zaviyesindeki dervişlerin San Saltık kültüne çok sıkı bağlı ol
duk.lan anlaşılıyor. Herhalde Ounan Baba onların yanında nüfuz ve 
itibar kazanmak için kendini Sarı Saltık olarak tanıunakta ısrar ediyor 
olsa gerektir. Burada açıkça bir tenasüh inancıyla karşı karşıya bulunu
yoruz. 

Tekrar konumuza dönecek olursak, burada bir başka soru daha 
hatıra geliyor: il. İzzeddin Keykavus'un Sarı Saltık'la alakası nereden 
kaynaklanıyor? Başka bir deyişle, neden Selçuklu sultanı Dobruca'ya 
götürmek için Sarı Saltık ve aşiretini seçmiştir? Bu konuda kaynakla
rımızda herhangi bir kayıt mevcut olmamakla beraber, bazı tahmin
lerde bulunabiliriz. Bunun için İzzeddin'in Anadolu' da Moğol hakimi
yeti karşıu bir politikadan yana olduğunu hatırlamamız gerekir. Bu se
beple Selçuklu sultanı, kendi gibi Moğollar'dan hoşlanmayan Türk
menler'le yakınlık kurmuş ve onların desteğini sağlamıştır. İşte İzzed
din'in Sarı Saltık'la teması da muhtemelen bu çerçevede olmuş olma
lıdır. Bu nüfuzlu Türkmen babasının desteği sultan için muhakkak ki 
çok önemliydi. Çünkü Bizans'ta iken yalnızca onun aşiretini yanına ça
ğırması da bir anlamda bunu göstermektedir. Aksi halde biz İzzeddin 
'in yanında başka Türkmen aşiretleriyle beraber onların şefleri olan 
diğer Türkınen babalarını da görecektik. 

Her haJü karda Sarı Saltık, kuwetli bir ihtimalle, bir aşiret reisi ve 
bir dini lider olarak Dobruca'ya vuku bulanTürkmen göçünü yönet
mekle, şüphesiz farkında bile olmadığı önemli bir tarihsel rol oynuyor, 
üstelik Osmanlı fetihlerinden çok önce, XIII. yüzyıl gibi nisbeten er
ken bir devirde, Balkanlar'a hem bir Türk nüfusunu, hem de onlarla 
birlikte İslim'ı taşımış oluyordu. 

III- KALENDERİ ŞEYHİ SARI SALTIK 

A) Türkmen evliyası mı , Hıristiyan azizi mi? 

Sarı Saluk'ın dini ve tasavvufi kişiliği de tarihi kişiliği gibi bugüne 
kadar esrarengizliğini korumuştur. Bu esrarengizlik, onun müslüman 

20 Küçük Abdal, Vilıiyetmime OB, vv. 56 b. 
21 Ag.e. , v. 60 a. 
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evliyası mı, yoksa Hıristiyan keşişi mi olduğu meselesinden doğmakta
dır. Kaynaklardaki muhtelif ve hazan çelişkili rivayetler yüzünden, ve
fatından yaklaşık otuz kırk yıl sonrasından itibaren, ilgililerin Sarı Sal
tık hakkındaki kanaatleri farklılaşmaya başlamış, birileri için o büyük 
bir müslüman evliya sayılırken, bir başkaları için Hıristiyan azizi ol
duğu yönünde görüşler geçerli olmuştur. Bu çifte yönlülük, modern 
araştırıcıları da bugün meşgul etmekten geri kalmıyor. Hiç şüphesiz ki 
bu çelişkili kanaatler, Sarı Saltık'ın yaşadığı XIII. yüzyıldan gönümüze 
kadar sıradan halk için bir önem arzetmiyordu. Aslında böyle ihtilaflı 

bir kimliğe sahip Sarı Saltık gibi başka bir örneği de bilmiyoruz. Bu 
tartışmalı çift yönlü kimliğiyle o, tektir. 

Sarı Saltık hakkındaki, yukarıya aldığımız en eski üç tarihi kayıttan 
birinin sahibi İbn Battuta XIV. yüzyılda onun bir evliya olduğu kadar, 
şeriata uygun olmayan vasıflarının bulunduğunun da söylendiğini ya
zıyor. Bu ifadesiyle her halde o da, Sarı Saltık hakkında dinlediklerine 
bakarak onun bir Hıristiyan azizi olabileceği keyfiyetini kastediyordu. 
Ondan tam iki asır sonra, XVI. yüzyılda İbn Kemal ise Sarı Saltık'ın 
büyük bir veli ve keramet ehli olduğunu belirtiyor: 

"Dobruca Kırı didikleri yirde sahib-i serir-i velayet tacdir-ı iklim-i 
keramet Saru Saltık Sultan ki havink-ı adat ve bevirık-ı kerfunat-ı 
bihire ile zahir olan emir-suret fakir-siret azizlerdendi" 22• 

Evliya Çelebi de İbn Kemal'inkine benzer kanaat sahibi olup 
onun, hayatını kafirlere karşı cihada adadığından bahseder23• Fakat 
Sarı Saltık hakkındaki en çarpıcı ve ilginç yargı, hiç şüphesiz İbn Ke
mal'in halefi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü şeyhülislimı Ebussuıid 
Efendi'nindir. Kanuni Sultan Süleyman, 1538'de Erdel seferi esnasında 
Sarı Saltık'ın Babadağı'ndaki türbe ve tekkesini ziyaret etmiş ve 
muhtemelen, ya Sarı Saltık merakını çektiği için, veya daha büyük bir 
ihtimalle, hakkında kendisine anlatılan çelişkili rivayetler sebebiyle te
reddüte düşmüş olmalı ki, gerçeği öğrenmek için şeyhülislam Ebus
suıid Efendi'den durumu aydınlatacak bir fetva istemiştir. Ebussmid 
Efendi'nin fetvası, çok kısa, kesin ve İbn Kemal'in kanaatiyle taban ta
bana zıt bir niteliktedir. Bu fetvada Ebussuıid Efendi tek bir cümleyle, 
Sarı Saltık'ın, yaptığı riyazat yüzünden "is.kelet haline gelmiş bir .keşiş" 

olduğunu yazıyordu24• 

22 Keınfilpaşazade, Mohacmime, Süleymaniye (Esad Efendi) Ktp., nr. 2087, v. 44 a. 
23 Bk. Evliya Çelebi, il,  137. 
24 Tayyip Okiç, "Sarı Saltuk'a ait bir fetva", AÜlFD, 1/1 ( 1952), ss. 48-58. Bu fetva

nın metni aynen şöyledir: " Sinde sindaşım halda haldaşım ahiret karındaşım, eimme-i 
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Böylece San Saluk hakkında eski kaynaklardaki kanaatlerin 1 )  ke
ramet sahibi büyük bir İslam velisi, 2) İsl:im'a uymayan, daha çok bir 
hıristiyan azizine yakışır bir kimliğe sahip olarak tamamiyle iki zıt doğ
rultuda değerlendirildiğini görüyoruz. Fakat burada en çarpıcı olan, 
birbirinin halef-selefi iki büyük Osmanlı şeyhülislamının, San Saluk'ı 
tam anlamiyle iki aksi yönde değerlendirmeleridir. Bu nasıl açıklana
bilir? 

Bizce İbn Kemal muhtemelen kendinden yanın asır önce yazılmış 
Saltıkname'yi okumuş ve buradaki "Rafıziler'e karşı Sünni İsl:im'ı savu
nan , k:ifırlerle cihad edip onlan İsl:im'a sokan, sayısız kerametler gös
teren koyu Sünni gazi-evliya" imajına bakarak San Saluk'ı değerlen
dirmiş olmalıdır. Halefi Ebussuud Efendi ise, yine çok muhtemel ola
rak, Saltıkname'deki, hıristiyan ilahiyauna vakıf, çeşitli dilleri konuşup 
kilise ve manasurlarda İncil'den vaazlar veren San Saluk imajına ve 
Balkanlar'daki menkabelerine bakıp, upkı kendinden iki yüzyıl önce 
İbn Battuta'nın düşündüğü gibi düşünmüş olmalıdır. Böylece bir türlü 
Sünni müslüman kimliğiyle bağdaşuramadığı, menkabeleri Hıristiyan 
azizlerininkiyle karışmış, hem hıristiyanlar hem de müslüman halk ta
rafından takdis edilip hürmet gören bu şahsın, eninde sonunda bir 
"keşiş" olması lazım geldiğine hükmetmiş olsa gerektir. Evliya Çelebi 
ise, hem Saltıkname'nin, hem de San Saluk'ın aruk çoktan Bektaşi 
tekkeleri haline gelmiş Balkanlar'daki zaviyelerinde yaşayan dervişler
den dinlediği cihad menkabelerinin etkisi alunda düşünmekte, ona 
büyük saygı beslemektedir. O da aslında Sarı Saluk'ın şahsiyeti etrafın
daki bu zıt fikirlerden haberdardır ve eserinde onun savunmasını ya
par: 

selef bu mes'elede ne buyururlar ki San Saltık didik/eri şahıs evliyıiullah'dan nudır beyan 
buyurulub müsab oluna. El-cevab: Riyıizat ile kadid olmuş bir keşişdir. Ebussuıid. ". 

Sarı Salnk'a dair makalesinde yayımladığı bu fetvıi dolayısıyla Tayyib Okiç Yusuf 
Ziya Yörükan tarafından ağır bir üslup ile eleştirilmiştir. Bu vesile ile ikisinin giriştikleri 
uzun bir bilimsel tartışma, adı geçen derginin müteakip sayılarında yayımlanmıştır. Yu
suf Ziya Yörükan, sözkonusu fetvıinın Ebussuıid'a ait koleksiyonlarda bulunmadığı ve bi
çim olarak standard fetvıi tarzına uymadığı gerekçesiyle sahte olduğunu ileri sürmekte
dir : bk. "Bir fetvıi münasebetiyle: Fetvıi müessesesi, Ebussuud Efendi ve Sarı Saltuk", AÜ
İFD, 1/2-3 (1952) , ss. 137-160. Fakat bu iki gerekçe kanaatimizce bu fetvanın sahte oldu
ğunu ispat etmez. Çünkü bu fetva, resmi prosedür dahilinde istenmiş ve verilmiş bir 
fetvıi değildir. Bu sebeple, illa resmi kurallara uyması gerekmez; İlla resmi kanaldan is
tenmesi ve yazılması da icap etmez. Dolayısıyla pek.ila gerçek olabilir. Aynca kimin, ne 
maksatla durup dururken böyle bir fetvıi uydurmak isteyecc:_ğini de sormak gerekir. Tay
yip Okiç'in bu eleştiriye cevabı : "Bir tenkidin tenkidi", AUIFD, 11/2-3 (1953), ss. 250-
290. Bu polemikte Yusuf Ziya Yörükan'ın değil, Tayyip Okiç'in haklı olduğu kanaatinde-
yiz. 



74 SARI SALTIK 

" . . . .  Aziz hakkında münkirin nice kil Ü kal idüp Saltık namında 
bir rahip deyu iftira eylemiş ve asim olmuşlardır. Beli, Leh Vilayeti
'nde Danıska iskelesinde Saltık Bay namında bir rahip var idi. Anı 
varup dine davet eylemiş ve kabul itmediği içün Saltık Bay rahibi 
hücresinde kati idüp libasıyla mütelebbis olmuşdur. Nihanice nice
sine rah-ı dalaletde kalan mahluk-ı Huda'yı İslam ile müşerref eyle
miş, seyahat ile nam virüp Babadağı'nda civar-ı rahmete vasıl ol
muşdur ... . Saltık Sultan Hazretleri hakkında her kim şüphe iderse 
nefizü billah asim ve günahkar olur."25 

Evliya Çelebi bunları yazarken herhalde Ebussuud Efendi'nin fet
vasından da haberdardı ve muhtemelen onun ruhaniyyetine de bir 
yerde sitem ediyordu. Fakat aynı Evliya Çelebi, Raba nehri sahilinde 
Osmanlı kuvvetlerinin ve Kırım hanı Gazi Mehmed Giray Han'ın yap
ukları savaşlarda kafirlerin imdat diledikleri Saint Nicolas, Saint Geor
ges gibi azizler arasında Sarı Saluk'ın adını da aynen zikrettiklerini ya
zıyor26. 

Bir önceki bölümde Sarı Saluk'ın menkabevi kişiliğini incelerken 
bahsedildiği üzere, Saltıkname'de onun muhtelif hıristiyan halkların 
dillerini bilip konuşan, hıristiyan teolojisine son derece vakıf, rahip
lerle tarUşmalar yapan bir kişiliği yansıunası ve ayrıca Balkanlar'da Sarı 
Saluk'a ait makamların bulunduğu çeşitli yörelerde Sarı Saluk'ın men
kabelerinin, yerel hıristiyan azizlerininkiyle karışmış ve hıristiyanlarca 
da takdis edilmekte ol ması, onun dini ve mistik kimliği konusundaki 
bu farklı düşüncelere yol açan önemli iki faktör olarak görünüyor. Bu 
menkabeler ilk bakışta gerçekten de, Sarı Saltık'ı a) bir Türkmen ba
bası ve İslam velisi, b) müslüman bir şeyh kimliğinde bir hıristiyan azizi 
olmak üzere çift yönlü bir kişilikle bize sunuyor. Nitekim onun Balkan
lar'da hem halk müslümanlığına, hem de halk hıristiyanlığına mal ol
duğu görülüyor. Sarı Saltık'ın, Bulgaristan'da kah Saint Nicolas veya 
İlya (Elie, İlyas) Peygamber'le, Arnavutluk'ta ve Korfu adasında ise kah 
Saint Spiridon'la, k:ih Saint Georges'la bir tutulduğu, değişik zaman 
larda, başta Evliya Çelebi'nin bizzat kendisi olmak üzere, pekçok göz
lemci tarafından tesbit edilmiştir27• 

25 Evliya Çelebi, III, 366-367. 
26 Ag.e. , \ili, 98, 542. 
27 Msl. bk. Evliya Çelebi, aynı yerde; Hasluck, Tedkikler, ss. 74, 1 18; k.rş. aynı yazar, 

Christianity, 11, 429-439; ayrıca bk, Sevgen, "San Saltuk ve Aiyos Spiridon", Tarih Konu
şuyor, sayı: 33, Ekim 1966, 2729-2734 ve müteakip sayılar; Kaleshi, "Albanische legenden 
um San Saltuk", ss. 815-828. 
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Bununla beraber, bunlar Sarı Saluk'ın aslında bir hıristiyan azizi 
olmasını kesinlikle gerektirmez. Kanaatimizce modern araşurmacıla
rın yukarıdaki iki duruma dayanarak böyle bir tartışmaya girmeleri 
tamamen gereksiz görünüyor. Bir defa Saltıkmime'de Sarı Saluk'a at
fedilen Hıristiyanlık bilgisi ve kiliselerde rahip kıyafetiyle vaaz vermesi 
meselesi, geçen bölümde de gösterilmeğe çalışıldığı. gibi, bu eserden 
en az yüz elli önce yazıya geçirilmiş Battalname'den yapılan bir uyar
lamadır. Muhtemelen araştırıcılar Battalname'yi okumadıklarından 
bunu farketmemiş olabilirler. Oysa Battal Gazi'ye atfedilen bu 
yeteneğin de bize göre onun şahsına fevkaladelik vermek isteyen 
anonim yazar veya yazarlarca yakıştırma bir nitelik olduğunu 
düşünmek te mümkündür. 

Sarı Saluk'ı yukarıda isimleri zikredilen hıristiyan azizleriyle özdeş
leştiren menkabelere gelince, bunların, Türkler Balkanlar'a yerleştik
ten sonra, yani yoğunlukla XV. yüzyıldan itibaren bir arada yaşamaya 
başlayan iki halk arasında vuku bulan kültürel ve dini etkileşimler so
nucu bir tarafınkinden diğer tarafınkine tabii bir uyarlama olayıyla il
gili olduğu, böylece zamanla, Hasluck'un tabiriyle "iki 

_
taraflı perestiş

ga.Jılar"ın meydana geldiği ve müsüman-hıristiyan ortak kültlerin oluş
tuğu, hiç te yabana aulacak bir teori değildir. Nitekim j. Deny ve F.W. 
Hasluck bu kanaati haklı olarak taşıyorlardı 28• Günümüzün araştırma
cıları da her iki ihtimale yer veriyorlar29• Veya bu menkabelerin, Ka
lenderi ve daha sonra da Bektaşi dervişlerinin İslim propagandalarını 
kolaylaşurmak için münhasıran başvurdukları bir uyarlama yönteminin 
sonucu olarak teşekkül edip yayıldıkları da kuvvetle muhtemel, hatta 
muhakkak.ur denilebilir30• Bu uyarlama şüphesiz ki, çeşitli yörelerde 
daha önce yaşamış, isimleri zikredilen Hıristiyan azizleriyle Sarı 
Saltık'ın benzer yanlarını kullanarak yapılıyordu. Zaten bu sebeple 
halkın bu özdeşleştirmeyi kendiliğinden yapuğı da gözlenmektedir. 
Buna benzer bir süreci biz V. yüzyılda İrlanda'da da görebiliyoruz. 
Burada da Saint Patrick'in gösterdiği kerametlerle putperest kültürün 

28 Bk. Deny, s. 14; Hasluck, Tedkikler., s. 1 18. 
29 Msl. bk. G. M. Smith, "Some türbes/maqams of Sari Saltuq", s. 225. 
30 Balkanlar'da Hıristiyan azizleriyle Müslüman evliyanın kerametleri, dolayısıyla 

azizler ile evliyi arasında meydana gelen bu tür özdeşleşmelerin, İslamlaşmayı kolaylaş
urmaya yönelik olarak vukiia geldiğine son alarak Michel Balivet de işaret etmektedir 
(bk. "Mirades christiques et islamisation en chretiente seldjoukide et ottomane enıre le 
X.Ie et le XVe siede", Miracle et Kanima: Hagiographies Medievales Comparees, ed. De
nise Aigle, Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses, 
Belgium 2000, ss. 399, 409.) . 



76 SARI SALTIK 

yerel tanrıları arasındaki benzerlikler sayesinde, bu yerel tanrılar Saint 
Patrick'le özdeşleştirilmiş ve Keltler Hıristiyanlığa ısındmlmışursı. 

Dolayısıyla bu iki faktöre bakarak Sarı Saluk'ın bir hıristiyan azizi 
olabileceğini düşünmek kanaatimizce tarnarniyle yersizdir. Üstelik bir 
hıristiyan azizinin yüzlerce yıl müslüman halk arasında böyle bir takdis 
konusu yapıldığı ve hakkında menakıbnameler yazıldığı görülmediği 
gibi, böyle bir şey de zaten manu ken mümkün olamaz. İkincisi, belki 
en önemlisi, aşağıda kendinden bahse dilecek olan, Barak Baba gibi, 
tarihsel kimliği bizce çok iyi bilenen bir Hayderi şeyhinin Sarı Saluk'ın 
halifesi olması, bunu mümkün kılmıyor. 

B) Sarı Salak Bir Kalenderi şeyhidir 

San Saluk'ın aşiret reisi bir Türkmen babası itliği bizce çok kuv
vetli bir ihtimal olmakla beraber, tasavvufi meşrebinin ne olduğu, 
hangi tasavvuf anlayışına veya tarikauna mensup bulunduğu hususu 
kaynaklarda açık değildir. Bununla birlikte, gerek Saltıkn.ıime'deki bazı 
ipuçları, gerekse onunla yakın ilişkisini bildiğimiz Barak Baba ve Tap
duk Baba gibi, tarihsel ve tasavvufi hüviyetleri oldukça iyi tanınan sima
lar aracılığıyla San Saluk'ın tasavvufi meşrep ve tarikaunı tahmin ede
bilmek mümkün oluyor. Nitekim biz daha önce bir takım karinelerden 
yola çıkarak Sarı Saluk'ın Kalenderiliğe, hatta bu zümreye mensup bir 
kol olan Hayderiliğe mensup bulunabileceğini yazmıştıks2• Nitekim 
Kemaleddin Muhammed es-Serac'ın TuffaJ:ıu 'l-ErvaJ:ı'ından bu bölü
mün başına aldığımız metinde ve devamında, Sarı Saluk'ın tekkesin
deki dervişlerin Hayderiler olduğu, bir Hayderi şeyhinin adı da zikre -
dilmek suretiyle bu tahminimiz doğrulanmış oluyor. 

Bundan başka Saltıkname'nin bir yerinde, Sarı Saluk'ın üçyüz ab
dalla beraber Kırım şehrine geldiği; burada kendisi için yapılan tek
keye yerleştiği ve abdallannın yiyeceklerini dilenmek üzere şehre cerre 
çıkrıkları, ama kimsenin bir şey vermediği; buna kızan San Saluk'ın 
şehir halkına beddua ettiği kaydediliyor. Bu sahne hiç şüpheye yer bı
rakmamacasına Kalenderi dervişleriyle karşı karşıya bulunduğumuzu 
gösteriyor. Çünkü bu tür dilenme usiilü, yalnız Kalenderiler'de olup 

sı Msl. bk. Stephan Czamowski, k Culte des Heros et ses Condition Sodale : Saint 
Patrick, l'Heros National de l'Irlande, Paris 1919, H. Hubert'in önsözü, ss. XIII-XIV. 

32Bk. A. Yaşar Ocak, La Revolte de Baba Resul ou la Formation de l'Heterodoxie 
Musulman en Anatolie au Xllle Siecle, TTK yay. , Ankara 1989, ss. 100-105. 
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ritüel mahiyette bir dilenme ( Tese'ül, Cerr) dir33• Ayrıca Salukname'de 
bir yerde de açıkça Sarı Saltık'ın bir Işık (Kalenderi) olduğu Tatar 
prensi Argun Han tarafından dile getirilir: Buradaki kayda göre San 

Saltık Deşt-i Kıpçak'a gittiğinde, oradaki Tatar mirzalarına haber gön
derip Moskov diyarına gazaya çıkmak istediğini bildirmiş ve kendine 

katılmalarını istemiştir. Bütün mirzalar gelirler, yalnız Argun Han 
gelmeyi reddeder ve şöyle der: 

"Bu Satuk ne kişidir kim bir Işık ola, padişahlara hükm ider. Eger 
veli ise görem elinden ne gelürse eylesün, ben ana muti' olmazam, 
vannazam .. . "s-ı. 

Yine eserin bir başka yerinde, San Saltık'ın Sivas şehrinde zengin 
tüccardan Hasan Mali'nin "mahbub oğlu" Yusufa 3.şık olduğu, babası
nın oğlunu kaçırıp götürmesine rağmen, San Saltık'ın onun peşinden 
giuneyi sürdürdüğü anlatılır35• Bir başka yerde ise, Yusuf adlı bu deli
kanlının da Sarı Saltık'a aşık olup daha sonra onun peşinden giderek 
kendisine mürid olduğu zikredilirse. Bu olay da yine tipik bir Kalender
ilik adetini gösteriyor. Çünkü bu, Kalenderilik'te Cemal-perestlik yahut 
Mahbub-perestlik denilen olayın ta kendisidir. Kalenderiler genç ve 
güzel delikanlıların Allah'ın cemalini yansıttığına inanmaktadırlar37• 

Sarı Saltık'ın bir Kalenderi şeyhi olduğuna dair iki ipucu da diğer 
menkabelerden çıkıyor. Bunlardan birisi, Evliya Çelebi'nin naklettiği 

ejderha menkabesinde bulunuyor. Hatırlanacağı üzere San Saltık ej 
derhayı beklerken dervişleri de defler ve kudümler çalarak kendisine 
eşlik e unişlerdir. Bu tür defler ve kudümler çalarak dolaşan dervişler, 
bilindiği üzere Kalenderiler veya aynı meşrepten dervişlerdir ve onla
rın bu adetleri, mühimme kayıtlanna kadar yansımıştır. Diğer ipucu 
ise, H. Kaleshi'nin derlediği bir menkabede yer alıyor. Burada da, hü

kümdarın, kızını ejderhadan kurtaran San Saltık'a kızıyla evlenmesini 
teklif ettiği, ancak berikinin bunu reddettiği, çünkü evlenmesinin 
mümkün olmadığı şeklinde karşılık verdiği anlatılır. Burada Kalender
ilik'teki tipik mücerredlik (bekar kalma) erkanına atıf yapıldığı çok 
açık olarak görülmektedir. 

33 Bu hususta bk. A. Yaşar Ocak, Osmanlı lmparatorluğu'nda Marjinal Siıfilikı Ka-
lenderiler, TTK. yay., Ankara 1999, 2. bs., ss. 167-168. 

34 Bk. Ebu'l-Hayr-i Rumi , il, 234. 
35 Bk. a .. g.e., 1, 45-46. 
ss Ag.e. , 1, 93-94. 
37 Geniş bilgi için bk. Ocak, a.g.e., ss. 155-158. 
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Bu ipuçlarının dışında Sarı Saluk'ın gerçekten bir Kalenderi şeyhi 
olduğunu gösteren asıl önemli ve tarihsel veri, onun Barak Baba ve 
Tapduk Baba ile olan bağlanusıdır. Bu bağlanu hiç bir tereddüte yer 
verdirmeyecek kadar açıkur. 

C) San Saltık, Barak Baba ve Tapduk Baba 

Bu üçlü bağlantı, Saltıkmime'nin yazılışından çok evvel, aşağıda 
kendisinden bahsedilecek olan, Sarı Saluk'ın haifesi Barak Baba'nın 
şathiyesinde geçen dört kelimelik bir söz ve Tapduk Baba veya Baba 
Tapduk'un müridi ve halifesi olan Yunus Emre'nin çok iyi bilinen 
meşhur bir beytiyle tarihsel olarak belgelenmektedir. Barak Baba'nın 
müridi Kutbu'l-Alevi'nin, şeyhinin şathiyelerini bir araya toplayan Ke

limat-1 Barak Baba isimli risalesinde şu kısa ifade yer almaktadır: "Hey
hate heyhıit Saltık Ata miskin Barak"38• Yunus Emre'nin beyti ise şöy
ledir: 

Yunus'a Tapduk u Saltık u Barak' dandır nasip 

Çün gönülden cfış kıldı men nice pinhan olam39 

Tarihsel kıymeti yüksek olan bu kayıtlar, Sarı Saluk'tan Yunus Em
re'ye kadar olan tasavvufi bir intisap silsilesini çok açık bir biçimde göz
ler önüne serer. Görüldüğü gibi Barak Baba, Tapduk Baba ve Yunus 
Emre, kendi intisap silsilelerini Sarı Saluk'a bağlıyorlar. Böylece Yunus 
Emre'nin Tapduk Baba'nın, onun Barak Baba'nın, onun da Sarı Saluk
'ın halifesi olduğu görülüyor. Saltıkname Sarı Saluk'ın Tapduk Baba 
ile de münasebeti olduğunu gösteriyor. Burada Tapduk Baba'nın, zikir 
meclislerinde kadınları ve erkekleri bir arada topladığı için Sarı Saluk 
tarafından hoş görülmeyip uyarılmak istendiği, onun ise bunun hiç bir 

38 Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s. 265. Kelimıit-ı Barak Baba adııu taşımakta 
olup Babai hareketinin merkezi olan Amasya'da ele geçen bu şathiyyaon, 1449 tarihinde 
kopye edilmiş bir nüshası Hilmi Ziya tarafından bulunmuş ve yukarıda adı geçen maka
lesinde yayımlanııuşor (bk. "Anadolu' da dini ruhiyat müşahedeleri", ss. 440-441) .  Bu ku
çuk risale, Kutbu'l-Alevi tarafından şerhedilmiştir (bk. Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu) ,  
"Barak Baba Risalesi", Hayat Mecmuası, 11/29 ( 1927) ; A. Haydar Diriöz, "Kutbu'l-Alevi' 
nin Barak Baba Risalesi", TM, IX ( 1946-47).  Risale faksimile olarak A. Gölpınarlı tara
fından da yayımlanııuş ve tlırkçeye çevrilmiştir (bk. Yunus Emre ve Tasavvuf, ss. 457-
472) .  Şathiyyeler konusunda bk. CemaJ Kurnaz-Mustafa Tatcı, Türk Edebiyatında Şat
hiyye, Ak.çağ yay., Ankara 2001. 

39 Bk. Yunus Emre Divanı , nşr. A. Gölpınarlı, İstanbul 1936, s. 24. Bu muhim beytin 
şu şekli de vardır (bk. Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s. 43) : 

Yunus'a Tapduk'dan oldı hem Barak'dan Saltık'a 
Bu nasip çün ciış kıldı ben nice pinhan olanı 
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sakıncası olmadığını göstermesi üzerine Sarı Saluk'ın bunu kabul et
tiği, ancak Tapduk Baba'nın bu işten vazgeçerek Sarı Saluk'a mürid 
olduğu kaydedilir40• 

Barak Baba'nın kim olduğunu, tarihsel şahsiyetini, tasavvufi meş
rep ve tarikaunı çok iyi tanımamıza yarayacak bol tarihsel malzemeye 
sahibiz. Barak Baba'nın Sarı Saluk'ın müridi ve halifesi olduğu vakıası, 
yalnızca 'ı\ınus Emre'nin bu beytiyle değil, değişik tarihsel kaynaklarla, 
özellikle de Arap İslam kaynaklarıyla belirleniyor. Barak Baba'dan bah
seden Tarih-i Olcaytu Sultan Muhammed (Abdullah b. Ali el-Kaşani) ,  
A 'yanu 'l-Asr ve A'vanu 'n-Nasr (Salahaddin Halil b. Aybek es-Safedi) , 
Tarih-i BirzaJi (Alemeddin el-Birzfili) ,  el-Menhelu 's-SMi (Yusuf b. Tağ
ribirdi) , ed-Düreru 'l-.Kamine (İbn Hacer el-Askalani) ve İkdu 'l-Cuman 

(Bedreddin el-Ayni) gibi XIV ve XV. yüzyıl İslam kaynakları, Barak Ba
ba'yı kendisi gibi bir Türkmen şeyhi olan San Saluk'la şeyh-mürid iliş
kisi içinde gösteriyorlar. 

Barak Baba'nın, XIII. yüzyılın sonlarıyla XIV. yüzyılın ilk yıllarında 
bir yandan Anadolu'daki Türkmenler, diğer yandan İran'da müslü
manlaşmakta olan Moğollar arasında faaliyet gösteren ilginç Türkmen 
babalarından ve -çok muhtemelen- Babai hareketi mensuplarından 
biri olduğunu biliyoruz. Kendisi Sarı Saluk'ın en önde gelen halifesi 
olarak zikediliyor. Sarı Saluk'ın aksine, Barak Baba'nın hayau çağdaş 
Arap kronikleri sayesinde oldukça açık çizgilerle bellidir. Bunun da 
sebebi, Barak Baba'nın uzun süre Suriye'de dolaşmış olmasıdır. 

İlhanlı hükümdarı Olcaytu Hudabendenin, Şiiliğe sempati duya
rak ünlü alim Cemaleddin Mutahhar Hilli vasıtasıyla Oniki İmam 
(İmamiyye) mezhebine girmesi, muhtemelen Anadoludaki Türkmen 
babalarını şamanist Moğollar arasında İslamiyet'i yaymak üzere hare
kete geçirmiş olmalıdır. Bu babaların kendi şamanlarından pek farklı 
olmadığını gören Moğollar onlara sempati ile yaklaşular. İşte Barak 
Baba da bunlardan en tanınmışlarından biriydi. 

40 Ebu'l-Hayr-i Rumi, 1 , 98-100. Ebu'l-Hayr-i Rumi burada, Ahmed Yesevi, Tacü'J. 
Arifin Seyyid Ebu'l-Vefi Bağdadi gibi kadın erkek karışık ayinler yapan şeyhlerin eleşti· 
risi sadedinde anlaulan çok bildik bir menkabeyi (bu karışık meclislerde kullanılmak 
üzere şarap gönderilmesi, fakat şarabın bal olması) zikreder. Burada Tapduk Baba'yı 
eleştirmek için şarabı gönderen, Sarı Saluk'ur. Buna karşılık pamukla ateşi bir araya ko 
yup gönderen Tapduk Baba'dır. Aynı menkabe, Geyikli Baba ile Abdal Musa, Geyikli 
Baba ile Orhan Gazi arasında da geçer. 
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Ondan bahseden, yukarıda isimlerini zikrettiğimiz kaynakların 
hemen tamamına yakını, Barak Baba'nın, -Babai hareketinin merkez
lerinden biri olan- Tokat yakınlarında bir köyde oturan zengin bir 
Türkmen köylüsünün oğlu olduğunu kaydederler41• Buna karşılık Yazı 
cızade Ali ise, Barak Baba'nın il. İzzeddin Keykavus'un -daha önce 
bahsi geçen- iki oğlundan biri olduğunu yazar. Ona göre sultanın 
Konstantinopolis'te rehin olarak nıtulan bu küçük oğlu, kaçmağa te
şebbüs etmiş, fakat yakalanarak imparator tarafından hapse atılmıştı . 
O zamanki patrik bu çocuğu imparatordan rica ederek yanına alıp vaf
tiz etmiş ve rahip olarak yetiştirmeğe başlamıştır. Çocuk Ayasofya'da 
patrikin hizmetinde çalışırken, San Saltık bunu görüp kendi yanına 
verilmesini rica etmiş ve bu rica yerine getirilmiş. Çocuk San Saltık'ın 
yanında tekrar müslüman edilmiş ve onun abdalı olmuşnır42• Zaten 
kendisine Barak (Kıpçak lehçesinde Köpek) lakabını veren de rivayete 
göre odur43. Bu iki rivayetin hangisinin doğru olduğunu tesbite yaraya
cak bir tarihsel veriye şimdilik sahip değiliz. 

Amasya Tarihi yazan H. Hüsameddin ise Barak Baba'yı, Aybek 
Baba adlı, aynı dönemde yaşamış bir başka Türkmen şeyhinin halifesi 
olarak takdim ediyor; fakat her zaman olduğu gibi yine hiç bir kaynak 
göstermiyor44• Ne var ki, Arap kaynaklarının San Saltık'a Saltık el-Kır
imi demeleri gibi Barak Baba'yı da Barak el-Kırimi şeklinde zikretme
leri, onun Aybek Baba'ya değil, gerçekten San Saluk'a bağlanması ge
rektiğini ortaya koyuyor45• 

Elvan Çelebi'nin diğer Babai şeyhleri hakkında yazdığı gibi, Mo
ğollar'ın Anadolu'ya gelmesiyle Barak Baba'nın da onlar arasında faali
yet göstermeğe başladığı anlaşılıyor. Nitekim Barak Baba'nın şöhreti, 

41 Msl. bk. el-Birz:ili, il, 105b; İbn Hacer, ed-Düreru'I-Kimine fi A'yıini'I-Mieti's-Sa
mine, Haydarabad 1348, 1, 473; el-Ayni, İkdu 'l-Cumıi.n fi Tarih-i Ehli'z-Zamıi.n, Bayezit 
Genel Kitaplığı (Veliyyüddin Efendi) nr. 2392, XX, 323b; İbn Tağribirdi, el-Menhelü's
S:ifi ve'l-Müstevfi Ba 'de'l-V:ifi, Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed) Ktp., nr. 3018, v. 
175a. 

42Yazıcızade, vv. 416a-417b; krş. Müneccimbaşı ,  vv. l 183a-l 184b. Daha önce, Yazıcı
zade'nin doğru olduğunu sanmadığımızı söylediğimiz bu kaydının (bk. La Revolte de 
Baba Resıil, s. 106 not: 152) doğruyu yansıtuğını düşünüyoruz. Çünkü Sarı Saluk ile 
münasebeti böylece manuklı bir çerçeveye oturuyor. 

43 Ag.eserler, aynı yerlerde; es-Safedi, il,  v. 43b. Sarı Saluk-Barak Baba münasebeti 
için şuna da bakılabilir: Sevgen, ss. 2819-2820, 2822-2823. 

44 Bk. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi,  İstanbul 1329-1332, il, 460; Köprülü, 
İlk Mutasavvıflar, s. l 79 not 37. 

45 İbn Hacer, 1, 473; İbn Tağribirdi, v. l 75a. 
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Arap kaynaklarının ifadesine göre, İlhanlı sarayına kadar gitmiş ve Ga
zan Han kendisini denemek üzere yanına çağırmıştır. Bir çok deneme
lerden geçen Barak Baba, sonunda hükümdarın itimadını kazanmış, 
hatta on yahut otuzbin dinar gibi oldukça büyük bir ihsana da nail ol
muş ve bu parayı dervişlerine dağıtmıştır46• Şeyhin bundan sonra Ga
zan Han yanın daki itibarı bir hayli artmış ve hatta ölümünden sonra 
Olcaytu zamanında da aynı itibarı korumuştur. Öyle ki, yeni hükümdar 
kendisini bir takım diplomatik işlerde de kullanmaya başlamıştır. 

Barak Baba'nın bu diplomatik misyonlarından ilki, bir Moğol dele
gasyonunun başında dervişleriyle beraber Dımaşk (Şam) 'a vuku bul
muştur, ki hakkında dönemin Arap kaynaklarında yer alan kayıtlan bu 
ziyarete borçluyuz. Öyle görünüyor ki bu misyon, Barak Baba ve derviş
lerinin tuhaf kılık ve kıyafetleri, topluca yaptıkları ilginç zikir gösteri
leri sebebiyle büyük ilgi uyandırmıştır. İşini bitirdikten sonra delegas
yon tekrar Moğol başkenti Sultaniye'ye dönmüştür47. 

Bu misyonun başarısından memnun olmuş olmalı ki, Olcaytu Hu
dabende Barak Baba'yı 1307 tarihinde yine bir elçilik heyetinin başına 
geçirerek bu defa, bölge halkını müslümanlığa davet etmek ve esir al
dıkları Moğol generali Kutluşah'ı kurtarmak amacıyla Gilan mıntaka
sına yolladı. Fakat bu sefer işler yolunda gitmemiş, Gilanlılar'ın reisi 
Topaç hükümdarın bütün taleplerini reddettiği gibi, Barak Baba ve 
beraberindeki dervişlerini de öldürtmüştür. Arap kaynaklarına göre, 
Barak Baba bu tarihte tam kırk yaşlarında bulunuyordu48• 

Bu beklenmedik karşılık Olcaytu'yu çok kızdırmış, bilhassa Barak 
Baba'nın ölümüne çok üzülmüş ve derhal Topaç'ı ve Gilanlılar'ı ceza
lan dırmak üzere bir ordu yollayarak intikamını almıştır. Bununla da 
yetinmeyen hükümdar, Barak Baba'nın arkasından fakirlere yüklüce 
bir para dağıttırdıktan başka49, daha sonra mezarının üstüne bir türbe, 

46 El-Birzali, aynı yerde; es-Safedi, A'y.inu'l-Asr ve A'v.ıi.nu 'n-Nasr, Süleymaniye 
(Ayasofya) Ktp., nr. 2970, v., 42a; İbn Hacer ve İbn Tağribirdi, ayru yerlerde. 

47 Es-Safedi, aynı yerde; İbn Hacer, 1, 474; el-Ayni, XX, 369a-370a. Tarihçi burada 
olayı epeyce teferruatlı olarak anlaor. 

48 Es-Safedi, il, 43a; İbn Hacer, aynı yerde; el-Ayni, XX, 361a-362a (bu misyonun 
da en tafsilatlı hikayesi yine buradadır) ; İbn Tağribirdi, v. l 75b. Barak Baba'nın biyogra
fisi hakkında daha geniş bilgi için ayrıca bk. Ahmet T. Karamustafa, God's Unruly Fri
ends: Dervishes Groups in the Islamic Later Period 120�1550, Univ. of Utah Press, Salt 
Lake City 1994, ss. 62-63; Hamid Algar, "Baraq Baba", Elr, A. Yaşar Ocak, "Barak Baba", 
TDVİA 

49 Bk. el-Ayni, aynı yerde. 
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yanıbaşına bir zaviye inşa ettirmiş ve bunların masrafları için günde elli 
dinarlık bir tahsisat ayırmışuı-50. Bütün bunlar, Barak Baba'nın İlhanlı 
sarayındaki saygın lığını ortaya koyması bakımından önemli gösterge
lerdir. 

Barak Baba'nın Anadolu ve İran'daki faaliyetlerinin, kendisine 
epeyce bir mürid topluluğu kazandırdığı görülüyor. Bu müridlerin Ba

rakıyyıin (Baraklılar) adıyla tamndıklan, 752/1351 tarihli bir mezar ki
tabesinden anlaşılıyor. Bu kitabe Anadolu'da XIV. yüzyılda bu zümre
nin hala mevcut olduğunu gösteriyor5ı. iran'daki zaviyede yaşayan mü
ridlerin Anadolu ile ilişkilerinin devam ettiğini göstermesi bakımından 
Menakıbu 'l-Arifindeki bir pasaj önem taşıyor. Burada, Sultaniye'deki 
Barak Baba müridlerinin şeyhi ve aynı zamanda Sinop şehri kadısının 
oğlu olan Hayran Emirci'nin, Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi (öl. 
1320) ile çok iyi münasebetler geliştirdiği, bu iki şeyhin birbirlerini zi
yarete giderek zaviyele rinde birbirlerinin ayinlerine kauldıkları anlau
lır52. Barak Baba dervişleri nin, İran'daki imtiyazlı konumlarını Timur 
zamanına kadar sürdürdükleri an laşılıyor53• 

Arap kaynaklarındaki bol tasvirler sayesinde Barak Baba'nın ve 
dervişlerinin tasavvufi hüviyetlerini teşhis edebilme imkanına sahibiz. 
Şeyhin Şam elçiliğine borçlu olduğumuz bu tasvirlere göre, Barak 
Baba, hepsi de aynı kıyafeti taşıyan yüz kadar dervişiyle şehre gelmişti. 
Kendisi de dahil olmak üzere dervişler, iki yanında öküz boynuzlarına 
benzer boynuzlar olan, keçeden yapılmış külahlar giymişlerdi. Kazın
mış saçlanna, kaş ve sakallarına karşılık, aşağı sarkan bol ve gür bıyık-

50 Togan, s. 271;  Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, s. 20. Yakınlarda Barak Baba
'nın yeni bir mezarının da Bigadıç yakınlarında Barak Dede köyünde bulunduğu kayde
dilmektedir (bk. Zekeriya Özdeınir- Arzu Ulu, Bigadiç ve Çevresinde Bulunan Tarihi 
Eserler, Ankara 2000, ss. 28-31 ;  Ayhan, Aydın, "Balıkasir yöresinde sağaltma işlevli bazı 
Bektaşi ocakları ve bazı Alevi köylerinde yaurlar, kutsal ağaçlar ve sağaltma ocakları", 
Aleviler/Alewiten: Kimlik ve Tarih/Jdent.itit und Geschichte , band: 2, ed. İsmail Engin
Erhard Franz, Deutsches Orient-Institut, Hamburg 2001, ss. 127-129) . 

Barak Baba'nın mezarının İran'da bulunduğu kesin olduğuna göre, herhalde bu 
köydeki yaurın, Barak Baba'nın bu havalideki müridlerinin, haurasını taziz için onun 
adına yapukları bir makam olması çok muhtemeldir. Bununla beraber, bu mezarın Sarı 
Saluk'ın yaşadığı bölgede bulunması, onunla ilgisini göstermesi bakımından çok ilginç-
tir. 

51Aınasya'nın Gümüş kazasında bulunan bu kitabe, Gölpınarlı tarafından yayım
lanmışur: bk. Gölpınarlı, a.g.e., s. 43. 

52 Ahmed Eflaki, Manakib al-Arifin, nşr. Ahmet Ateş, TTK yay. Ankara 1959, il, 
860. 862; krş. Gölpınarlı, s. 26. 

53 Togan, a.g.e., s. 26. 
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lan vardı. Belden yukarıları çıplak olup boyunlarında ve omuzlarında 
küçük ziller ve kına ile boyanmış aşık kemiklerinden yapılmış kolyeler 

asılıydı. Ayrıca bellerinde tahtadan yapılmış kılıçlar vardı. Defler, ku
dümler ve ziller çalarak raksediyorlardı. Bu esnada çıkardıkları sesler 
çok ürkütücü ve etkileyiciydi 54• 

Barak Baba'nın raks ederek tam vecde geldikten sonra çıkardığı 
hayvan sesleri, çılgın ve coşkulu hareketleri, onu tam bir şamana ben
zetiyor. Belki de bu kadar coşkulu raks edebilmek için, şamanların 
-Kalenderi ve Hayderi dervişlerinin- kullanmaya alışukları esrar almış 
olabilirdi55• Yine bu vecd hali esnasında sar'a nöbetine tutulmuş gibi 
hareketleri ve ağzından çıkan anlamsız bir takım kelime ve cümleler 
bu teşhisi kuvvetlendiriyor. Nitekim Barak Baba'nın böyle bir vecd 
(extase) halinde iken söylediği, dervişlerinden biri tarafından yazıya 
geçirilmiş olup bugün elimizde bulunan bir takım sözlerinden 
(Şadıiyy;it ) yukarıda bahsedilmişti. 

H. Hüsameddin, F. Köprülü, Hilmi Ziya (Ülken) ve A. Gölpınarlı, 
Arap kaynaklarındaki bu tasvirlere bakarak, Barak Baba'nın şaman hü
viyetini henüz korumakta olan, Kalenderiyye tarikauna mensup bir 
Türkmen babası olduğunu haklı olarak tahmin etmektedirler56. Hatta 
biz, kazınmış saç, sakal ve kaşlarına, aşağı salıverilmiş gür bıyıklarına 
bakarak onun bir Haydari şeyhi olduğunu düşünüyoruz. İşte bu gö
rüntüleri sebebiyle Barak Baba ve dervişleri, Arap uleması tarafından 
Ehl-i Sünnet mezhebi dışında telakki edilmişler, hatta müslüman sa
yılmamışlar, bu yüzden Mısır'a sokulmamışlardı . 

Barak Babayı Anadoludaki diğer Türkmen şeyhlerinden ayıran bir 
özelliğine de temas etmek gerekiyor. Olcaytu Hudabende'nin maiyye
tinde görev yapmış olması dolayısıyla, onun Oniki İmam Şiiliği'ne 
geçmiş olduğu kolayca anlaşılabilir. Nitekim, haurlanacağı üzere, Ci
lan elçiliğinin bir amacı da ora halkını bu mezhep vasıtasıyla müslü
man etmekti. Zaten -kaynağı gösterilmemekle beraber- Amasya Tarihi
'nde bulunan bir kayıt, Barak Baba'nın, Olcaytu'nun Hz. Alinin, dola
yısıyla Allah'm mazharı olduğuna inandığını belirtiyor57• 

54 El-Birzaıi, II, 105a ; es-Safedi, II, 42a; İbn Hacer, 1, 373; el-Ayni, XX, 363b. 
55 Bu konuda açıklamalar için bk. Eliade, Le Chamanisme, ss. 313-314. 
56 Bk. H. Hüsameddin, II, 461 , 463; Köprülü, "Anadolu 'da lslıimiyet", s. 393 not 4; 

aynı yazar, Influence, s. 17; H. Ziya, "Anadolu'da dini rühiyat müşahedeleri: Barak 
Baba", MM. 13-14 (1340) , ss.443; Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, bir çok yerde. 

57 H. Hüsameddin, il, 462; ona dayanarak Köprülü, " Anadolu'da İslamiyet, s. 393; 
H. Ziya, a.g.m., s. 443; Togan, s. 271 .  
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Görüldüğü üzere Barak Baba'nın bir Kalenderi ( Hayderi) şeyhi 
olduğu çok açık olarak ortadadır. Böyle olunca onun şeyhi olan San 
Saluk'ın da Kalenderi (Hayderi) şeyhi olması gerektiği manuken kaçı 
nılmaz olur. Zaten Kalenderiliğin XIII. ve müteakip bir iki yüzyılda 
Orta Doğu' da en popüler en etkili ve en yaygın bir tasavvuf akımı ol
duğu düşünülürse, bu hiç te garip değildir. Buna karşılık Saltıkname

'de Sarı Saluk'ın Işıkları (Kalenderiler'i) asla sevmediğine dair bir pa
saj da bulunuyor58• Bu pasaj pekala, ya doğrudan doğruya Saltıkname 

yazarının, veya elimizdeki nüsha müstensihinin, Sarı Saluk'ın eserde 

çizilen sünni imajını takviye için, Osmanlı imparatorluğunda XV. yüz
yılda gelişmeye başlayan Rafızilik antipatisinin de katkısıyla, Kalenderi
ler'e duyulan tepkinin bir yansıması olarak, esere sıkışurdığı bir pasaj 
olabilir ve muhtemelen de öyledir. 

IV- SARI SALTIK VE BALKANLAR İLE DEŞT-İ KIPÇAK'TAKİ GAZALAR. 
VE İSl...AMLAŞMA 

A) Sarı Saltık 'ın başlattığı İslamlaşma hareketinin mahiyet ve 

önemi 

Dobruca'ya yerleştikten sonra bugün Bulgaristan ve Moldavya top
rakları üzerinde yer alan bu bölgede, Sarı Salukın maiyyetindeki der
vişlerle birlikte yürüttüğü farzedilen cihad ve gaza faaliyetleri, Tufffı

hu 'l-Ervah ve Saltıkname başta olmak üzere, Vılayetname'de, Seyıihat

name'de ve XVI. yüzyılda İbn Kemal'in Mohacname' sinde bahis ko
nusu edilmiştir59• İbn Kemal Sarı Saluk'ın yanına pekçok gazinin top
landığını, emirlerine itirazsız itaat eden bu " tazi-süvar Oğuz gazilerl' 

ile şeyhin Diyar-ı Bulgar'a, Eflak'a, Kara Boğdan (Moldavya) vilayetine, 
Akkerman ve Kili havalisine uzak yakın demeden akın ettiğini, bu 

akınlardan alınan ganimetlerle maiyyetindeki gazileri doyurduğunu 
kaydeder, ki onun verdiği bu bilginin kaynaklarından biri de, hiç 
şüphe yok ki Saltıkniime'dir. 

Saltıkname'de, birinci tabaka dediğimiz, Sarı Saluk'ın tarihsel ya
şanusından izler taşıdığına, bütün deforme olmuş haline rağmen yine 
de bir tarihsellik vasfına haiz bulunduğuna şüphe edilmemesi gereken 
kısımlar, bize onun İbn Kemal'in de saydığı, yukarıda zikrolunan yer
lerde gaza ve cihad faaliyetlerini sürdürdüğünü, hatta Bosna'ya, Kefe 

58 Msl. bk. Ebu'l-Hayr-i Rumi, 111, 149. 
59 Bk. Kemfilpaşazade, Mohacninıe, v. 44b. 
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ve dolaylarına, Moskov diyarına da seferler düzenlemiş olabileceğini 
düşündürüyoı-60. Saltıkname'nin bu ilk tabakasının, gerçek bir tarihsel 
zemini olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün bu gazalar olmasa bile 

en azından bazılarının peşinden tedrici bir İslamlaşma sürecinin baş
ladığı da varsayılabilir. Nitekim Sarı Saluk ve onunla Dobruca'ya giden 
Türkmen aşiretinin, orada bir İslamlaşma hareketini de başlatuğı ge

nellikle kabul edilir. Sarı Saluk ile uğraşan bütün araşuncılar istisnasız 
bu görüşü benimsemişlerdir. Ancak hemen hiç biri bunun üzerinde 
derinlemesine durmamışur. Bu meseye dokunan birkaç araşuncı ise, 

bu İslamlaşmayı Bektaşilik tarikau çerçevesinde görmeyi tercih etmiş 
ve analizlerini bu doğrultuda yapmışlardır. Bunun sebebi, aşağıda te

mas ediieceği üzere, Bektaşiliğin güçlü menkabevi geleneğinin San 
Saluk'ı en geç XVII. yüzyılda kendine maletmiş olmasıdır. Ne var ki bu 
analizleri yapanlar, San Saluk yaşarken Bektaşiliğin daha ortalarda ol
madığını unutmaktadırlar61• 

İşin esasına bakılırsa, dönemin, yani XIII. yüzyılın ne Bizans ne de 

Selçuklu kaynaklannda Sarı Saluk etrafındaki bu "İslamlaşma hare
keti"nin tam olarak analizini yapmaya yarayacak müspet tarihi kayıtlar 
mevcut değildir. Daha önce de gösterildiği gibi, onlar sadece il. İz
zeddin Keykavus'un Bizans'a sığınmasından ve bir Türkmen aşiretinin 

Dobruca'ya yerleştirilmesinden başka, ne San Saluk'tan ne de onun gi
riştiği kabul edilen İslamlaşma hareketinden bahsederler. O halde 
XIII. yüzyılda bu sürecin nasıl başlayıp geliştiğine dair geniş analizler 
yapabilecek durumda bulunmadığımızı bilmemiz lazımdır. Ancak şu 

rası muhakkak.ur ki, Dobruca'da sözkonusu yüzyılda bir İslamlaşma 
olayı vardır. Ama bu İslamlaşmayı, hiç bir zaman sistemli bir programa 

ve siyasete dayalı olarak, geniş çaplı metodik bir hareket mahiyetinde 
düşünmemelidir. Bu tamamen yanılucı olur: zira kanaatimizce böyle 
sistemli bir İslamlaş (ur) ma olayı vaki olmamışur. Eğer olsaydı, dini ha
reketler karşısında o kadar duyarlı olan dönemin Bizans ve Selçuklu 

kayraklarının bunu atlaması bahiskonusu olamazdı. Ama bu İslam
laşma, en azından başlangıçta, San Saluk'ın başında bulunduğu, sınırlı 
bir nüfusu banndıran Türkmen aşiretinin 1263-64 yılında Dobruca'ya 
yerleşmesiyle orada ilk defa bir müslüman cemaatinin mevcud olmuş 

60 Bu bölgelere yapılan muhtelif seferlerin menkabeleri, Salcıkminıe'nin özellikle 
birinci cildinde bulunmaktadır. 

209. 
61 Bektaşiliğin doğuşu konusunda geniş bilgi için bk. Ocak, Kalenderiler, ss. 199-
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olmasıyla başlar. Ne tür bir İslam'ı temsil etmekte olduğu meselesi re
zervde kalmak kaydıyla, bu küçük İslam cemaatinin önemi, herhangi 
bir fetih hareketine dayalı olmaksızın, tamamiyle Hıristiyan bir impa

ratorun izni sonucu oraya taşınmış olmasından gelmektedir. Bu o de

vir için ilginç bir durumdur. 

Bununla beraber, bu küçük cemaatin ve başındaki Sarı Saluk'ın 
orada, bulundukları çevreden tamamiyle kopuk, soyutlanmış bir hayat 
sürdürdüklerini düşünmek te mümkün değildir. Çünkü bu cemaatin 
oraya yerleşmiş olması, bir İslami hayat tarzının da onlarla beraber 
oraya taşınmış bulunması demektir. Ayrıca burada unutulmaması ge

reken bir nokta da, Anadolu'daki diğer konar-göçer Türkmen aşiret
leri gibi, bu aşiretin de bir gaza ve cihad ideolojisinin ve geleneğinin 

mirasçısı olduğu gerçeğidir. Diğer Türkmen babaları gibi Sarı Saluk 
da bu geleneği sürdüren bir gazi-derviştir. Saltıkname'deki menkabe

lerin, neden gaza ve cihad ideolojisi etrafında yoğunlaşuğını sordu
ğumuzda, verilecek cevap budur. Yani bu menkabeler, diğer herhangi 
bir şeyh -mesela Hacı Bektaş-ı Veli- gibi, Sarı Saluk'ı da yalnızca kera
metler gösteren ve gayri müslimleri böyle etkileyerek onları müslüman 
olmağa ikna eden bir imajla bize sunmuyor. O' nun bir ehl-i keramet 

veli, fakat aynı zamanda savaşçı, gaza ehli bir şeyh olduğunu vurgulu
yor. Bu özelliği, her iki tipi de şahsında temsil ettiği için Sarı Saluk'ı 
hem Hacı Bektaş-ı Veli gibi evliyadan, hem de Seyyid Battal Gazi ve 

Melik Danişmend Gazi tipindeki mücahidlerden ayırır ve kendinden 
birkaç yüzyıl sonra yaklaşık aynı bölgelerde faaliyet gösterecek olan 
Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) ve Otman Baba gibi gazi-dervişlerin ön
cüsü bir tip olarak ileri çıkarır. 

Bu durumda oradaki ve çevre bölgelerdeki Hıristiyan topluluklar 

arasında muhtemelen Sarı Saluk'ın faaliyetleri sonucu, zamanla kendi 
liğinden oluşan bir İslamlaşma sürecinden bahsedebilir62, ama ancak 
bazı tahminler yapılabiliriz. Bu tahminleri de sadece, Sarı Saluk'ın ve

faundan şu kadar yüzyıl sonra bir takım menkabeleri bir araya getiren 
ve hiç bir şekilde salt tarihsel metin olarak kabul edemiyeceğimiz Sal-

62 Balkanlar'daki İslamlaşma sürecine dair iyi bir çalışma için bk. Antonina 
Zeljazkova, Razprostronenie Na Islama v Zapadiobalka.cıskite Zemi Pod Osmanska Blast. 
XV-XVIII Vek (The Spread of Islam in the Western Balkan Lands under Ottoman Rule, 
15tn-l 7tn Centuries, Sofia 1990; aynı yazar, "Islamisation in the Balkans as a 
historiographical problem: the southeast-European .perspective", The Ottomans and the 
Balkans: A Discussion of Historiography. ed. by Fikret Adanır-Suraiya Faroqhi, EJ. Brill, 
Ledien 2002, ss. 223-266. 
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tıkn.ime'deki bazı ifadelerden yola çıkarak yapabiliriz. Saltıkn.ime'nin 
ise, "kaynaklar" kısmında da vurgulandığı gibi, ancak Sarı Saltık'ın Si
nop-Kırım-Dobruca-Edirne merkezli faaliyetlerini yansıtan ilk tabaka
sının işimize yarayabileceğini bir kere daha hatırlamak gerekir. Yalnız 
bu vesileyle şunu da belirtelim ki, Fuat Köprülü'nün, Saltıkn.ime'den 
bahsederken onun Battaln.ime ve Danişmendnam ç:'den daha fazla 
"historicite" ye sahip olduğu şeklindeki kanaati doğru olmak.la beraber, 
Anadolu ve Balkanlar tarihinin aydınlatılmasına çok büyük bir katkıda 
bulunacağı şeklindeki ifadesinin mübalağalı olduğunu bugün 
görebiliyoruz. İşte bu ilk tabakanın analizi, Edirne havalisi, Babadağı, 
Kaligra yöresi ve Kırım'ın periferisi olmak üzere, belirli yörelerde Sarı 
Saltık'ın gaza hareketlerine paralel bir İslamlaşma sürecinin de geliş
tiğini tahmin ettiriyor. 

Burada önemli bir meseleye temas etmemiz gerekiyor. Eğer ger
çekten tahmin edildiği şekilde, Sarı Saltık hayatta iken buralarda bir İs
limlaşma başladı ise, bunun nasıl bir dini altyapı üzerinde cereyan et
tiği, ne mahiyette bir İslamlaşma olduğu ve yayılma alanı, üzerinde tar
tışılması gereken önemli konular olarak önümüze gelmektedir. 

B) Sarı Saltık bir İslam misyoneri midir? 

Sarı Saltık çoğu araştırıcılar tarafından genellikle bir İslam misyo
neri gibi algılanmak ve anlatılmak istenmiştir. Buna samimiyetle ina
nan ve bu tezi ısrarla savunanlardan biri Tayyip Okiç'tir. Sarı Saltık'a 
dair ciddi iki makale yayımlayan Okiç, Sarı Saltık'ın meşhur yedi tabut 
menkabesinden ve çoğu mezar ve türbelerinin Slav kavimlerinin yaşa
dığı yerlerde bulunduğu tesbitinden yola çıkarak ona çok planlı ve 
programlı bir İslam misyonerliği görevi biçmekte ve onu "eşsiz Türk 
misyoneri" olarak nitelemektedir. Ona göre, "böyle muazzam bir proje 
tahakkuk etseydi, İskandinavya' dan başlayarak Gdansk (Danzig) 'ten 
geçen ve Adriyatik sahillerine kadar imtidat eden bir hat, Garbi Avrupa 
ile İslam ilemi arasında bir hudut teşkil edecek, böylece Orta Asya' dan 
başlayarak Orta Avrupa'ya kadar uzanan bu geniş ülkelerde Müslüman 
Türkler'le Müslüman Slavlar müşterek bir birlik teşkil ede
bileceklerdi.. . .  Ne yazık ki, ne o zamanki Selçukiler ve ne de onlardan 
biraz sonra gelen Osmanlılar, bu projenin ehemmiyetini layıkıyla kav-
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rayamadılar ve böyle olunca, şüphesiz ki onu tahakkuk 
ettiremediler"6s. 

Çok tipik ve hatta ütopik bir bakış açısını ve yaklaşımı temsil ettiği 
için yukarıya aynen alınuladığımız bu görüş, tarihte gerçekten yaşamış 
San Saluk gibi, büyük bir ihtimalle okuma yazma dahi bilmeyen, iddi
asız bir Türkmen babasına, adeti modem çağın çok iyi eğitim görmüş, 
dünyayı çok iyi tanıyan, hedef aldığı toprakların siyasal ve sosyo-eko
nomik ve sosyo-kültürel yapısını çok iyi bilen, büyük ve güçlü bir mis
yonerlik teşkilaunın idealist bir elemanı gözüyle bakmakta ve onu ha
yali bir büyük İslamlaşma projesinin yazarı olarak görmektedir. Sarı 
Saluk'a böyle bir ütopik misyon yakışurmanın gerçekçi olduğunu dü
şünmüyoruz. 

Sarı Saluk'ı gerçek bir misyoner olarak telakki edenlerden biri de 
Machiel Kiel'dir. O, Sarı Saluk'ı, misyoner dervişlerce yürütülen, İslami 
Türk kültürünün yayılması sürecinde, Balkanlar'ın büyük bir kısmının 
İslamlaşmasında "Hıristiyanlık'la İslam arasında bir köprü iş levi gören 
ve Bektaşiliğin ilk misyoneri ve önderi" olan bir şahsiyet gibi tasavvur 
etmektedir 54• 

Bu imajın doğmasına hiç şüphesiz Sarı Saluk' menkabelerinin ve 
özellikle de Saltıkname'de çizilen portresinin etkili olduğunu söyleye
biliriz. Gerçekten de Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli ve Evliya Çelebi 

Seyahatnamesı"ndeki menkabeler de aynı mahiyettedir. Bunların çiz
diği Sarı Saluk portresi, Rumeli'de İslam'ı yaymak üzere özel olarak 
görevlendirilen, bu görevini yaparken karşısına çıkanlarla savaşıp, on
ları gerek yiğitliğiyle, gerek tabiat üstü bazı yardımcıların katkısıyla, 
gerekse keramet gücüyle mağlup ederek İslamiyet'i kabullenmek zo
runda bırakan bir İslam misyonerinin portresidir. Ancak burada da şu 
sorudan kaçabilmek mümkün olmuyor: Sarı Saluk'ın bu portresi, 
Ebu'l-Hayr-ı Rfımi'nin bizzat yaşadığı, Osmanlı fetihlerinin Balkanlar
'da yoğun bir biçimde devam ettiği XV. yüzyılın havasına uygun olarak 
onun tarafından biraz da hayal gücüyle oluşturduğu bir potre midir, 
yoksa derleyip eserine koyduğu menkabelerin çizdiği hayali bir imaj 

6S Bk. Okiç, "San Saltık'a ait bir fetva", ss. 5�54. 
64 Bk. M. K.iel, "The tıirbe of San Saluk at Babadag-Dobrudja: Brief historical and 

architectonical notes", Studies on the Ottoman Architecture ofthe Balkans, Variorum 
Reprint, London 1990, s. 205; ayru yazar, "A note on the date of the Bektashi order in 
Albania: The cult of San Saluk Dede in Kruja attested in 1567-1568", Bektachiyya, s. 269; 
aynı yazar, "Sarı Saltuk: Pionier des Islam", s. 253. 
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mıdır? Veya bu imaj, Ebu'l-Hayr-ı Rumi'ye gelinceye kadar, XV. yüzyıl 
Balkanlar'ındaki siyasal konjonktüre paralel olarak halk hafızasının 
kendiliğinden ve tabii bir şekilde deforme ettiği Sarı Saluk menkabele
rinden yaratuğı bir portre midir? 

Bizce bu ihtimallerin hepsinin varid olabilme durumu oldukça 
yüksektir. Ancak, upkı vaktiyle Battalname ve Danişmendname'de ol
duğu gibi, temelde kahramanının tarihsel şahsiyetinin çizdiği ana hat
ların muhafaza edilmesi kaçınılmazdır. Aksi halde bu büyük destani 
romanların teşekkülü mümkün olamazdı. Bu bakımdan Sarı Saluk'ın 
bu İslam propagandacısı hüviyeti herhalde belli ölçüde tarihsel vakıayı 
yansıuyor olmalıdır. Ancak, bugünkü anlamıyla bir misyonerlik sıfau
nın Sarı Saluk için geçerli olduğunu düşünmenin, bizi büyük ölçüde 
yanıltacağı kanaatindeyiz. Çünkü onun Dobruca'ya belli bir merkez ta
rafından İslam propagandası yapmak ve insanları müslüman etmek 
amacıyla özel bir vazifeli olarak gönderildiğine dair elimizde hiç bir 
müspet tarihsel kanıt yoktur. 

Gerçi Vılayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli ve Evliya Çelebi Seyahatna

meslndeki menkabeler, onu Hacı Bektaş'ın müridi yaparak böyle bir 
konumda gösteriyor ise de, bu menkabelerin çok sonraları, Bektaşilik 
tarikau teşekkül ettikten sonra meydana geldiğini unutmamalıyız. 
Özellikle, gerek Hacı Bektaş'ın devrinde ve aynı yörede, gerekse ondan 
daha önce ve farklı mekanlarda yaşamış bütün benzer şahsiyetleri daha 
aşağı bir konumda gösterip ona mürid veya halife yapmak suretiyle 
Hacı Bektaş'ın etrafında topladıkları, bugüne kadar birçok defa tespit 
edilmiş bir gerçektir. Bu itibarla zikredilen iki kaynaktaki menkabe
lerde Sarı Saluk'ın Hacı Bektaş tarafından Dobruca'yı fetih ve müslü
man etmek üzere yollandığını anlatan epizodların, tarihsel bir temeli 
olduğunu sanmıyoruz. Bu itibarla Sarı Saluk'ı belirttiğimiz anlamda bir 
İslam misyoneri kabul eunenin doğru olmadığını söyleyebiliriz65• 

O, talihsizliğe uğramış bir Anadolu Selçuklu sultanını destekleyen 
Türkmen aşiretinin, çok muhtemelen Çepniler'in -ve yine muhteme
len upkı Barak veya Baraklı örneğinde ve daha başkalarında olduğu 
gibi, kendi adını, yani Saltık veya Saltıklı ismini taşıyan- bir kolunun 
beyi ve dini lideri bir Türkmen babası sıfauyla Dobruca'ya gitmiş, 
orada ve Kınm'da birkaç zaviye açarak tabii yolla İslam propagandası 

65 Nitekim 1. Melikoff da çok haklı olarak bu kanaati taşımaktadır (bk. "Qui etaJt 
San Saltuk?", s. 238). 
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yapmışur. Eğer onun ve dervişlerinin bu propagandasına müspet ce
vap verenler olduysa, bu da bizce, zaman içinde tamamiyle kendiliğin
den gelişen bir sürecin sonucu olmalıdır. 

Saltıkname'de çizilen Sarı Saluk'ın bu misyoner portresi, V. yüz
yılda İrlanda'ya yerleşerek Keltler arasında Hıristiyanlık propagandası 
yapan ve sonunda orayı hıristiyanlaşuran Saint Pattick'e çok benzer. 
Saint Patrick te Keltler arasında Hıristiyanlığı yayarken, upkı Sarı Sal
uk'ın Hıristiyan rahiplerle mücadelesi gibi, halktan ziyade, Dnıid deni
len putperest rahiplerle mücadele etmek zorunda kalmıştı . Onun 
menkabeleri incelendiği zaman, kendisinin tabiat kuvvetlerine hük
meden, şimşeği arzusuna göre yönlendiren, fırtınalar, seller çıkaran, 
zelzeleler oluşturan, kısaca türlü kerametler gösteren bir tip olduğu 
görülür. O bu kerametleri putperest rahiplere karşı kullanmışur. On
ların sihir ve büyülerinin etkisini yok ederken adeti pagan tanrılarının 
birbiriyle yapuklan savaşları haurlamamak elde değildir66. 

Sonuçta Saint Patrick'in menkabeleri, iki rakip dinin, yani putpe
restlikle Hıristiyanlığın mücadelesini yansıtmaktadır. O da Sarı Saluk
'ın Hıristiyan kralları müslüman olmaya davet etmesi gibi, putperest 
Kelt krallarını Hıristiyanlığa davet eder. O bu misyonerlik faaliyetle
rini, Sarı Saltık'ın Balkanlar'da zaviyeler kurması gibi, İrlanda'nın 
muhtelif yerlerinde yaptığı manasurlar aracılığıyla yürütür ve buraları 
putperestlere karşı giriştiği savaşlarında üs olarak kullanır67• Bazan da 
Krallar savaşa gerek görmeden, hangi dinin daha üstün olduğunu an
lamak için bu dinlerin temsilcilerini, yani Saint Patrick ile Druidler'i, 

Sarı Saluk'ın rahiplerle sınanması gibi sınava tabi tutarlar. Saint Pat
rick gösterdiği kerametlerle onların sihir ve büyülerini bozar ve galip 
gelir. Bu mücadelelerinde kendisine, tıpkı Sarı Saltık'a olduğu şekilde, 
tabiat üstü güçler yardımcı olurlar68• Bunun sonucunda bazı krallar, 
şefler Hıristiyanlığı kabul ederler ve Sanit Patrick'e bağlanırlar; manas
tır yapursın diye ona arazi bağışlarlar. Bununla beraber Hıristiyan ol
mayı reddeden kabile şefleri, krallar, onu zincire vurmak, ölümle teh-

66 Bu konuda msl. bk. Czarnowski, Le Culte des Heros, ss. 59, 89. 
67 Ag.e., ss. 50, 53-54. 
68 Ag.e., ss. 104-105. 
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dit eunek gibi yollara başvururlarsa da o hepsinin üstesinden gelmeyi 

başarır00• 

Sarı Saluk'ın İslam'ı yayma konusundaki Saltıkname'de anlaulan 
menkabelerdeki motiflerle Saint Patrick'in menkabelerindeki motifle
rin benzerliği, hatta aynılığı herhalde dikkati çekmiştir. Bu da Sarı Sal
uk'a biçilen misyonerlik sıfaunın pek de gerçekçi olmadığının bir 
başka göstergesi sayılabilir. 

C) Sarı Saltık ve Heterodoks İslam 

Yukarıda San Saluk'ın, talihsizliğe uğramış bir Anadolu Selçuklu 
sultanını destekleyen Türkmen aşiretinin beyi ve dini lideri olan bir 

Türkmen babası sıfatıyla Dobruca'ya geldiğini,  önce orada sonra da 
Kınm'da birkaç zaviye açarak tabii yolla İslam propagandası yapuğını, 
eğer onun ve dervişlerinin bu propagandasına müspet cevap verenler 

olduysa, bunun da zaman içinde tamamiyle kendiliğinden gelişen bir 
süreç oluşturduğunu beliruniştik. Böyle olunca, bu küçük müslüman 

Türk kolonisinin temsil ettiği ve yaşadığı İslami hayaun nasıl bir müs
lümanlık anlayışını yansıtuğı , bölgenin Hıristiyan halkları arasında bu 
İslam'ın nasıl karşılandığı , bunların temsil ettiği Hıristiyanlığın ne tür 
Hıristiyanlık olduğu gibi bir takım meselelerin gündeme gelmesi kaçı 
nılmazdır. 

Araşurıcılar arasında bu meseleye dikkat çekip diğer hiç bir araşu
rıcının yapmadığı şekilde müstakil olarak eğilen ve ciddi bir biçimde 
analiz euneğe çalışan, yalnızca merhum Tayyip Okiç olmuştur. Okiç 
bildiğimiz makalelerinde, -her ne kadar Sarı Saluk'ı çok bilinçli ve mü
kemmel yetişmiş bir İslam misyoneri farzederek ona ütopik bir amaç 
atfetse de- esasında San Saluk ve Türkmen kolonisinin temsil ettiği İs
lam'a muhatap olan yerel halkın dini yapısı hakkında, o zamana kadar 
bu konuda kullanılmayan ilginç bir takım malzemeye dayanarak bazı 
görüşler ileri sürer. Bunlardan birincisi, bölgede özellikle Bizans'ın 
temsil ettiği Ortodoks Hıristiyanlığa soğuk bakan halk arasında Bogo
milizm'in çok yaygın olduğudur70• Arap İslam kaynaklarına dayandır-

00 Ag.e., ss. 50-52, 62. Saint Patrick ve İrlanda'dak.i faaliyetleri için özellikle şuna 
bk. Ludwig Bieler, Studies on the Life and Legende ofSaint Pao-ick, Variorum Reprint, 
London 1986. 

70 Bk. Ok.iç, "Sarı Saltuk'a ait bir Fetva", ss. 48-50. Yazar Balkanlar'da Bogomilizm'in 
XV. yüzyılda sistemli olarak başlayan Osmanlı fetihleri sırasında ne ölçüde yaygın oldu
ğunu, Osmanlı fetihleri sonrasında da XVI. hatti XVII. yüzyılda bile ha.la Bogomiller'in 
bulunduğunu şu önemli makalesinde ortaya koymaktadır: "Les Kristians (Bogomiles 
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dığı ikincisi ise, Sarı Saltık ve kolonisinden ikiyüz yıl kadar önce gelip 
bu bölgede yerleşmiş olan İsmaili denilen müslüman Başk.ırtlar'ın ve 
müslüman Arap misyonerlerinin faaaliyetleridir71• Birinci mesele azçok 
bilinmekle birlikte, ikincisi, Sarı Saltık öncesi dönemde aynı bölgede 
İslamiyet'in mevcudiyetini tespit açısından bize önemli görünmektedir. 
Şimdi bunları sırasıyla gözden geçirelim. 

Sarı Saltık döneminde özelde Dobruca, genelde ise Balkanlar'daki 
İslamlaşma olgusunu, bu İslamlaşma'nın mahiyet ve karakteri mesele
sini, kanaatimizce bu iki konuyu bilmeden anlamak mümkün olmaya
caktır. Bir kere Sarı Saltık'ın temsil ettiği İslam'ın buralarda yayılma
sından önce Bogomilizm'in yerel Hıristiyan halk arasında bir ölçüde 
yaygın olduğu biliniyor. Bogomilizm'in nasıl bir mezhep veya inanç sis
temi olduğunu anlamak için, onun temeli olan Paulisyanizm' i  

(Pavlosçuluk'u) ve ikisi arasındaki bağlantıyı bilmek gerekir. 

M.S. VIII. ve IX. yüzyıllarda, özellikle Ladik (Laodice) ,  Niksar 
(Neocesaree) ve Divriği (Tephrike) yi ihtiva eden Kızılırmak yayının iç 
tarafı, Ortaçağ müslüman kaynaklarında Bey;ilıka (Pavlakiler) denilen, 
Maniheizm ile Hıristiyanlığın karışımı düalist (ikici) bir mezhebin do
ğuşuna şahit olmuştu 72• Henri Gregoire gibi uzmanlarının araştırmala
rına göre, Arsamosat yahut Ermenistan Samosatı denilen ve Erzincan
Erzurum arasında yer alan bir kasabaya mensup (muhtemelen Ermeni 

Parfaits) de Bosnie d'apres des documents turcs inedits", SF, XIX (1960), ss. 108-133) . 
Balkanlar'da Bogomilizm meselesi, yalnız Sarı Saluk dönemi için değil, Osmanlı fetihleri 
dönemi için de Balkan müslümanlığının tarihi açısından mühim bir mesele olduğu 
halde, Osmanlı tarihçiliği bugüne kadar bu konuya hakettiği ilgiyi göstermemiştir. Bo
gomilizm'e dair halen birçok modern çalışma yayımlanmış ve yayımlanmaktadır. 

71 Aynı yazar, "Bir tenkidin tenkidi", 55. 26�274. 
72 Msl. bk. J. B. Bury, ''The Paulician heresy", The Dedine and ehe Fal/ of ehe Ro

man Empire, ed. E. Gibbon, London 1902, c. iV; Henri Gregoire, "Les sources histori
ques des Pauliciens'', Bulletin de J'Academie Royal de Belgique, XXII (1936) , s. 95; aynı 
yazar, "Precisions geographiques et chronologiques sur les Pauliciens", a.g.e., XXXIII 
(1947) , 55. 29�297; aynı yazar, "Les sources grecques pour l'histoire des Pauliciens", Tra
y,ıux et Memoires, iV ( l 970), ss. �207; Leon Arpee, A History of Armenian Christianity, 
New York 1946, 55. 101-130; Milan Loos, "Deux conttibutions a l'histoire des Pauliciens", 
Byzantinoslavica , XVII (1956) , ss. 19-57; XVIII (1957) , ss. 202-217;  Nina G. Garsoyan, 
The Paulician Heresy: A Study of ehe Origin and Development of Paulicianism in Anne
nia and ehe Eastern Provinces of ehe Byzantin Empire, Mouton & Co.,  Paris 1967; aynı 
yazar, "Byzantine heresy: A reinterpretation'', Armenia Between Byzantium and The Sa
sanians, Variorum reprints, London 1985, ss. 85-113; Paul Lemerle, "L'histoire des Pa
uliciens d'Asie Mineure d'apres les sources grecques", Trav.ıux et Memofres, V (1973) ; 
K. Mutafova, 'The Pauliciens, differents for ali", Etudes Balkaniques, 4 (1993) , ss. 29-37. 
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kökenli) Pavlos (Paul) adındaki bir şahıs tarafından kurulan 73 ve kendi 
ismine izafeten Paulisyanizm (Pavlosçuluk) diye anılan bu mezhep, 
Markionizm veya Maniheizm'e bağlı daha eski hetorodoks cereyanlar
dan etkilenmiş bir hıristiyanlık mezhebi idi74• 

Bu mezhebin temel doktrini, "iyilik"ve "kötülük" güçlerinin mü
cadelesine dayanan dualist bir mahiyet arzetmekte olup, günün bi
rinde Semavi Peder1n yeryüzündeki kötülüğü ve zulmü ortadan kal
dırmak için bir kurtarıcı göndereceğine inanmaktan ibaretti75• 
Mezhep daha VIIL yüzyıldan itibaren Ermenistan'dan Trakya'ya kadar 
yayılmışu76• Ladik, Divriği ve Niksar üçgeninin oluşturduğu bir mer
kezde odaklanan mezhebin, bölgenin öteki şehirlerinde de kendine 
mahsus kiliseleri vardı 77. 

Pavlosçuluğun yayılmasını tehlikeli gören Bizans imparatorları L 
Mihael (81 1-813) ve V. Leon (813-820) ,  Pavlosçular'ı büyük çapta kat
liaına tabi tuttu lar78• Bu zulümden kaçan Pavlosçular, Malatya ve hava
lisindeki Abbasiler'e bağlı müslüman emirlere sığındılar. İnançları iti
bariyle biraz müslümanlara benzeyen bu kimseleri emirler civara yer
leştirdiler. Bundan sonra Pavlosçular, Suriye'de müslümanlarla ittifak 
ederek Bizans'a karşı taarruzlarında onları desteklediler. Böylece güç 
kazanan bu zümre, Anadolu'da ve Suriye'de inançlarını yaymaya ra
hatça devaın etti 79• Fakat daha sonra 775 yılı civarında Bizans impara
toru V. Konstantinos (740-775) ,  ondan sonra da L Ioannes (Çimiskes) 
(969-976) bunları Ermenistan ve Suriye'den Trakya'ya sürgüne tabi 
tuttu ve Filibe civarına yerleştirdi80• Böylece X. yüzyılın ortalarına 
doğru Balkanlar'ı yavaş yavaş hakimiyeti aluna alacak heterodoks bir 
mezhep olan Bogornilizm'in altyapısı , bilmeden hazırlanmış oluyordu. 

73 Bk. Gregoire, " Predsions" s. 297. 
74 Bk. Aynı yazar, "Les sources", s. 95. v.d. 
75 Louis Brehier, La Civilisation Byzantine, Editions Albin Michel, Paris 1970, 2. ba-

sım, s. 123. 
76 Gregoire, "Les sources", s. 95. 
77 Ag.e., s. 103. 
78 Aynı yazar, " Precisions" s. 319; Georges Ostrogorsky, L'Histoire de l 'Etat Byzan 

tin, Paris 1977, 2. basım, s. 250. 
79 S. Runciman, Le Manicheisme Medieval, Payet, Paris 1949, s.37-47; H.-C. Peuch, 

"Le Manicheisme", Histoire des Religions 2, Gallimard, Paris 1972, s. 630-631 .  XIII. yüz
yılda yazıya geçirilen Battal Gazi destani romanı, bu tarihi olayın akislerini yansıtan pek 
çok hikaye ile doludur (bk. Memi.kılrı Gazav.it) 

80 Runciman, a.g.e. , s. 6�9 ; Peuch, a.g.m., s. 632. 
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Bizans yönetiminin Trakya'ya yerleştirdiği bu Pavlosçular büyük 
çapta Ermeniler'den oluşuyordu. IX. yüzyıl ortalarında Bulgar kralı 
Boris putperestlikten vazgeçip Hıristiyanlığa yönelince, bir misyonerler 
dalgası buraya hücum etti. İşte bunlar arasında Trakya' dan Bulgaristan 
topraklarına geçen Ermeni Pavlosçular da bulunuyordu. Bunlar ilk 
zamanlarda fazla başarılı olamadılarsa da 916'lardan itibaren şartlar 
onlar lehine gelişmeye başladı. 

950'lere doğru çar Petros zamanında Bulgar kökenli Pavlosçular 
arasından, Bogomil adında aşağı tabakaya mensup bir papaz çıkarak 
yeni bir mezhep kurdu. Bu mezhep özellikle Bulgar veya Yunanlılaşmış 
yüksek tabaka mensuplarına, yani Bulgar Boyarlar'a ve Knezler'e karşı 
çıkan Slav köylüleri arasında çok revaç bulmaya başladı. Bu durum, 
tıpkı III. yüzyıl Sasani İran'ında ortaya çıkan Manihezim gibi, Bogomi
lizm'in asetik fakat ihtilalci bir toplumsal tepki hareketi hüviyetini ar
zettiğini gösteriyor, ki zaten Paulisyanizm kanalıyla Bogomilizm de bü
yük ölçüde Manihezim'in etkisini taşımaktaydı. Azçok bilindiğine göre, 
Bogomiller yüksek Ortodoks ruhban sınıfına da karşı koyuyor, özel 
mülkiyeti, lüks hayatı, evliliği, hayvani gıdaları ve içki içmeyi protesto 
ediyorlardı. Dünyayı kötülüğün sembolü olan Şeytan'ın yarattığına 
inanıyor, Tevrat'ı kabul etmiyor, Hz. Meryem'in kutsallığını red ve ki
lise ayinlerini protesto ediyor, ikonalara ve Haç'a saygı duyınuyor, bun
lara nefret besliyorlardı81 • 

Mezhep içindeki bütün bölünmelere rağmen, XI. yüzyılda artık 
Makedonya, Sırbistan, Bosna ve Bulgaristan ve hatta bugünkü Ro
manya toprakları artık Bogomilizm'e tamamiyle açık bir hale gelmişti. 
Bogomiller, Konstantinopolis'te, Ortodoksluk mezhebinin Roma'sında 
bile büyük bir nüfuz ve itibar kazanmışlardı . Hatta Anadolu'da dahi 
hayli yaygındılar. Bizans imparatoru 1. Aleksios Komnenos (1081-1 1 18) 
onların bu gücünü engellemek için bütün varlığıyla çalışmış, Bogomil
ler'i sıkı takibat altına aldırarak işi, yakalatabildiklerini diri diri ateşte 
yaktırmaya kadar vardırmıştı. Fakat bütün bu zecri tedbirler, yüksek 
tabakanın ve idarecilerin ağır idari ve iktisadi baskıları altında yaşa
maktan bıkmış halk arasında büyük destek gördüğü için, Bogomilizm -
'in yayılmasını önleyemedi . 1 1 67'lerden sonra Bogomiller Fransa'ya 
girdiler82• 

81 Bk. Runciman, a.g.e., ss. 79-80; Peuch, a.g.m., aynı yerde. 
82 Bk. Runciman, a.g.e., aynı yerde. 
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1 186'da Bulgaristan'ın Bizans hakimiyetinden kurtulmasının ar
dından, Bulgar krallarının Bogomiller'e destek vermeleriyle Bogomi
lizm Bulgaristan'da büyük bir nüfuz kazandı. Bu destek XIII. ve müta
kip yüzyılda da sürdü. XV. yüzyılda Osmanlı fetihleri çağına gelinceye 
kadar Bogomilizm Balkanlar'da bir ölçüde varlığını sürdürdü; Osmanlı 
fetihleriyle ortadan kayboldu83• Büyük bir ihtimalle bu, upkı IX. ve X. 

yüzyılda Anadolu' da Abbasiler tarafına geçip müslüman olan Pavlosçu
lar gibi, onların önemli bir kısmının Osmanlı hakimiyetini tercih ede
rek artık müslümanlığa geçtikleri anlamına gelebilir mi? Ayrıca, 
Osmanlı yönetiminin gösterdiği yumuşak yaklaşımın ötesinde yukarıda 
da temas edildiği gibi, bazı konularda inançları müslümanlara yakındı. 

İşte Sarı Satuk Dobruca'da, İbn Battuta'nın bahsettiği Baba Saluk 

(Babadağı) şehrini kurup zaviyesini açarak dervişleri ve aşiretiyle faali
yete başladığı zaman, kendini böyle bir dini ortamın içinde bulmuştu. 
Dolayısıyla Balkanlar'da oldukça yaygın olan Bogomiller'in, içlerine gi
ren bu müslüman koloniyle temasa geçmeleri ve belli ölçüde etkileşim 
içine girmeleri çok uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. Herhalde iki 
toplum arasında bu inanç yakınlığının sonucu, sınırlı da olsa Bogomi
lizm'den İslam'a geçiş sürecinin yaşanmış olması mümkündür. Ancak 
bu olayın fazla büyütüldüğü yolunda bazı itirazlar da vardır84• 

83 Ag.e, ayru yerde. Bogomilizm'e dair msl. bk. D.  Obolensky, The Bogomils: A 
Swdy in Balkan Neo-Manicheism, Cambridge 1948; Milan Loos, "La question de l'ori
gine du Bogomilisme {Bulgare ou Byzance?)", Actes du Premier Congres International 
des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes, Sofıa 1969, III, 265-270; john V. A. 
Fine, Jr., The Bosnian Church: A New Interpretation, A Study of the Bosnian Church 
and İts Place in State and Society from the 13th to the 15th Centuries , East European 
Quarterly, Boulder 1975, ss. 1 15-121 ;  Dragoljub Dragojlovic, Bogomilisme dans }es Bal
kans et J'Asie Mineure, Belgrnd 1982. Ayrıca şuna da bk. Yuri Stoyanov, The Other God: 
Dualist Religions from Antiquity to the Cathar Heresy, Yale University Press, New Haven
London 2000, ss. 158-169, 222-256. 

84 Bakanlar'da İslam'ın yayılışına dair bu bölgedeki ülkelerin araşurıcıları uzun 
zamandan beri bir takım araşurmalar yayımlamaktadırlar. Ne yazık ki çeşitli Balkan 
dillerinde yayımlanmış bu araşurmalardan yararlanmak bizim için mümkün olmamışur. 
Bununla beraber, bu yayınların genelde bilimsel olmaktan çok, ideolojik kaygılara da 
yandığı söylenebilir. Alexandre Popovic bunların bu mühim meseleyi açıklığa kavuştur
maktan uzak olup, İslam karşın veya İslim yanlısı oldukları için genelde meseleyi tahrif 
ettiklerini söylüyor. Bu mümkündür. Ona göre Bosnalı Bogomiller'in özellikle Osmanlı 
fetihlerini takiben sür'atle ve kitlesel olarak İslam'ı kabul ettikleri yolundaki müslüman 
yazarların tezi ciddi delillere dayanmamaktadır; zira Bogomilizm ve Bogomiller henüz 
sağlam, objektif ve ciddi olarak incelenmemiştir {bk. Balkanlar'da İslam, çev. komisyon, 
İstanbul 1995, İnsan yay . •  s. 186 ve dipnot 4) . Bu konuda ayrıca bk. Slobodan iliç, "Bosna 
Bogoınilleri ve İsliimlaşma: Bilimsel bir yanılgıdan ulusal bir mitosa", Tarih ve 
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İkinci meseleye, yani San Saluk'tan çok önce Balkanlar'da İsmaili 
Başkırtlar'ın ve değişik kökenli başka toplumların oluşturduğu cemaat
lere gelince, bu konuda Zekeriyya b. Muhammed Kazvini (Asaru 'l-Bi

lad) , Yakut el-Hamevi ( Mu 'cemu'l-Büldan ) ,  el-Kalkaşandi (Subhu 'J
A 'şa) ve Ebu'l-Fida İsmail ( Takvimu'l-Büldan) gibi XIII. ve XIV. yüzyıl 
İslam coğrafyacı ve müelliflerinin eserlerindeki tarihi haberler, Maca
ristan başta olmak üzere Balkanlar'ın bazı yerlerinde, X. ve XI. yüzyıl
larda azınlıklar halinde bir takım müslüman toplulukların bulundu
ğunu gösteriyor85• Hatta, peyderpey Macarlaşmalarına rağmen, yine de 
İsmaili Başkırtlar'ın XIII. yüzyıla kadar mevcudiyetlerini koruyabildik
lerini belirten görüşler de vardır86. Fakat asıl ilginç olan, Balkanlar'da 
İsmaili Başkırtlar'ın bulunmasıdır. Eğer İsmaili diye anılan bu Başkırt
lar, gerçekte İsmailiye mezhebine mensup oldukları için böyle anılı
yorlarsa87, bu mühim bir meseleyi gündeme getirir, ki o da daha belir
tilen yüzyılda Balkanlar'a İsmailiye mezhebinin Başkırtlar aracılığıyla 
girmiş olmasıdır. Bu ise Balkan Bektaşiliği ve Aleviliği'nin tarihi açısın
dan önemli meseleleri davet eder. 

Macar bilim adamı Janos Karacsony'nin İsmaililer hakkında 
1914'te Budapeşte'de yayımladığı Macarca eserindeki metinlere bakı
lırsa, bir takım sebeplerle buralara göç etmek zorunda kalan bu İsmaili 
kolonisinin zamanla Hıristiyanlaştırıldıklan, vaftiz edilerek domuz eti 
yemeye zorlanıp her türlü İslami ritüeli uygulamaktan zorla alıkonul-. 
duklan, kiliseye devam etmelerinin istendiği, kızlarının mutlaka Hıris
tiyanlar'la evlenmek zorunda bırakıldığı, buna muhalefet edenlerin 
şiddetle cezalandırıldığı, böylece Hıristiyanlar içinde eritilmeğe çalı
şıldıkları ileri sürülmektedir88. T. Okiç'in, o döneme çağdaş olan Ebu 
Hamid el-Gamati adında bir müellifınTuhfetu 'l-Elbab isimli eserinden 
ve Yakut el-Hamevi'den naklettiği metinlerden anlaşıldığına göre, 
l 150'lerde bu İsmaili kolonileri Macaristan'dan Romanya'ya kadar 
uzanıyorlardı. Bunların ticaretle uğraşan şehirleri bulunuyordu. Bura-

Milliyetçilik, Mersin Ün., 1. Ulusal Tarih Kongresi (30 Nisan-2 Mayıs 1997) .. Mersin 
1999, ss. 322-325. 

85 Bk. Ok.iç, "Sarı Saltık'a ait bir fetva", s. 48; aynı yazar, " Bir tenkidin tenkidt, ss. 
264-265. Yukarıda sayılan tarihsel kaynaklardaki metinler bu makalenin dipnotlarında 
yayımlanmıştır; buralara bk. 

86 Msl. bk. Togan, U-!Jliımi Türk Tarihine Giriş, ss. 15f>.157. 
87 Bu mühim meseleyi şu ana kadar açıklığa kavuşrurmak ne yazık ki mümkün ol

mamışor. Bu hususta yardımını esirgemeyen İsenbike Togan'a teşekkür borçluyum. Fa
kat onun araştırmalarından da henüz bir sonuç elde edilememiştir. 

88 Okiç, " Bir tenkidin tenkidi", aynı yerde. 
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!arda yaşayan İsmaililer frenkçe (Macarca) konuşuyor, onlar gibi giyi
niyorlardı89. XIII. yüzyılda, özellikle Moğol hükümdarı Batu Han'ın 
saldırılarını buralara kadar yayması ile zoraki Hıristiyanlaşunlan (veya 
mecburen Hıristiyan görünen) ve Macarlar tarafından da sıkışurılan 
İsmaililer, tamamen ortadan kalkmışlardı .  Bu İsmaililer'in sözkonusu 
yerlerde oturdukları kasabalar, isimleriyle bir bir bilinmektedir90• Eğer 
bu İsmaililer bizim düşündüğümüz bildik İsmaililer ise, bu, San Saluk
'ın İslam anlayışıyla örtüşen bir zeminin çok daha ewel orada mevcut 
olabileceği anlamına gelir. 

Aynı dönemde Balkanlar'a gelen muhtelif Arap tüccarlarının be
raberlerinde getirdikleri kitapları dağıtarak İslam propagandası yapuk
ları da biliniyor ve Ebu'l-Fida'ya bakılırsa, Dobruca'da Sakcı (İshakçı) 
denilen müslüman bir ahalinin ve bu adı taşıyan bir şehrin mevcudi
yeti de bahiskonusu oluyor91. 

Buraya kadar özetlemeğe çalışuğımız kadarıyla öyle anlaşılıyor ki, 
Sarı Saluk ve beraberindeki Türkmen aşireti, Balkanlar'da, özellikle de 
Sarı Saluk'ın faaliyet alanı olan bugünkü Bulgaristan ve Romanya top
raklarında mevcut olan ilk müslüman topluluk değildir. Bu topraklar 
xı. yüzyıldan, belki de biraz daha eskilerden beri çeşitli müslüman 
topluluklarına ev sahipliği yapmışur. Bunlar arasında özellikle çoğun
luk olması bakımından İsmaililer dikkati çekiyor. Bu kadar erken bir 
devirde İsmaili kolonilerinin mevcudiyeti, burada İsmaili propaganda
nın, dolayısıyla heterodoks İslam geleneğinin eskiliğini gösterir92• 

89 Ag.m. , ss. 269-271 .  Yakut'un metni için buraya bk. 
90 Ag.m. , s. 271 .  
91 Ag.m. , ss .  273-274; krş. İnalcık, "Dobruja", El2. 
92 1. Melikoff, Alevilik ve Bektaşilik konusunda araşurmalarının son durumunu ve 

bu arada karşılaşuğı prolemleri bahis konusu ettiği son makalesinde, Bulgaristan Alevi
leri ile ilgili olarak, bu geleneğe mensup, Akyazılı Baba, Otman Baba, Kıdemli Baba ve 
Demir Baba gibi, Alevi ve Bektaşiler arasında kült konusu olmuş önemli evliyanın türbe 
binalarının hep yedi kenarlı (heptagonal) yapılar olduğunu, bu durumun kendisini şa
şırtuğıru, bugün ise bunu İsmaili etkisine bağlamanın doğru olacağını düşündüğünü ya
zar. Ancak ona göre bu etki İsmaililiğin tesirlerini taşıyan Hurüfiliğin buralarda yayıl
ması sonucu, dolaylı bir etkidir ( bk. "Le probleme bektaşi-alevi: Quelques dernieres 
considerations", Turcica , 31 (1999) , ss. 1-18) . Fakat görüldüğü gibi, Osmanlı fetihleri ile 
buralara taşınan HurUfi etkilerden çok önce, doğrudan bir İsmaili geleneğinin mevcudi
yeti muhtemel görülmekte olduğu gibi, San Saluk'la gelen Türkmen aşiretinin inançla
rında ismaili etkilerin bulunması da bugün kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla Alevi-Bek
taşi türbe yapılarındaki yedili mimari sistemin kökeninde HurUfilik gibi dolaylı bir etki
den evvel İsmaililiğin bizzat kendisini düşünmek daha doğru gibi görünüyor. Bu ihtimali 
İbrahim Bahadır'ın Alevi erkan farklılıkları konusundaki ifadeleri de teyid etmektedir. 



98 SARI SALTIK 

Bununla beraber, İsmaili etkileri yalnızca belirtilen kökenle izah 
etmek bir eksiklik olabilir. Zira San Saluk'ın yönettiği ve Çepni boyuna 
mensup bulunması kuvvetle muhtemel Türkmen aşiretinin, Babailer 
ortamına mensup olması da güçlü bir ihtimaldir. Bu itibarla, Babailer 
isyanına kaulan Suriye kökenli Türkmen aşiretleri gibi, Çepniler'in de 
daha orada iken İsmaili etkilere maruz kaldığını varsaymak, o kadar da 
kolay reddedilecek bir olgu değildir93• Böyle olunca, İsmaili etkilerin 
burada belli ölçüde mevcudiyetini kabul etmek yanlış olmayacakur. 

Şu halde bu anlaulanları bir arada değerlendirdiğimiz zaman, San 
Saluk ve aşiretinin Dobruca'ya yerleşmesinden çok daha eski tarih
lerde, Dobruca ve havalisinde Hıristiyanlığın, ortodoksluğa mensup 
yönetici ve yüksek tabaka hariç olmak üzere, büyük çoğunluğuyla Bo
gomiller'den oluşan heterodoks bir toplumsal ve dini taban teşkil etti
ğini; Sarı Saluk zamanında aruk mevcut olmasalar da, müslüman ko
lonilerinin muhtemelen İsmaililer'den meydana gelen bir İslam hete
rodoksisi oluşturduğunu, İsmaili tesirler ağırlıklı bu heterodoksiyi San 
Saluk'la gelen Türkmenler'in pekiştirdiğini tahmin edebiliriz. Her ne 
kadar Balkanlar'daki bu karmaşık dini zeminin analizi konusunda bu
gün için bazı problemlerin çözülmesine ve bu sebeple daha detaylı 
araşurmalara ihtiyaç varsa da, çizmeye çalışuğımız bu kaba taslak yapı 
profili dahi, Sarı Saluk ve kolonisinin nasıl bir dini zemine geldiğini 
göstermeye bir parça da olsa yetecektir. 

İşte Sarı Saluk ve kolonisi, bu heterodoks zemine Anadolu Türk
menleri 'nin Babai isyanından çıkmış yeni heterodoks İslam anlayışını 
taşıdı. Bugün onun kısmen Bulgaristan, kısmen de Romanya toprakla
rında kalmış eski faaliyet alanlarında Bektaşilik ve Alevilik gibi, aruk 

Ona göre Aleviler içindeki yedili erkin geleneğini uygulayan gruplar, İmamiye'den çok 
İsmailiye etkileri alunda kalmışlardır: bk. "Alevilikte erkin farklılıkları ve onların mima
riyle sembollere etkisi", Aleviler/Alewiten: Kimlik ve Tarih/ldentitat und Geschichte, 
ed. İsmail Engin-Erhard Franz, Deuısches Orient-Institut, Hamburg 2001 ,  band : 2. 55. 
282-285. 

93 Bu hususta bk. Ocak, Babailer İsyanı , s. 121 .  Bernard l..ewis ve İsmaililiğin önde 
gelen uzmanlarından Farhad Daftary de Suriye'de XI. yüzyılın ortalarından itibaren yo
ğun bir şekilde yerleşmeye başlayan Türkmen oymakları içinde yoğun bir İsmaili propa· 
gandanın yapıldığını ve yerleştiğini göstermektedirler (bk. B. l..ewis, Haşişiler: Ortaçağ 
İslam Dünyasında Terörizm ve Siyaset (orijinal adı: The Assassins: A Radical Sect in Is
lam) , çev. Ali Aktan, Sebil yay., İstanbul l 995, 55. 83-88; F. Daftary, İsmaililer, Tarih ve 
Kuram, çev. Ercüment Özkaya, Rastlanu yay., Ankara 2001 ,  ss. 1 63, 241 ,  247 ve daha 
başka yerlerde) .  Kaldı ki bu Türkmenler'in önemli bir kısmının daha Maveriünnehir ve 
Horasan'dayken İsmaililiği kabul ettikleri ve İsmaili daileriyle işbirliği yapuklan, yine 
aynı yazarların bu konuya dair verdiği bilgilerden çıkarılabiliyor. 
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biribiri içine geçmiş iki heterodoks İslami toplumun mevcudiyeti bir 
tesadüfün değil, böyle bir tarihsel arkaplanın Osmanlı fetihleri ile de
vamından başka bir şey değildir. Bu iki zümrede bugün de canlılığını 
koruyan huJQJ ve tenasüh merkezli heterodoks İslam inançlarının te
meli, Bogomilizm'den müslümanlığa geçen hıristiyanlarca, İsmaili ba
kıyyeleriyle, Sarı Saluk ve aşiretiyle 1263-64'lerde buralarda auldı ve 
XVI. yüzyılda da Safevi propagandasıyla gelişti. Günümüzde Romanya 
Bektaşileri ile Deliorman Alevileri'nin kökeni büyük bir ihtimalle işte 
bu şekilde oluşmuş olmalıdır94• 

D) San Saltık ve Babai Harekeli 

Sarı Saluk'ın 1240 yılında Selçuklu Anadolu'sunda büyük bir siya
sal ve toplumsal kriz olarak ortaya çıkan Babai isyanıyla ve onun iki şefi 
Baba İlyas-ı Horasani ve Baba İshak ile doğrudan ve yakından bir bağ
lanusı var mıdır? Bunlardan herhangi birinin halifesi olabilir mi? Kı 
saca Sarı Saluk bir Babai şeyhi midir? 

Doğrusunu söylemek gerekirse bu soruları tereddütsüz ve tam an
lamıyla cevaplandıracak verilere sahip değiliz. Babai i_syanından bah
seden hiç bir kaynakta, hatta Elvan Çelebi'nin Men:ikıbu 'J-Kudsiyye'

sinde bile Sarı Salnk'ın adı geçmez95• Eğer bir halife veya müridlik bağı 
olsaydı, Baba İlyas'ın ve oğlu Muhlis Paşa'nın öndegelen halifelerini 
sayıp tanıtan bu eserde mutlaka onun adının da zikredilmesi icap 
ederdi. Ancak, 1263-64'te Dobruca'ya geçtiğini çok iyi bildiğimize göre, 
Sarı Saluk'ın Anadolu'da bulunduğu dönem, Babai isyanının vuku 
bulduğu tarihe rastlamaktadır. Yani Sarı Saluk bu büyük Türkmen is
yanı olurken Anadolu'dadır ve muhtemelen yirmi beş otuz yaşlarında 
olması gerekir. Unutmayalım ki, Çepni aşireti de bu isyanın başını çe
ken Türkmen aşiretlerindendir. Bu durumda, Baba İlyas ve Baba İs
hak'ın yakınında olmasa bile, çoğu Türkmen babası gibi bu isyana ka-

94 Bu hususta özellikle şu çalışmalara bk.: Tadeusz Kowalski, "Les elements ethni
ques turcs de la Dobroudja", RO, XIV (1938) , ss. 66-80; Frederick dejong, ''The Kızılbaş 
secıs in Bulgaria: Remnants ofSafavi Islam?", TSAB, IX/l (1985) , ss. 30-32; aynı makale
nin devamı, aynı dergi, IX/2 (1985) , ss. 21-25; S. S. Bobcev, "Deliorman Türkleri'nin kö
keni", çev. Türker Aqı.roğlu, Belleten , 203 (1988) , ss. 697-715; Irene Melikoff, "Bulgaris
tan'da Deliorman Kızılbaş topluluğu", Uyur İdik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırma
ları , çev. Turan Alptekin, İstanbul 1993, 1 .  bs., Cem Yay., ss. 139-10; Thierry Zarcone, 
"Nouvelles perspectives'', ss. 1-1 1 .  

95 Bk. Elvan Çelebi, Menak.ıbu 'l-Kudsinre fi Menasıbi'l-Ünsinre : Baba İlyas-ı Hora
sani ve Ailesinin Menkabevi Tarihi, nşr. İsmail E. Erünsal -A Yaşar Ocak, TTK. yay., An
kara 1995, 2. bs. 



1 00 SARI SALTIK 

ulmış veya en azından fikren desteklemiş olabilir, ki bizce bu çok muh
temeldir96. O sıralar çok genç olduğu ve onların yakın çevresine men
sup bulunmadığı için de Menakıbu 'l-Kudsiyye'ye ve diğer kaynaklara 
girmemesi çok tabiidir. Ayrıca o devirde, XIII. yüzyıl Selçuklu Anado
l u'sunun kırsal kesimini bütünüyle etkilemiş olan bu büyük dini top
l umsal hareketin dışında kalmanın, fevkaladeden bir durum sözko
nusu olmadıkça, bir Türkmen şeyhi için pek mümkün olamıyacağını 
da göz önünde bulundurmak lazımdır. 

E) Sarı Saltık ve Şeyh Bedreddin Hareketi 

1402'deki Ankara savaşının akabinde Osmanlı devletinde ortaya 
çıkan şehzadeler arası mücadele döneminde Şeyh Bedreddin tarafın
dan 1 4 1 6  yılında sahneye konulan isyanın tarihi oldukça iyi bilinir. 
Şehzadeler mücadelesini kazanarak kardeşlerini bertaraf edip Osmanlı 
tahtında tek başına kalmayı başaran Çelebi 1. Mehmed'in merkeziyetçi 
politikasın a  karşı, Rumeli'de eski Hıristiyan feodallerin, Osmanlı uc 
gazilerinin ve timarlannı kaybetmiş sipahilerin desteğini arkasına ala
rak ayaklanan Şeyh Bedreddin'in giriştiği bu isyan hareketi, aşağı yu
karı bütün Osmanlı tarihinin gördüğü en geniş tabanlı, etkileri sonraki 
yüzyıllara yansımış en büyük dini toplumsal hareketidir97• O bu 

96 Nitekim daha önce Babailer isyanı ile ilgili monografimizde bu kanaatte oldu
ğumuzu açıklamış ve Babai hareketine mensup şeyhler arasında San Saltık'ı ve müridi 
Barak Baba'yı göstermiştik (bk. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Ana 
dolu 'da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü , Dergah yay., İstanbul 2000, 3. bs., ss. 
1 87-197) . Fuat Köprülü de çok uzun yıllar önce, yetiştirdiği müridleri sebebiyle, Sarı Sal
tık'ın Baba İshak ile -dolayısıyla Babai isyanıyla- ilişkisi olduğunu söylüyordu (bk. "Ana
dolu'da İslamiyet", 3(1338) , s .  308, dipnot 1 ) .  H .  İnalcık ve 1. Melikoff da  -muhtemelen 
Köprülü'nün bu kanaatinden yola çıkarak- Sarı Saltık'ın Babai şeyhlerinden olduğunu 
düşünmektedirler (bk. İnalcık, The Ottoman Empire, s. 187; Melikoff, " Qui etait Sarı 
Saltuk?", s. 238. Biz ise yukarıda açıkladığımız sebeple, onlar kadar kesin bir kanaate sa
hip olmamakla birlikte, Sarı Saltık'ın Babai hareketine mensubiyetine kuvvetli bir ihti
mal olarak bakıyoruz. 

97 Şeyh Bedreddin isyanına dair,J. von Hammer'in Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
'nden başlamak üzere, Franz Babinger'den Şerefeddin Yaltkaya'ya, A Gölpınarlı'dan 
Ernst Werner'e , Nedim Fılipoviç'ten son olarak ta Michel Balivet'ye kadar oldukça fazla 
sayıda inceleme yayımlanmış olmakla beraber, özellikle Türkiye'de yayımlananların bü
yük çoğunluğu, bilimsel olmaktan ziyade ideolojik çalışmalardır. Son olarak M. Balivet 
iyi bir monografi yayımlamıştır: lslam Mystique et Revolution Armee dans les Balkans 
Ottomans: Vıe du Cheikh Bedreddin le "Halla) des Turcs" (1358/59-1416), Les Editions 
Isis, İstanbul 1995 (Türçesi: Şeyh Bedreddin : Tasawufve İsyan , çev. Ela Gültekin, Tarih 
Vakfı Yurt yay., İstanbul 2000) . Ayrıca bk. A. Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındık
lar ve Mülhidler Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul 1998, 2. 
bs., ss. 1 36-202. Bu son çalışmalarda konu hakkında geniş bibliyografya vardır. 
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hareketin teşkilatlanmasına muhtemelen daha İznik'te Musa Çelebi' -
nin kadıaskeri iken başlamış, fakat halifeleri Börklüce Mustafa ve Tor
lak Kemal'in ayaklanması üzerine Anadolu'yu terkederek Eflak'a geç
miştir. Şeyh Bedreddin'in Eflak' ta bir müddet kaldığı görülüyor. Amacı 
tasarladığı hareketi oradan yönetmekti. Ayrıca Eflak beyi Mirça, Musa 
Çelebi'yle yakınlığı bulunan biriydi ve ona istediği serbest hareket or
tamını sağlayabilecekti. 

Şeyh Bedreddin Eflak'a geçtikten sonra, ihtimaldir ki buradaki 
ikameti esnasında Balkanlar'daki toplumsal rahatsızlığı ve Çelebi 1. 
Mehmed'in saltanatı eline geçirmesine rağmen, zikredilen toplumsal 
kesimlerin Osmanlı idaresinin akibeti ve memleketlerinde uygulaya
cağı politika konusundaki -henüz mevcudiyetini koruyan- güvensizli
ğini kendi gözleriyle görmüş, bunun üzerine, merkeziyetçi politikasına 
karşı olduğu yeni Osmanlı sultanına isyan etme karannı vermişti. An
cak Şeyh Bedreddin Eflak'ta daha fazla kalmamış ve Dobruca'ya geç
mişti. 

Şeyh Bedreddin'in, kendine o kadar yakınlık gösteren ve rahat 
imkanlar sağlayan Eflak'ı bırakıp Dobruca'ya geçişi, kanaatimizce rast
gele bir tercihin sonucu değildi. O hiç şüphe yok ki San Saltık'ın kim 
olduğunu çok iyi biliyor ve bu bölgelerde onun manevi nüfuzunun ne 
kadar güçlü ve yaygın olduğunu görüyordu. Fakat asıl mühimmi, bura
larda hala Sarı Saltık'ın yoluna bağlı Kalenderi dervişlerinin ve zaviye
lerinin bulunuyor olmasıydı. San Saltık'ın Dobruca'da Babadağı'ndaki 
büyük zaviyesi ise elan açıktı ve orada dervişleri yaşıyordu. İşte Şeyh 
Bedreddin bu sebeple, planladığı isyan için muhtemelen kendisine en 
uygun üs olarak burasını görmüş ve gelip yerleşmişti98• 

O, XIII. yüzyılda Sarı Saltık tarafından kurulan ve o tarihlerden 
beri, Babai hareketinin yarattığı geleneği sürdüren Kalenderi dervişle
rinin elinde bulunan bu tekkeyi, ideolojik olarak kendine çok yakın 
bulduğu için seçmiş olmalıdır. Bir de herhalde, bu sebeple kendine 
kolayca bağlayabileceğini düşündüğü bu zümrenin desteğini sağlamayı 
hedefliyordu. Nitekim bunda muvaffak olmuş ve artık harekatı bura
dan hazırlamaya başlamıştır. Şeyh Bedreddin, Sarı Saltık'ın Babadağı
'ndaki bu zaviyesinden, Çelebi 1. Mehmed'in yönetimine güven besle-

98 Machiel Kiel ve Irene Melikoff da bu kanaattedirler (bk. Kiel, "The türbe of Sarı 
Saltık at Babadag-Dobrudja ", s. 213; Melikoff, "La communaute kızılbaş du Deli Orman, 
en Bulgarie", Bektaclıiyya, s. 404. 
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meyen Hıristiyan ve Müslüman kesimlere yönelik geniş bir propaganda 
faaliyetine girişmişti. 

Sonunda Şeyh Bedreddin Sarı Saluk zaviyesinden idare ettiği yo
ğun bir propaganda ve hazırlık faaliyetinden sonra, başta Kalenderiler
' den oluşan asıl yandaşları olduğu halde, çeşitli kesimlerden kendine 
kaulanlarla birlikte harekete geçmiş ve 1416 yılında, Ağaçdenizi de 
denilmekte olup bugün Bulgaristan'da Deliorman adıyla bilinen böl
gede fiilen Osmanlı devletine isyan etmiştir99• Osmanlı kuvvetleri Şeyh 
Bedreddin'in taraftarlarına toprak ve dirlik vadedince önemli bir kısmı 
Osmanlı tarafına geçerek liderlerini yalnız bırakular; sadece Kalenderi 
dervişleri sonuna kadar sebat ettiler. Neticede Osmanlı kuvvetleri galip 
geldi ve bilindiği gibi Şeyh Bedreddin yakalanarak Serez'de isyan su
çundan yargılanıp 1416'da idam edildi. Sarı Saluk zaviyesindeki bu Ka
lenderi dervişlerinin ( San Saltık zaviyesi Işıkları) Osmanlı yönetimi 
karşıu tutumları ise hep sürüp gitmiştirı00• 

99 Msl. bk. Şükrullah, Behcetü't·Tevarih (Osmanlı Tarihleri, nşr. Nihal Atsız, Tür· 
kiye yay., İstanbul 1949, s. 60; Oruç Beğ. Tev.irih-i AI-i Osman, nşr. F. Babinger, Hanno
ver 1925, ss. 43-45; Aşıkpaşazade, Tev.Uih-i AI-i Osman, nşr. Ali Beğ, İstanbul 1332, ss. 
91,93; Neşri, Kit.ab-ı Cihannüma, nşr, F. Taeschner, Leipzig 1955, 1, 46, il, 171-172; İdris
i Bitlisi, Heşt Bihişt, Süleymaniye (Esad Efendi) Ktp., nr. 2197, v. 256a; Hoca Sa'deddin, 
Tacü't-Tev.Uih, İstanbul 1280, 1, 298; Solakz:ide, So/a.kzade Tarihi, İstanbul 1297, s. 135. 
Kaynaklarda isyanın zamanı konusunda 1416, 1418 ve 1420 gibi muhtelif tarihler veril
mekle beraber, olayların dikkatli bir takibi, doğru tarihin 1416 olmasını gerektiriyor. Ni
tekim H. İnalcık ta bu tarihi kabul eder (bk. The Ottoman Empire, s. 188). 

ıoo Bu konuya dair bk. Ahmed Refik (Alnnay) , "Osmanlı devrinde Rifızilik ve Bek
taşilik", DEFM, IX/2 (1932) , ss. 34-35. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SARI SALTIK KÜLTÜ: 
TEKKELERİ, MEZAR VE TÜRBELERİ, 

BEKTAŞİLİK VE ALEVİLİKTEKİ YERİ 

Yetmiş yedi yerde hem nişanın var 
Elinde ağaçtan Zül/ikar'm var 

Dertlilere derman Şah 'ım sende var 
Erenler serdarı Pir Sarı Sultan 

Seyyid Seyfullah 

1- SARI SALTIK'IN AÇTIGI TEKKELER 

Saltıkname, Tarih-i AI-i Selçuk ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'n

den, Sarı Saluk'ın Dobruca'ya yerleştiği tarihten vefauna kadar geçen 
süre içinde başta Dobruca'daki Baba Saltık tekkesi, yahut zaviyesi ol
mak üzere, faaliyet sahasının başlıca şu aşağıdaki tekkelerde yoğunlaş
uğını, dolayısıyla buralarda yaşadığını tespit edebiliyoruz. Bunlar onun 
hayattayken bizzat kendisinin açuğı tekkeler olup, kendisi sağken ve 
ölümünden sonra etrafında teşekkül eden kültün yaraucısı olan ana 
merkezlerdir. 

A) Baba Saltık (Babadağı ) Tekkesi (Sarı Saltık Baba Zaviyesı) 

Sarı Saluk'ın açuğı tekkelerin ilki, onun ilk yerleştiği ve kendi 
adını taşıyan, Tuna kenarındaki Baba Saltık, Osmanlı dönemindeki 
adıyla Babadağı, yahut Saltılcname'deki ismiyle Tuna Baba denilen ka
sabadaki tekkesidir. Burası Sarı Saluk'ın en maruf ikametgahı idi. Bu 
tekkenin XVII. yüzyıldan önceki, yani Evliya Çelebi'ye gelinceye ka
darki tarihi hakkında, yine onun anlatuklarından ve il. Beyazıt'ın tah
sis ettiği vakıfların kayıtlarından başka bir bilgiye sahip değiliz. 

Evliya Çelebi, Dobruca "kfili.rler"in eline geçtiğinde yıkılıp tahrip 
edilen ve yeri çöplük haline getirilen Sarı Saluk türbesinin keşfedilişini 
bir menkabeye bağlar. Bu menkabeye göre, Osmanlı sultanı il. Bayezid 
1484'te Bağdan (bugünkü Moldova) yani Kili (Kilia) ve Akkerman 
(Cetatea Alba) seferine giderken Babadağı'na uğradığında, durumu 
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oranın müslüman halkından öğrenmiş ve ulemadan Kara Şemseddin 
ile istihareye yaunışlardır. Sarı Saluk hem sultanın hem de Kara Şem
seddin'in rüyasına girerek önce Boğdan'ın fethedileceğini müjdeler; 
arkasından da "Beni mezbelelikten kurtar!" diye sultana talimat verir. 
Aynı rüyayı Kara Şemseddin de görmüştür. Her ikisi de rüyalarını ayn 
ayrı kağıtlara yazarak şeyhülislama gönderip fikrini sorarlar. Şeyhülis
lam türbenin bulunduğu yere bir "asitine" (büyük tekke) yapurılması
nın uygun olacağını bildirir. Mezbelelik temizlenince, üzerinde "Tatar 
hatuyla" ,"Hiza kabm Saluk Bay Seyyid Muhammed Gizi' (Bu Saluk 
Bay Seyyid Muhammed Gazi'nin kabridir) yazılı mermer bir sanduka 
bulurlar. il. Bayezid hemen mühendis ve mimarlarına bir türbe, cami, 
kervansaray, imaret, hamam ve medreseden oluşan diğer müştemilau 
havi bir külliye yapmalarını emreder. Fetihten sonra tekrar Babadağı 
'na gelir ve bir sene orada kışlar. Bu arada şehrin yeniden inşasına baş
lanır. Ayrıca büyük ve zengin vakıflar tahsis edilerek külliyenin bakı
mının sürdürülmesi sağlanır. İnşaat bittiğinde, o zaman hayatta olan 
Bektaşi şeyhi Kıdemli Dede (yahut Baba) Sultan'ı tekkeye şeyh tayin 
eder 1 • 1966 yılında Babadağı'nı ziyaret eden G. M. Smith, il. Bayezid'in 
yaptırdığı külliye binalarından hiç bir şeyin artık ayakta kalmadığını 
yazmaktadır 2. 

Evliya Çelebi'nin bu hikayesinde anlaulan Sarı Saluk'ın mezarının 
rüya ile keşfi hadisesi, başka mezarlar için de sık kullanılan bir motif 
olmakla beraber, türbenin ve külliyenin il. Bayezit tarafından yapurı 
lışı ve Babadağı'nın imarı, hiç şüphesiz tarihsel değeri olan bilgilerdir. 
F. W. Hasluck her ne kadar Babadağı şehrinin il. Bayezid tarafından 
kurulduğunu yazıyorsa da3, bu ifadesiyle herhalde yeniden imarını kas
tediyor olmalıdır. Yoksa bu şehrin Sarı Saluk tarafından kurulduğunu 
ve XIV. yüzyılda bile mevcudiyetinin İbn Battuta tarafından haber ve
rildiğini biliyoruz4• 

Babadağı'ndaki türbe ve tekkeyi çok iyi araşurmış olan Machiel 
Kiel burasının Sarı Saluk'ın gerçekte yaşadığı, faaliyet gösterdiği ve asıl 

1 Evliyi Çelebi, III, 366-368. Krş. Hasluck, Tedkikler, s. 1 17; aynı yazar, Christianity, 
il, 432-433. Hasluck Babadağı'nın il. Bayezid tarafından imar olunduktan sonra Kırım 
Tatarları tarafından iskan edildiğini, burada muhtemelen daha eskiden bir Hıristiyan 
azizine ait mezar bulunmuş olabileceğini yazar. Aynca bk. Sevgen, s. 2921. 

2 Smith, s. 222. 
3 Bk. Hasluck, Tedkikler ve Christianity, aynı yerlerde. 
4 Bk. yukarıda s. 70. 
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türbesinin bulunduğu yer olduğu kanaatindedir5. Ayrıca o ve G. M. 
Smith, il. Bayezid'in şehrin ve çevresindeki yerlerin vergi gelirlerini 
buraya tahsis ettiğine dair Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiyi arşiv belgele
riyle doğrulamışlardır6. 

Evliya Çelebi San Saluk tekkesini ziyaret ettiğinde burada yüz elli 
kadar genç ve yaşlı derviş bulunuyordu. Evliya Çelebi'ye göre, ziyaret 
ettiği bütün Bektaşi tekkelerindeki dervişler için kullanageldiği ifade
siyle, " cümlesi eshab-1 pak, musalli, saJıib-i vera', anfbillaJı carılardır' 7• 

Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere, Evliya Çelebi zamanında Babadağı'n
dak.i San Saluk tekkesi ve türbesi, aruk Bektaşi dervişlerinin elindedir. 

Oysa Sarı Saltık'ın zamanında ve müteakiben XV. ve XVI. yüzyıl 
larda bu tekke hiç şüphe yok ki, San Saluk kültüne bağlı Kalenderi de
vişlerinin bir barınağı idi. Şeyh Bedreddin'in, buraya geldiğinde, ora
daki Kalenderiler'le beraber olduğundan daha önce bahsedilmişti. 
Tekkenin vakıfları da onların kontrolünde idi. Fakat 2 Şaban 991 (21 
Ağustos 1583) tarihli bir mühimme kaydı, belgedeki tabirle "Sarı Saluk 
Baba zaviyesi"ne gelen sadakalar (adak ve kurbanlar, para bağışları vs.) 
dan yaralanmak maksadıyla bazı kimselerin zaviye vakfına ait yerlere 
başka zaviyeler ve halvethaneler yaparak bu sadakaları kendilerine al
dıklarını, San Saluk zaviyesinin zarara uğrauldığını bildiriyor. Bu se
beple zaviyenin dervişleri birer birer dağılmışlar ve büyük zararın 
meydana gelmesine yol açılmıştır. Belgede Babadağı kadısından bu 
duruma engel olunması isteniyor8. 

B) Kaligra Sultan veya l11an Tekkesi 

Sarı Saluk'ın bir ejderhayı öldürerek kaçırdığı kral kızlarını kur
tardığını anlatan meşhur menkabeye aufla Saltıkname 'de l11an Tek

kesi adıyla zikredilen Kaligra (veya Kalliakra) tekkesi, Varna 
(Bulgaristan) 'nın kuzeyinde bulunmaktaydı . Burası hakkında Saltık-

5 Kici, " The türbe of San Saltık at Babadag-Dobrudja", s. 216; aynı yazar, "San Sal
tuk: Pionier des lslam", ss .  265. Babadağı'nın XVll.-XIX. yiizyıldaki durumu hakkJnda 
tafsilat için bu makalelere bk. Yazar özellikle bu son makalesinde Kemfileddin Muham
med es-Serac'ın eserindeki, San Salok'ın vefat ettiği yerin, yaşadığı yer -Sakcı (İsakça) 'ya 
yakın olan bir yer- olduğuna dair kaydı da zikrederek, burasının Babadağı olduğunu 
vurgulamaktadır (bk. s. 265) . 

6 Kiel, a.g.m., s. 215; Sınith, s. 222. 
7 Evli;ııi Çelebi, 111, 369. 
8 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri no: 51,  s. 73 'ten naklen Ahmet 

Refik, "Osmanlı devrinde Rafızilik ve Bektaşilik", DEFM, IX/2 (1932), s. 59. 
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name'de fazla bir bilgi olmamakla beraber, yine Evliya Çelebi saye
sinde, en azından onun zamanındaki durumu hakkında ilginç malu
mat bulunmaktadır. Evliya Çelebi burasını Tekiyye-i Kaligra Sultan 

adıyla zikreder ki, Kaligra Sultan'ın Sarı Saltık olduğunu biliyoruz. 
Tekke Karadeniz kenarında denize doğru uzanan Kaligra burnunun 
aynı adı taşıyan sarp kayalıkları üzerindeki kalede bulunmakta olup 
Sarı Saluk'ın türbesi de, menkabede ejderin yaşadığı mağara olarak 
bilinen mağaranın içindedir. Menkabeye göre, burasını, ejderhayı öl
dürdükten sonra müslüman olup Ali Muhtar adını alan kalenin kralı 
yapunnışur. 

Burada XVI . yüzyıl ortalarında hala Kalenderiler ( Işıklar) bulunu
yordu. Bunların "Şer'-i şerife ve din-i İslam'a muhalif ba'zı kelimat it
dükleri", diğer tekkelerdeki "ehl-i bid'at" Işıklar'la bir olarak aykırı ha
reket ve fiillerde bulundukları, kısaca "Ehl-i Sünnet ve Cemaat" mez
hebine uymayıp "hilif-ı şer' -i şerif' davranışlar sergiledikleri görüldü
ğünden, takibat ve tahkikata tabi tutuldukları anlaşılıyor9• Bu konuda 
Osmanlı merkezi iktidarı en ufak bir taviz vermemiş, Ehl-i Sünnet'e 
uyanlar yerlerinde bırakılmış, uymayanlar ise tardedilmişlerdir. 

Bu tekke de upkı Babadağı'ndaki tekke gibi, XVII. yüzyılda aruk 
Bektaşiler'in mekanıdır. Buradaki Bektaşi dervişleri de Evliya Çelebi'ye 
göre her zaman olduğıı gibi "birer sahib-i ma'rifet, ehl-i ilim ve fazl 
canlardır. Cümle Ehl-i Sünnet ve Cemaat'den mü'min, muvahhid, ev
k:it-ı hamselerini mescidlerinde eda ider sahib-i tertip yüzü mütecaviz 
aşıkan-ı sadıkandır"10• Tekkenin sağ ve sol taraflarındaki kayaların 
içine oyulmuş arpa ve buğday ambarları bulunmaktadır. Ziyaretçiler 
tekkeye adadıkları kurbanları kesip kayalar üzerine bırakarak kartal ve 
şahinlerin almasını beklemektedirler. Zira kurbanların bu hayvanlar 
tarafından yenilmesi, dileklerinin olacağını, yenmemesi ise aksini gös
terirmiş11 .  

Hasluck kendi zamanında burada tekke binasından hiçbir iz bu
lunmadığını, buna rağmen yörenin Hıristiyan ve Müslüman halkının 
burasını hfila ziyaret etmekte olduğunu bildiriyor 12• 

9 Ahmet Refik, ss. 34-36. Biri 12 Muharrem 967 (14 Ekim 1559) tarihli, diğeri 10 
Safer 967 (11 Kasım 1559) tarihli bu iki mühimme kaydının metinleri buradadır. 

ıo Evliyi Çelebi, il, 138. 
1 1 Ag.e, il, 139. 
12 Bk. Hasluck, Tedkikler, s. 27; krş. Christianity, il, 429-430. 
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C) Kırım 'da Baba Saltık kasabasındaki Tekke 

Bu tekke, il. İzzeddin Keykavus'un Berke Han tarafından Bizans 
esaretinden kurtarılıp Türkmen aşiretiyle Dobruca'dan Kırım'a göçü
rüldüğü zaman, Kefe yakınlarında, Soğdak civarında kurulan ikinci 
Baba Saltık kasabasında, veya şehrinde bulunuyordu. Saltıkname, Sarı 
Saluk 'ın Moskov diyarına yapuğı gazilarda, bu kasabadaki zaviyesini 
üs olarak kullandığını yazar. Ebu'l-Hayr-ı Rılmi'nin, bu Baba kasabası
nın kafirlerin hücumuna uğrayarak yakılıp yıkıldığından, bu arada San 
Satuk zaviyesinin de Ezantamariye (Sainte Marie ?) adıyla Hızır-İlyas'a 
(Saint Georges) adanan bir kilise haline getirildiğinden ve kendi za
manında burada bir mescid olduğunu kaydettiğinden daha önce bah
sedilmişti 13• Buradaki tekke hakkında ne yazık ki daha fazla bilgimiz 
yoktur. 

il- ADINA SONRADAN AÇIIAN TEKKELER 

A) Eski Baba Tekkesi 

Bugünkü adıyla Babaeski'deki bu San Saluk tekkesi (ve türbesi) 
her ne kadar Saltıkname'de onun belli başlı dört ana mekanından ve 
faaliyet üssünden gösteriliyorsa da, diğerlerinin, yani Babadağı, Kaligra 
ve Kırım'daki üç tekkenin aksine, tarihen Sarı Saluk'la bir bağlanusı 
olmamışur ve bu hikaye tarihsel olarak doğru değildir. Zira Edirne'nin 
fethi ve buraya müslüman nüfusun yerleşmesi ancak 1 361 veya 
1363'ten sonradır. Bu itibarla Babaeski'deki tekkenin, ancak Edirne' 
nin ve yöresinin fethinden sonra buralara yerleşen, muhtemelen vak
tiyle San Saluk'ın göç ettiği Karesi havalisi kökenli Kalenderi dervişleri 
arasında yaşayan Sarı Saluk kültü sebebiyle, onunla irtibatlandırılmış 
olabileceği düşünülebilir. 

Bununla beraber, buradaki eski Saint Nicolas (Aya Nikola) manas
unndan çevrilme Sarı Saluk tekkesinin mevcudiyeti tarnamiyle gerçek
tir. Bunu XVI . ve XVII. yüzyıllarda buradan geçen Avrupalı elçilerin 
seyahatnamelerinden de görebiliyoruz. Buradaki tekkeyi Türk kaynak
larından yalnızca Saltıkname ve Evliya Çelebi Sey;ihatııamesi haber ve
riyor. Birkaç Avrupalı seyyahın da bu tekkeye dair ilginç gözlemleri 
vardır. Saltıkname'ye göre , San Saluk burada bir kiliseyi zaviye haline 
getirmişti ve devamlı buraya gelip konaklardı. Tekkenin bulunduğu 
kasaba, bölge ile ilgili Osmanlı resmi kayıtlarında, mesela talırir ve ev-

13 Ebu'l-Hayr-i Rumi, ı, 155. 
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kaf defterlerinde Baba-yı Atik adıyla anılmakta, Saltıkname'de Eski 

Baba diye geçmektedir 14• 

Saltıkname buradaki tekkenin kuruluşunu ilginç bir menkabeyle 
anlaur. Buna göre Sarı Saluk Enderiwe (Edime) şehrini kuşaunağa 
gelmiş ve içindeki kafirleri sulh yoluyla müslüman olup şehri teslime 
ikna euneğe çalışmışur. Sonunda şehir kfilirlerde, kale Sarı Saluk'ta 
kalır. Kaledeki büyük kiliseyi cami haline getirirler ve bitişiğine de bir 
zaviye yaparlar; yanındakilerden bir kısmı oraya yerleşir. Sarı Saluk bu
raya her geldiğinde bu zaviyede ikamet ederdi. Sonra oradan başka bir 

hisara gelirler. Buradaki manasurda ise kırk rahip kalmaktadır. San 
Saluk ve rahipler ayn ayn o gece rüyalarında Hz. Muhammed'i görür
ler. Hz. Muhammed Sarı Saluk'a burada "İslam'ın çerağını yandırma
sını", ileride buraların müslüman olacağını bildirir. Rahiplere ise, oğ
lunun (San Saluk'ın) oraya geleceğini, o geldiğinde müslüman olma
larını, oğlunun mezarının da orada bulunacağını söylemiştir. Ertesi 
günü birbirlerine rüyalarını anlaunca, rahipler bir şartla müslümanlığı 
kabul edeceklerini bildirirler: Sarı Saluk burada ebediyyen sönmeye 
cek bir "çerağ" yandıracakur. Sarı Saluk istendiği gibi çerağı yandırır. 

Çerağı söndürmeye muvaffak olamayan rahipler topluca müslüman 
olurlar. Başkanları İstefan da aynı rüyayı görmüştür. Böylece Sarı Saltık 
onun adını da İsmail koyar; manasurı cami, daha doğrusu tekke ya
par 15• İşte Eski Baba tekkesinin ve oradaki Sarı Saluk türbesinin Saltık

name'deki hikayesi budur. 

Avrupalı seyyahların gözlemlerine gelince, 1567'de İstanbul'a ge 
len İtalyan asıllı Avusturya elçisi Antonio Pigafetta, bu tekkeyi ziyaret 
etmiş, kendine tuhaf gelen içindeki eşyayı anlaunış ve burasının esa
sında Saint Nicolas'ya adanmış bir manasur olduğunu duyduğunu 

kaydeuniştir16• 

1574-1578 tarihleri arasında İstanbul'da gelen yine bir Avusturya 
elçilik heyetinde görevli Alman ilahiyatçı Stephan Gerlach, 1 578'de 
geri dönerken bu tekkeye uğramış ve aynen, eskiden Saint Nicolas'nın 
olduğu bilinen manasurın, şimdi Türkler'in elinde olduğunu ve bu
rada sırtlarında koyun postu olan dervişlerin (Kalenderiler) ikamet et
tiğini yazmakta, ve upkı günümüzde türbelerde görmeğe alışık oldu-

14 Msl. bk. a.g.e., pekçok yerde. 
15 Ebu'l-Hayr-i Rumi, il, 23-26. 
16 Bk. Itinerario di Marc Antonio Pigafetta., Zagreb 1890, s. 16l 'den naklen, Milan 

Adamovic, " Das Tekke von Sari Saltiq", MT, 5 (1979),  s. 17. 
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ğumuz bazı tarikat aksesuarlarından (iri taneli tespihler, geyik boynuz
ları, bazı eski kesici ve delici silahlar, şamdanlar, levhalar vs.) bahset
mekte ve Eski Baba hakkında bilgi vermektedir 17• Buraya Eski Baba 

(Baba-yı Atik) denmesinin sebebi ise muhakkak ki, Dobruca'daki Baba 

(Babadağı) ile aynı ismi taşımış olması dolayısıyla karışıklığa meydan 
vermemek üzere, burasını "eski" sıfauyla anma zorunluluğudur. 

1587 yılında İstanbul'a gelen Bartholomaeus Petz yönetimindeki 
bir başka Avusturya heyetinde bulunan Alman eczacı Reinhold Lube
nau, seyahatnamesinde yine bu tekkeyi anlatarak burasının Saint Nico
las'ya ait bir eski manasur olduğunu ve şimdi Sares Soldak (Sarı Saluk) 
adlı bir hıristiyanın mezarının bulunduğunu yazıyor 18• Bu da Sarı Sal
uk'ın Hıristiyanlar'ca da benimsendiğini anlatan tarihsel bir şehadet 
kabul edilebilir. 

Her üç Avrupalı gözlemcinin sürekli Saint Nicolas'dan bahsetme
leri, bunların bu bilgileri Eski Baba'nın Hıristiyan halkından aldıkla
rını gösterdiği gibi, özellikle sonuncusunun San Saluk'ın bir Hıristiyan 
olduğunu söylemesi, onun yörenin hıristiyan halkınca Saint Nicolas ile 
özdeşleştirilerek kendilerine maledildiğini göstermesi bakımından 
önemlidir19• 

XVII. yüzyılda Evliya Çelebi ile iki İngiliz gözlemcinin bu Eski 
Baba tekkesinden bahsettiğini görüyoruz. Evliya Çelebi buraya geldi
ğinde burası bir Bektaşi tekkesidir. Fakat seyyahımız burasının derviş
lerinin azlığından ve evkafının bir takım haris kişiler eline geçtiğinden 
başka herhangi bir şey söylemiyor20• 1652'de buradan geçmiş olan Ro
bert Bargrave, tekkenin Türkler'in Sarı Saluk Baba dedikleri birine, 
Rumlar'ın ise Aghios Nikolas (Saint Nicolas) adındaki azize ait oldu
ğuna inandıklarını yazıyor21• 

Diğer İngiliz seyyah John Covel 1675 yılında burasını ziyaret etti
ğinde, tekkede muhtemelen yine Bektaşiler vardır, ama Evliya Çelebi-

17 Stephan Gerlach deB Aeltern Tage-Buch , Frankfurt 1674, s. 51l'den naklen Has
luck, Christianity, II, 761; Adamovic, a.g.m., ss. 18-19. 

18 Reinhold Lubcnau, Bcschreibung der Reisen, Königsberg 1912-1930, s. 157'den 
naklen Adamovic, a.g.m .. ss. 18-19. Her üç gözlemcinin scyahatnamclerindeki ilgili pa
sajlar bu makalede alınularunış metinler olarak mevcuttur. 

19 �. Christianity, I, 54-55, II,  431 . 
2o Bk. Evliya Ç.Clebi, III, 482. 
21 R Bargrave, Travels, Bodleian Codex Rawlinson, nr. C. 799, v. 50 b'den naklen, 

Hasluck, Christianity, II ,  762. 
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'nin gözlemlediği gibi neredeyse hiç yok denecek kadar az sayıdadır
lar22. 

Babaeski'deki Sarı Saluk tekkesinin XIX. yüzyıl sonlarına kadar bir 
Bektaşi tekkesi olarak yaşamaya devam ettiğini, kendisi de bir Bektaşi 
babası olan Vahit Lütfi Salcı'nın burada yaşamış baba ve dervişlere dair 
yazılarından biliyoruz23.1877-1878 Osmanlı -Rus harbinde Ruslar Ba
baeski'yi işgal ettiklerinde, tekkeyi Saint Nicolas adına yeniden kiliseye 
çevirmişlerse de, onların gidişini müteakip tekrar Bektaşi tekkesi ha
line getirilmiştir24. 

B) Kütahya-Şeyhlü ' deki Sarı Selcük Tekkesi 

Bugün ayakta olmayan bu tekkeden yalnızca Vilayetname-i Hacım 

Sult.an 'daki kısa bir kayıt aracılığıyla haberdarız. Buna göre, Bektaşi ge
leneğinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin halifesi olarak bilinen Hacım Sultan 
Menteşe ilinden dönerken Şeyhlü'ye uğrar25. Orada Beğce (veya 
Pakca) Sultan ve Habib Hacı isimli iki müridini yanına alarak Kurban 
Bayramı'nda Seyitgazi'de yapılacak olan büyük ayine katılmak üzere 
yola çıkar. Fakat fıruna, yağmur yolculuğu imkansız hale getirir. Sığı
nacak bir yer ararlarken yakınlardaki Sarı Selcük asitaneslne sığınmayı 
düşünürler26• Bu Sarı Selcük herhalde San Saltık olmalıdır. Hacım Sul
tan'ın menakıbı tahminen XV. yüzyıl sonlarında kaleme alındığına 
göre, demek ki bu tekke en azından bu tarihlerde mevcut bulunu
yordu. Sarı Saluk'ın adını taşıması ise, sanıyoruz, onun vaktiyle Dobru
ca'ya göçmeden önce buraya yakın bir yerde yaşadığı zamanki şöhreti 
ve yine bu yüzyılda bu havalide de sık rastladığımız Kalenderi dervişle
riyle ilgili bulunsa gerektir. 

C) Diğerleri 

Bu iki tekkenin haricinde, aşağıda da görüleceği gibi, San Salnk'ın 
mezar veya türbesinin bulunduğu hemen her yerde bugün kalıntıları 

22 Hasluck, aynı yerde ; krş. Adamovic, a.g.m., ss. 22-23. 
23 Bk. V. Lütfi Salcı, "Hacı Rasih Baba", HBH, sayı: 66, Nisan 1937, ss. 145-147 ; " 

Kurban İsmail", HBH, sayı: 69, Temmuz 1937, ss. 185-188; krş. Thierry Zarcone, "Alevi et 
Bektaşi de Thrace orientale", ss. 636-637. 

24 Zarcone, a.g.m., s. 637. 
25 Hacım Sultan XV, yüzyılın ünlü bir Kalenderi şeyhidir (bk. A. Yaşar Ocak, "Ha

cım Sultan", TDVİA. 
26 Bk. Derviş Burhan, Vılıiyetmime-i Hacım Sultan , s. 71:  " Şu yakında bir a.sitıine 

varclır San Selcük dfrler anda yatalım .... ". 
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bulunan veya hiç izi kalmamış tekkeler mevcuttu. Ancak bunlar yuka
rıdakiler gibi Sarı Saluk adına açılmış, tekkeler değildi. Bunların bir 
kısmı Bektaşi tarikauna ait bulunduğu gibi, mesela Bosna'da Mastar 
yakınlarında Blagaj (Blagay) kasabasındaki tekke gibi, sonradan başka 
tarikatlara geçmiş olanları da vardı. Blagaj'daki bu tekkenin, Bosna
Hersek'in 1466'da Fatih Sultan Mehmed zamanınd'f. fethinden sonra 
kurulduğu, zamanla Bektaşiler'e Halvetiler'e ve hatta Nakşibendiler'e 
geçtiği rivayet edilmektedir. 1980'lerdeki depremde yıkılmış, fakat 
sonra aynen 185l 'deki tarzıyla yeniden yapılmışur27• 

III- MEZARI.ARI, TÜRBELERİ VE MAKAM1ARI 

Birinci bölümde, Evliya Çelebi'den naklen, Sarı Saluk'ın vefatın
dan önce yedi tabut hazırlanmasını istediği; çünkü vefat edince yedi 
kralın her birinin, tabutunu kendi memleketine götürmek için savaş
mak isteyeceklerini haber verdiği; gerçekten de vefat edince kralların 
gelip birer tabut alıp kendi meleketlerine götürerek ayrı ayn yedi 
yerde defnettikleri belirtilmişti 28• Bu tür bir olayın sadece San Saluk'a 
mahsus bulunmadığı malum olmakla beraber, aşağıda görüleceği gibi, 
hiç birinin mezar veya makamlarının Sarı Saltık'ınki k'.adar da çok ol
madığı meydandadır. Bu durumun Sarı Saluk kültünün önemini ve 
yaygınlığını gösterdiği muhakkakur. Hasluck ise Evliya Çelebi'deki bu 
menkabenin Bektaşiler tarafından kendi dini propagandaları yararına 
kullanılmış olup, Balkanlar'daki diğer Sarı Saluk tekkelerini de işgal 
edip işgallerini meşnilaşurma ve ayrıca, bu mezarların bulunduğu yer
leri fetih için mücahid dervişleri teşvik amacına yönelik olduğu kana
atindedir29. 

Burada ilginç olan, bu "yedi türbe veya mezar" motifinin nereden 
kaynaklandığı meselesidir. Tabii buna "yedi başlı ejder'', ejderi öldüren 
"yedi ok" ve "yedi tabutu" da eklemek mümkündür. Aslında bugün 
Sarı Saltık türbe ve mezarlarının sayısı daha fazla olmakla beraber 
menkabe neden "yedi" sayısında ısrar etmektedir? Bunu eski Türkler' -
deki yedi rakamının kutsallığına.veya İbrani ve Fenike etkilerine da
yandınlıp dayandırılamayacağını soranlar50, yahut Sarı Saltık'ın türbe-

27 G. M. Smith, "Some türbes/maq:ims of Sarı Saltuk:', s. 223; Mahmud Şevki, "Bla-
gay'daki tekke", İlim ve Sanat, sayı: 15, Eylül-Ekim 1987, ss. 25-29. 

28 Evliya Çelebi, il, 136-137. 
29 Hasluck, Tedkikler, ss. 117-1 18 
30 Msl. bk. Kaleshi, "Albanische legenden um Sarı Saltuk", s. 817. 
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!erindeki mezarların iri cüsseliliğine (?) bağlayanlar olmakla beraber31, 
bize göre bunun kökenini daha XII. yüzyıl gibi, Osmanlı fetihlerinden 
üç asır ewel, Balkanlar için müslümanlığın tarihi bakımından oldukça 
erken sayılacak bir devirde, buralarda mevcut İsmaili kolonileri sebe
biyle İsmailik'teki yedili inanç sistemine bağlamak doğru olabilir. Bi
lindiği gibi, İsmaililiğe adını veren İmam İsmail, aluncı İmam Cafer-i 
Sadık'ın oğullarından biridir ve bu mezhebin itikadınca yedinci 
imamdır. Bu sebeple İsmaililiğe Yedi İmam Mezhebi de denmekte
ciir32. 

Hiç şüphesiz bu menkabe, Sarı Saltık kültünün yayıldığı, daha 
doğrusu, Sarı Saluk'ın bu yerlerde eskiden yaşamış veya öyle kabul edi
len Hıristiyan azizleriyle özdeşleştirilmesi suretiyle oluşan kült yerlerini 
göstermesi bakımından ilginçtir. Ama, bu mezar yerlerinin izahını 
yapmak için uydurulduğu da çok açıktır. Şimdi bu türbeleri sırasıyla 
inceleye biliriz. 

A) Babadağı Tü,rbesi 

Sarı Saluk'ın gerçek mezarının burada bulunduğuna dair hem 
kaynaklar, hem de araşuncılar arasında bir ittifak vardır. Onun bura
daki tekkesinde vefat ettiği, Saltıkname'de de açıkça ima edilmektedir. 
Burada şeyhin, ihtiyarlık çağında bu tekke yakınlarında yapuğı bir sa
vaşta yaralanarak vefat ettiği yazar33• Bu çok muhtemeldir. San Saluk'ın 
Kınm'daki zaviyesinde vefat ettiğine dair, 1940 yılında Bükreş Bizanto
loji Araşurmaları Enstitüsü müdürü Pere Laurent'ın bir iddiasını 
Nazmi Sevgen Hamdullah Suphi Tanrıöver'den naklen kaydediyorsa 
da34, bunun doğru olmadığı anlaşılmaktadır. 

Babadağı'ndaki türbenin diğerleri içinde ayrıcalıklı bir yeri bu
lunmaktadır. Bu türbe hakkında en eski bilgilerimiz, il. Bayezid'in 
1 484 yılında buraya tahsis ettiği vakıfların kaydı ile, onun Sarı Saluk'ın 
eski mezarını rüya yoluyla keşfettiğine dair hikayeyi anlatan Evliya Çe
lebi' den öteye giuniyor. Ünlü seyyah, Kırım hanı Menglü Giray'ın ve o 
zaman tekkede şeyh olan Kıdemli Baba'nın rüyasına giren San Saluk
'ın talimau üzerine, il. Bayezid'in yaptırdığı türbeyi örten kurşunlu 

3ı Msl. bk. Hasluck, a.g.e. , s. 117 ; krş. aynı yazar, Christianity, il, 433. 
32 İsmaililik inançlarındaki yedili sistem için bk. Henry Corbin, Histoire de la Phi

losophie lslamique , Gallimard, Paris 1964, 1,  127-131 ; Daftary, İsmaililer, ss. 252-254. 
33 Bk. ikinci bölüm, s. 60. 
34 Sevgen, ss. 2920,2921. 
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kubbenin kaldırılıp yerine tahta bir külah yapılmasına dair menkabeyi 
anlatuktan sonra, türbeyi tasvir eder. Türbe o zaman dörtköşe kargir 
bir yapıdan ibarettir. Sanduka upkı bugünkü türbelerdeki sandukalar 
gibi yeşil ipek bir örtüyle kaplı olup, duvarlar hüsni hat levhalarıyla 
süslenmiştir. Rahleler üzerinde muhtelif padişahlar tarafından hediye 
edilmiş, çok kıymetli müzehhep mushaflar vardır. Baş ve ayak ucunda 
adam boyu yükseklikte müzeyyen şamdanlar, buhurdanlar ve gülab
danlar, tavanda kıymetli avizeler asılı bulunmaktadır, ki seyyaha göre 
bunların benzeri eşya pek nadirdir35• 

Sarı Saluk'ın bu türbesi, bugün Babadağı'nın kenarındaki Ali Paşa 
camiine yakın bir yerdedir. Moloz taştan inşa edilmiş binanın üstü, 
üzeri kiremitlerle kaplı basit bir ahşap çau ile kaplı, taştan kubbe ile 
örtülüdür. Türbe binasının Sarı Saluk'ın ölümünden uzak olmayan 
sonraki bir zamandan kalmış olabileceği gibi, Rus istilasından sonra da 
yapılmış olabileceği tahmin ediliyor36. 

Türbe bugün, Evliya Çelebi'nin tasvir ettiği bu muhteşem görün
tüden çok uzak olmakla beraber l 960'larda hfila ayakta idi ve içeride 
çıplak bir tahta sanduka bulunuyordu. Türbe çoğunlukla kadınlar ta
rafından ve özellikle Perşembe ve Pazar günleri çeşitli amaçlarla ziyaret 
edilmektedir37• Eskiden büyük törenler halinde icra edilen bu ziyaret
lere Hıristiyanlar da kaulmakta idi. Günümüzde ise onların aruk bu zi
yaretlere son verdikleri belirtiliyor38• Bugün ise oldukça mütavazi bir 
biçimde yeniden tamir edilerek ziyarete açılmış bulunmaktadır. Bu
rada Sarı Saluk hakkında, hemen benzeri bütün ziyaretgahlar hak
kında duyulmaya alışılan efsaneler halk arasında bolca anlaulmakta
dır!l9. 

B) Kalliakra Kalesi Mezan 

Bugün hiçbir iz kalmamış bulunan bu mezar, Sarı Saluk'ın en 
meşhur menkabesi olan ejderha menkabesinin geçtiği yer olması dola
yısıyla yüzyıllar boyu bölgenin hem hıristiyan hem de müslüman halk-

35 Evliyi Çelebi, III, 368-369. 
36 Kici, " The türbe of Sarı Saltık at Babadag-Dobrudja", s. 217-218. 
37 Smith, s. 222; Ş. Halük Akalın, "Sarı Salmk'un türbe ve makamları üzerine", !. 

Uluslararası Türk Dün)'3SI Eren ve Evliy.iları Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, s. 21 .  

38 Akalın, a.g.m., ss. 21-22. 
39 Bunlar için bk. Maria Batca, "Romanya-Dobroudja Türk topluluğunun toplumsal 

hafızasında San Saluk Baba, Babadağ şehrinin kuruluş efsanesi", !. Uluslararası Türk 
Dünyası Eren ve Evliy.ilan Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, ss. 75-84. 
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larınca takdis edilmiş önemli bir mekandır ve menkabesine göre onun 
defnedildiği yedi yerden biridir. Müslümanlar burasını Sarı Saluk'ın 
mezarı niyetiyle ziyaret edip adaklar adarken, Hıristiyanlar Saint Nico
las'nın mezar yeri inancıyla ziyaret etmekteydiler. Ama Hasluck kendi 
zamanında burasının Türkler arasında aruk Hacı Baba diye bilindiğini 
yazıyor40• Ona göre bu mekanla ilgili olarak Sarı Saluk'a maledilen ej
derha menkabesinin Saint Georges'a ait olduğu bilinmekle beraber, 
yöre halkı arasında aynı zamanda İlyas Peygamber'e ait olduğuna da 
inanılmak.tadır41•  Fakat burada Saint Georges'un İslam halk inançla
rında Hızır-İlyas ile özdeşleştirildiği haurlanacak. olursa, sonuç yine 
aynı kapıya, yani Saint Georges'a çıkmak.tadır. 

C) Eski Baba Türbesi 

Salukn:ime'nin, buradaki kilisenin aluna gömüldüğünü belirterek 
önemle zikrettiği Eski Baba'daki mezara, Evliya Çelebi'de bir tek çümle 
ile "Bir ziyaretgah da burada vardır" şeklinde kısaca temas edilir42• 
Nazmi Sevgen, eskiden Cedid Ali Paşa Camii'nin hemen yanında bu
lunmak.ta olan Sarı Satuk tekke ve türbesinin, Balkan harbi esnasında 
Bulgarlar tarafından izi kalmamacasına tahrip edildiğini yazar43• Muh 
telif tarihlerde Babaeski' deki bu Sarı Satuk tekkesini ve türbesini araş
Uran G. M. Smith ve T. Zarcone da burada hem tekkeden, hem de 
türbeden hiç bir iz bulamadılar. Smith'in yerinde edindiği bilgiye 
göre, eskiden Babaeski kasabasının doğusundaki Hacı Hasan veya 
Dere mahallesinde Sarı Saluk'ın hem tekkesi hemde türbesi hala 
ayak.ta imiş44• Zarcone ise 1940-1945 arasında Sarı Saluk'ın türbesinin 
hala ayak.ta olduğunun ve İstanbul-Edirne karayolu yapılırken yıkıldı
ğının kendisine söylendiğini bildirmektedir45• 

Hasluck bu civarda bir de Saltuklu köyünden söz ediyor ki, bunun 
bir mühimme kaydında geçen Saluk köyü olması çok muhtemeldir46• 

40 Bk. Hasluck, Tedkikler, ss. 59-70; krş. aynı yazar , Chrisıianity. II, 429-430. 
4! A.g.eserler, ayru yerlerde. 
42 Evliyi Çelebi, III, 481 .  
43 Bk. Sevgen, s .  3020. 
44 Smith, s. 220. 
45 Zarcone, "Les tekke de Sari Saltuk a Babaeski et d'Ariz Baba a Havsa", s. 633. Gö

rüldüğü gibi N .  Sevgen'inki hariç, diğer iki ara.şuncının gözlemleri birbiriyle uyuşmak
tadır. Muhtemelen üç araşuncının haber kaynaklarının farklılığı bu çelişkinin sebebi 
olabilir. 

46 Bk. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, no: 60, s. 41. 
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D) Diğeleri 

En eski kaynaklar ve gözlemcilerce Sarı Saluk'a ait olduğu bildiri 
len türbe ve mezarların dışında, xv. yüzyıl başlarından xvı. yüzyıl 
sonlarına kadar süren Osmanlı fetihlerine paralel olarak zamanla kül
tün yayıldığı Balkanlar'da ve Bektaşiliğin ve Aleviliğin etkisiyle Ana
dolu topraklarında başka mezar ve türbeler ortaya çıkmışur. Sarı Salu
k'ı kendi geleneğinin en önemli evliyasından biri olarak kabul ettikten 
sonra, Bektaşi tarikatının yayıldığı her bölge, Karaca Ahmet Sultan, 
Karadonlu Can Baba ve diğerleri gibi, Sarı Saluk'ın mezarını da kendi 
bölgesinde bir mekana yerleştirecekti. Bu kaçınılmaz bir sosyolojik ol
gudur ve başka inanç sistemlerinde de benzerleri görülmüştür. İşte 
Sarı Saluk'ın şimdi bahiskonusu edeceğimiz türbe ve mezarları, böyle 
bir olgunun ürünü olarak hem Balkanlar'da hem de Anadolu'da kar
şımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu türbe ve mezarlar, özellikle Arnavutluk 
başta olmak üzere, gerek eski Yugoslavya'yı oluşturan bugünkü farklı 
bölgelerde münhasıran Bektaşiliğin, gerekse Doğu Anadolu'da Bektaş
ilik ve Aleviliğin, tarihsel olarak San Saluk'la uzak yakın hiç bir alakası 
bulunmayan coğrafyalarda yaratuğı mekanlardır. Dolayısıyla bu türbe 
ve makamlar, Sarı Saltık kültünün ne kadar canlı ve yaygın olduğunun 
göstergeleridir. 

1 .  Balkanlardaki türbe ve mezarlar 

Bektaşi tarikatı dolayısıyla Arnavutluk'ta Sarı Saltık kültü çok 
güçlü bir hakimiyet kurmuştur. Bu konuda Hasluck'un "Bektaşi pro
pagandası" tezi, önce Kalenderiler, sonra Bektaşiler şeklinde düzeltil
mek kaydıyla kanaatimizce doğrudur. Sarı Saluk kültünün Arnavutlar 
arasında çok güçlü bir şekilde tezahür ettiği yerleri, bu kültü çok iyi 
inceleyen Hasan Kaleshi'nin makalesi sayesinde iyi biliyoruz. 

Bu yerlerin en önemlilerinden biri, Osmanlı dönemindeki adıyla 
Akçahisar, yani Kruja'dır. Sarı Saluk'ın buradaki kültü, upkı Bulgaris
tan'da Kaligra'daki gibi yine bir ejderha menkabesine, daha doğrusu, 
bu "yüzer gezer" menkabenin, haurlanacağı üzere, birinci bölümde 
Hasan Kaleshi'nin yerinde tesbit ettiği şifahi rivayetten naklen özetle
diğimiz Arnavutluk versiyonuna dayanmaktadır. Bu versiyonda, Sarı 
Saltık Kruja'ya gelmiş ve kralın kızını yemek isteyen ejderhayı öldür
müş, fakat kendisinin kral tarafından öldürüleceğini haber alınca üç 
adımda Korlu arasına geçerek orada vefat etmiştir; mezarı da oradadır. 
Kruja civarındaki bir dağın adı da Mali i San Saltukut (Sarı Saltık 
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dağı) 'tur ve buradaki bir mağarada bir Sarı Saluk türbesi bulunmak
tadır 47• 

Djakovica'da da Sarı Saluk çok saygın bir külte konudur. Buradaki 
türbesi, Sadiyye tarikau elinde olup çok tanınmış bir ziyaret yeridir. Bu 
ziyaretler adı geçen tarikaun usUlünce, kudümler çalınarak icra edil
mektedir48. 

Kosova- Metochia'da, Pec'e iki km. uzaklıkta Vorri i Sarı Saltukut ( 
Sarı Saluk mezarı) bulunmakta olup Hıristiyanlar burasını Saint Vasili
je'e ait bilmekte ve mum yakarak dua etmektedirler. Özellikle Salı gün
leri ziyaretçi sayısı artmaktadır. Ayrıca yılda bir kere 2 Ağustos'ta, böl
gede "Ali günü" denilen günde büyük kutlamalar yapılmaktadır49• Bu 
türbeden başka şuraları da Sarı Saluk'a ait ziyaretgahlar olarak bilini
yor: Ohri'de Saint (Sveti) Naum, Korfu'da Saint Spiridon manasurları; 
Arnavutluk sınırında Paştrik dağında Nahiye-i Has ve bir Sarı Saluk 
türbesi (Buraya çeşitli hastalıkların tedavisi için gelinmekte ve kurban
lar kesilmektedir) ;  Pec'e on yedi km. uzaklıkta Prilep köyünde bir San 
Saluk türbesi daha bulunmaktadır50• 

H. Kaleshi'nin zikrettiği Ohri'deki bu Sveti Naum manastırını, 
1920'lerde Jean Deny de ziyaret etmiştir. O da burasının Sarı Saluk'ın 
tekkesi ve üstü kumaşlarla örtülü mezarın da ona ait olduğunu belirt
tikten sonra, her yıl burada Hıdrellez'e yakın büyük bir panayır kurul
duğunu, Chendaoun Panayın (Saint Naum Panayırı) adıyla anılan bu 
panayır müddetince herkesin bu manastırdan yiyip içtiğini bildiriyor51• 
J. Deny Otchicta manastırı denilen yerin de San Saltık'a ait bilindiğini 
ve önemli bir ziyaret yeri olduğunu belirttikten sonra o havalide anlatı
lan bazı menkabeleri özetliyor52• 

Sarı Saltık'ın Arnavutluk'ta Saint Naum ile özdeşleştirilmesi durup 
dururken olan bir hadise değildir. IX. yüzyılın ikinci yarısı ile X. yüzyıl 

47 Kaleshi, "Albanische legenden um Sarı Saltuk", s. 816. Kruja'daki Sarı Saltık 
kültü, M. K.iel tarafından da ayn bir makalesinde geniş olarak incelemiştir: bk. K.iel, 
"The cult of Sarı Saltık Dede in Kruja attested in 1567-1568', ss. 269-274. 

48 Kaleshi, s. 819 ; krş. Nimetullah Hafız, "Yugoslavya'da Sarı Saltuk", 30, 12, 1992 
tarihli Tan gazetesi, s. 14. 

49 Ag.m . , s. 81 ; krş. Nimetullah Hafız, ayru yerde. Akalın, a.g.m., 22-23 . 
50 Ag.m., s. 818. Bu sayılan türbeler ve diğer Sarı Saltık ziyaretgahları ilgili geniş 

bilgi ve menkabeler müteakip sayfalardadır. 
51 J. Deny, Traclitions Populaires Turques de Salonique et de F1orina, Imprimerie 

Nouvelle de Clouzot, Niort 1920, ss. 18-19. 
52 A g.m. , s. 19. 
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başlarında burada yaşamış olan Saint Naum, Hıristiyanlığı yaymak 
üzere Ohri bölgesine gelmiş ve 905 tarihinde bir manasur açarak 
910'da ölümüne kadar Hıristiyanlığın yayılmasında önemli bir rol oy
namışur. Öldüğünde, sonradan Sarı Saltık'ın tekkesi kabul edilecek 
olan bu manastıra gömülmüş ve mezan da Sarı Saltık'a maledilmiştir53• 

H. Kaleshi bu zikredilenlerden başka, Arnavutlar arasında dolaşan 
daha pek çok Sarı Saltık menkabesi ve bunların bağlı olduğu bir takım 
mezar ve ziyaretgahlar da tespit etmiştir. Böylece menkabelerin nasıl 
zamanla kendilerine bir takım coğrafi mekanlar yaratuğını, yahut 
özellikleri olan bir takım coğrafi mekanların, o özellikleri açıklayıcı 
mahiyette nasıl kendi menkabelerini ortaya çıkardığını sosyolojik bir 
olgu olarak bir kere daha örneklemiş olmaktadır. Balkanlar'daki diğer 
yerlerde olduğu gibi, Arnavutluk ve Arnavutlar'ın bulunduğu Kosova 
gibi eski Yugoslavya'nın diğer bölgelerinde bütün San Saluk türbe ve 
mezarları, o yörelerin Hıristiyan halklarınca da kendi azizlerine ait 
olarak bilinmekte ve takdis edilmektedir. Nitekim Kruja'daki bu ej
derha ile savaş menkabesi versiyonunun daha önce Hıristiyan kültür
deki sahipleri, ikinci bölümde gördüğümüz üzere, Arnavutluğun Hıris
tiyanlık döneminin iki önemli azizi, Kruja'da Saint Naum (Sveti 
Naum) ve Ohri'de Saint Spiridon (Sveti Spiridon) idi. 

Kosova'da İpek'te de Zeynel Ağa Ovası'nda eskiden beri ziyaret 
edilmekte olan bir Sarı Saluk türbesi bulunmaktadır. Burası yöre halkı 
tarafından sarılık hastalığının tedavisi için tercih edilmektedir. Riva
yete göre burada eskiden sarılık hastalığı yüzünden insanlar çok sıkın
uya düşmüşler. Günün birinde bir yabancı gelerek bir dua okumuş ve 
bütün hastalar iyileşmiş. Yabancı bunun üzerine "Sarıyı saldık" demiş 
ve o günden sonra adı San Saltık kalmış. Ölünce de bu mezara def
netmişler54. 

Vilayetname-i Otman Baba'da, Babadağı yakınındaki Yeni Sala 
şehrinde bir Sarı Saluk ziyaretinden bahsediliyor. Buna göre Otman 
Baba mutad seyahatlerinden birinde zikredilen şehre gelir. Burada 
Sarı Saltık Baba ile Ulu Abdal ve Kiçi Abdal'ın ziyaretgahı ve bir de 

53 V. Radovanoviç, Narodna Enciklopedija Sı·psko-Hırvatsko-Slovenaçka , Zagreb 
1928 'deki "Naum" maddesinden naklen, Ok.iç, " Bir tenkidin tenkidi", s. 276. St. Naum 
hakkında bibliyoğrafya için bk. Akalın, a.g.m., s. 23, dipnot 59. 

54 Kaleshi, a.g.m., s. 817; Şevket Plana, "Kosova ve Makedonya efsanelerinde 
önemli folklor motifleri", III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültıir Ba
kanlığı, Ankara 1986, il, 334; N. Hafız, a.g.m., ayru yerde. 
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Sarı Saluk tekkesi vardır. Otman Baba ve abdalları bu tekkeye misafir 
olmuşlardır55. 

Son olarak 22 Cumadellıla 1 1 16 (22 Eylül 1704) tarihli bir tezki
rede sözü geçen, Mısır'daki bir Sarı Saluk (muhtemelen bir tekke) ev
kafını da zikredelim. 56 

2. Anadolu 'daki türbe ve mezarlar 

Sarı Saluk'ın üç ana hareket üssünden biri olarak görülmesi sebe
biyle Saltıkname'de önemle zikredilen, bu yüzden daha önce ele aldı 
ğımız Babaeski türbesinin dışında, baudan doğuya doğru gidilmek su
retiyle Anadolu' da bugün şu türbe ve mezarları görebiliyoruz: 

Nazmi Sevgen, İstanbul'da Rumeli feneri binasının içinde, Sarı 
Saluk'ın vefaundan 705 yıl sonrasına ait, kitabesinde Hacı Bayram ev
ladından olduğu yazılı bir Sarı Saluk makamının bulunduğundan bah
sediyor. Ona göre mezarın fenerin inşasından önce mi sonra mı inşa 
edildiği belli değildir. Muhtemelen fener binası , bir ziyaretgah olan 
mezarın üstüne inşa edilmiş olabilir. Sevgen, kitabenin metnini de 
vermekte, bu metne göre adı geçen Sarı Saluk'ın gerçekten Hacı Bay
ram-ı Veli evladından biri olabileceği gibi, asıl Sarı Saltık'ın bir ma
kamı da olabileceğini söylemektedir57• Burası da belli maksatlarla hal
kın ziyaretlerine sahne olmakta ve adaklar adanmaktadır. Burası için 
Sarı Saluk'la ilgili bir takım ilgi çekici menkabeler de anlaulmakta 
olup bunlar yayımlanmışur58. 

İznik'te Lefke Kapısı dışında yer almakta olup, yapı stiline ve kul
lanılan malzemeye dayanılarak K. Otto Dom ve A. Saim Ülgen'in XIV. 
yüzyılın başlarına -yani Sarı Saluk'ın vefaundan bir kaç yıl sonrasına
tarihlendirdikleri bir Sarı Saluk türbesi 59, tuğla ve kesme taş ile yapıl
mış kubbeli bir binadır. Ne kapısında, ne de içerideki mezarda -bir 

55 Bk. Vılayername OB, v, 87 a. 
56 Bk. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnü'l-Emin, nr. 5240: "Der-i devlec-mekine aız-ı 

bende-i kemine budur ki Malmise-i Mısır'da vaki Cimcime, Hayreddin, Saru Salcık ve 
Cami-i Tulun evkafı nezarederi işbu bin yüz on alcı senesi Muharrem'i gurresinde zabc 
eylemek üzere bıiis-i aız-ı (okunamadı) Harem-i Hümayun ağalarından Abdülkerim Ağa 
bende/erine tevcih ve inayet buyurulmak recasına der-i devlet-medara aızolundu. Baki 
emr ü ferman Der-i adl'indir (İmza okunamadı) .  

57 Sevgen, s .  3020. 
58 Bk. Akalın, a.g.m. , ss. 19-22. 
59 Smiıh, s. 420; Y. Ötüken-A. Durukan-H. Acun-S. Pekak, Türkiye'de Vakıf Abide

ler ve Eski Eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 1986, IV, 246-247. 
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ayet hariç- herhangi bir kitabesi yoktur. Halk arasında San Saluk'ın 
burada kırk yıl yaşadığı ve birçok kerametler gösterdiğine inanılmak
tadır. Ş. H. Akalın'ın tesbitine göre, Çevre halkından hacca gidecek 
olanların ilk ziyaret ettikleri yer bu türbedir. Ayrıca kadınlar her cuma 
günü burayı muntazaman ziyaret etrnektedirler60• Eğer isimleri zikredi
len uzmanların tahmin ettikleri inşa tarihi doğru ise bu türbenin, İzni
k'in Osman Gazi zamanında 1 302 yılında fethini müteakip, hiç şüphe
siz ki haurası çok iyi tanınan ve muhtemelen bu civarda bulunmuş 
olan San Saltık adına bir makam olarak inşa edilmiş olabileceği uzak 
bir ihtimal değildir. 

Sarı Saluk'ın Niğde-Bor'da da bir türbesi bulunuyor. Bu türbeden 
literatürde ilk defa yerel bir gazetede bahsedilmektedir. Ragıp Önen'e 
ait makalede, burasının Sarı Saluk'ın gerçek mezarı mı yoksa makamı 
mı olduğunun anlaşılamadığı belirtildikten sonra61 , Hacı Mahmud 
Efendi adlı bir zaun Nasayih-i Amme isimli yazma eserinden naklen, 
ama Vilayetname'den uyarlandığına şüphe bulunmayan, Hacı Bektaş-ı 
Veli'nin Bor'a gelmesi ve burada bir çoban olan Sarı Saluk'a rastlaya
rak onu velayet makamına erdirip kendine halife yapması olayını anla
uyor. R. Önen Bor kütüphanesinde bulunan 1076 ( 1665-1666) tarihli 
bir şer'iye sicillinden naklen yakınlarda, bugün aruk mevcut olmayan 
bir Saltuk köyünün mevcudiyetini haber veriyor. Önen türbenin o za
manki durumunu ve içerideki mezarı tasvir etmekte ve Selçuklu sülüsü 
ile yazılı türbe kitabesinin metnini vermektedir62• 1966'da burayı ziya
ret eden G. M. Smith, R. Önen'le görüşmüş ve ondan, çocukluğunda 
türbenin bitişiğinde bir Bektaşi tekkesinin bulunduğunu öğrenmiştir63• 
Nazmi Sevgen de aynı türbeyi ziyaret etmiş, kitabeyi okumuş ve bahse
dilen yazmayı görmüştür. O, yazmanın 1286 ( 1 869) tarihli olduğunu 
söylüyor64• 

Diyarbakır'da, Urfa kapısından girildiğinde, sağ taraf köşede alu
gen planlı ,  kesme taştan bir türbe binası, Sarı Saluk'ın makamı olarak 
tanınıyor. Bir ara Gülşeni tekkesi olarak ta bilinen bu türbenin, bir va
kitler onlar tarafından sahiplenildiği için böyle zannedildiğini Şevket 

60 Bk. Akalın, a.g.m. , s. 19. 
61 Önen, "Bor' da Sarı Saluk türbesi", Yeşil Bor gazetesi, 8 Temmuz 1949, s. 2. 
62 Önen, aynı makalenin devamı, Yeşil Bor gazetesi, 5 Ağustosl949, s. 3. 
63 Smith, ss. 2�221. 
64 Sevgen, s. 3019; Bor türbesi hakkında ayrıca bk. Akalın, Ş. Haluk Akalın, "Sarı 

Saltuk'un türbe ve makamları üzerine", I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyiları 
Kongresi Bildirileri, Ankara 1998, ss. 9-28; ., ss.,18-19. 
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Beysanoğlu yazıyor65• N. Sevgen'in de kısaca bahsettiği bu San Saluk 
makamı hakkında66, G. M. Smith ve Ş. H. Akalın geniş bilgi verirler. 
Smith'e göre, Diyarbakır'da Sarı Saluk'ın Alevi-Bektaşi evliyası oldu
ğuna inananlar bulunduğu gibi, Nakşibendi şeyhi olduğunu iddia 
edenler de mevcuttur. Halk arasında burası Sabah Hazretleri (?) , Sarı 

Sult.an veya Sarı Sadık'ın türbesi olarak ta bilinmektedir ki, bu isimle
rin Sarı Saluk'la alakasına şüphe yoktur. İçerisinde üzeri yeşil örtülerle 
örtülmüş bir sandukanın bulunduğu Sarı Saluk'ın bu makamı, özel
likle kadınlar tarafından değişik maksatlarla ziyaret edilmektedir67• Sı
kınuya düşen kimselerin, Sarı Saluk'ın adını üç defa andıklarında im
datlarına yetişeceğine inanılmakta, onun adına dilenen dileklerin mut
laka yerine geleceği düşünülmektedir68. 

Tunceli (Dersim) 'de de, Hozat'a yakın Sarı Saluk köyünün ya
nında onun adını taşıyan 2276 rakımlı tepede de bir Sarı Saluk ziya
retgahı bulunmaktadır, ki bundan aşağıda bahsedilecektir. 

IV- BEKTAŞİUK, ALEVİLlK VE SARI SALTIK 

A) Sarı Saltık Bektaşi midir? 

Daha önce Sarı Saluk'ın menkabevi hayatını analiz ederken de 
temas edildiği üzere, Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli, Vilayetname-i 

Otman Baba ve Evliya Çelebi Sey.ihatnamesi'ndeki menkabeler, onu 
Hacı Bektaş'ın müridi ve halifesi olarak takdim ediyorlar. Bunlarla 
aşağı yukarı aynı dönemde kaleme alınmış bulunan Saltıkname ise, üç 
yerde Hacı Bektaş'tan bahseder69, ama sadece bir yerde Sarı Saluk'ı 
Hacı Bektaş ile görüştürür. Burada da Sarı Saluk'ın bir sefer dönü
şünde Kırşehri'ne uğrayıp o sırada vefat etmiş bulunan Fakih Ahmed
'in kabrini ziyaret ettiğini, daha sonra Hacı Bektaş, Ahi Evren, Seyyid 
Yusuf Kaşgari, Uryan Baba ve Toğan Baba ve diğer Rum erenleriyle 
görüşüp sohbette bulunduğunu yazar70• Fakat hiç bir yerde Hacı Bek

taş-Sarı Saltık arasında bir mürşid-mürid, şeyh-halife ilişkisinden bah
setmez. Esasen müellif Hacı Bektaş'ı saygı ile anıp medheµnekle bera
ber, eserinde onun bahsi fazla geçmez. 

65 Beysanoğlu, Kısaltılmış Diyarbakır Tarihi ve Abideleri, İstanbul 1963, s. 144. 
66 Sevgen, ss. 3018-3019. 
67 Smith, ss. 221-222. 
68 Akalın, ss. 17-18. 
69 Bk. Ebu'l-Hayr-i Rumi, II, 4346, 180; III, 274. 
7o Ag.e. , II, 180. 
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Kanaatimizce gerçekte de Hacı Bektaş ile Sarı Saltık arasında 
böyle bir ilişkinin olmuş olması -her ne kadar bu hususta tarihsel bir 
veri yoksa da- zaman ve mekan itibariyle mümkündür ve böyle bir ih
timal düşünülebilir. Çünkü her ikisi de Hayderidir ve aynı dönemde 
Anadolu'da yaşamaktaydılar. Ama eğer ikisi arasında böyle bir ilişki 
mevcut olsaydı, Saltıkname'nin bunu zikretmemesi veya saklaması için 
herhangi bir sebep yoktur. Bu itibarla, yukarıda da işaret edildiği gibi, 
Sarı Saluk'ın, Fuat Köprülü'nün bu gibi durumlar için sık kullandığı 
deyimiyle, Bektaşiliğin teşekkülünden sonra "Bektaşi panteonuna so
kulmuş" bulunması ihtimali de aynı derecede sözkonusu olabilir. Bu 
kanaati T. Okiç de vaktiyle ileri sürmüştü 7 ı .  Fakat her halü karda 
unutmamamız gereken bir nokta vardır: Sarı Saluk'ın bizzat Hacı Bek
taş-ı Veli'nin halifesi veya müridi olmasıyla, Bektaşi olması tarnarniyle 
farklı şeylerdir. İkincisi, onun fiilen Bektaşi tarikatına mensup olması 
dernektir ki, böyle bir şey zaman itibariyle kesinlikle sözkonusu olamaz. 
Zira, daha önce de muhtelif vesilelerle tekrarlandığı üzere, Bektaşili
ğin teşekkülü çok sonraki bir olaydır. 

Sarı Saltık ne kadar Hacı Bektaş'ın çağdaşı olursa olsun, bu onun 
müridi veya halifesi olmayı gerektirmediği gibi, Saltıkname'de yazıldığı 
üzere gerçekten görüşmüş olsalar bile, bu görüşmenin bu tür bir iliş
kiyle sonuçlanması da gerekmez. Kaldı ki, Hacı Bektaş sağlığında hiç 
bir zaman tarikat kurmamıştır. Bizim kanaatimizce o, Kalenderiyye ta
rikatının en önemli kollarından biri olan Hayderiye şubesine mensup 
idi. Daha sonra, o devirde Anadolu' da en büyük Vefai şeyhi olan Baba 
İlyas-ı Horasani'ye intisap etmiş ve onun halifesi mertebesine yüksel
rnişti72. Dolayısıyla bu tarikatın bir mensubu idi ve ölünceye kadar öyle 
yaşadı73• Eğer Sarı Saltık gerçekten Hacı Bektaş'a intisap etmiş olsaydı 
bile, Bektaşi değil, Vefai-Hayderi olurdu; çünkü Hacı Bektaş hem Hay
deıi, hem Vefai idi. 

B) Alevilik ve Bektaşilik'te San Saltık Kültü 

"Sarı Saltık'ın bir Bektaşi evliyası olarak takdisi ne zaman başlamış
tır?" sorusuna nasıl cevap verebiliriz? 

71 Bk. Ok.iç, "Sarı Saltuk'a ait bir fet:vıi", ss. 52-53. 
72 XII.-Xlll.  yüzyılın bu çok mühim ve yaygın tarikatı hakkında geniş bilgi şurada

dır: Ocak, Babaıler İsyam, ss. 75-76, 1 10-1 14. 
73 Bu koııuda geniş bilgi için bk. Ocak, Kalendenler, ss. 199-209. 
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Vilayetname bu konuda bizim için bir hareket noktası teşkil eder. 
Şöyle ki: Bu Hacı Bektaş menkabeleri mecmuasının XV. yüzyılın son 
çeyreği içinde kaleme alındığı bugün aruk çok iyi bilindiğine ve San 
Saluk burada Hacı Bektaş halifesi olarak zikredildiğine göre, onun en 
azından Vilayetname kaleme alındığı sırada böyle telakki olunduğu 
muhakkakur. Zaten Hacı Bektaş'ın Saltıkname'de büyük bir veli olarak 
anılması, onun sözkonusu tarihlerde aruk önemli bir mevkie yerleşti
ğini, yalnız Bektaşiler'ce değil, Sünnilerce de böyle telakki edildiğini 
göstermektedir. Bu aynı zamanda Hacı Bektaş kültünün aruk XV. yüz
yılda yükseliş dönemini yaşamakta olduğu anlamına gelir. 

Bektaşi tarikau, Anadolu Kalenderiliği içinde, Hayderi koluna 
mensup Hacı Bektaş kültü etrafında yavaş yavaş gelişerek nihayet ba
ğımsız hale gelmiş ve XVl. yüzyıl başında, il. Bayezid zamanında Balım 
Sultan tarafından fiilen kurulmuştur. Bu bağımsızlaşma süreci içinde 
çok tabii olarak vaktiyle Anadolu ve Rumeli'de XV. yüzyılda ve daha 
önce yaşamış bulunan Sarı Saluk, Barak Baba, Abdal Musa, Kaygusuz 
Abdal, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) , Otman Baba vb. önde gelen büyük 
Kalenderi şeyhlerini büyük mürşidler olarak benimsedi. Bu süreç as
lında Kalenderilik'ten Bektaşiliğe dönüşürken kendiliğinden cereyan 
eden tabii bir süreçtir. İşte Sarı Saltık da artık böylece bir Bektaşi evli
yası kabul edilerek Bektaşi geleneği içine sokulmuş ve Hacı Bektaş'a 
mürid yapılarak halifelik makamına yerleştirilmiş olmalıdır. 

M .  Kiel 'in "Doğu Bulgaristan'da tekke yapuranların (Otman 
Baba, Akyazılı Baba, Kıdemli Baba ve Demir Baba gibi) , bugün anladı
ğımız manada Bektaşi olduklarından emin değiliz. Belki de onlar, Ba
lım Sultan'ın devrimci çabalarıyla gerçek tarikatla kaynaşan Bektaşilik
öncesi bir yolda yürüyorlardı"74 şeklindeki şu sözü de, bizim bu görü
şümüzün değişik ifadesinden başka bir şey değildir . 

Tarihsel olarak Sarı Saltık'ın XVI. yüzyıl başında Balım Sultan ta
rafından Hacı Bektaş-ı Veli adına kurulan ("erkanı yeniden tesbit edi
len, yeniden düzenlenen" değil) Bektaşilik ile bir bağlantısı olmamakla 
beraber, o bugün aruk -hem de uzun yüzyıllardan beri Bektaşidir. San 
Saltık eğer Bektaşiliğin teşekkül ettiği XVl. yüzyılda yaşasaydı herhalde 
Bektaşi olurdu. Başka bir deyişle Sarı Saluk ölüm sonrası (post mor

tem ) Bektaşidir. Şunu da unuunamalıdır ki, bu ölüm sonrası Bektaşi
lik, yalnız Sarı Saluk için değil, yukarıda da işaret olunduğu üzere, bu-

74 Bk. Kiel, " Güney Romany.ı'da San Saltık'ın Çalışmaları ", s. 32. 
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gün Balkanlar 'da Bektaşiler ve Aleviler'ce takdis edilen, Seyyid Ali Sul
tan, Ounan Baba, Akyazılı Baba, Kıdemli Baba ve Demir Baba vb. gibi 
daha sonraki evliya için de sözkonusudur. 

Sarı Saluk kültü Balkan Alevileri arasında, özellikle Deliorman'da 
güçlü bir şekilde yaşamaktadır. Deliorman Alevileri, bir kısmı genel
likle Çarşamba günleri cem yapukları için Çarşambalı (ki bunlar Bek
taşilerdir) , diğer bir kısmı da bunu Pazartesi günü icra ettikleri için 
Pazartesili denilen iki gruba ayrılmaktadırlar. Bu sonunculara Babailer 

de denilmekte olup, bunlar cem esnasında Hacı Bektaş'ı değil, Demir 
Baba'yı , Kızıl Deli'yi (Seyyid Ali Sultan) ve özellikle Sarı Saluk'ı an
maktadırlar75. Bu da Balkan Aleviliği'nde Sarı Saluk kültünün önemini 
gösteren örneklerden yalnızca biridir76. 

Bugün Orta Anadolu' da özellikle Sivas, Tokat ve Divriği, Tunceli 
Alevileri arasında Sarı Saluk kültü oldukça yaygındır. Bazı Alevi dede
leri, Sarı Saltık Ocağı'na mensup olup onun soyundan geldiklerine 
inanırlar77• Sarı Saluk"a atfedilen bir ziyaretgahın da Tunceli'de bu
lunduğunu biliyoruz. Hozat'a sekiz km. mesafede bir tepenin üzerinde 
Sarı Saltık'ın bir mezarı bulunmaktadır. Burasını 1960'larda ziyaret 
eden Nazmi Sevgen, mezar ve Aleviler'le bağlantısı hakkında ilginç 
bilgiler aktarıyor. Onun anlatuğına göre sadece bir taş yığınından iba
ret olan bu mezar, Aleviler'ce bir makam değil, Sarı Saltık'ın hakiki 
mezarıdır. Bu mezarın bulunduğu tepenin güney ve güney-bausında 
Karaca ve Ak.viran köylerinde Sarı Saltuk soyadım taşıyan bir aile var
dır. Hasan Saltuk Dede ve Seyfi Saltuk Dede , bu ailenin ileri gelenle
rinden olup ikincisi 1340 ( 1921-1922) tarihini taşıyan bir berat ile böl
genin nakibüleşraflığına tayin edilmiş, böylece oradaki bütün seyyid 
(dede) lerin başı olmuştur'8• 

75 Bk. Melikoff, "La communaute Kızılbaş du Deli Orman", Bektachiyya, s. 407; 
aynı yazar, "Le probleme bektaşi-alevi", s. 10. Deliorman bölgesi için bk. Machiel Kiel, 
"Deliorman", TDVİA 

76 Bu konuda bk. Zarcone, "Nouvelles perspectives'', ss. 1-4. 
77 MsL bk. Gölpınarlı, Yunus Emre, s. 45; ayrıca bk. Nejat Birdoğan, Anadolu ve 

Balkanlar'da Alevi Yerleşmesi: Ocaklar-Dedeler-Soyağaçları, İstanbul 1992, Alev Yay., ss. 
4M2. 

78 Sevgen, a.g.m., s. 3018; Kenan Güven, Tabiat Güzellikleri ve Kültürel Değerleri 
ile Tunceli, Atatürk Kültür Merkezi yay., AJ,ikara 1991, ss. 138-139 (Burada 1938 yılında 
vefat eden bu Seyyid Seyfi (Seyfullah) Dede'nin Sarı Saluk için yazdığı bir nefes vardır. 
Bizim bu kitabın bazı bölümlerinin başına koyduğumuz dörtlükler, bu nefesten alınmış
Ur. Bugün bu mezarın üzerinde üstü tahtalarla kaplı basit bir bina bulunmaktadır. Me-
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Coğrafi ve tarihsel bağlanu sebebiyle Balkan Aleviliği ve Bektaşili
ği'nde San Saluk'ın yerini ve önemini anlama konusunda herhangi bir 
zorluğumuz olmamakla beraber, Tunceli gibi, San Saluk'ın yaşadığı 
mekanlarla hiç bir bağlanusı olmayan bir bölgede, onu takdis eden 
güçlü bir kültün yaşaması ve kendini ona bağlayan bir dede (seyyid) 
sülalesinin bulunması çok ilginç bir durum olup izaha ihtiyaç gösteri
yor. San Saluk kültü buraya ne zaman ve nasıl nüfuz etmiş ve hakimi
yet kazanmışur? 

Şunu hemen söyleyelim ki, bu konuda kesin bir kanaat elde et
meye yarayacak tarihsel kayıtlar mevcut değildir. Bununla birlikte, bazı 
ihtimaller düşünülebilir. Bunlardan biri, muhtemelen XVI. yüzyıl 
içinde bilemediğimiz bir tarihte, San Salnk kültüne bağlı olup Balkan
lar'dan Tunceli yöresine gelen bir dede ailesinin bu kültü oraya taşımış 
olabileceği ihtimalidir. Bir diğeri de, muhtemelen yine XVI. yüzyılda 
Bektaşiliğin doğuya doğru yayılma sürecine paralel olarak bu kültün 
buralara taşınmış olabileceğidir. Ama tekrar edelim ki bunlar sadece 
varsayımlardır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebileceğimizi sanıyoruz: Bugün aruk San 
Saluk'ın gerçekte Alevilik ve Bektaşilik ile bir ilgisinin bulunmadığını 
söylemenin, bu çevre mensuplarınca hiç bir kıymeti yoktur. Sebebi ise 
gayet açıkur: Bugün Balkanlar'da çok güçlü bir şekilde, kendinden 
sonraki bütün evliyadan daha canlı olarak yaşayan San Saluk kültü, bü
tünüyle Bektaşiliğin ve Aleviliğin damgasını taşır. Başka bir deyişle, 
ona öldükten sonra ölümsüzlük kazandıran bunlar olmuştur. Bu se
beple bugün halkın hafızasında yaşayan San Saluk Bektaşidir, Alevidir. 
Halk arasında dolaşan menkabeleri de bunu göstermiyor mu? 

zarın üstünün neden basıt tahta ile kaplı olduğuna dair bir menkabe yine burada yayım
lanmışbr (bk. s. 139) . 



SONUÇ 

Buraya kadar, Sarı Saluk adıyla tanıdığımız bu XIII. yüzyıl aşiret 
evliyasının çeşitli cepheleri ve bu cepheleriyle ilgili problemler, kay
naklara ve modern araşurmalara dayanarak analiz edilmeğe ve sorgu
lanmağa çalışıldı; pek bahis konusu edilmemiş bazı meseleler tartışıl
mağa gayret edildi. Öyle görünüyor ki, Sarı Saltık tam anlamıyla aydın
laulabilmiş bir tarihsel fıgur olmaktan henüz çıkmış değildir; hatta 
yeni bir takım malzemeler ortaya çıkmadığı sürece de tam olarak ay
dınlatılabilme imkanı yok gibidir. Bunun sebebi, muhakkak ki onun 
hayatını anlatan, kendi döneminden kalmış hiç bir kaynağın olmama
sıdır. Bu bakımdan, belki tarihin garip bir cilvesi olarak, kendinden bir 
buçuk asır sonra, onun kültürel ve demografik mirasını kullanan Şeyh 
Bedreddin'e de çok benzer. Kaldı ki Şeyh Bedreddin'in biyografisi çok 
iyi bilinmekte, ancak düşünceleri ve faaliyetleri problemler oluştur
maktadır. Bu sebeple hakkındaki bütün araşurmalara rağmen, Şeyh 
Bedreddin de bugün, belirtilen yönleriyle belli ölçüde bir muamma 
olmaktan henüz kurtulamamışur. 

Oysa Sarı Saluk'la aynı devirde yaşamış Mevlana Celaleddin-i 
Rumi, Fahreddin-i lraki, Evhadeddin-i Kirmani veya Sadreddin-i Ko
nevi gibi şehirli sufiler için durum böyle değildir. Onların hayatları, 
dönemlerindeki resmi kaynaklar, kendi eserleri veya kendi tasavvuf 
çevrelerinde kaleme alınan kaynaklar sayesinde oldukça açık seçik bir 
biçimde bilinmektedir. Onlar için olduğu gibi, Sarı Saluk hakkında da 
bir veya birkaç müspet tarihsel kaynağa sahip olabilseydik, herhalde 
onu da hiç bir problemle karşılaşmadan çok rahatlıkla tanıyabilecek
tik. Ama San Saltık'ın bir konar-göçer aşiret evliyası olması ve bu çevre
lerde yazılı kültür geleneğinin oluşmaması, böyle bir kaynağın teşekkü
lünü o dönemde imkansız kılıyordu. İşte bu sebeble, tıpkı Hacı Bektaş
ı Veli ve Yunus Emre benzeri diğer aşiret evliyasının hayatları gibi, 
onunki de bilinmezlikler, menkabeler ve efsaneler içerisine karışmış
ur. Kaldı ki Sarı Saltık, Yunus Emre gibi bir sufi-şair olmadığından, 
elimizde bir divanı da yoktur; veya var ise bize intikal etmemiştir. Eğer 
öyle olsaydı , Yunus Emre'de olduğu gibi, divanının analizinden bazı 
ipuçları elde etmek mümkün olabilirdi. Bununla beraber, diğer çağ
daşı ve benzeri birçok Türkmen babası gibi onu büsbütün tarihin ka-
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ranlıklarında unutulmaktan kurtaran, hayaunı tam ve kesin çizgilerle 
bilemesek bile az çok belirlenmesine sebep olan iki önemli faktörün 
olduğunu görüyoruz: Birincisi, Balkanlar'a vuku bulan Anadolu kö
kenli ilk Türk iskanının yöneticisi olması, diğeri ise, şahsiyetinin yerel 
bazı Hıristiyan azizlerininkiyle özdeşleşmiş bulunmasıdır. Bu iki faktör, 
onu hayfili veya unutulmuş bir şahsiyet olmaktan kurtarmışnr. 

Görüldüğü gibi bu tarihsellik ve efsanevilik arasındaki çizgiyi belir
leyen, Şeyh Bedreddin örneği istisna edilirse, bu gibi durumlar için 
genelde yerleşiklik ve göçebelik faktörüdür. Yerleşik çevreler içinden 
yetişen şahsiyetler şu veya bu şekilde dönemlerinin kaynaklarına yan
sımakta, göçebe çevrelerin insanları ise böyle bir imkandan yoksun ol
duklarından, haklarında çok az şey bilinebilmekte, ama yaşadıkları 
çevrenin efsane üretmeye yatkınlığı, onları böyle efsane tüllerine sarıp 
sarmalamaktadır. 

Buna karşılık, birinciler de, bu ikincilerin halk hafızasında sahip 
olduğu o müthiş efsanevi ve menkabevi karizmaya sahip olma imka
nından yoksun kalmaktadırlar. Bu karizma onları çok köklü, yaygın ve 
efsunlu bir kültün de konusu haline getirmektedir. Başka bir deyişle, 
belirginlik, sosyolojik olarak kültün yaraulmasının önünde aşılmaz bir 
engel oluşturmaktadır. Bu itibarla tasavvuf tarihinde, belirgin tarihsel 
kişiliklerin, hiç bir zaman efsanevi kişilikler kadar bu anlamda şanslı 
olmadıkları söylenebilir. 

Bu sosyolojik olgunun tipik bir tezahürü olarak elimizdeki Saluk

name'nin ve diğer yazılı veya sözlü Sarı Saluk menkabe ve efsaneleri
nin -en azından önemli bir kısmının- başka örneklerden de bildiğimiz 
üzere, daha eski menkabe ve efsanelerin uyarlanmış biçimlerinden 
başka bir şey olmadıklarını gördük. Aslında başkalarına ait bu men
kabe ve efsaneler, onların bu karizmalarını ve etraflarında teşekkül 
eden kültü beslemekte mükemmel bir araç hizmetini görmektedir. 
Başka bir ifadeyle son tahlilde Sarı Saluk tipi, çok azı kendi orijinal 
şahsiyetinin katkısını yansıtmakla beraber, büyük çapta Seyyid Battal 
Gazi ve Melik Danişmend Gazi ile, münhasıran Saint Georges gibi bazı 
çok popüler Hıristiyan azizlerinin menkabelerinin katkısıyla oluşan 
Battal Gazi-Melik Danişmend-Saint Georges karışımı bir tip olarak kar
şımıza çıkmaktadır. 
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Bütün bunlara rağmen, belirttiğimiz "uyarlama menkabeler" se
bebiyle Balkan hıristiyanlarınca da takdis edilmekle beraber, yine de 
onun müslüman evliya kılığında bir Hıristiyan azizi olmadığını, büyük 
bir ihtimalle, aslında bir konar-göçer Türkmen aşiretinin hem siyasi 
hem de dini reisi olduğunu; bu aşiretin Dobruca'ya iskanına liderlik 
ettiğini; aynı zamanda oradaki ikameti esnasında etrafa bir takım gaza
lar düzenlediğini; fakat sistemli bir şekilde İslam propagandası yapan 
bir misyoner olmadığını bugün azçok tahmin edebilecek durumdayız. 
Onun kendi yönetiminde bir Türkmen aşiretini Dobruca'ya götürüp 
yerleştirmiş olduğu kanaatimizce hiç bir şüpheye yer vermeyecek tarih
sel bir olaydır. Bu sebeple, her ne kadar döneminin yazılı tarih kaynak
larına yansımasa da, son tahlilde destani değil, ama etiyle kemiğiyle ya
şamış tarihsel bir sima olduğunu görebiliyoruz. 

Buna ek olarak, icra ettiği iskan ve gaza faaliyetlerinin, Balkanlar' -
daki Hıristiyan ve Müslüman halkın hafızasında bugüne kadar unu
tulmayan çok güçlü bir kült yaratabilecek, her iki tarafça da benimse
nebilecek bir imaj bırakabilmiş olması, onun tarihselliğini ispat eden 
bir başka kanıt olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir kült ondan sonra 
aynı coğrafyada yaşamış hemen hiç bir veliye nasip olmamıştır. O 
muhtemelen Babailer'in inançlarının Balkanlar'a taşınmasında da en 
önemli rolü üstlendiği gibi, bugün Balkanlar'daki Alevi ve Bektaşi top
luluklarının temelini de atmışur. Bu yüzden Balkan Aleviliği ve Bektaş
iliği onu çok büyük saygı ile takdis etmektedir. San Saluk gerçekten 
buralarda popüler İslam'ın inkarı mümkün olmayan öncüsüdür ve 
onun hazırladığı bu altyapı,  Şeyh Bedreddin ayaklanmasına zemin 
oluşturmuştur. Bu yüzden bugünkü Balkan Aleviliğini ve Bektaşiliğini, 
bir yönüyle San Saluk'la Şeyh Bedreddin öğretilerinin bir sentezi ola
rak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. 
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İslam Ansiklopedisi, 13  
İslim dünyası, 25 
İslim geleneği, 97 
İslim halk inançlan, 1 14  
İslam heterodoksisi, 98 
İslam inançlan, 99 
İslim kaynaklan, 33, 79 
İslim misyoneri, VIII, 87, 88, 89, 91 
İslam mücahidi, 25 
İslim propagandası, 75, 89, 127 
İslim velisi, 73, 74 
h !imi Türk kültürü, 88 
İslamiyet, 79, 88, 92 
İslamlaşma hareketi, 84, 85 
İslamlaşma projesi, 88 
İslamlaşma, 85, 86, 87, 88 
İsmail, 61 
İsmaili ba kıyyeleri, 99 
İsmaili Başkırtlar, 96 
İsmaili kolonileri, 96, 97, 1 12  

İsmaili, 92, 96, 98, 1 12  
İsmaililer, 96, 97, 98 
İsmailiye mezhebi, 96 
İspanya, 8 
İstanbul, 11,  108, 109, l l 8  
İstefan, 108 
İsvet Nikola (Saint Nicolas) , 50 
İşfet (İsveç) ,  62 
İtalya, 108 
İznik, 17, 26, 64, 1 18, 1 19  
İzzeddin Keykavus (1) , 21 , 28 
İzzeddin Keykavus (il) ,  2, 12, 14, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 42, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 80, 
85, 107 

-J -

]. von Hammer, VII, 2, 1 2, 28 
Janos Karacsony, 96 
Jean Deny, VII, 2, 13, 28, 55, 75, ll6  
Jean-Paul Roux, 58 
John Covel, 4, 109 

- K -

K. Otto Dom, 118  
Kadı, 51 , 82 
Kafir, 9, 34, 40, 42, 43, 44, 46, 60, 61, 

64, 72. 74, 73, 103, 107, 108 
Kifir beyi , 48 
Kifir padişahı, 49 
Kakum, 44 
Kalenderi, 59, 75, 76, 77, 83, 84, 102, 

105, 108, 1 15 
Kalenderi (Hayderi) şeyhi, 84 
Kalenderi dervişleri, 51, 60, 76, 101 ,  

102, 105, 107, 1 1 0  
Kalenderi şeyhi, l l ,  60, 70, 77, 78 
Kalenderi şeyhleri, 60, 122 
Kalenderiler (Işıklar) , 106 
Kalenderilik adeti, 77 
Kalenderilik, l l ,  77, 1 22 
Kalenderiyye tarikau, 83, 121 
Kaligra kalesi, 50, 51, 62 
Kaligra Sultan, 40, 49, 1 06 
Kaligra tekkesi, 61, 62 
Kaligra yöresi, 87 
Kaligra, 10, 48, 49, 59, 62, 63, 69, 106, 

107, 1 15  
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Kalliakra Kalesi Mezarı, 1 13  
Kalliakra, 16 
Kamusıi'J-A'Jam, 12 
Kanuni Sultan Siıleyman, 2, 72 
Kara Atlı Pergen, 57 
Kara Boğdan (Moldavya) , 84 
Kara Şemseddin, 104 
Karaca Ahmet Sultan, 1 1 5  
Karadeniz sahili, 50 
Karadeniz, 3, 31 , 35, 48, 66, 106 
Karadonlu Can Baba, l 15 
Karaferye, 33 
Karakurum, 22 
Karasaspa (Gerşasp), 57 
Karesi, 30, 37 
Karesi (Balıkesir) yöresi, 67 
Karesi havalisi, l 07 
Kaydafan, 44 
Kaygusuz Abdal, 122 
Kayseri, 20, 21, 23 
Kazak eşkıyası, 69 
Kazaklar, 69 
Kazvini, 96 
Kefe, 9, 36, 61 , 68, 69, 84, 107 
Kelimat-ı Barak Baba, 78 
Keltler, 76, 90 
Kemal Wıce, VII, 6, 1 5  
Kemaleddin Muhammed es-Serac er-

Rilai, 5, 76 
Kemalpaşazade, 3 
Kenan Paşa, 5 
Keramet, 46, 50, 51, 60, 61, 72, 73, 86, 

90, 119 
Kerimeddin Aksarayi, 3, 20 
Kervansaray, 104 
Keşef Nehri, 57 
Keşiş, 45, 48, 49, 73 
Kıdemli Baba, 1 12, 122, 123 
Kıdemli Dede (yahut Baba), 104 
Kıpçak lehçesi, 80 
Kıpçak, 3, 32 
Kırım, 2, 15, 50, 66, 68, 69, 87, 89, 

107, 1 12  
Kının hanı, 74 
Kının şehri, 76 
Kırnata meliki Said, 61 
Kırşehir, 21 , 51 , 120 
Kırvan (Karaman) Tiırkleri, 39 
Kızıl Deli (Seyyid Ali Sultan) ,  123 

Kızılırmak, 54 
Kiçi Abdal, 117  
Kili (Kilia) , 103 
Kili havalisi, 84 
Kiligrad, 49, 64 

Kir Haye, 23, 26 
Kir Kedid, 23, 26, 28, 33 
Konstantin, 33 
Konstantiniye, 9, 34 
Konstantinopolis, 26, 27, 28, 32, 36, 

45, 69, 80, 94 
Konstantinopolis boğazı, 68 
Konya, 9, 19, 22, 26 
Korfu, 1 16  
Korfu adası, 52, 74, 1 15  
Kosova, 117  
Kosova- Metochia, 1 16  
Koyun Baba, 54 
Koyun Baba Vilayetnamesi, 54 
Kök-luu, 59 
Kököçe, 67 
Köpriıliızade Mehmed Fuad, 1 2  
Kösedağ muharebesi, 18 
Köstendil sancağı, 68 
Kralın kızlan motifi, 53 
Kruja kıralı, 52 
Kruja, 16, 51 , 1 1 5, 1 17  
Kuman, 32 
Kurban Bayramı, 1 1  O 
Kutbu'l-Alevi, 78 
Kutluşah, 81 
Kiıçıik Abdal, l l, 48 
Kiıçiık İskitya (Scythia Minor) , 31 
Kıitahya, 110  

- L -

Udik (Laodice), 92, 93 
Lankaza nahiyesi, 68 
Latinler, 26 
Laz oğlanları, 48 
Lefke Kapısı, 118  
Leh, 50, 61 ,  62 
Leh diyan, 50 
Leh Vilayeti, 74 
Lehistan, 8 
Leon (V), 93 
Libya, 8 
Lipka taifesi, 50 
Lung, 58 
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M. Eliade, 56 
Macar, 96, 97 
Macaristan, 96 

- M-

Machiel Kici, VII, IX, 4, 1 1 ,  1 5, 88, 
104, 122 

Madra kasabası, 70, 71 
Mağrip, 1, 43 
Mahbub-perestlik, 77 
Makedonya, 94 
Malatya, 21, 93 
Mali i San Saltukut, 115  
Manastır, 44, 45, 59, 73, 90, 108, 109, 

1 16, 1 17 
Maniheizm, 92, 93, 94 
Marduk, 56 
Maıia Batca, 1 7 
Markionizm, 93 
Mec zup (ekstatik), 42 
Mehmed Arif Bey, 12  
Mehmed Buhari, 40 
Mehmet Demirci, 16 
Melik Danişmend Gazi, 39, 41 , 53, 126, 

45, 86 
Menıikıb-ı San Sa/uk, 5 
Menakıbname, l ,  5, 10, 1 1 ,  53, 70, 76 
Menıikıbu '/-Arifin , 82 
Menakıbu 'l-Kudsiyye, 99, 100 
Menglü Giray, 1 12  
Mengü Han, 19, 20 
Menkabe, IX, 6, 8, 1 1 ,  12, 13, 38, 40, 

41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 
56, 59, 60, 61, 65, 71, 73, 74, 75, 
77, 86, 88, 89, 90, 91, 106, 108, 
1 12, 1 13, 114, 1 15, 116, 1 17, 118, 
120, 124, 125, 126 

Menkabeler, 4, 5, 6, 7, 9, 1 1 ,  16, 88 
Menkabeler mecmuası, 5 
Menteşe, 110 
Meriç nehri, 33 
Mevlana Celaleddin-i Rümi, VII, 82, 

125 
Mezopotamya, 56 
Mısır, 8, 34, 83, 118 
Mısır Memluk Sultanı Baybars, 25 
Mihail (VIII) , 26, 27, 31, 32, 30, 33, 

34, 68 
Milan Adamovic, VIl, 17 
Minas, 47 
Minuçehr, 44 

Mirahur Uğurlu, 26, 33 
Mirça, 101 
Mirza, 77 
Misyoner dervişler, 88 
Misyonerlik, 90, 91 
Mitolojik ayinler, 57 
Moğol, 2, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 26, 32, 34, 67, 71, 79, 80, 
81, 97 

Moğol hanı, 20, 22 
Moğol imparatorluğu, 22 
Mohacmime, 3, 84 
Moldavya, 84 
Moldova, 37, 103 
Moskov, 50, 55, 62, 107 
Moskov diyan, 50, 54, 69, 77, 85 
Moskova, 43 
Mostar, 111  
Möngke (Mengü) Temür han, 36, 37 
Mu'cemu'l-Büldan , 96 
Muhammediye, 5 
Muhlis Paşa, 99 

Muineddin Süleyman, 24, 25 
Murad (II), 2, 30 
Musa Çelebi, 101 
Musa Peygamber, 9 
Muslih Hadim, 20 
Mutafçiev, 29 
Müneccimbaşı Derviş Ahmed, 3 
Mülk-i Rüm, 61 
Mürid, 8, 1 1 ,  52, 54, 55, 62, 65, 77, 

78, 79, 82, 89, 99, 1 10, 120, 121 
Mürşidler, 122 
Müsıimeretü '/-Ahbar, 3 
Müslüman, 1 ,  16, 34, 39, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 
60, 61, 65, 71 , 73, 74, 76, 79, 80, 
81, 83, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 
97, 99, 102, 106, 107, 108, 1 12, 
1 13, 127 

Müslüman cemaati, 85 
Müslüman ko lonileri, 98 
Müslüman Slavlar, 87 
Müslüman Türk kolonisi, 91 
Müslüman Türkler, 87 
Müslümanlar, 10, 32, 34, 60, 61 
Müs lümanlık, 91 
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-N -

N. Sevgen, 120 
Nahiye-i Has, 1 16  
Nakibüleşraf, 123 
Nakşibendi şeyhi, 120 
Nakşibendiler, 111  
Nasayih-i Amme, 1 19 
Nazmi Sevgen, 14, 1 12, 1 14, 1 1 8, 1 19, 

123 
Necibeddin, 19 
Necip Asım, 12  
Nefhatu'l-Fzhar, 3 
Nev'izade Atayi, 3, 69 
Nicephorus Gregoras, 3, 29 
Niğde-Bor, 119 
Niksar (Neocesaree} ,  23, 92, 93 
Nogay, 36 
Nogay ili, 68 
Noyan, 23 
Nureddin Erzincani', 33 
Nureddin Yakup, 19 

- O  

O. Turan, 24, 33, 34 
Oğuz Kağan, 57 
Oğuzmime, 2, 18  
Ohri, 1 16, 117 
Ohri bölgesi, 117 
Olcaytu Hudabende, 79, 81 ,  83 
Oniki İmam (İmamiyye) mezhebi, 79 
Oniki İmam Şiiliği, 83 
Orhan Gazi, 40, 49, 51 
Orhan Köprülü, 6 
Orta Anadolu, 123 
Orta Asya, 57, 67, 87 
Orta Avrupa, 87 
Orta Doğu, 25, 84 
Ortaçağ İslam dünyası, 57 
Orıaçağ müslüman kaynaklan, 92 
Ortodoks, 98 
Onodoks Hıristiyan, 91 
Ortodoks ruhban sınıfı, 94 
Onodoksluk mezhebi, 94 
Osman Gazi, 10, 61 , 1 1 9  
Osmancık bölgesi, 54 
Osmanlı, VIII, l, 7, 1 1 ,  29, 31 , 32, 43, 

67, 71 , 95, 1 00, 101 ,  102, 1 03, 
106, 107, 1 12, 1 1 5  

Osmanlı -Rus harbi, 110  

Osmanlı belgeleri, 70 
Osmanlı devleti, 8, 100, 102 
Osmanlı fetihleri, 51 , 68, 88, 95, 99 
Osmanlı gazileri, 7, 69 
Osmanlı İmparatorluğu, 72, 84 
Osmanlı kuvvetleri, 74 
Osmanlı sultanı, 101, 103 
Osmanlı şeyhülislamı, 73 
Osmanlı ıahu, 100 
Osmanlı Tarihi, 12 
Osmanlı topraklan, 1 1  
Osmanlı uc gazileri, 100 
Osmanlı vekayinamesi, 3 
Osmanlılar, 8, 1 1 ,  60, 87 
Osmanpaşa Tekkesi, 53 
Otman Baba, 1 1 ,  54, 60, 70, 71,  86, 

1 17, 1 18, 122, 123 
Otman Baba seyahatleri, 70 
Otman Baba Vılayetnamesi, 54 

- P -

P. Wittek, 14, 1 5, 28 
Pachymeris, 26, 33, 35 
Pagan tanrıları, 90 
Paristrion Eyaleti, 31 
Paşa sancağı, 68 
Paştrik dağı, 1 16  
Patrik, 33, 45, 80 
Patrik Arsenios, 27 
Paul Wıttek, VII, 2, 14, 15, 37 
Paulisyanizm (Pavlosçuluk) , 93, 94 
Pavlos (Paul) , 93 
Pavlosçu, 93, 94 
Pavlosçular, 93, 94 
Pazartesili, 12 3 
Pec, 116 
Peçenekler, 32 
Pere Laurent, 1 1 2  
Pervane Muineddin Süleyman, 23, 25, 

26 
Petros, 94 
Peygamber sülalesi, 41 
Pirlik alameti, 43 
Pir Sarı Sultan, 103 
Polonya müslümanlan, 50 
Ponekiz, 8 
Pra vadi kalesi, 50 
Pravadi meliki, 61 
Prilep köyü, 1 16  
Proniçe (?), 63 
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Putperest, 25, 34, 90, 94 
Putperest Kelt krallan, 90 
Putperest kültürü, 75 
Putperest rahipler, 90 

- R -

R. Önen, 119 
Raba nehri, 74 
Radovişte kazası, 68 
Rifıziler, 7, 73 
Rafızilik, 7, 84 
Ragıp Önen, 119 
Rahip, 18, 40, 44, 45, 50, 51 , 74, 75, 

90, 108 
Rahul Ruhban, 45 
Rebia, 38 
Reinhold Lubenau, 4, 1 09 
Rihle (seyahatname), 3 
Robert Bargrave, 4, 109 
Roma, 94 
Romanya, 8, 13, 16, 27, 69, 94, 96, 97, 

98 
Romanya Bektaşileri, 99 
Romen, 15 
Rum diyan, 38, 49 
Rum erenleri, 120 
Rum ül kesi, 40, 48 
Rumeli, 7, 10, 1 1 ,  15, 31 , 38, 40, 43, 

48, 59, 68, 70, 88, 100, 122 
Rumeli feneri, 1 1 8  
Ru meli fetihleri, 60 
Rumlar, 109 
Rus istilası, 113  
Rus Kazaklan, 3 
Rus kralı, 61 
Ruslar, 110  
Rusya, 8 
Rükneddin Kılıçarslan (IV) , 2, 18, 19, 

20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 35 
Rükneddin Keyümers, 33, 36 
Rüstem, 57 

- S 
Sadiyye tarikau, 1 16  
Sadreddin-i Konevi, 21, 125 
Safevi, 7 
Safevi propagandası, 99 
Sahih Ati Fahreddin Ali, 24 
Sahipatioğullan, 12 
Saint (Sveti) Naum, 116 

Saim Georges, 53, 55, 59, 74, 1 14, 126 
Saint Georges menkabesi, 53 
Saint Naum, 1 16, 1 17  
Saint Nicolas, 55, 59, 74, 1 08, 1 09,  

110, 114 
Saint Nicolas (Aya Nikola) Manastın, 

107 
Saint Patrick, VII, 75, 76, 90, 91 
Saint Spiridon (Sveti Spiridon) ,  74, 1 1 7  
Saint Spiridon manasurlan, 1 16  
Saint Theodore menkabeleri, 59 
Saim Theodore, 55 
Saint Vasilije, 116 
Sakarya, vır 
Sakcı (İshakçı) ,  97 
Salahaddin Halil b. Aybek es-Safedi, 79 
Salih, 61 
Saluk Ata, 78 
Saltık Baba, 40, 69 
Saltık Baba tekkesi, 69 
Saltık Bay, 74 
Saltık el-Kırimi, 80 
Saltık Gazi, 41 , 44 
Saltık köyü, 114 
Saltık Sultan Hazretleri, 74 
Saltık, 39, 40, 46, 68, 74, 77, 89, 105 
Saltık-ı Rümi, 40 
Saltık-ı sahir (Büyücü Saltık), 46 
Saltıkbay, 40 
Saluklar, 68 
Saltıklı, 68, 89 
Salukname, ıx, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 14, 

15, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 47, 51, 53, 55, 60, 62, 66, 
68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91,  103, 
107, 108, 1 1 2, 1 14, 120, 121 ,  122, 
126 

Saltuk, 64 
Saltuk et-Türki, 5 
Saltuk köyü, 119 
Saltuklu köyü, 114 
Sanit Patrick, 90 
Sares Soldak (San Saluk) , 1 09 
San Sadık, 120 
San Saltık, VII, VIII, ıx. 1 ,  2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1 ,  12, 1 3, 14, 1 5, 
16, 1 7, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 
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66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91 , 92, 95, 96, 97, 
98, 99, 101 ,  103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 1 10, 1 1 1 ,  1 12, 1 1 3, 
1 14, 1 1 5, 1 16, 1 17, 1 18, l l9, 120, 
121 ,  122, 123, 1 24, 125, 1 26, 127 

San Saluk Baba, l 09, ll 7 
San Satuk Baba zaviyesi, 105 
Sarı Saluk epizodu, 30 
San Saluk figürü, 1 1  
San Saltık gazaları, 43 
San Saluk köyü, 120 
Sarı Saltık kültü, 1 1 ,  16, 1 7, 68, 69, 

71 , 105, 107, 1 12, 1 1 5, 121 ,  123, 
124 

San Saluk makamı, l l 8  
Sarı Saluk menakıblan, 2 
San Satuk menkabeleri, 10, 89 
San Satuk menkabesi, 12, 1 1 7  
San Saluk mezan, 1 1 6  
San Satuk Ocağı, 123 
San Satuk tekkeleri, 1 1 1  
San Saltık Tekkesi, 49, 105, 107, 1 1 0, 

1 14, 1 18  
San Satuk türbesi, 108, l l6, l l  7 ,  l l8  
Sarı Saltık zavi yesi, 11 ,  70, 102, 105, 

107 
San Saluk ziyaretgahı, 120 
San Saltukut, 1 16  
Sarı Selcük asitinesi, l l  O 
Sarı Selcuk Tekkesi, 110  
San Selcük, 110  
San Sultan, 120 
Saru Saluk Sultan, 72 
Saru Saltuk, 64 
Saruca, 69 
Sasani, 94 
Sebüktekin, 39 
Selanik, 33 
Selanik sancağı, 68 
Selçukiler, 87 
Selçuklu, 1, 18, 21 , 23, 24, 28, 29, 36, 

65, 66, 67, 71 , 85, 99 
Selçuklu devleti, 24 
Selçuklu emirleri, 20, 21 , 22, 33 
Selçuklu iktidan, 25 
Selçuklu kaynakları, 3, 30, 85 
Selçuklu kronikleri, 66 
Selçuklu kuwetleri, 66 

Selçuklu sultanı, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
35, 36, 65, 67, 68, 71 

Selçuklu sülüsü, 119 
Selçuklu tahu, 20, 22, 25 
Selçuklu tarihi, 2, 25 
Selçuklu ulkesi, 25 
Semavi Peder, 93 
Seravil, 39 
Serez, 102 
Sersem Abdal, 38 
Seyahatname, l ,  4, 12, 55, 84, 109 
Seyahatnameler, 3 
Seyfeddin Torumtay, 19 
Seyfeddin Tiırkeri, 19 
Seyitgazi, 1 1  O 
Seyyid (dede), 123 
Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli), 60, 86, 

1 22, 123 
Seyyid Battal Gazi, 39, 41 , 42, 44, 45, 

46, 86, 126 
Seyyid Behram Şah el-Hayderi, 42 
Seyyid Gazi (Seyyid Battal Gazi), 38 
Seyyid Hasan b. Seyyid Hüseyn b. 

Muhammed b. Ali, 38, 39 
Seyyid Lokman, 2, 12, 18, 30, 31 
Seyyid Seyfullah, 64, 103 
Seyyid Sultan, 40 
Seyyid Şerif, 40 
Seyyid Yusuf Kaşgari, 120 
Sırbistan, 94 
Sinop, 9, 66, 82, 87 
Sivas, 20, 21 , 77, 123 
Slav kavimleri, 87 
Slav köylüleri, 94 
Slavlar, 32 
Soğdak, 36, 69, 107 
SL Petersburg, 6 
Stephan Gerlach, 4, 108 
Subhu'l-A'şa, 96 
Sulhad (eski Kının şehri),  36 
Sultan Baba, 40 
Sultan Hanı, 22 
Sultan İzıeddin Keykavus, 19, 36 
Sultan Süleyman, 39 
Sultan-ı Gaziyan, 40 
Sultaniye, 81, 82 
Sultanu'l-Evliya, 40 
Sulucakaraöyük, 40, 48 
Suriye, 93, 98 
Susuz, 53 
Süleyman, 9, 23 



DİZİN 153 

Siinni, 8, 84, 1 22 

Sünni gizi-evliyi, 73 

Sünni İslam, 73 

Sünni müslüman, 73 

Süryani kaynaklan, 28 

Sveti Naum manasun, 116 

- Ş -
Şahmaran, 9 

Şam, 82 

Şaman, 67, 83 

Şamanist, 79 

Şathiye, 78 

Şathiyyit, 83 

Şehname, 57 

Şem'un b. Harkil, 45 

Şemseddin Altun-aba Hanı mevkii, 25 

Şemseddin Sami, 1 2  

Şerif, 39, 40 ,  43, 45, 46 

Şerif Gazi, 40 
Şerif Hızır, 39 

Şerif Salak, 46 
Şeyh Bedreddin ayaklanması, 1 27 

Şeyh Bedreddin, VIII, 100, 1 01 ,  102, 

105, 125, 126, 127 

Şeyh Saltuk, 64 
Şeyhlü, 110 

Şeyhülislam Ebussuüd Efendi, 1 3, 72, 

73, 74 

Şücaeddin Abdurrahman, r9 

Şükrü Halük Akalın, VII, 17, 119, 120 

- T -

T. Okiç, 1 3, 87, 91, 96, 121 

Tadeusz Kowalski, 32 

Tahta kılıc, 43, 48, 50, 52 

Tahta Kılıçlı Mücahit Evliya, 41 

Takvimu'l-Büldan , 96 
Tann Enki, 56 
Tannça Erechkigal, 56 
Tap duk Baba, 76, 78, 79 

Tapduk Emre, 14, 78 

Tarih-i Al-i Selçuk, l 03 

Tarih-i Binali, 79 

Tarih-i Olcaytu Sulwı Muham-med, 79 

Tatar, 32, 36, 50, 104 

Tatar hanı, 36, 61 

Tatar mirzalan, 77 

Tatar prensi, 77 

Tebriz, 23, 24 

Tekiyye-i Kaligra Sultan, 106 

Tekke, IX, 3, 4, 7, 1 1 ,  1 5, 16, 17, 42, 

52, 59, 61 , 62, 65, 69, 72, 76, 

101,  103, 104, 106, 107, 108, 1 09, 

1 1 0, 1 1 1 ,  1 12, 1 1 4, 1 17, 1 18, 122 

Tenasüh, 70, 99 
Tevıirih-i Aı-i Osman , 3 

Tevıirih-i Aı-i Selçuk, 2, 14 

Tevrat, 44, 94 

Thierry Zarcone, 15, 1 1 4  

Tiamatu, 56 
Timar, 100 

Timur, 82 

Toğan Baba, 120 

Tokat, 23, 80, 123 

Topaç, 81 

Topkapı Sarayı, 1 1  

Torlak Kemal, 101 

Trakya, 8, 15, 93, 94 

Tu/Wıu'l-Erv.üı, 5, 41, 76, 84 

Tuhfetu '1-Elbıib, 96 
Tuhfetu 'n-Nuzzar fi Gariibi'l-Emsıir ve 

Aciibi'l-Esrar, 31 , 35, 103 

Tuna Baba, 61 , 69, 103 

Tunceli, 17, 1 20, 123, 124 

Tunceli Alevileri, 123 

Tunceli yöresi, 124 

Tunus, 8 

Türk, VII, 1 5, 18, 21, 22, 32, 69, 1 07 

Türk aşireti, 31 

Türk destani roman edebiyau, 43 

Türk edebiyat tarihi, 6 

Türk Edebiyatında İlk Mutasav-vıflar, 12 

Türk ikonografisi, 58 
Türk iskanı, 14, 15, 18, 65, 126 

Türk kavimleri, 32 

Türk kaynaklan, 29 

Türk menakıbname edebiyau, 43 

Türk misyoneri, 87 

Türk nüfusu, 71 

Türk obaları, 64 
Türk sılfisi, VIII 
Türk taifesi, 27 

Türk velisi, 53 

Türk yerleşmesi, 32 

Türkistan, 8, 41 

Türkiye, VIll, 12, 16 

Türkler, 14, 30, 46, 57, 58, 59, 6, 64, 
1 08, 109, 1 1 1 ,  114 

Türkmen, VII, VIII, 2,  18, 22, 23, 24, 

27, 31 , 36, 37, 67, 71 , 79, 80, 98 



1 54  DİZİN 

Tıirkmen aşireti, 28, 30, 31, 32, 65, 66, 
67, 69, 68, 71, 85, 86, 89, 91, 97, 

98, 99, 107, 127 

Tıirkmen babaııı, VIII, 67, 68, 71, 74, 

76, 79, 83, 86, 88, 89, 91 , 99, 1 25 

Tıirkmen boyu, 66 
Tıirkmen evliyası, 71 

Tıirkmen göçi'ı, 2, 1 3, 71 

Tıirkmen iskinı, 2, 1 3, 31 

Tıirkmen isyanı, 99 
Tıirkmen kolonisi, 91 

Tıirkmen şeyhi, VII, 53, 79, 80, 83, 100 

Tıirkologlar, VII, 29 

- u 

Uğurlu, 25, 27, 28, 33 

Ulu Abdal, 48, 1 1 7  

Ulu Arif Çelebi, 82 

Uluborlu, 21, 22 

Umur Bey, 61 

Urbay Hatun, 36 
Urfa kapısı, 1 1 9  

Uryan Baba, 1 20 

Uygur sanau, 59 

Uygurlar, 59 

Uzun Hasan, 6 

- -0 -

Üngıirıis kralı, 61 

Üryan Hızır, 64 
Üskıidar, 31, 64 

- v -

V. D. Smimov, 28 

Vahit Lıitfi Sala, 1 1  O 
Vakıflar Genel Mıidıirlıiğii arşivleri, 11  

Vama, 16 

Vasilyus, 28 

Vefai şeyhi, 1 21 

Vefai, 1 21 

Vefai-Haydari, 1 21 

Vekıiyiname, 2, 3 

Velayet, 40, 46 
Velayet makamı, 1 1 9  

Velayet mertebesi, 40 
Velayetname, 10, 1 1  

Veli, 3 ,  46, 54, 72, 77, 127 

Vılayetmime, 1, 1 2, 40, 43, 54, 84, 1 19, 

122 

Vılayet.name-i Haa Bekraş-ı Veli, 10, 1 1 ,  

12, 38, 40, 4 1 ,  48, 55., 60, 62, 66, 
88, 89, 1 20 

Vılayet.name-i Hacım Sultan , 110 

Vılayetname-i Otınan Baba, 1 1 ,  38, 47, 

48, 49, 51 , 70, 1 1 7, 1 20 

Vlahlar, 32 

- w -

Wei sıi lilesi, 58 
Wil helm Eberhard, 58 

- Y -

Yahudi, 44 
Yahüdi mitolojisi, 56 
Yahya Kemal Bcyatlı, VII 
Yakut el-Hamcvi, 96 
Yatan ejder şehri, 58 
Yazıcıoğlu Mehmed, 5, 29 

Yazıcızide Ali, 2, 3, 1 2, 14, 27, 29, 30, 

31 , 33, 35, 37, 65, 66, 80 
Yedi başlı ejder, 1 1 1  

Yedi başlı ejderha efsanesi, 56 
Yedi İmam Mezhebi, 1 1 2  

Yedi Mezar, 60 
Yedi ok, 1 1 1  

Yedi tabut menkabcsi, 87 

Yedi tabut, 60, 1 1 1  

Yedi tıirbc, 1 1 1  

Yeni Sala şehri, 1 1 7  

Yesıi şehri, 49 

Yılan Baba, 61 

Yılan Tekiyyesi, 69 

Yıldızdağı mevkii, 23 

Yozgat, 53 

Yörıik oymaklan, 68 
Yörıikin taifesi, 68 
Yugoslavya, 1 3, 1 1 5, 1 1 7  

Yunan (Anadolu), 38 

Yunanistan, 8 

Yunanlı, 94 

Yunus, VII, 78 

Yunus Emre, 14, 78, 79, 1 25 

Yunus Peygamber, 9 

Yusuf b. Tağribirdi, 79 

Yusuf Ziya Yörıikan, 1 3  



- Z -

Z. Velidi Togan, 66 
zaı. 57 

DİZİN 

zaviye, � 7, 9, ıı. "1, !i\ tll, 'iU, 71, 73, � ro. 91. 
� 111, l(!J, l� 107, l� 112 

Zekeriyya b. Muhammed Kazvi-ni, 96 
Zemzem Pınan, 40 
Zerdüşt, 57 
Zeus, 56 
Zeynel Ağa Ovası, 117  
Zü'l-cenah (Kanatlı), 42 
Zülfikar, 64, 103 

1 55 




	a - 0001
	a - 0002
	a - 0003
	a - 0004
	a - 0005
	a - 0006
	a - 0007
	a - 0008
	a - 0009
	a - 0010
	a - 0011
	a - 0012
	a - 0013
	a - 0014
	a - 0015
	a - 0016
	a - 0017
	a - 0018
	a - 0019
	a - 0020
	a - 0021
	a - 0022
	a - 0023
	a - 0024
	a - 0025
	a - 0026
	a - 0027
	a - 0028
	a - 0029
	a - 0030
	a - 0031
	a - 0032
	a - 0033
	a - 0034
	a - 0035
	a - 0036
	a - 0037
	a - 0038
	a - 0039
	a - 0040
	a - 0041
	a - 0042
	a - 0043
	a - 0044
	a - 0045
	a - 0046
	a - 0047
	a - 0048
	a - 0049
	a - 0050
	a - 0051
	a - 0052
	a - 0053
	a - 0054
	a - 0055
	a - 0056
	a - 0057
	a - 0058
	a - 0059
	a - 0060
	a - 0061
	a - 0062
	a - 0063
	a - 0064
	a - 0065
	a - 0066
	a - 0067
	a - 0068
	a - 0069
	a - 0070
	a - 0071
	a - 0072
	a - 0073
	a - 0074
	a - 0075
	a - 0076
	a - 0077
	a - 0078
	a - 0079
	a - 0080
	a - 0081
	a - 0082
	a - 0083
	a - 0084
	a - 0085
	a - 0086
	a - 0087
	a - 0088
	a - 0089
	a - 0090
	a - 0091
	a - 0092
	a - 0093
	a - 0094
	a - 0095
	a - 0096
	a - 0097
	a - 0098
	a - 0099
	a - 0100
	a - 0101
	a - 0102
	a - 0103
	a - 0104
	a - 0105
	a - 0106
	a - 0107
	a - 0108
	a - 0109
	a - 0110
	a - 0111
	a - 0112
	a - 0113
	a - 0114
	a - 0115
	a - 0116
	a - 0117
	a - 0118
	a - 0119
	a - 0120
	a - 0121
	a - 0122
	a - 0123
	a - 0124
	a - 0125
	a - 0126
	a - 0127
	a - 0128
	a - 0129
	a - 0130
	a - 0131
	a - 0132
	a - 0133
	a - 0134
	a - 0135
	a - 0136
	a - 0137
	a - 0138
	a - 0139
	a - 0140
	a - 0141
	a - 0142
	a - 0143
	a - 0144
	a - 0145
	a - 0146
	a - 0147
	a - 0148
	a - 0149
	a - 0150
	a - 0151
	a - 0152
	a - 0153
	a - 0154
	a - 0155
	a - 0156
	a - 0157
	a - 0158
	a - 0159
	a - 0160
	a - 0161
	a - 0162
	a - 0163
	a - 0164
	a - 0165
	a - 0166
	a - 0167
	a - 0168
	a - 0169
	a - 0170
	a - 0171
	a - 0172



