
  OLGAY SÖYLER 

Cem Sultan’ın henüz şehzadeyken Rumeli topraklarında 
gördüğü ve etkilendiği tekkenin kurucusu olan Sarı Saltık, 

hem Müslüman, hem Hıristiyan halk tarafından benimsenmiş 
bir evliya, kolonizatör bir dervişti. 
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Efsaneden gerçeğe bir dervişin hikâyesi
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Sarı Saltık Gazi
A

ğustos 1473’te Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan’ın 
üzerine sefere çıkan Sultan 
II. Mehmet, Edirne muha-
fızlığı ve saltanat naipliği 
için Şehzade Cem Sultanı 
geride bırakmıştı. Fatih 
Sultan Mehmet Akkoyunlu 

seferinde oladursun, Şehzade Cem maiyetiyle 
beraber Rumeli topraklarında göründüğünde 
yol Babadağ isimli bir yerleşim yerine düşmüştü. 
Burada tuhaf görünümlü insanlar vardı; kimi 
kaşları, sakalları tamamen kazınmış, pos bıyıklı, 

yarı çıplak; kimi saçları yılan gibi sarılmış ve keçe 
tutmuş belinden aşağıya inen, tekin görünümlü 
olmayan! Cem Sultan dervişlerden bu tekke-
nin kim tarafından, ne maksatla kurulduğunu 
duymak istediğinde; kendisine tekkeyi kuranın 
Rumeli’nin gazi dervişi Sarı Saltık Baba olduğunu 
söylediler. Bu tekkede Sarı Saltık’ın (Sarı Saltuk) 
kişiliğinden ve onun çevresinde oluşan kült ve 
kahramanlık hikâyelerinden etkilenen Şehzade 
Cem, maiyetinde bulunan Ebul Hayr-ı Rumi’ye, 
Sarı Saltık efsanesini kendisine yazma haline 
getirip sunmasını istedi. Böylece Anadolu’da 
yüzyıllardır anlatılagelen Battal Gazi, Danişmend 
Gazi gibi, veli-derviş-gazi motifli kahraman söy-
lencelerinin son halkası da vücuda gelmiş oldu. 
Tarihi şahsiyeti ile efsanevi kişiliği bu kadar iç 
içe geçen ve gerçekle hayal arasında bu kadar 

Sarı Saltık’ın 
Babadağ’daki 
tekkesinin Kazaklar 
tarafından 
soyulmasının 
anlatıldığı minyatür 
(üstte). Minyatürün 
anlatıldığı bölüm 
(üstte sağda). 
(Nevizade Atayi, 
Hamse-i Atayi-
Nehatül Ezhar). 
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gidip gelen başka bir gazi-evliya tipi var mıdır 
bilinmez. Sarı Saltık bu haliyle edebiyat ve tarih 
çevrelerini ilgiye sevk ederken ardından yazılan 
Saltukname isimli dev metin de bu efsaneviliğin 
devamını sağladı. 

Muhtemelen Sinop doğumlu olan, soyu ise 
Oğuzların 24 boyundan biri olan Çepnilere 
dayandığı rivayet olan Sarı Saltık; Saltuk, Şerif, 
Hızır, Server Saltık, Seyyit gibi ad ve unvanlar 
ile anılıyor. Ondan ilk bahseden kaynak olan 
Türkçeye Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı 
ismiyle çevirebileceğimiz İbnüs Serrac’ın yaz-
dığı Tuffahul Ervah ve Miftahul İrbah’ta Saltuk 
et-Türki, Evliya Çelebi’nin yazdıklarında ise 
Muhammet Buhari, Muhammet Buhari-i Saltık, 
Muhammet Buhari-i Sarı Saltık Bay isimleri ile 
karşımıza çıkıyor.

Sarı Saltık’ın destansı hayat hikâyesini anla-
tan Saltukname’lerden Prof. Necati Demir’in 
bulduğu ve onun adıyla anılan nüshanın girişin-
de şöyle denir: “Rivayet edenler şöyle anlatırlar 
ki Sarı Saltık’ın asıl ismi Hızır’dır. Seyyit Battal 
Gazi’nin neslindendir. Gayet yürekli ve cesur 
bir yiğittir. Kırk yaşına geldiğinde evliyalar 
arasına girip Allah dostlarından birisi olmuştur. 
Onun çok sayıda gazanamesi ile çok sayıda cengi 
vardır. Kâfirler “Baba” diye yad ederlerdi. On 
iki yerde makamı vardır. Baba dedikleri Baba-

dağ’ı Sarı Saltık fethetmiştir. Hâlâ kasabada 
makamları ve tekkesi bulunmaktadır. Tekkenin 
koyunu ve sığırı çoktur. Edirne ile İstanbul 
arasında olan Babaeskisi’ni de o fethetmiştir. 
Kasabanın kenarında olan kubbe, Sarı Saltık 
makamıdır. Kâfirler Sarı Saltık’ın ölümünden 
sonra yine bu kasabayı aldılar. Daha sonra burayı 
Sultan Orhan fetheyledi ve ayrıca Bursa’ya deniz 
yolu ile giderken Babakayası da meşhurdur.’’ 
Bu bölüm, bilinen nüshalarda olmayan giriş 
paragrafını içerir.

“Kolonileştirici derviş”
Ülkemizde çok bilinmeyen ama şimdi basıla-

rak bir iki yıl önce okuyucuya sunulan Serrac’ın 
Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı kitabın-
dan önce Sarı Saltık’ın ilk bahsedildiği eser, 
asıl adı Rıhle olan, ama ülkemizde İbn Batuta 
Seyahatnamesi olarak bilinen kitaptır.

Kitabın “Konstantiniye’ye Seyahatim” adlı 
bölümünde Sarı Saltık hakkındaki ilk bilgiler 
şöyle verilir:  “Nihayet Baba Saltık adıyla bilinen 
ve Türklerin yaşadıkları toprakların sonu olan 
kasabaya geldik… Onların inançlarına göre Baba 
Saltık mükâşif, yani olağanüstü güçlere sahip, 
kerametli biriymiş. Lakin hakkında söylenenler 
dinin temel prensipleriyle bağdaşmamaktadır.’’ 
Önemli Türkologlardan Prof. İrene Melikoff’un 

“Saltukname’nin Yazma Nüshaları Üzerine Bazı 
Dikkatler” adlı makalesinde (Prof. Necati Demir 
nüshası o sıralar henüz bulunmamıştı, Melikoff 
Topkapı Sarayı’nda bulunan ve giriş kısmı eksik 
olan Fahir İz tarafından Saltukname’yi ince-
lemişti) yaptığı saptamalar, o zaman elde olan 
nüshaların can alıcı noktalarına temas eder.

Melikoff’a göre Saltukname incelemesi zor 
ve zaman kaymalarının yaşandığı bir kitap-
tır; çünkü Sarı Saltık bir zaman için İran 
coğrafyasında ortaya çıkmış, Rafızi akımlar 
ile mücadele için Hz. Peygamber kendisine 
rüyasında görünmüş ve onları öldürmesini bu-
yurmuştur. Bağdat’ta, İran’da onlarla savaşmış, 
Şah İsmail’in kabrine saldırmış ve türbesini 
ateşe vermiştir. Bu metin içine sonradan ek-
lemeler yapıldığı bellidir. Ebul Hayr-ı Rumi 
tarafından yazılan Saltukname ile bu bahsi 
geçen olaylar arasında yüzyıla yakın bir zaman 
vardır ve Fatih ile Şehzade Cem döneminde 
Osmanlı için Şiilik ve Şah İsmail sorunları 
yoktur. Ebul Hayr-ı Rumi tarafından yazılan 
Saltukname ile kitabın ortaya çıkışı arasında 
yüz yıldan fazla zaman olduğunu belirten 
Melikoff kitabı bu gibi sonradan eklenen 
bölümlerden ayıkladıktan sonra Sarı Saltık’ın 
tarihsel kimliği olan “kolonileştirici derviş” 
görünümü ile belirdiğini söyler.

Arnavutluk’ta Kruja’da bulunan Saltuk Baba makamında yer alan Sarı Saltık 
büstü (üstte). Rumeli Feneri’nde Sarı Saltık türbesinin içi (altta). Batı kaynaklı bir 
gravürde Kalenderi derviş (altta en sağda). Arnavutluk’taki Sarı 

Saltık Türbesi’nin 
türbedarı Hasan 
Dana. 

ATLAS ARŞİVİ “Rivayet edenler anlatırlar ki Sarı Saltık’ın asıl ismi Hızır’dır. Seyyit Battal Gazi’nin                      neslindendir, cesur ve yiğittir”
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Sarı Saltık gerçek yüzü ile 30-40 kadar oba ve 
10-12 bin Türkmeni yönlendirecek kadar saygı 
gören aşiret büyüğü ve önderi diyebileceğimiz 
bir kişidir, bu sebeple Sarı Saltık Baba veya 
Dede olarak anılagelmesi de gayet doğaldır. 
Sarı Saltık üzerine en geniş kapsamlı çalışmayı 
yayınlayan Prof. Ahmet Yaşar Ocak, Saltık’ın bir 
Kalenderi-Haydari olduğunu yazmıştır. Saltık’ın 
ölümünden çok kısa zaman sonra onu gören ve 
etrafındakilerden aldığı bilgiyle kitabını oluş-
turan Serrac okununca, Ocak’ın tespitinin ne 
kadar doğru olduğu ortaya çıkar.

Hacı Bektaş onu veli-kahraman yaptı
Saltukname’de peygamberlerce gösterilen 

bazı kerametler ile Orta Asya şamanist motif-
lerin göründüğü mitolojik öğler de barındı-
ran hikâyeler sayesinde, Sarı Saltık yavaş yavaş 
Türkmen beyi veya din önderi hüviyetinden 
çıkararak olağanüstü güçleri de olan veli-kahra-
man tipine evrilmiştir. Sarı Saltık’ın bir meclis 
sırasında ayağa kalkarak savaşıyormuş gibi tuhaf 
hareketler yapması ve vücudunun bazı yerle-

rinde görülen kanamalar, ejderha ile yapılan 
mücadele, bir seccade ile denizi aşması, taşı 
delerek su akıtması, deniz suyunun çekilmesini 
sağlaması, onlarca dili konuşabilmesi, dört dinin 
kitaplarını bilmesi, Ayasofya’da vaaz vermesi 
gibi keramet motifleri, Balkan coğrafyasındaki 
azizlerin söylenceleriyle ile onun yaşamının 
karıştırılması neticesinde oluşmuştur. Onlarca 
efsanevi keramet göstermesinin yanı sıra ilişki 
içinde olduğu çevresiyle de dikkat çeken Sarı 
Saltık Saltukname’den sonra yazılan ve Bektaşi 
kültürü için en önemli başyapıt sayılan Velayet-
name içine de girmiştir.

Velayetname’de Sarı Saltık’u bir veli-kah-
raman yapan figürün Hacı Bektaş’ın kendisi 
olduğu görülür. Arafat Dağı’ndaki çilehaneden 
çıktığında Zemzem Pınarı denen pınarın yanın-
da bir çoban gören Hacı Bektaş çobanın yanına 
giderek sırtını sıvazlamış ve adını sormuştur. 
Hünkâra adının Sarı Saltık olduğunu söyleyen 
çobana Hacı Bektaş, “yürü, seni Rum ülkesine 
saldık” der. Bu pasaj Sarı Saltık’ın Alevi-Bektaşi 
kültüründe tanınmasını, benimsenmesini ve 

ayrılmaz parçası olmasını sağlamıştır.
Sarı Saltık Velayetname dışında, Alevi-Bektaşi 

kültürü için başlıca eserlerden birisi olan, Fatih 
devri Rumeli gazaları ve faaliyetleri açısından 
önemli figür Otman Baba Velayetnamesi’nde de 
karşımıza çıkar. Bu hikâye Sarı Saltık’ın gös-
terdiği kerametlerin yanı sıra onun kolonizatör 
derviş olarak oynadığı role de dikkat çeker.

Sarı Saltık’ın Hacı Bektaş ve Otman Baba dı-
şında, Seyyit Mahmut Hayrani’den Mevlana’ya, 
Nasreddin Hoca’dan Hace Ahmet Yesevi’ye, 
Taptuk Emre’den Karaca Ahmet’e varıncaya 
değin neredeyse bütün sufi çevrelerle ilişki 
içinde olması, Saltukname’nin en enteresan ve 
keyifle okunan, ama gerçekliği de bir o kadar 
şüpheli bölümleridir.

Saltukname’yi okurken hatırlanmalıdır ki Sarı 
Saltık’ın faaliyet sürdürdüğü zaman diliminde 
Bektaşilik henüz bir kurum olarak ortada yok-
tu. Ayrıca Sarı Saltık’ın sadece din misyoneri 
olduğu yolundaki algının da temelleri oldukça 
zayıftır. Denilebilir ki; böylesine kuvvetli ve 
neredeyse tüm Sufi çevreler ile içli dışlı biri 
gidip Bizans sınırlarında faaliyet gösterse, veya 
Babai İsyanı’nda sağ kalan dervişler çevresiyle 
ilgili olsa hemen Bizans ve Selçuklular tarafın-
dan fark edilir, engellenir ve kaynaklarda da bu 

Cem Sultan tarafından 
görevlendirilen 
Ebul Hayr-ı Rumi 
tarafından yazılan 
Saltukname’den bir 
yaprak (üstte). 
PROF. NECATİ 
DEMİR’İN 
KİTABINDAN 

Bosna Hersek’te Mostar şehri 
yakınlarındaki Alperenler 
Tekkesi. Burada Sarı Saltık 
makamı da var (üstte ve 
üstte sağda). Edirne’de 
Çeşme Meydanı (sağda). 

kadar faaliyetten bahsedilirdi.
Elbette bazı Müslümanlaştırma faaliyetleri 

olmuştur, İbn Kemal tarihinde bu faaliyetlerden 
bahsetmiştir. Günümüzde Moldova, Romanya 
olarak anılan bölgelerde ve Bosna, Edirne, Bul-
garistan coğrafyasında da 
faaliyetleri olmuştur. Ancak 
bu faaliyetler Ahmet Yaşar 
Ocak’ın da belirttiği üzere 
sistemli bir İslamlaştırma 
değildir. Genelde yerleşim 
ve yağma hareketlerine yö-
nelik faaliyetlerdir bunlar.

Oysa Saltukname’ye bakı-
lırsa Litvanya’dan Bizans’a, 
Deşt-i Kapçak’tan Avrupa 
kıtasında birçok ülkeye dek 
Sarı Saltık bütün Balkan 
coğrafyasında, tahta kılıçlı 
veli-derviş olarak kâfirle 
mücadele eden bir tip olarak karşımıza çıkar.

Bazı araştırmacılar veya tezlerine Sarı Saltık’u 
konu edenler, bu dervişi, Saltukname nüshalarını 
ciddi bir tenkit süzgecinden geçirmeden ve 
mitoloji, eski Türk inanç sistemi  ve Şamanizm 
unsurlarını titizlikle ayırmadan bir hamaset 
malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu tenkit 

“Sarı Saltık’un sadece bir din misyoneri olduğu yolundaki algının temelleri 
zayıftır. Sistemli bir Müslümanlaştırma faaliyetinden söz edilemez.”
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Sarı Saltık Gazi nerelidir, kimlerdendir? 

1214’te Selçuklu Sultanı I. Keykavus 
tarafından fethedilen Sinop 

ile Karadeniz’de önemli bir limanı ele geçiren 
Selçuklu, bu bölgeyi şenlendirmek amacıyla 
Danişmendli Türkmenlerini ve özellikle 
Çepnileri bu bölgeye yerleştirmişti.

Sarı Saltık’un Sinop’ta başladığı varsayılan 
hayatı Selçuklu Anadolu’sunun yaşadığı 
buhranlar, gelgitler, isyan ve yıkım ile 
şekillenmişti. Sultan Keykubat 1237’de hayatını 
kaybetmiş, ölümü sonun başlangıcı olmuştu. 
Yerine geçen oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev o 
kadar kötü bir yönetim sergiliyordu ki Moğol 
önünden kaçan Harezm Türkmenlerinin 
yarattığı karmaşa ve toprak rejimi politikaları 
yüzünden kendine yetemeyen insanlar sonunda 
Anadolu tarihinin en büyük sosyal, ekonomik 
ve dini hareketlerinden Babailer isyanına 
neden oldu. Kendini peygamber ilan eden Baba 
Resul adında bir şeyh önderliğinde başlayan 
isyanda Selçuklu ordusu birkaç defa yenilmiş 
Baba Resul’ün müritleri onun öldürülemez 
ve yenilmez olduğu şayiasını yaymış ve 
karşısına çıkacak Müslüman asker neredeyse 
kalmamıştı. Ücretli Frenklerden alınan destek 
ile isyan güçlükle bastırılmış Baba Resul da ağır 
yaralanarak saklandığı kalede can vermişti.

Bir “baldırıçıplak” grubun Selçuklu 
ordularını yendiğini ve yönetimsel zaafiyetlerin 
had safhaya ulaştığı bu ortamda Moğol akınları 
da sıklaşmış, sonunda 1243 Kösedağ Savaşı’nda 
Moğol ordusu Selçuklu Devleti’ni yıkımın 
eşiğine getirmiştir. Bundan sonra Selçuklu 
hükümdarları artık kukla hükümdar hüviyetine 
bürünmüş, Anadolu’da kargaşa bir müddet 
daha sürmüştür. II. Gıyaseddin Keyhüsrev de 
1246 yılında yaşamını yitirmiş yerine oğullarının 
küçüğü Âlâeddin Keykubad’ı vasiyet etmiş 
ama II. İzzeddin Keykavus bu durumu kabul 
etmeyerek tahta çıkmıştır. Bu süreçte II. 
İzzeddin Keykavus’un kardeşleri Rükneddin 
Kılıçaslan ile Âlâeddin Keykubad da sultan ilan 
edilmiş böylelikle tuhaf bir saltanat dönemi 
başlamıştır.

II. İzzeddin Keykavus bu durumu 
kabul edememiş hem kardeşleriyle taht 
mücadelesine, hem de Anadolu’da Moğol’a 
karşı başkaldırmıştır. Bu başkaldırış Moğolların 
önünde duramamış alınan başarısızlıklar 
neticesinde Keykavus umudunu kaybetmiş, 
önce Antalya’ya, ardından da yakalanıp 
öldürüleceği endişesiyle bazı emirleri, beyleri 
ve maiyetiyle bir gemiye binerek Latinlerden 
geri alınan Bizans’a iltica eylemiştir.

Bu Bizans’a sığınma işi dayıları vasıtası 

ile olmuş, Prof. Faruk Sümer’in 
bir makalesinde belirttiği gibi, 
Keykavus’un annesi Berduliye 
Hatun’un Rum olması ve Latin işgali 
sırasında başkent olan İznik’teki 
iktidar çekişmelerinde Mihail 
Paleologos‘un Keykavus’a Konya’da 
sığınması aralarında yakınlaşmaya 
neden olmuştu.

Bizans başkentinin tekrar İstanbul 
olması nedeniyle eski yardımlarına 
karşılık bulacağını düşünen devrik 
sultan Keykavus maiyetiyle buraya 
sığınmış ve kabul görmüştür; yıl 1262 
dir. Sultan Bizans başkentinde iyi 
karşılanmıştı karşılanmasına, ama 
imparator zaman içinde Moğollar ile 
arasını açılmasına neden olacak bu 
misafirden kurtulmayı da düşünmeye 
başlamıştı. Asıl hareket bir meclis 
sırasında sultan veya beylerin 
birinden gelmiş ve iletilen teklif ile 
durum çözülür gibi olmuştur.

“Biz şehirde fazla oturamayız bize 
yerleşecek, sürüleri otlatabilecek 
rahat edeceğimiz bir yer verin” teklifi 
neticesinde Karadeniz tarafında 
sürekli Türkmen istilalarının olduğu 
Kuman, Oğuz, Bulgar, Peçenek 
Türklerinin izlerini ve bakiyelerini barındıran 
bölgelerden Dobruca imparator tarafından 
işaret edilmişti. Bu sıralarda Keykavus’un 
ardından Türkmenler Anadolu’da mücadeleyi 
küçük gruplar halinde de olsa devam 
ettirmişler, ancak Moğol desteğiyle tahta 
oturan Rükneddin’den sonra gayrı memnun 
şekilde onlar da işaret edilen Dobruca’ya 
hareket etmişlerdi. “Prof. Zeki Velidi Togan ve 
Prof. Fuat Köprülü bu Türkmenlerin Çepniler 
olduğu konusunda hemfikirdir” der Prof. Ahmet 
Yaşar Ocak, Babailer İsyanı kitabında.

İşte bu Dobruca’ya geçen Türkmenlerin 
başında olan bey veya önder Sarı Saltık’tır. 
Yazıcızade Ali tarafından 1427’de yazılan 
Selçukname isimli yapıtta yer alan bu bölümler, 
saray yazıcısı Seyyit Lokman tarafından da 
Oğuzname isimli yapıtında 1579’da benzer 
şekilde yer almıştır. Bu iki eser ve bunların ana 
kaynaklarından olan İbn Bibi’nin kaleme aldığı 
Selçukname’ye göre yaklaşık 10-12 bin Türkmen 
(30-40 kadar oba) Dobruca’ya konmuştu.

Dobruca, Kırım’a yerleşen Altınordu 
Hanlığı’nın at koşturdukları coğrafya idi yaygın 
olan adları ile Tatar denilen hanlığa bağlı 
gruplara tampon bölge oluşturmak için bu 

Türkmen kitlesi imparator tarafından buraya 
yerleştirilmişti. Bu kadar Türkmen kitlesini 
yanında gören Keykavus’un bir darbe ile 
imparatoru devirmek istediği, ancak planlarının 
ortaya çıkması neticesinde bir kaleye 
hapsedildiği görüşleri genelde kaynaklarda 
anlatılagelmiştir. Altınordu hanından yardım 
istenmiş ve bu yardım gelerek Keykavus 
kurtarılıp Kırım’a göçmüştü. Sarı Saltık da 
sultan ile Kırım’a geçmiştir.

Bu anlatılan olayların bir kısmı Bizans 
tarihçileri Pachymeris ve Gregoras’ça da 
doğrulanmaktadır. 1280 yılında İzzeddin 
Keykavus öldü. Oğlu Mesut, handan izin 
alarak Dobruca’ya dönmek istedi, bu izni aldı. 
Sürüler ve zamanında Keykavus ile gelenlerin 
sağ kalanlarıyla beraber Dobruca’ya geldi ve 
yaşamının sonuna kadar burada kaldı. Sarı 
Saltık da 1293 veya 1298’de öldüğünde orada 
bulunan, Dobruca’da yeterince kaldığını 
düşünen kitlelerin bir bölümü Halil Ece ile 
birlikte Karesi topraklarına, yani Anadolu’ya 
döndüler. Geride kalanların ise bir bölümü 
Hıristiyanlığı kabul etti. Bugün bu bölgede 
Gagauz olarak anılan Türk toplumunun bu 
anlatılanların bakiyesi olduğu düşünülmektedir.

süreci ve bilimsel tüm verileri kullanarak ortaya 
topyekûn bir Sarı Saltık araştırması çıkaran 
araştırmacı Ahmet Yaşar Ocak da bu durumdan 
şikâyet etmekte, çalışmasında ortaya çıkmış 
tüm kaynakları kullanmakta, eleştirel ve tarihçi 
mantığıyla bir monografi ortaya koymaktadır.

İbn Batuta ve Evliya Çelebi seyahatnameleri 
gibi eserlerde ve menkıbelerde konu edilen, 
Sarı Saltık’ın kolonileştirici bir derviş rol üst-
lendiğidir. Kendi yanında yetişen ve boynunda 
aşık kemikleri asılı, elinde çıngıraklı asa ile yarı 
çıplak dolaşıp ayı gibi dans ettiği birçok kay-
nakta anlatılan Barak Baba’nın şeyhi olmasıyla 
zaten gerçekte bir Kalenderi-Haydari dervişi 
olduğu ortaya çıkan Sarı Saltık uzunca bir süre 
daha yarı efsanevi veli-kahraman tiplemesiyle 
tarihçilerden başka her kesimin elinde konu 
olacağa benzer.

Balkan coğrafyasında bugün oturup din-
lendiği yer bile ziyaretgâh olan, bazı manastır 

kalıntılarının bile onun kurduğu tekke olarak 
ziyaret edildiği, hatta Hıristiyan bir aziz ile 
özdeşleşip “Sarı Saltık da burada yatıyor” diye 
her iki tarafça da ziyaret edilen mekânları bu-
lunan Sarı Saltık, 13. yüzyılın ikinci yarısında 
Anadolu’dan bir Türkmen grubunu Balkan 
coğrafyasına yerleştirmiş, bir sultanın kaderine 
ortak olarak Kırım bölgesinde de görünmüş 
ve tarihsel bir dizi olay yaratarak gönüllere 
girmiştir. Onun bu tarihsel kimliği ile yaptığı 
faaliyetler hem Türklerin hem de Hıristiyan-
ların hafızalarından yüzyıllardır silinmeden 
günümüze kadar gelmiştir.

Yaptıkları hem gerçek, hem de destani ni-
telikte olan Sarı Saltık göçebe dünya için çok 
önemli bir takım faaliyetleri ile kıt sayıda kay-
nakta yer alırken elimizde bulunan Saltukna-
me’de cinler, ejderhalar, tahta kılıcı ve Battal 
Gazi’den alınan kut sayesinde onlarca gaza 
yapan, kâfirleri Müslüman eden evliyadır. 

Her ne kadar Balkan Hıristiyanlarınca da 
kabul görüp aziz mertebesine çıkarılsa da o 
bir evliyadır, ancak Prof. Ahmet Yaşar Ocak’ın 
dediği gibi Hıristiyanların da gönlüne girmesini 
bilen bir evliya. Bunun yanında Balkan coğraf-
yasında onlarca türbesi olan Sarı Saltık’ın hem 
Hıristiyan unsurlarca bu kadar sahiplenilmesi, 
hem de bu coğrafyadan Tunceli bölgesine kadar 
gelip burada ocak yapılanmasına dahil olması 
da ayrıca ele alınması gereken durum olarak 
karşımızdadır.

Dobruca’nın ve bu bölgenin Müslüman Sel-
çuklu zamanı tarihi Osmanlı ile devam etmiş, 
Osmanlı döneminin en önemli sosyal ekonomik 
ve dini kıyamı Şeyh Bedreddin isyanı da Sarı 
Saltık Tekkesi dervişlerinden alınan destek ile 
Deliorman’da başlayıp acı bir son ile bitmiş, 
Babadağ’ı ve Saltık bu zaman diliminde de bir 
şekilde tarihe eklemlenmiştir.
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Sarı Saltık’un Sinop’ta başladığı varsayılan hayatı, Selçuklu Anadolu’sunun buhranlarına ve isyanlarına tanık oldu, yıkımıyla şekillendi. Kırım’a 
göçen Sultan Keykavus’la birlikte geçti. Onun ölümünden sonra Dobruca’ya giderek hayatının sonuna kadar burada kaldı.

İznik’te Sarı Saltık 
makamı (üstte). 
İstanbul’da Rumeli 
Feneri’ndeki Sarı Saltık 
türbesi (karşı sayfada 
üstte). 


