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Selçuklu ve Bizans (Doğu Roma ) İlişkileri Üzerinden Sarı Saltuk ve 

Faaliyetlerinin İncelenmesi 

                                                                                                             Abdullah Şahin* 

Özet 

Anadolu‟ya Türkler 1071 yılından önce de yerleşmiş hatta Çağrı Bey‟in akınları 

Bizans (Roma) ve Selçuklu- Abbasî Halifeliği arasında önemli bir buhrana sebebiyet 

vermiştir. Halife, Türkleri doğuya akın ve sefer düzenlemeye teşvik etse de, Türkler batı 

yönünü seçmiş ve 1071 Malazgirt Savaşı Türklerin batıya yönelmesinin bir sonucu olmuştur. 

Bu mutlak zafer Türklerin Anadolu‟yu (Anadolu‟nun büyük bir çoğunluğunu ) dâr-ül İslâm 

hâline getirmeleri ile nihâyete ermiştir.  Âşıkpaşazâde‟nin de belirtiği gibi Anadolu‟nun 

İslâmlaşmasında etkili olan gaziyân ı Rûm, ahîyân ı Rûm, abdalân ı Rûm, bâciyân ı Rûm diye 

adlandırdığı dinî cemaat ve sosyal zümreler halk nazarında fevkalâde etkili olmuşlardır. 

Türkistan‟dan Anadolu‟ya gelen bu zümreler, zaferden sonra Anadolu‟ya akın etmiş ve 

Anadolu‟ya yerleşmişlerdir. Bu zümreler içinde Sarı Saltuk nâmı hem Anadolu hem de 

Balkanlar‟da hâlâ varlığını ve ehemmiyetini sürdürmektedir. Özellikle de Selçuklu – Moğol 

ilişkisinde Anadolu‟nun parçalanmasına karşı mücadele eden ve II. İzzeddin Keykâvus ile 

birlikte Balkanlar‟a göç edip İslâm‟ı bu coğrafyaya yayan Sarı Saltık menkıbeleri ve tarihî 

kişiliği ile gönüllere taht kurmuştur. Sarı Saltık‟ın halifeleri Balkanlar‟da Osmanlı‟nın 

seferlerini de kolaylaştırmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İslâm, Sarı Saltık, Selçuklu, Bizans, Moğol  

 

Giriş 

Türkler İslâmiyet ile müşerref olduktan sonra, Türkler „in İslâm anlayışındaki “fetih ve 

gaza” anlayışı ile kendilerindeki “ kızıl elma” mefkûresini birleştirdiler ve cihânın dört bir 

yanına dağıldılar. Dârü‟l harp olarak nitelendirilen yerler gaza ve fetih ile darü‟l İslâma tevcih 

edilmeliydi. Bu bölgelerden en önemlisi de Araplarca ve Araplardan Türkler‟e geçtiği şekli ile 

el- Rum, Diyâr ı Rum, yani Roma (Bugün, Bizans diye adlandırılan imparatorluk kendisini 

Roma diye adlandırıyordu ) idi. Roma topraklarının İslâmlaşması ayrı bir öneme sahipti 

çünkü Roma, iktisâdî, siyasî içtimaî, dinî ( Hz. Muhammed‟in hadisi 1) öneme sahipti. Bu 

sebeple Emevi halifesi Yezid‟den itibaren II. Mehmet‟e kadar, müslümanlar için ilk hedef 

olarak yerini korudu2. İslâmiyet Gazneli‟ler ile Doğuya genişlerken; Selçuklular ile Batıya 

doğru ilerledi. Batıda, yani günümüz Avrupa kıtasında ( Endülüs Devleti‟nin haricinde) 

Anadolu‟nun tabiî sınırı olan Boğaza kadar genişlemiştir ( Boğazın karşısına geçmek için 

Osmanlı‟nın beklenmesi gerekmekteydi). Anadolu, özellikle, Buhara, Semerkant 

diyarlarından gelen derviş- Alp-Eren olarak nitelendirilen (eli hem kalem hem de kılıç tutan ( 

                                                                 
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi , Bu makâle 
https://www.sabap.net/ Nisan 29, 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 
1
 “Konstantin mutlaka feth edilecektir. Onu feth eden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur”. 

Ahmed B. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buharî, et- Tarihu’l- Kebir,I, 81 
2
 Şahin Uçar, Araplar’ın Anadolu Seferleri, II. baskı, Şule Yay. , İstanbul, 2007, ss 102  
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gönül erleri tarafından İslâmlaştırılmaya başlanmıştı. Bilhassa,  kendi devletinden zulüm 

gören yerli halk İslâmiyet‟e kazandırılıyordu. Malazgirt zaferinden (1071) sonra Anadolu‟da 

Alp Arslan‟ın kumandanlarından Emir Danişmend, Mengüçek, Saltuk Pont ve Kapadokya 

taraflarına; Selçuk Kutalmış‟ın oğlu Mansur da Likaonya, Firikya havalisine yerleşmiştir. Bu 

yüzden Anadolu‟da dinî fa‟âliyetler daha da kolaylaşmıştı3. Akın akın gelen Türk obaları 

içindeki dervişler Anadolu‟nun köylerini, dağlarını mesken tutmuş ve adetâ Hristiyan 

yerleşim yerleri denizde adalar gibi kalmıştı4. Hem Moğol zulmünden kaçan hem de İslâm‟ı 

tebliğ etmek için Anadolu‟ya avdet edip Anadolu‟yu yurt edinen Türkler Anadolu‟da ve 

Balkanlar‟da hem toprakları hem de gönülleri feth edecektir. 

I. Sarı Saltık/ Saltuk Kimdir ? 

Sinop doğumlu olan, Oğuzların Çepni boyuna ait olduğu tahmin edilen Sarı Saltuk‟un5 

doğum tarihi bilinmemekle birlikte ölüm tarihini bildiğimiz için (ö. 697/1297-98) o 

dönemdeki ortalama insan hayatını da hesaplarsak 13. yy‟ın ilk yarında doğmuştur diyebiliriz. 

Farklı isimlerle bilinen Sarı Saltuk; Şerif Hızır, Muhammed Buhari i Saltık: Saltuk et- Türkî, 

Mücâhid – gâzi, gâzi derviş, mübarek zât, ermiş olarak da adlandırılır6. Sarı Saltık, Türk 

dervişi ve Bektaşi velisi, Hac ı Bektaş‟ın muâsırı ve onun taraftarıdır. Bu devirde 

Anadolu‟daki pek çok dervişler gibi aslı Buhârâlı‟dır7. 

Saltuknâme‟ye göre Şerif Hızır iken, Sarı Saltuk adını cihada başlaması ile alır. Bir 

Gaza esnasında Alyon ı Rûmî adlı bir Hristiyan cengâveri hem yener hem de onun Müslüman 

olmasına vesile olur; yakın arkadaş olurlar ve Şerif Hızır, Alyon‟un adını İlyâs ı  

Rûmî olarak değiştirken, İlyâs da Şerif Hızır‟ın adını kendi dilinde “ çok güçlü erkek” 

anlamına gelen “Saltık “ ile değiştirir8. Sarı ünvanı ise, Türkler‟de her boyun farklı sembolik 

manalara sahip kendine has bir rengi olduğu bilinmektedir. Sarı ise hem Türkler‟de hem de 

Çinliler‟de hakanlığın rengi olduğu belirtilir. Bu da Sarı Saltık‟ın bir boyun lideri olduğuna 

dair en önemli işarettir. Zaten hem Moğollar‟la olan münasebetlerde hem de Balkanlara göç 

sırasında; oraya yerleştikten sonra bu derece aktif olmasının esas sebebini de idâreci sınıftan 

olması hasebiyle izâh edebiliriz. 

 Anadolu‟da İslâm‟ın zemin tutmasında aktif rol oynamış ise de esas Balkanların 

İslâmlaşmasında ününü kazanmıştır. Yarı efsânevî- yarı gerçek kişiliği ile Balkanlar‟da 

önemini hâlâ korumaktadır. Benzerlerine göre çok farklı bir kimliğe ve üne sahip olan Sarı 

Saltuk, o kadar çok sevilmiştir ki, Kırım‟ın Anadolu‟nun ve Balkanlar‟ın pek çok yerinde 

Türbeleri (Makamı) vardır9. Sarı Saltuk‟un bu derece meşhur olmasının bir diğer sebebi de 

Balkanlar‟ın İsâmlaşma süreci ile Müslüman olan yerel halkın Sarı Saltuk‟a Hristiyanlıktan 

kalma bazı gelenekleri takip ederek ona fevkâlâde hususiyetler atfetmesinden ileri 

                                                                 
3
 İsmail Hakkı Uzun Çarşıl ı, Osmanlı Tarihi, C. I, B. 5,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, ss. 1 - 3 

4
 Franz Babinger; Fuad Köprülü, Anadolu’da İslâmiyet, Çev. Ragıp Hulusi,  İnsan Yayınları, İstanbul, 1996, ss. 11  

5
 Olcay Söyler, “Sarı Saltuk Gazi” Atlas Tarihi, ss, 42-49 

6
 Machiel Kiel, “Sarı Saltuk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 36, ss. 147-150  

7
 Franz Babinger, MEB İslâm Ansiklopedisi, ss. 220-221 

8
 Detaylı bilgi için Ahmet Y. Ocak’ın Sarı Saltık adlı kitabına bakılması tavsiye edilir. 

9
 Talip Tuğrul, “Sarı Saltık’ın Tarihî ve MEnkıbevî Hayatı” Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları 

Buluşması, Eskişehir, 26-18 Mayıs 2014, ss  117- 129  
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gelmektedir.( Bu durum sadece Sarı Saltık için değil dinî değişimin olduğu her yerde ve 

toplumda görünür. Kutsalın değişimi devrimsel değil evrimseldir. Hatta zamanla her iki dine 

müntesip kişilerce kutsal olarak atfedilebilir ve o kişinin kim olduğundan ziyade ruhaniyetinin 

inayetine başvurulması ve inayete mazhar olunup olunmadığı daha önem arz eder.) Bu durum 

onun tarihî kişiliğine gölge düşürse de Onun canlı kanlı kimliğini ortaya çıkartan pek çok 

tarihî kaynaklara geçmesine vesile olmuştur10.  

 

II. Sarı Saltuk ile İlgili Kaynaklar 

Sarı Saltuk‟un tarihî kişiliğinin önemi günümüz modern tarih anlayışı için geçerlidir. 

19. yy. kadar yani Akademik tarihin oluşma sürecine kadar Sarı Saltuk gibi kişilerin mistik ya 

da menkabevî yanları halk nazarında daha önemliydi. Onun tarihî kimliği ile menkabevî 

kimliği iç içe girmiştir. Bölgedeki halk ,el-an, bu inançla Sarı Saltuk‟un türbesine gidiyor ya 

da yolundan yürüyor.  

Sarı Saltuk ile ilgili ilk kaynaklar: Selçuklu ve Osmanlı dönemine aid vekâyinâmeler; 

İbn Batuta‟nın ve Evliya Çelebi‟nin seyahatnameleri, Sarı Saltuk adına kaleme alınmış olan 

Menâkıbnâmeler ve Bektaşi geleneği içinde olan vilâyetnâmeler; Sarı Saltuk‟a atfedilen türbe 

ve zâviyelerin vakıf kayıtları ve burada yaşayan dervişlerin faaliyetlerinin yer aldığı arşiv 

belgeleri. En eski tarihî kaynaklar ise, İbnü‟s Serrac‟ın Tuffâhu‟l- ervâh ve Miftâhu‟l – İrbâh, 

Yazıcızâde Ali tarafından Tevârîh- i Al –i Selçuk adı altında tercüme edilen İbn Bibi‟nin 

Selçuklu Tarihi adlı eseridir. Bu tercüme Kanunî devri âlimi Seyyid Lokman tarafından 

Oğuznâme adı ile özetlenen eserdir. II. İzzeddin Keykâvus‟un Dobruca‟ya vuku bulan 

Türkmen göçü ve IV. Rükneddin Kılıç Arslan‟ın Moğollarla olan mücadelesini anlatan farklı 

eserler de mevcuttur: Kerîmüddin Aksarayî‟nin Müsâmeretü‟l- Ahbar‟ı, Georgios Pachymeris 

ve Nicephorus Gregoras, Balkanlar‟a göçten bahseder ama Sarı Saltuk‟tan bahsetlmez11. 

Sarı Saltuk hakkında 1480 yılında tamamlanan Ebulhayr Rumî‟nin Saltuknâmesi, Sarı 

Saltuk‟un tarihî kişiliğine dair ışık tutması vesilesiyle, akademik çevrelerce bu eser daha 

makbül sayılmıştır. Bu eserin önemli bir diğer yanı da Cem Sultan‟ın Türbesini ziyaret edip, 

Menâkıbını dinledikten sonra, Ebulhayr Rumî‟ye yazdırmasıdır. Ünlü Şeyhülislâm 

Kemâlpaşazâde‟nin Tevarih i Âl i Osman adındaki eserlerinde de Mohacnâme adını taşıyan 

son kısımda Sarı Saltuk‟dan övgü ile bahseder ve onun evliyaullahtan olduğu üzerinde 

durur12. Sarı Saltuk hakkında ihmal edilmiş bir diğer bir eser de en- Nebhânî‟nin (ö. 1932) 

Câmi‟u kerâmâti‟l- evliyâ adlı eseridir13. 

III. Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişi ve Vefatı 

Önce Nizamülmülk‟ün ardından Melik Şah‟ın ânî ölümleri sonrasında parçalanma 

emâreleri gösteren Büyük Selçuklu İmparatorluğu her ne kadar Sencer tarafından 

                                                                 
10

 Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık, 2.baskı, TTK, Ankara, 2011, ss. VII  
11

 Age, ss. 1- 3 
12

 İbn Kemâl Mohacnâme, Süleymaniye Ktp. Nr. v. 44b  
13

 Machiel Kiel, agm, ss. 148 
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toparlanmaya çalışılsa da yıkılmaya yüz tutmuştu. Devletin yıkılması sonrasında ise 

Anadolu‟da kargaşa meydana gelmiş ve XI. XII. ve XIII. yüzyıllarda hem  Haçlı seferleri hem 

de Moğol istilaları karşısında Anadolu Selçukluları ağır darbe almıştı. 1176‟da II. Kılıç 

Arslan‟ın Bizans İmparatoru Manuel Kommen karşısında aldığı mutlak zafer, can suyu olmuş 

olsa da hem iç karışıklıklar hem de Moğol istilası bütün dengeleri altüst edecek ve 

Selçukluların Anadolu üzerindeki hâkimiyetine son verecekti. İç kargaşaya en büyük sebep 

ise şehzâdeler arasında devletin bölünmesiydi. Özellikle taht ihtirası ve bu ihtirasın hem 

Bizans hem de Moğollar tarafından ustaca kullanılması sonun başlangıcı olmuştur.  

11 Muharrem 641/ 1 Temmuz 1243‟de Sivas‟ın Zara kasabasının şimalindeki 

Kösedağı mevkiinde vuku bulan savaş, mutlak bir yenilgi ile neticelenmiş ve Moğolların 

karşısında durabilecek bir güç kalmamıştır. Bu yenilgi sonrasında II. Gıyasüddin İznik Rum 

İmparatorluğu sınırındaki bir kaleye sığınmak zorunda kalmıştı. Moğol Kumandanı Baycu 

Noyin Anadolu‟yu Sivas‟a kadar yağmalamış ve bilhassa Erzurum ve Kayseri kalelerinde 

büyük katliamlar yapmıştır14.    II. Gıyasüddin Keyhüsrev (ö. 644 H./ 1246 M) vefat etmeden 

önce yerine Gürcü Prenses Tamar‟dan olan oğlu Alâüddin Keykubâd‟ı veliaht yapmıştı ama 

devlet ileri gelenleri (II.) İzzeddin Keykâvus‟u münasip gördüler. Hâl böyle olunca, zaten, 

baştan tahta olan kişinin meşrûiyeti sorunu tartışması başlamıştı.  

Moğollara tabiyetleri gereği, tahta çıkan Selçuklu hükümdarı Moğol Hakanına 

tazimlerini bildirmesi gerekiyordu bu durum karşısında endişeye kapılan II. İ. Keykâvus, 

kardeşi Rüknüddin Kılıç Arslan‟ı yolladı. Bu hareketi kendisine hakâret addeden Kaan, R. 

Kılıç Arslan‟a bir miktar asker verdi ve tahtı ona bahşettiğini buyurdu. Bu duruma karşı gelen 

II. İ. Keykâvus kardeşine karşı tahtını savundu başarı da kazandı ama Moğol Kumandanı 

Boyçu Noyin, bizzat Anadolu‟ya gelerek, Rüknüddin Kılıç Arslan‟ı tahta çıkardı. Daha sonra 

Hülağu devleti ikiye böldü ve Sivas Irmağının Batısını II. İ. Keykâvus‟a bahşetti. İki kardeş 

arasındaki mücadele bununla da kalmadı ve sonunda yapılan savaşta 1261 yılında IV. R. Kılıç 

Arslan tek başına hükümdar oldu. İ. Keykâvus, Antalya yolu ile İznik Rum İmparatorunun 

yanına kaçtı. İmparator VIII. Mikhail Palaiologos, İstanbul‟u Latinlerden geri aldı ve kendine 

sığınan Türkler de ebette bu savaşta aktif rol oynadı. Hem Selçuklu üzerindeki emelleri hem 

de İstanbul‟un geri alınmasındaki katkılarından dolayı İmparator İ. Keykâvus ve maiyetine 

çok samimi davrandı. Buna rağmen, Konstantinopol‟de uzun süre kalamayan İ. Keykâvus, 

İlhan‟ın tesirinde kalan İmparator tarafından Rumeli‟de Enez kalesine hapsedilmişti. Diğer bir 

rivayette ise: Sâbık Sultan ilk başlarda iyi karşılandı. Sonrasında maiyeti de geldi hatta 

İmparator, onlara kalacak yer ve muhafızları ile birlikte etrafta gezinmesine müsaade de etti 

hatta onlar için meskenler de hazırlattı. Gerekirse destek vereceğini ve tahtını yeniden alması 

için ne gerekiyorsa yapacağını söylemişti. Hülâgu‟nun teklifi ve baskısı sonucu Enez kalesine 

iki oğlu annesi ve kızkardeşi ile kapatıldı. Bunun üzerine Batı Kıpçak‟ta hükümet eden 

Altunordu Hanlarından Bereke (Berke) Han‟ın kuvvetiyle Balkanlardaki Bizans şehirlerine 

hücumu sonrası15, Saray şehrine getirilip 1279 ya da 1280 yılında ölene kadar 18 sene ikâmet 

etmek zorunda kaldı16. 

                                                                 
14

 İsmail Hakkı Uzun Çarşıl ı, age, ss. 9-1 1 
15

 Erdoğan Merçil, Selçuklular, Bilge,  İstanbul, 2011, ss. 345- 347 
16

 Age, ss. 11- 17 
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Anadolu‟da tebliğ farizesini yerine getiren Sarı Saltuk‟un kaderi de II. İ. Keykâvus‟un 

kaderine bağlıydı. Onunla birlikte Balkanlara yerleşti ve Kırım‟a gitti. Çünkü iki kardeş 

arasındaki mücadelede İ. Keykâvus tarafını seçmişti. Normal şartlarda âlimler taraf seçmezler 

iki taht varisinin mücadelelerinde ya da iki Müslüman devletin arasındaki muharebelerde… 

Burada muhtemel iki durum vuku bulmuştur: Ya Sarı Saltuk siyasî bir kimliğe büründü ki 

(tahta talip olması gibi), zor bir ihtimal ya da R. Kılıç Arslan‟ın hem halk nazarında 

sevilmemesi hem de Moğolların maiyetinde bir subaymış gibi hareket etmesi karşısında din 

temelli bir mücadele vermesi kuvvetle muhtemeldir17; “ Emri bi’l mâ’rûf nehiy ani’l münker” 

vazifesini balkanlarda yapması gerektiğine inanmış da olabilir.  

Babaî isyanı Selçukluları, Moğol istilâsına karşı zayıflatsa da, Moğollar Babaî‟ler ile 

iyi ilişki içinde olmamıştır. Moğollar‟ın, Babaîlere olan bakışı sürekli şüphe içinde olmuştur 

ve Babaî hareketine karşı müsamahasız ve vicdansız olmuşlardır. Hülagu, Suriye seferine 

giderken Harran‟da Babaî zümresi ile karşılaşmış ve hepsini kılıçtan geçirmiştir.  R. Kılıç 

Arslan‟ın Moğollar‟la olan irtibatı bu zümreyi göçe zorlamış olmalı. Aynı zamanda, II. İ. 

Keykâvus‟un bu zümreden destek aldığını da söyleyebiliriz. Bu gibi sebeplerden ötürü, Sarı 

Saltık ve maiyetinin Balkanlar‟a göçmesi vakayı âdiyeden değil hem Selçuklu hem de Bizans 

ve Moğol tarihi açısından hayli ehemmiyetlidir. O, haksızlığa karşı duran dinî ve siyasî bir 

derviş-lider hüviyetine haizdi. Elbette, bu durum bu kadarla da kalmıyordu, Moğollar‟a karşı 

mücadele eden dervişler olduğu gibi, Moğollarla ittifak kuran dervişler de vardı18. Bu konu, 

salt siyasî ve dinî noktainazardan değil aynı zamanda da ictimaî, iktisadî pek çok farklı 

noktadan değerlendirilmeli. 

Sarı Saltuk üzerindeki sis perdesini indirmek güç bir durum. Bununla birlikte İ. 

Keykâvus‟u takip etmesi aralarındaki ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir.  Hacı Bektaş 

ı Velî‟ye mürit olmadan önce çobanlık yapan Sarı Saltuk, peygamber soyundan geliyordu. 

Babasının adının da Seyyid Hasan olduğu rivayet edilmektedir. Harcanavan‟dan gelerek 

Diyâr ı Rûm‟a iskân eylemişti.19   

Hacı Bektaş -ı Velî (Ö. 1271) ve Sarı Saltık arasındaki ilişki ve Saltık‟ın hem dinî hem 

de siyasî kimliği noktainazarından meseleyi incelersek, Saltık‟ın önemini daha iyi anlarız. 

Kalabalık bir boyun lideri hüviyetinde Balkanlara geçmesi onun aynı zamanda bir siyasî lider 

olduğunun ispatıdır. Sarı Saltuk‟un dinî liderlik yapmasının altında yatan sebep, belki de en 

önemlisi, Hacı Bektâş ı Velî‟in kendisine verdiği vazife olması kuvvetle muhtemel. Burada 

önemli olan husus rivayetlerin doğruluğu derecesi olmalı: 

 Sarı Saltuk, Anadolu‟da iken tebliğ vazifesi için Kırım üzerinden Dobrucaya20 mı 

geçmiştir yoksa İznik ve Konstantinopolis üzerinden mi, önce Doburuca sonra Kırım‟a oradan 

da vefat edeceği yer olan Kaligra‟ya mı geçmiştir. İ. Keykâvus‟un 1261 yılında İmparatora 

sığınması ile İmparator‟la birlikte Konstantinoplis‟in geri alındığı tarih olan Temmuz 1261 

tarihi ve 1279 ya da 1280 tarihin de vefatına kadar Kırımda 18 yıl kaldığına göre Bizans 

                                                                 
17

 Machiel Kiel, “ The türbe of Sarı Saltık at Babadag- Dobrudia” Güneydoğu Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 6-7,  
1978, ss.209 
18

 Ahmet Y. Ocak, Kalenderîler (XIV- XVII), TTK, Ankara, 1992,    
19

 Saltuknâme, V 
20

 Vilâyetnâme, ss 45-47; Evliyâ Çelebi, II, 133- 138 
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topraklarında uzun süre kalmamış olmalı ya 1 yıl ya da daha az. Sarı Saltuk 30- 40 obadan 

teşekkül olan (10.000- 20.000 kişi) Türklere liderlik yapmış olmalı. Bu bilgiden yola çıkarak 

Sarı Saltık‟ın İ. Keykâvus‟u sadece belirli bir süre izlediği sonucu çıkar.  

Mehmed F. Köprülüye göre, Sarı Saltuk Baba İshak taraftarıdır ve Balkanlar‟a bu 

yüzden geçmiştir. Karasioğlu İsa Bey zamanında da21  bir kısmı geri dönmüşlerdir22. Abdâlân 

ı Rûmların da bu zümreden olduğunu ifade eder. 

Ahmed Yesevi‟nin Diyâr ı Rûm‟a gönderdiklerinin unutmadığı ve onlara yardımcılar 

gönderdiklerini Evliyâ Çelebi‟den biliyoruz. Aslında Sarı Saltuk Menkabesi Batı Türkleri 

arasında yaygındır.  Sırası ile Ahmed Yesevî, Hacı Bektâşi Velî ve Sarı Saltuk‟dur. Sarı 

Saltuk lakâbı olup esas isminin Muhammed Buharî‟dir.  Meşhur tahta kılıcını Sarı Saltuk „un 

beline bağlıyor ve şu nasihati veriyor. “ Saltık Muhammed’im! Baktaş’ım seni Rum’a 

göndersin. Leh civarında dalâlet- âyîn olan Sarı Saltuk suretine girip, ol mel’unu bir tahta 

kılıç ile katleyle! Makedonya, Dobruca’da, yedi krallık yerde nâm sahibi ol!”23. Bununla 

birlikte Anadolu‟da Hoca Ahmed  Yesevî, Hacı Bektaş ı Velî ve Sarı Saltık  arasındaki 

silsileye dair pek çok şiir destan halk arasında rivayet edilmektedir24 

1263-4 yıllarında kalabalık bir Türkmen zümresi, Balıkesir havalisinden kalkarak 

boğazı geçip Dobruca‟ya geldi ve buraya yerleşti. Sarı Saltuk „un tarihî şahsiyeti ile 

Balkanlar‟ vukû bulan Bu Türk iskânı ile alakası olduğu kesin gibi görünüyor.  

Sarı Saltuk‟un Bulgaristan ve Moldavya topraklarında maiyetindeki dervişlerle birlikte 

pek çok faaliyet yürütmüş ve bu coğrafyanın islâmlaşmasında etkin rol oynamıştır. Bu 

faaliyetler, yukarıda bahsedilen eserlerde konu edinmiştir25. 

Sarı Saltuk ve maiyetinin bu bölgede yapmış olduğu faaliyetlerin Bizans İmparatorunu 

rahatsız ettiği ve II. İzzeddin Keykâvus‟un ( Moğollar‟ın talebi dışındaki en önemli gerekçe ) 

hapsedilme gerekçesi de bu rahatsızlık olmuştur. Muhtemelen Hristiyan dinî liderler ve 

bölgedeki ileri gelenler, Türkler‟in ve Sarı Saltık‟ın sürekli artan gücünden rahatsız olmuştur. 

Bununla birlikte Altınorda devleti tehlikesi ve Türklerin sınıra yerleştirilerek Bizans lehine 

güç oluşturma beklentisi, İmparator‟un, şikâyetleri belirli oranda da olsa göz ardı etmesine 

vesile olmuş olabilir. 

İmparator,  Moğollar ile zaten anlaşma yapılmıştı. Moğolların kaygısı da Sultan‟ın 

halk tarafından itibâr görmesi ve olası bir isyan ya da tahtın el değiştirme tehlikesi idi. Hâlâ, 

Anadolu‟da sâbık Sultan‟ı bekleyen hatırı sayılır bir güç vardır. Sarı Saltık‟ın ünü arttıkça 

hem R. Kılıçarslan‟ın hem de Moğollar‟ın endişesi de artmakta idi. Özellikle sâbık Sultan‟ın 

Bizans‟ın elinden kurtulup, Moğollar‟la savaş halinde olan Altın Orda‟nın elinde olması 

Moğollar‟ın umumî siyasetine karşı bir tehdit idi. 

                                                                 
21

 Ahmet Y. Ocak, ss. 69 
22

 Franz Babinger; Fuad Köprülü, age, ss. 52  
23

 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı’nda ilk Mutasavvıflar,3. Baskı, TTKB.,  Ankara, 1976, ss54  
24

 Namık Kemal Zeybek, Hoca Ahmet Yesevî, Bilgi Kültür Sanat, ss, 64-66 
25

 Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı, 5. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 190 - 192 
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Berket Han„ın Seferi sonrası kurtulan sâbık Sultan‟ın Kırıma gitmesi ve orada 

yaşaması, Sarı Saltık‟ın da onu izlemesi gerekçesiyle olsa gerek Arap kaynaklarında, Sarı 

Saltık, Saltık el- Kırîmî olarak geçmektedir. Özellikle Arap tarihî kaynakları Dobruca ve 

Kırım arasında yoğunlaşmış olduğundan, Balkanlar- Kırım münasebetinin tarihî arka planını 

da göstermesi açısından önem arz etmektedir.  

Sarı Saltuk hakkında menkıbeler hem İslâmî  hem de gayr i İslamî olarak  anılır. İbn 

Kemâl‟in eserinde zahit olarak tasvir edilen Sarı Saltuk ; Sultan Süleyman‟ın 1538 yılında 

Erdel seferi sırasında tıpkı Cem Sultan gibi Sarı Saltuk‟u merak edip, Şeyhülislam Ebu Suud 

Efendi‟den bir fetva istemesiyle bu fetvanın Sarı Saltuk‟u “ yaptığı riyazat sebebi ile iskelete 

dönmüş gayr i İslâmî biri olarak tasvir eder. Evliyâ Çelebi‟nin anlatımına göre, Bektaşi 

tekkelerinde dinlediği menkâbelerin etkisi altında kaldığını söyler.26 

Sonraki kaynaklarda daha çok menkıbevî yönü daha ağır basmaktadır. 1481- 1500‟lü 

yıllarda kaleme alınan Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi‟ne ve aynı yıllarda yazılmış olan 

Vilâyetnâme i Kutbü‟l- aktâb Sultan Otman Baba adlı esere göre Sarı Altuk, Hızır‟ın 

himmetiyle Karadeniz‟i seccadeyle geçip Rumeli‟ye gelmiştir.  Zaman Zaman şahin şekline 

girmiş ve çeşitli kerâmetler göstermiştir: İnsan yiyen yedi başlı devi tahta kılıcı ile 

öldürmüştür. Keşiş kılığına girerek bazı manastırları dolaşmış ve buradaki birkaç keşişi 

hidâyete erdirmiştir27. 

Sarı Saltuk ister İslâmî ister gayr i İslâmî olsun halk tarafından çok benimsenmiş ve 

sevilmiştir. Ebu Suud Efendi‟nin aleyhte sözler söylemesi hem kendisinin karakteri ile ilgili 

hem de dönemin siyasî ve dinî atmosferi ile ilgili olma ihtimali yüksek. Çünkü Balkanlar 

tamamen Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve Sarı Saltuk‟un Alevi (Kızılbaş) - Bektaşi olarak 

itibar görmesi Safevi Devleti ile olan ilişkiler ve Şah İsmail‟in ve I. Tahmasb‟ın gücünü 

artıracak herhangi bir faaliyetten kaçınma sonucu verilmiş bir fetva olmuş olma ihtimali akla 

daha yatkın geliyor. 

Sarı Saltık‟ın vefatı da hayatı gibi şahsına münhasırdır. Saltuknâme, Vilâyetnâme i 

Hacı Bektaş –ı Velî ve Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi‟nde ve bazı sözlü kaynaklarda geçen 

vefatı şöyledir:   

Saltuknâme‟ye göre ölümü, kâfirlerle giriştiği cemnk esnasında aldığı ölümcül bir yara 

ile olur. Düşmanın pususuna düşen Gazî, destansı bir mücadele verir, aldığı yaralar sonucu 

kan kaybından dolayı bayılır ve bunu gören Müslümanlar hemen evine taşır. Öleceği kendine 

ma‟lûm olunca, Gaziyânları etrafına toplar ve vasiyette bulunur : 

“ Ben giderim. Beni siz yuyup kefenlen, alup çerağum katına ( Babaeski’deki tekkeye) 

iletün. Eğer sizden çevre beğleri benim ölüm isteyeler, birer tabut düzün, bir gice tursun, 

adamlarına virün. Ben ol tabutta görüneyim ve dahi benüm tabutumı her yirde kim koyasız, 

birez cinler götürürler, sizler girü sonra yire koydukları vakit götüresiz… Kâfirlere karşu 

                                                                 
26

  Age, ss, 191-192 
27

 Machiel Kiel, agm, ss, 148 
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ağlaman kim beni öldi deyü müselmanlara zahmet virmeyeler. Uş sonra oğlum Umur ve 

Osman gelür bu mülk i Rûm’ı anlar zapt idüp İslâm birle tolmasına sebep olalar”28 

Vilâyetnâme‟de  ise, Kaligra‟daki tekkesinde normal bir şekilde vefat eder. Burada da 

aynı şekilde ölüm kendisine ma‟lûm olunca yine yukarıda geçen vaisyetnâmeyi söyler. Faklı 

bir husus ise, gerçek mezarının burada olacağını bunun işareti olarak da tek elini dışarı 

çıkartacağını söyler. 

Evliyâ‟da da hemen hemen aynı menkıbe vardır. 

 “ ölünce beni gasl idüp yedi tabut âmâde idün. Zira benim içün yedi kral ceng ü cidal 

itse gerek”29 

 Sarı Saltuk‟un müridi ve halifesi olan Barak Baba hakkında tafsilatlı malûmâta haiz 

olan el- Birzâlî‟de geçtiği kadarı ile (H. 692) M. 1293 yılında vefat etmiştir30.  

Yazılı ve sözlü kaynaklar Sarı Saltık adında birinin yaşadığını ve tarihî bir kişilik 

olduğuna bizleri mukni‟ etmekte.   

 

IV. Tekke Zaviye ve Türbeleri 

Sarı Saltık hem kendisi hem de adına pek çok tekke ve zaviye açılmıştır.  

Saltuknâme‟ye göre başlıcaları Kaiakra ( Bulgaristan), Babadağı (Romanya), Blagay (Hersek 

), Ohri ( Makedonya), Kruya ( Akçahisar/ Arnavutluk), Rumelifeneri ( İstanbul), Babaeski ( 

Edirne ), Bor (Niğde), Diyarbakır, Tunceli ve İznik gibi pek çok merkezde Sarı Saltuk‟un 

makâm- Türbesi vardır. Bu durum Sarı Saltuk‟un halk nazarındaki itibârını ve bir bölgenin 

İslâmlaşma ve sonrasında nasıl sürekliliğin sağlandığının anlaşılması bakımından da hassaten 

önemlidir. 

Mevzubahis tekkelerden en önemlileri: 

 Baba Saltık (Babadağı) Tekkesi ( Sarı Saltık Zâviyesi): 

Burası Sarı Saltuk‟un ilk açtığı tekke, kendi adını taşıyan ilk yer. Tuna kenarındaki 

Baba Saltık, Osmanlı döneminde Babadağı adını almıştır; Saltuknâme‟de  Tuna Baba denilen 

kasabadaki tekkesidir. Bu tekke ile ilgili bilgimiz Evliya Çelebi‟nin anlattıklarından ve II. 

Beyazıt‟ın tahsis ettiği vakıfların kayıtlarından gayrı pek bir bilgiye sahip değiliz31. 

Bu tekkenin etrafına II. Beyazıt döneminde yapılan yeniliklerle külliyeye 

dönüştürülmüş ve çevresine şehir olarak Babadağı kurulmuştur. Babadağı ve tekke hakkında 

tatmin edici araştırmalarda bulunan Machiel Kiel de buranın Sarı Saltuk‟un gerçek yaşadığı 

ve faaliyetlerini yerine getirdiğin ve asıl türbenin burası olduğunu kanaatindedir. XVIII ve 

                                                                 
28

 A. Y. Ocak, age,, 2011,  ss. 54- 55 
29

 Evliyâ Çelebi, II, 136 
30

 A. Y. Ocak, age, 2011, ss. 58 
31

 Age ss 91- 92 
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XIX. yüzyıllardaki Rus istilâsı sonrasında yıkılmış 1828 yılında yaptırılan tek kubbeli basit  

türbe binası onarılarak korunmuştur. Elbette arkeolojik veriler ışığında yeniden araştırmalar 

yapılması elzem gibi durmaktadır32. 

 

Kaligra Sultan veya Yılan Tekkesi 

Sarı Saltuk‟un ejderhayı öldürerek kralın kızlarını kurtarmasını anlatan meşhur 

menkabeye atıfla Saltuknâme‟de yılan tekkesi olarak geçen Kaligra Tekkesi, Varna‟nın ( 

Günümüz Bulgaristan), yine fazla bilgimiz olmaması ile birlikte Evliya Çelebî sayesinde en 

azından Evliyâ‟nın döneminde ne halde olduğunu biliyoruz. Karadeniz sahilinde denize nazır 

sarp kayalıklar üzerine kurulmuş olan Kaligra Burnu‟ndaki bu sarp ve ulaşılmaz kalede 

bulunan bu yapı içinde Sarı Saltuk‟un türbesi de burada ejderhanın yaşadığı mağaranın 

içindedir. Ejderhayı öldüren Sarı Saltuk „un mucizesi karşısında ihtida eden kale kumandanı 

Ali Muhtar adını alır ve türbeyi yaptırır. Bu tekkede tıpkı Babadağı‟daki gibi XVII. yy. da 

Bektaşiler tarafından iskân edilmiştir33. Bugün mevcut değildir.  

  

Kırımda Baba Saltık Kasabası ve tekkesi 

Kefe yakınlarında, Soğdak civarında kurulan ikinci Baba Saltık kasabasında veya 

şehrinde kurulmuştur. Saltıknâme, Sarı Saltık‟ın Moskov diyarlarına yapmış olduğu 

gazâlarda, burasının ileri harekâtı için bir üst olarak kullanıldığını biliyoruz. Ebu‟l Hayr ı 

Rûmî‟nin buranın sonrasında yıkıldığı ve Sainte Marie adıyla Saint George adanan bir kilise 

haline getirilmiştir. Burada bir mescidin varlığını da yine aynı kaynaktan öğreniyoruz34. 

  Bu tekkenin en önemli yanı özellikle Kazan ve sonrasında Kırım‟ın Çarlık Rusya 

tarafından işgali ile dinî ehemmiyeti arttığı ve insanların manevî bir arayış içerinde yeniden 

canlandırma gayreti içinde olduğunu anlıyoruz. 

 

Sonuç 

Anadolu‟nun İslâmlaşma sürecinde etkili olan zümreler yer yer kendi yöneticileri ile 

de karşı karşıya gelmiştir. Babaî İsyanı buna en iyi örnektir. Anadolu‟da er ne kadar 

Selçuklular güçlü olsa da Bizans hâlâ denklemde önemli bir etkiye sahip olduğunu 

Selçuklular arasındaki taht kavgasında yenilen tarafın kendisine sığınması ve bu sahiplenmeyi 

hem Selçuklu‟nun içişlerine karşı kullanması hem de sınırlarını genişletme siyaseti olarak 

kullnamsı ile kendisini göstermiştir. Haçlı akınları ve Moğol istilâları ile birlikte, Anadolu‟da 

dirlik ve düzen bozulmuş; Selçukluların komşuları ile yanlış siyaseti ve taht kavgaları 

Moğollar‟ın Anadolu‟ya hakim olup idâreyi bilfiil kendi uhdelerine almalarına sebep 
                                                                 
32

 Machiel Kiel, agm, 1978,  ss. 216-217  
33

  Şükrü Haluk Akalın, Balkanlarda İslâm’ın ve Türklüğün Yayılmasında Bir Öncü: Sarı Saltuk, ed. Muhammed 

Savaş Kafkaslı, Tika, 2016, Ankara, ss,57  
34

 Ahmet Yaşar Ocak, 2011, ss 94 
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olmuştur. II. İzzeddin Keykâvus ve Rükneddin Kılıçarslan arasındaki mücadele Moğolların 

Selçuklu tahtının hükmüne sahip olduğunu göstermiştir. Moğollar‟la manevî mecrada 

mücadele eden erenlerin, dervişlerin yanı sıra hem derviş hem de lider vasfını koruyan Sarı 

Saltın‟ın Moğollar‟karşısında II. İzzeddin‟in yanında tavır alarak, nasıl ki Türkler 

Türkistan‟dan Anadolu‟ya göç ettiler. Anadolu‟dan da başka diyarlara göç edebilirler 

düşüncesi ile Bizans‟a, günümüz Bulgaristan‟ında yer alan Dobruca‟ya kalabalık maiyeti ile 

birlikte göç etmiştir. Bu göç İslâm‟ın Balkanlar‟da yayılmasına vesile olduğu gibi günümüze 

kadar bölgede İslâm‟ın varlığına hem delil hem de dayanak olmuştur. Balkanlar‟da İslâm‟ın 

varlığının temellerini atan Sarı Saltık özellikle Osmanlı İmparatorluğu‟nun bu coğrafyadan 

geri çekilirken ardında bıraktığı Türkler ‟in manevî dayanağı ve istinatgâhı olmuştur. 

Özellikle Çarlık Rusya istilâları esnasında ve sonrasında Türk eserlerini yok etme projesinden 

Sarı Saltık‟a ait ya da ona atfedilen tekke ve zaviyeler de etkilenmiştir. Bugün  (Bütün tahrip 

ve yok etme projelerine rağmen ) Balkanlarda Sarı Saltık‟ın varlığını sürdürmesi, bölgedeki 

Türk- İslâm tarihi açısından hayâtî ehemmiyet arz etmektedir öyle ki Balkan Türk- Müslüman 

hatta Hristiyan tarihini Sarı Saltık ve ardılları üzerinden yeniden araştırmak ve okumak 

gerekmektedir.  

Sarı Saltık‟ın Anadolu‟dan Bizans‟a göçü ve Dobruca‟daki kalabalık maiyetini sevk 

ve idare etme kabiliyeti göstermiştir ki, Sarı Saltık‟ın liderlik kâbiliyeti ve teşkilâtlanması 

gayet sağlam. Bunun sebebi hem dinî hem de siyasî lider olması ile açıklanacağı gibi kendisin 

zor şartlarda liderlik yapabilme kâbiliyeti ve eğitimli biri olduğunu gösterir. Balkanlar‟da da 

Türk Boy teşkilâtına göre bir düzen kurmuştur. Anadolu‟nun vatan kılınması sürecindeki 

tertibatı Balkanlar‟a tatbik edebilen Sarı Saltık‟ın başarısının arkasındaki esas güçlerden biri 

de bu olsa gerek; Türklerin boy yapısının incelenmesi sonrasında anlıyoruz ki, göç, güzergâh, 

yerleşme… gibi hususlar gelişi güzel değil aksine muntazam bir disiplin içinde vuku buluyor. 

VIII. Mikhail Palaiologos‟un II. İzzeddin ve maiyetine Dobruca‟yı vermesinde ne kadar 

İzzeddin ve maiyetinin tesiri var tam olarak bilemesek de, Türkler „in göç sonrası seçtikleri 

yerler incelendiğinde önceki yerlerle benzerlik gösterdiğini görebiliyoruz.  

Anadolu‟dan Balkanlara yapılan göçün, Türkistan‟dan Anadolu‟ya göçün bir devamı 

niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Balkanlardaki bu faaliyetler Türklerin gittiği her yere intibak 

sağlayabileceğini ve varlığını hem siyasî, harsî hem de dinî mecrada da koruyacağının en 

önemli delilini teşkil etmektedir.       

 

     


