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Özet: Bu çalýþma, yazma tek nüshasý Viyana Milli Kütüphanesinde bulunan
Seyyid Lokman Selçukname – Oðuzname’sini konu edinmektedir. Selçukname –
Oðuzname’nin orijinalinden elde edilen bir kopyasý metnin sonuna eklenirken diðer
yandan metnin Latin harflerine aktarýmý da verilmektedir. Böylece Seyyid Lokman
Selçukname – Oðuzname’sinin Sarý Saltuk ve Dobruca araþtýrmalarýndaki yeri ve
önemi bir kez daha gündeme getirilerek akademik çevrelere metni kazandýrýp yeniden
dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.
Seyyid Lokman Selçukname – Oðuzname’si ilk defa Jacob John Wilhelm
Lagus tarafýndan 1854 yýlýnda Latince çevirisiyle neþretmiþ. Ýkinci olarak Harun
Güngör tarafýndan 1986 yýlýnda Türkiye’de Lagus metninden aktarýmla yayýnlanmýþ.
Eser, ilk defa orijinal metniyle birlikte bu çalýþmada yayýnlanmaktadýr. Eserin tek
nüshasý, Avusturya Milli Kütüphanesi Yazmalar Bölümü Cod. H. O. 17a, b, c koduyla
yer almaktadýr. Eserin, bir kopyasý ilgili kütüphaneden temin edilmiþ ve yukarýdaki
yayýnlarla karþýlaþtýrýlarak burada aktarýlmýþtýr.
Sonuç olarak yakýn tarihe kadar Sarý Saltuk hakkýndaki iki kaynak Yazýcýzade
ve Seyyid Lokman’dý. Buna göre Seyyid Lokman Selçukname – Oðuzname’si, Sarý
Saltuk hakkýnda tartýþýlmaz öneme sahiptir. Sarý Saltuk hakkýnda yakýn tarihte ilim
âlemine kazandýrýlan Ýbn Serraç’ýn Tuffâhu’l-Ervâh isimli eseridir ve bu eserde de
Sarý Saltuk hakkýnda yeni bilgiler bulunmaktadýr. Ýbn Serraç Tuffâhu’l-Ervâh
hakkýnda çalýþmalar yapýlmýþ. Böylece Seyyid Lokman Selçukname – Oðuzname’si
etrafýnda yürütülen ve kaynak olamayacaðý hakkýnda ileri sürülen görüþleri de
aydýnlýða kavuþturacak bilgiler, Ýbn Serraç’ta bulunmaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Seyyid Lokman, Selçukname - Oðuzname, Sarý Saltuk,
Dobruca, Selçuklu, Bizans.

Резюме: Това проучване има за предмет Огузнамето на Сейид Локман,
чието единствено ръкописно копие се намира в Националната библиотека на
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Виена. В края на текста, който е предаден и на латински, е добавено копие на
оригинала на Огузнамето. По този начин, извличайки отново на дневен ред
мястото и значението на изследванията за Саръ Салтук и Добруджа в
Огузнамето на Сейид Локман, се цели връщането на текста обратно в
академичните среди и привличане на тяхното внимание.
Огузнамето на Сейид Локман е публикувано за първи път през 1854 г.
от Яков Джон Вилхелм Лагус на латински. Впоследствие през 1986 г. в Турция
е публикуван цитат от текста на Лагус от Харун Гюнгьор. За първи път в
това проучване произведението е публикувано заедно с оригиналния текст.
Единственото копие на произведението се намира в Отдел за съхранение на
ръкописи на Австрийската национална библиотека под каталожен номер Н.О.
17а, b, c. Копие от произведението е получено от съответната библиотека и
е представено тук чрез съпоставяне с горните публикации.
В резултат на това доскоро двата източника за Саръ Салтук бяха
Язъджъзаде и Сейид Локман. Съответно, Огузнамето на Сейид Локман има
безспорно значение по отношение на Саръ Салтук. Произведението, което
съдържа нова информация относно Саръ Салтук и наскоро доби популярност
в научните среди, е Tuffâhu’l-Ervâh на Ибн Серрач. Направени са обстойни
изследвания върху труда на Ибн Серрач Tuffâhu’l-Ervâh. По този начин
информацията, която хвърля светлина върху аргументите, относно това, че
Огузнамето на Сейид Локман не може да бъде източник, се съдържа в труда
на Ибн Серрач.
Ключови думи: Сейид Локман, Огузнаме, Саръ Салтук, Добруджа,
Селджукски, Византия.

Giriþ
Bu çalýþma, Avusturya Milli Kütüphanesinde bulunan Seyyid Lokman
Selçukname – Oðuzname’sini konu edinmektedir. Seyyid Lokman’ýn eserinin tek
nüshasý Cod. H. O. 17a, b, c kaydýyla ilgili kütüphanede bulunmaktadýr. Eser, Seyyid
Lokman’a ait birden fazla risalenin yer aldýðý mecmua içerisinde yer almaktadýr.
Seyyid Lokman Selçukname – Oðuznamesi daha önce 1854 yýlýnda Latince çeviri ile
Jacob John Wilhelm Lagus tarafýndan yayýnlanmýþtý [Lagus, J. J. W. 1854]. Lagus,
yazma eserin metnini de kurmuþ ve bu çeviri ile birlikte neþretmiþti. Bu eserin Latin
harfleriyle yayýnýný ise 1986 yýlýnda Harun Güngör yapmýþtý [Güngör, H. 1986, ss.
91–103].
Eser ilk defa asýl metin ile birlikte burada yayýnlanmaktadýr. Eser, güncel Türkçe
harf ve seslendirmeye olabildiðince uyarlanarak hemen her kesimin metne ulaþýmý
yanýnda anlam ve ses olarak da takipleri kolaylaþtýrýldý ayný zamanda yazma metin
de çalýþmaya eklendi. Her varaktan sonra paragraf baþý yayýlarak metnin takibinin
kolay olmasý saðlandý ve metne yapýlan eklemeler veya bazý kelimelerin anlamlarý []
içerisinde verildi.
Seyyid Lokman, eserlerindeki künyesine bakýlacak olursa Seyyid Lokman b.
Seyyid Hüseyin el-Aþuri el-Hüseyni el-Urmevi þeklinde kaydýna göre Azerbaycan’ýn
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Urmiye þehrindendir. Osmanlý idaresinde kadýlýk da dâhil birçok görevde bulunmuþ.
Asýl onun tanýnmasýna neden olan Þehname türünde eserler kaleme almasý ve eserlerini
minyatürlerle bezemesidir. Bunun dýþýnda vakayiname türünde eserler de kaleme
almýþ [Refik, A. 1924, s. 81–94].
Eserleri önce Þehname ardýndan da Vakayiname tarzýnda olmak üzere iki baþlýk
altýnda sýralanacak olursa:
1. Zafername
2. Selim Hanname
3. Þehinþahnam
1. Hünername
2. Zübdetü’t-tevarih.
3. Kýyafetü’1-insaniyye fi þemaili’1-0smaniyye
4. Oðuzname. [Kütükoðlu, B. 2003, s. 208–209]
Seyyid Lokman, 17. Yüzyýlýn ilk yýllarýnda kaleme aldýðý eserinde Selçukname – Oðuzname’sinde Selçuklularýn ortaya çýkýþý, Türkiye Selçuklularýnýn Moðollar
sonrasý aldýðý biçim, Selçuklu sultanlarýnýn Bizans ve Ýlhanlýlar arasýnda iktidar mücadelesindeki iliþkileri, Sarý Saltuk’un Dobruca’ya geçiþi ve Osman Bey’in ortaya
çýkýþý gibi ana baþlýklara yer vermektedir. Ýbni Bibi’nin Selçukname’sinin Türkçe çevirisi
olarak Yazýcýzade Ali’nin eseri ve bundan da muhtasar Selçukname – Oðuzname’nin
Seyyid Lokman’a ait oluþu ile Yazýcýzade ve Seyyid Lokman’a ait eserlerin Dobruca
ve Sarý Saltuk hakkýnda verdikleri bilgilerin de 17. Yüzyýlda kaleme alýndýðý gibi
deðerlendirme ve tartýþmalar devam etmektedir [Vatan, Ö. 2003, ss. 133–176].
Sarý Saltuk ve Dobruca konusu üzerinde durulacak olursa eserin önemi daha
iyi anlaþýlabilir. Bu bakýmdan da ilgili her iki baþlýk altýnda deðerlendirme yapan
çalýþmalar Seyyid Lokman Selçukname – Oðuzname’sine yer vermiþ ve kaynak olarak
da kullanmýþlardýr. Eserin verdiði bilgiler veya bizatihi kendisinin kaynak olup
olmayacaðý hususuna gelince bu hususta bu çalýþmada herhangi bir deðerlendirme
yapma ihtiyacý duyulmamaktadýr [Leiser, G. 1997, pp. 61–62].
Sarý Saltuk hakkýnda bugüne kadar kaynak olarak gösterilen Ebu’l-Hayr
Rumi’nin kaleme aldýðý Saltukname, onun menakýbýný vermekte ve verdiði bilgilerle
de tarihi bir kaynak olarak kullanýlmayý zorunlu kýlmaktaydý. Bu menakýbýn dýþýnda
Ýbn Batuta, “Nihayet Bâbâ Saltûk (Baba Saltuk) adýyla bilinen ve Türklerin yaþadýklarý
topraklarýn sonu olan kasabaya geldik. Bâbâ, Berberîlerde olduðu gibi eb [=Baba]
anlamýna geliyor. Yalnýz bura ahalisi ‘b’ harfini daha tok ve sert [“p” harfi gibi]
telaffuz ediyorlar. Onlarýn inançlarýna göre Baba Saltûk “mükâþif” yani olaðanüstü
güçlere sahip, kerametli biriymiþ. Lâkin hakkýnda söylenenler dinin temel prensipleriyle baðdaþmamaktadýr.” [Tancî Ebû Abdullah 2004, s. 498].
Yazýcýoðlu, “Ver bir müddet dahi Kýrým ve Saðdak nevahisinde Berke Han
katýnda asa ve la’l birle rüzgâr geçirirlerdi. Berke Han onlarý kadim yer ü yurtlarýna
göndermek ümidiyle eðlerdi. Bir vaktin biz denizden geçeriz gideriz, diye elbette
destur dilediler. Ve bile varan göçer ilin koyunlu ve tavarlularýný merhum Saru Saltuk,
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Berke Han hükmüyle göçürüp kurudan geri yurtlarýna Dobruca iline getirdi. Bunlarýn
hikâyesi dahi mevzuunda meþruh ve mufassal takrir oluna.” [Yazýcýzâde Âlî 1391,
vr. 414a–415b].
Evliya Çelebi, “Menâkýb-ý Der-sitayiþ-i Tekye-i Keliðra Sultân, ya’nî Sarý Saltuk
Sultân” baþlýðý altýnda Sarý Saltuk’un Rumeli’ne geçiþi, Dobruca’daki faaliyetleri
[Evliyâ Çelebi 2011a, s. 72–74] ile genel olarak Dobruca hakkýnda da uzun ve ayrýntýlý
bilgiler aktarmaktadýr [Evliyâ Çelebi 2011b, s. 116–117]. Dolayýsýyla Sarý Saltuk
hakkýnda Ýbn Batuta, Yazýcýzade, Seyyid Lokman ve Evliya Çelebi, araþtýrmacýlarýn
en fazla baþvuru kaynaklarý arasýnda yer almaktaydý. [Köprülü, F. 1943, ss. 430–441;
Bakýr, A. 2008].
Bunlara Nebhani’nin Kerametü’l-Evliya ve Nebhani’nin de kaynaðý olan Ýbn
Serraç’ýn Tuffatü’l-Ervah’ý da dâhil edildiðinde ilk kaynaðýn verdiði bilgilerin
doðruluðunun yanýnda Ýbn Batuta’dan daha önce Ýbn Serraç yer almaktadýr. Ýbni
Serraç, yukarýda sayýlan kaynaklardan daha önceki bir tarihte Sarý Saltuk hakkýnda
bilgi verdiði ortaya konulmuþtu [Wittek, P. 1952, pp. 639–668; Kiel, M. 2009, ss.
147–150]. Yukarýda sayýlan kaynaklara Seyyid Lokman Selçukname – Oðuzname’si
eklenince verdiði bilgilerin bir bakýma yukarýdaki kaynaklarýn özeti gibi deðerlendirilebilir.
Ýbn Serraç ve eseri hakkýnda birçok farklý çalýþma yapýldý ama Sarý Saltuk ile
ilgili deðerlendirmeler doktora çalýþmasýna konu oldu [Öztürk, E. 2011]. Ardýndan
yapýlan daha ayrýntýlý çalýþma, Ýbn Serraç’ýn Princeton4, Berlin5 ve Süleymaniye6
Kütüphanelerinde kayýtlý eserinin, parçalar halindeki kýsýmlarýný bir araya getirip
yani aslýnda bir eserin parçalarý olduðunu deðerlendiren M. Saffet Sarýkaya ve
arkadaþlarý tarafýndan yürütülmüþ ve çalýþmada onlarýn bu çalýþmalarýndan istifade
edilmiþtir [Bardakçý, N., Sarýkaya, M. S., Gürkan, N. 2013, ss. 75–110; Sarýkaya,
M. S., Bardakçý, N, Gürkan, N. 2014, ss. 293–311].
Ýbn Serraç 703/1303 yýlýnda eserini yazmaya baþladýðýný ve 715/1315 yýlýnda da
bitirdiðini kaydetmektedir. Ýbn Serraç, Tüffâhu’l-Ervah’ýn 194-201 ile 315–321 sayfalarý
arasýnda Sarý Saltuk’tan bahsetmektedir. Saltuk’un yazýlýþý hakkýnda da izahta
bulunmakta ve Sarý Saltuk’un kumral olduðunu, onunla uzun süre mektuplaþtýklarýný
da belirtmektedir. Sarýkaya, Sarý Saltuk’un Ýbn Serraç tarafýndan nerede yaþadýðýna
iliþkin bilgiyi de þöyle aktarmaktadýr:
“Þeyh Saltuk Kýpçak’ça Sakçý“ ”ﺿﺠﻲveya7“ ”ﺿﺠﻲdenilen küçük bir þehrin
surlarýnda oturdu. Bu kelimenin Arapça karþýlýðý “pamuk dokunan yer” demektir.
Þehirde yaklaþýk üç yüz dükkân vardýr. Kayalarýn dibinden çýkan bir pýnarlarý vardýr.
4
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Derviþler Þeyh’den bunu ortaya çýkarmasýný istediler. Þeyh eliyle kayaya vurdu, o
anda su fýþkýrdý. Bu olay onlarýn giriþine cevaben devam etti. Bu belde, büyük bir
þehir olan Akcakerman’ýn Batýsýndadýr. Halk Batýlýdýr. Yirmi günü denizden kalaný
karadan olmak üzere bir aylýk mesafededir. Þeyhin türbesi Sakçý’ya yaklaþýk üç saatlik
mesafededir. Ona binlerce kiþi ve kýrk kýz tabi oldu. Þeyh ölünce kýzlar Hama’da
oturdular. Bazýlarý evlendi, kýzlar doðurdu. Çocuklarýný getirip onlarý kulluða ve çeþitli
muahedelere baðlý kalmak üzere murabýtlarýn mekânýna, diðerlerinin yerine koydular.”
Ýbn Serraç Sarý Saltuk’un vefatýyla ilgili þu bilgiyi verir:
“Þeyh yaklaþýk 70 yaþlarýnda iken 697 civarýnda vefat etti. Onun vefatýyla bu
kitabýn yazýlmasý arasý yaklaþýk on sekiz yýl kadardýr. Bu kitabý 715’de yazdýk. Onun
vefat ettiði gün, o güne þahit olan güvenilir kiþilerin anlattýðýna göre meþhur bir gündür.
Onlarýn arasýnda es-Seyyid Behramþah da vardýr. Öldüðünde üzerindeki gömleðini
ve cenazeyi taþýdýklarý tabutunu Müslümanlar arasýnda paylaþtýlar. Bundan bize de
bir pay düþtü. Bunu bir zayýflýk olarak gören âlimlerin zayýf inancýnýn aksine
bereketinden istifade etmek ve kefenlerimize koymak üzere payýmýzý sakladýk. Allah
rahmet eylesin.”
Sarý Saltuk’un yakýn çevresi ve özellikle kendisinden gelen halifeleri hakkýnda
da yine Ýbn Sarraç bilgi vermektedir. Bunlar arasýnda Barak adýyla ün bulan Barak
Baba’dýr. Barak Baba ile de yine müellif görüþmüþ. Ýkinci olarak Seyyid Behramþah
el-Haydari yer almakta ve yine yazar Sarý Saltuk ile ilgili son bilgileri kendisinden
almýþ. Hatta onunla günümüzde Adýyaman’a Besni’de de görüþmüþler. Bir diðer halifesi
ise Muhammed el-Maristanidir ve bununla da yine Besni’de görüþmüþtür [Öztürk,
E. 2011, ss. 224–253].
Buradan itibaren Seyyid Lokman Oðuzname’sine yer verilecektir.
“Seyyid Lokman Oðuznamesi
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta’în.
Hamd u sipas bi-kiyas ol hâlik-ý cinn ü nas hazretlerine ki Ebu’l-beþer Âdem
Safiyullah aleyhisselam neslin Tufan-ý Nuh aleyhisselamdan sonra müselsel kýlýp
Yafes bin Nuh aleyhümesselam evladýndan beyne’l-etrak Oðuz Haný þeref-i tevhid
ile müþerref kýlýp ve onun altý nefer oðullarýndan yirmi dört nefer ahfadýndan ser-hili kabayil edip büyürdü. Devr-i Hatemü’l-enbiya aleyhi’t-tehiyyatü ve’s-senâdan ahdi hulefa-i raþidin rýzvanullahi Teâlâ aleyhim ecmain. Ve tabakat-ý selatin kamyâb-ý 8
eyyamýndan sonra ekser-i evkat ahkâm-ý etrak cihangin ve islama muin ve zahir
eyledi ve ani’t-tabiîn lehüm bi-ihsan ile yevmi’d-din.
Badehu çün Oðuz neslinden Âl-i Selçuk istila bulup Hemedan’dan Rum’a
gelip gazaya iþtigal ettiler ve Âl-i Cengiz’in dahi akýbetleri mahmur olup Gazan Han,
Müslüman oldu ve evliyadan Saru Saltýk aleyhirrahmehu bazý Türk obalarý ile Rum
iline geçip Dobruca nevahisinde sakin oldu. Ve bilcümle mükaddematü’l-melhameti’lazmi feth-i Kostantiniye olmak ile neticesi eyyam-ý Hümayun-ý Âl-i Osman
kiþveristanda zuhur bulmaðýn bazý mehadîm-i Âl-i Selçuk’un icmal-i ahvallerini
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Oðuzname’den intihap etmesine iþaret ettiklerine binaen icaben li-mes’ûluhüm irat
kýlýndý.
Þiir:
Sarý Saltýk uburu Rumeline
Altý yüz altmýþ iki idi heman
Hep Oðuzname-i tetebbuð edip
Yazdý icmal ile Seyyid Lokman
Ümüdüdür ki hin-i mütaalada
Bais-i dua-i hayr olan bi-mennihi ve yemnihi
Nesr:
Ýcmâl-i Ahvâl-i Âl-i Selçuk der-Konya ber-Mûcib-i Nakl-i Oðuzname
Bu selâtînin iptidasý Selçuk bin Dükak [109a] ibni Ertuðrul bin Lokman Han
ki Tokþurmak bin Gürcü Hoca neslinden ve Kýnýk soyundandýr. Hitay ve Hotan
serhattinde adalet ile hanlýk ederdi. Selçuk fevt oldukta üç oðlu kaldý. Arslan, babasý
yerine Han olup ve Ýsrail Kuðlutaþ olup Mikail gazada þehit oldu. Tuðrul Muhammed
ve Cafer ve Davut adlý üç oðlu kaldý. Bu üç kardeþ babalarý kaný talebinde gazaya
vardýk da Toðrul Muhammed esir oldu ve zikr olunan iki kardeþ defaatle cenk edip
Tuðrul Muhammed’i halas eylediler. Ve Sultan Mahmud Gaznevi’ye tabi olup hizmet
ederken Sultan Mahmud bunlardan endiþe çekip bir gün imtihan için Tuðrul
Muhammed’e eyitti ki bize yardým lazým olursa Han olan amcanýz Arslan Han ne
denli akýncý göndermeye kadirdir. Tuðrul Muhammed eyitti ki Sultan kaç ok gönderse
her adedine bir tümen leþker yani on bin çeri irsal olunur. Ona binaen Sultan altý
adet ok gönderip ve altmýþ bin Tatar yardýma gelip ve Hindistan gazasýna varýp envaý fütuhtan sonra geri gelip Âl-i Selçuk’u Âmu suyundan Horasan’a geçirdi. Ve Sultan
Mahmud fevt olup kardeþi Sultan Mesud tahta geçti ve Âl-i Selçuk’la uzlaþmayýp ve
nice türlü tefrika-i halden sonra Tuðrul Muhammed padiþah olup ve Baðdad halifesi
et-Tayi’ulillah cenabýna itaat edip evvela Kirman’ý taht eyleyip badehu hulefa-i
Baðdad’dan el-Kaimbillah ahdinde varýp Hemedan’a mutasarrýf olup taht edindi. Ve
bunun yerine Sultan Ýzzeddin Ebu Þüca’ Alp Arslan bin Muhammed bin Cafer Bek
bin Mikail tahta geçip ve Þiraz iklimini feth ettikten sonra on iki bin er ile Rum
Melik’i Armaniyos üzere varýp Rum leþkerini sayup Arneniyus’u diri tuttu ve üç kere
yüz bin flori yýlda haraç vermek þartýyla azat eyledi. Badehu varýp Maveraünnehir’de
Termüt Kalesini darpla alýp ve dizdarýn tutup [109b]
huzuruna getirdik de siyaset buyurmakla Sultana býçak çekti ve sultanýn hazýr
olan kullarý dizdarý katletmek istedik de sultan ziyade tir-endaz olmaðýn okuyla
vurmak isteyip hizmetkârlarý onun katlinden men eyledi. Ýttifak ok hata edip dizdar
padiþahý býçak ile vurup helak eyledi. Badehu oðlu Sultan Melikþah tahta geçti ve
Nizamülmülk bunun veziri idi. Dört kere yüz bin asker ile Rum Tekfurunun üzerine
gelip serhatte eriþtik de konup rahat olduktan sonra birkaç bazdar ile þikâra vardýk
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da Tekfurun Karavuluna rast gelip giriftar oldu ve mir þikâr akil kimse idi. Cümle
yoldaþlarýna tembih etmiþti. Ki eðer bir vakýa olursa padiþah ahvalini gizliyeler. Ona
binaen Karavulbaþý’dan sual ettik de bir padiþah evcileriyüz deyi severdiler tâ ki bu
canipten Nizamülmülk dahi agâh olup padiþah hastadýr diye ihfauha lillah padiþahý
halas edip mabeyinlerinde sulh u salah ederken Tekfur razý olmayýp cenke tutulup
ve islam padiþahý Tekfuru haraca kesip azat eyledi. Ve Ýstanbul’da bir mescit yaptýrýp
Ýslam hutbesi okundu ve padiþah Horasan’a vardýktan sonra Tekfur tekrar isyan
etmeðin Rum saltanatýný Süleyman Þah nam oðluna verip ve azim leþker ile varýp
Konya’yý taht edinip þehri hisar eyledi. Ve fevt olduk da oðlu Sultan Mahmud yerine
geçip badehu ol dahi fevt olup yerine oðlu Sultan Mesud padiþah oldu. O dahi fevt
olup yerine oðlu Kýlýç Arslan padiþah oldu. Ve mezkûr dahi fevt olup yerine oðlu
Sultan Gýyaseddin Konya tahtýna geçti ve sair kardeþleriyle nizadan hali olmayýp
akýbet on bir kardeþlerine Sultan Rukneddin galebe edip Keyhüsrev celaü-i vatan9
edip ve Sinop’tan gemiye binip Ýstanbul’a Tekfur [110a] gelirken Diyar-ý Maðribe
düþüp ve ondan Endelüs Padiþahý Tekfur’a gönderdi. Ve onda mütemekkin olup
sergüzeþti çoktur.
Rucü’u bi-zikri bakýyye-i ahvâl-i saltanat-ý Sultan Rukneddin biraderi Sultan
Gýyaseddin
mezbur bu sultan Rukneddin Sultan Süleyman Þah hayli âlim ve amil ve fazýl
ve adil ve þair ve kâmil padiþah idi. Þeyh Nizami aleyhirrahimehu Mahzenü’l-Esrar
kitabýný bunun ism-i sâmilerine müveþþih kýlýp irsal ettik de beþ bin altýn nakit ve beþ
at ve beþ katar rahti ile ve birkaç buhiyyey-i hil’at-i fahire irsal etmiþtir. Ve bunun
sair kardeþlerinin her biri bir yerde hükümete baþladýlar ve Kerhi’ye varýp külli gaza
etti. Bu kuvvet olduk da oðlu Ýzzeddin Keykavus Kýlýç Arslan Konya tahtýna geçip
âlem-i tufûliyetinde Padiþah oldu. Ýttifak uç beylerinden Muzaffereddin Mahmud
ekser ümeray-ý islam ittifak edip Sultan Giyaseddin Keyhüsrev ve Ýbn-i Kýlýç Arslaný
Ýstanbul Tekfurundan getirip Konya’da Padiþah ettiler ve Sultan Ýzzeddin küçük
olmakla amcasýnýn elini öpüp tabi oldu ve bu denli gurbet ve kerbetten sonra geri
sultana eriþti. Sonra Antalya gazasýna varýp feth edip badehu’l-eþher Tekfuru üzerine
varýp ve bizzat Tekfur ile uðraþýp ve sekü ile yere vurup ve haskîler10 melunun baþýný
keserken padiþah terahhum üzere salýverdi. Dürb kaçtýktan sonra leþker-i islam
ganayim ahzinde iken bir melun Frenk, padiþahý tenha bulup þehit eyledi. Badehu
Sultan Ýzzeddin Keykavus bin Sultan Gýyaseddin devletle Konya tahtýna geçti ve
kardeþleri ile envaý muhalefetten sonra padiþahlýk ona karar buldu. Akýbet dakk
marazýyla fevt oldu. Saltanatta kardeþleri külli niza’ ettikten sonra bilittifak erþed-i
ihvaný11 Sultan Alaaddin Keykubat padiþah oldu. Ki bunun zamanýnda Hülagü Ýran’a
azmedip Âl-i Osman’ýn ecdadýndan Ertuðrul Gazi Rum’a [110b]
9

[Celâü: Memleketinden vatanýndan ayrýlma.]
[Haskî: Vaktiyle saray-ý hümayun hidmeti hassasýna memur olan bostancý sýnýfý ve
zabitaný.]
11
[Erþed: Doðru yola diðerlerinden daha karip ve herhal ve hareketi daha doðru ve
daha makbul olan.]
10
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gelip riayet bulmuþtur. Leþker-i Cengiz Han Vilayeti Ýran’a istila bulup ve
Harezmþah kaçýp Ahlat’a geldik de Armanþah Melik Eþref Rum’a firar edip Sultan
Alaaddin Keykubat’tan istimdat eyledi. Ona binaen Harezmþah dahi bir kýþ Ahlat’ta
gezinip evvel baharda azm-i Rum eyledi. Ve bu canipten Sultan Alaadddin Keykubat
azim leþkerle Melik Eþref’i önünce karavul edinip Harezmþah ile cenk etmeye revana
oldu ve Harburt’ta mukatele ve muharebe edip Harezmþah cenkte na-bedid olmaðýn
Sultan-ý Rum muzaffer ve mansur oldu. Ondan Melik Eþref’i, Ahlat’a gönderip ve
kendisi saadetle Gürcistan gazasýna varýp ve nice defa ol kefere-i fecereye guþmal 12
verip badehu Konya tahtýna geçip Kubatabad nam latif bað-ý dilgüþayý bina edip
onda nice zaman îþ u iþret ü nûþla geçinirdi. Ta ki Tekfur-u makhur Ýstanbul’dan
azm-i Konya ettik de varýp Yenþehir’de bi-avnillahi Teâlâ küffar-ý haksara galip
gelip ve o gazada merhum Ertuðrul Bey ve Osman Gazi çokluk bahadýrlýk edip Sultaný Rum’dan riayetler buldular.
Akýbet Sultan Alaaddin Keykubat dahi vefat edip yerine oðlu Sultan Giyaseddin
Keyhüsrev müstakbel padiþah oldu. Tahtýna geçti ve bunun ahdinde müdebbir
kethüdalar çokluk kalmayýp ve Moðol leþkeri Erzurum þehrini alýp katliam ettiler.
Ve Padiþah-ý islam vâkýf-ý hal olduk da intikam için azim leþker cem edip Erzurum
kurbünde Köse Dað’a varýp dernek etti. Ve o canipte Moðol leþkeri gelip zikr olan
daðýn etrafýný ihata ettiler.
Akýbetü’l-emr Padiþah-ý islamýn leþkerine çeþm-i zahm eriþip vakýaya uðradýlar.
Ve kaçýp Konya þehrine geldik de ayrýk padiþah sýhhat bulmayýp mariz [111a] olup
ve o hastalýk ilaç-pezir olmayýp bir iki yýldan sonra vefat eyledi. Ve kesret-i fetretten
Ýzzeddin Keykavus ve Rükneddin Kýlýç Arslan nam þehzadeleri ihtilafa kadir olmayýp
bilittifak iþtirak üzere tahta cülus eylediler. Ki o ahdin þuarasý demiþlerdir:
Nazm:
Hiç kimse görmemiþtir âlemde ay azizan
Bir avrada iki er bir ile iki sultan!
Nesir:
Ve çün bir müddet bu iki kardeþ ver-vech iþtirak-ý memalik-i Rum’da padiþah
oldular ve o eyyamda Hülagü Han, Baðdat’a müstevli olup Halife el-Musta’simbillah’ý
tutup þehit eyledi. Ondan kalkýp Halep üzerine geldi. Ýþbu iki kardeþ maan Hülagü
Han’a varýp buluþtular. Ve Hülagü Han, Haleb’i fethettikten sonra zikr olan Rum
Sultanlarýna enva-ý ihsan edip hilat ve riayetle Rum’a gönderdi. Ve nice zaman bervech iþtirak-ý saltanat edip rüzgâr geçirdiler.
Akýbetü’l-emr ahvalleri deðer gün olup haset bed-nihad tahrikleri ile
mabeyinlerinde niza’ vaki olup Sultan Rukneddin kardeþi Ýzzeddin’i tutup hapis eyledi.
Ki halas olup ve Ýlhan hizmetine varýp nice zaman envaý gurbet u kerbetten sonra
geri Rum’a gelmiþtir. Ki bakiyye-i ahvali merhum Saru Saltýk Dede Rum Ýline geçtiði
destanda bi’t-timam zikr olunur.
Ve billahi’t-tevfik!
12
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[Guþmal: Kulak bükme, terbiye, tedib.]

Ahval-i Ubur-ý Saru Saltýk Dede Rahmetullahi Aleyh ba-Cemaat-i Yörükaný Ýslamiyye ez-Anadolu bi-Rum Ýli ber-Mucibi nakl-i Oðuzname
ber-vechi icmal ve zikr-i inhizam-ý Sultan Merhum Ýzzeddin ennarullahu
burhanehu bad-ý Rum ez-Alicak ve teveccühbaz bi-canibi mülk-ü Rum ve mal u hal
oradan seferha çün Sultan Ýzzeddin Hülagü Han hizmetinden müracaat kýldý. Ve bir
müddet seferler meþakkati ve mekayide-i þedide ve gurbet ü kerbetten ki onun naz-ý
perverd-i vücudu ona mutad deðildi. Bir nice zaman istirahat [111b]
buldu. Bir gün Sahib Fahruddin ile memleket ve devlet babýnda kelimeci
ederlerdi ve Sultan Ýzzeddin Sahib Fahruddin’e eyidir: Biz þimdi Sultan Rukneddin
ile ki sulbi kardeþimizdir musalaha edip muarizat ve münazaat zahiren muhabbet ve
meveddet-i uhuvvete tebdil olundu. Lakin bizim zamirimiz Muineddin Pervane’nin
hilesinden gafil deðildir. Eðer halen düþmanlar keydi defi için biz bir kere dahi Han
hizmetine azimet kýlursavuz bi-nihayet maslahattýr, dedi. Sahib Fahruddin bu reyi
sayýp gördü ve saltanat hazretinin kemal-i hürrem ve hoþyarlýðýna13 dua u senayý
firavan kýldý ve armaðan ve peþkeþler ve cevahirle murassa’ altýndan bezm-i âlâtý ve
eþkun ve kerbuz [?] atlar ve katýrlar tertibine meþgul oldu. Þöyle ki az zamanda
cümle hazýr ve müheyya olundu. Çün feragatle teveccüh muhakkak oldu. Sultanýn
seraperde ve dehlizini Ruziye çayýrýnda kurdular ve müneccimler ihtiyarý ve
mukavvimler rasadý birle Sultan azimet buyurdu. Çün Moðol çerisi ve Sultan
Rukneddin ve Muineddin Pervane, Aksaray’a eriþtiler. Onlarýn düþmanlýk vechile
geldiklerini Sultan Ýzzeddin mesâmiine14 eriþtirdiler. Bu vakýadan mütehayyir ve
serasime olup kendi halinde muztýr ve biçare kaldý. Ki günahsýz bunun gibi çeri
gönderdiklerine sebep ne oldu? Evladýný Sahib Fahruddin mukeddema bu hali malum
etmek için istikbale gönderdi. Ve kendisi hezimet-i azimetine müstaid oldu ve yükyap
ve iskal ve etfalini muhaffalar üzerinde koyup hazýr durdu ve habere muntazýr oldu.
Ondan sonra iþitti ki çün Sahib Fahruddin onlara eriþti vüzeratý ona mukarrer edip
gerek ve gerekmez ihtiyarsýz onu orada alýkodular ve Moðol Sultan’ý, Ýzzeddin’in
caný kastýna cazim olmuþlardýr ve yakýn geldiler, diye Sultan Ýzzeddin fi’l-hal nöker
u ehl ü iyali birle Antalya’ya azmetti. Ýki günden sonra [112a] cevr-i Moðol çerisi ve
Sultan Rukneddin’e eriþtiler. Sultan’ýn baki kalan esbab u davarlarýný Han için tasarruf
kýldýlar ve her ne ki hazenede mevcut idi, mevkuf kodular. Ona deðin ki Növkali
Bahþi ve Bahaaddin Þehinþah Han hizmetinden o mal talebine geldiler. Onlara teslim
ettiler ve Elicak, Akþehir vilayetinde Kara Öyük köyünde ve Sultan Rukneddin,
Altuntaþ köyünde kýþladýlar ve Moðol çerisi her tarafa seðirdime ederlerdi. Ali Bahadýr,
Sevri Hisar’da hayli çeri cem etmiþti ve dilerdi ki Moðol çerisi ve Sultan Rukneddin’e
þebihun eyleye gece kýlavuz yolu yavukladý. Çün erte oldu Sultan Rukneddin buyurdu
ki Moðol çerisi ile Anastaþu [?] geldiler ve ulu çeriye haber ettiler. Katý çok savaþ
ettiler. Ali Bahadýr kaçmaða yüz tuttu ve uç tarafýna düþtü. Çün Sultan Ýzzeddin
Keykavus o haberi iþitti. Ýþi hayra dönmekten ümidi kesildi. Kendisi Fasilus katýna
13
14

[Hürrem: Sevinçli, mesrur; müferrih, dilgüþa]
[Mesamii: Kulak]
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i’lam-ý hal edip ve bir yurt talebine adam gönderdi. Fasilus þöyle ki padiþahlarýn
kerim âdetidir: ehlen ve sehlen ve merhaben, dedi. Sultan Ýzzeddin hazýr ettirdiði
kadar gallere: “Fe iza isteveyte ente ve min maake ala’l-feleki. Fe-gul elhamdülillahi’llezi necceyna mine’l-kavmi’z-zalimin”15, ayetini okuyup “Bismillahi mecraha
ve mürsaha”16 deyip Antalya’dan etfal u iyal u validesiyle Fasilus katýna Ýstanbul’a
gitti. Fasilus onun ikram ve taziminde gayet mübalaða kýldý ve kendüye ve ittiba ve
eþyaýna çokluk tekellüf etti. Ve ulu konukluklar kýlýp çok nimetler döktü ve bahþiþler
verdi. Þöyle ki naz u nimet ve rahata müsteðrak olup vatanlarýný unuttular ve her gün
iþ ü iþrete meþgul oldular. Çün Ali Bahadýr, Konya havalisinde Altunlu Kervansaray’ýnda Emir Ahur Uðurlu ittifakýyla cemiyet edip [112b]
Konya’ya Sultan Rukneddin’i muhasara etmeye vardýk da yolda münhezim
olup uç tarafýna düþmüþtü. Ve uç tarafýnda hiçbir duracak yeri yoktu ve daim uç
Türkleri þerrinden korkuyla yürürdü ki tutup Sultan Rükneddin’e göndermeyeler.
Havaþi ve nökeriyle o dahi Ýstanbul’a Sultan Ýzzeddin hizmetine müteveccih oldu.
Fasilus, onu gayetle hoþ tuttu. Enva-ý kerem ve esnaf-ý niamý birle onu müzeyyen ve
mün’am kýldý ve buyurdu ki geri evvelki gibi Sultan Ýzzeddin hizmetinde ola. Ve
birkaç gün Fasilus Rumeli’nde düþmanlarý zahir oldu. Ali Bahadýr’ý onlarýn define
gönderdi. Ali Bahadýr kelamet ve bahadýrlýðýyla Fasilus’un düþmanlarýný kahreyledi.
Ol vasýta birle onun mertebesi Fasilus katýnda yüceldi vekar u haþmeti ziyade oldu ve
her kerre Fasilus hazenesinden ona hilatler ve mal ve nimet firavan eriþirdi. Bir gün
Sultan Ýzzeddin ve Ali Bahadýr, Fasilus’a eyittiler: Biz Türk tayfasýyýz daima þehirde
durmazýz, taþrada bize bir yer ü yurt tayin olsa. Anadolu’dan bize taalluk-u Türk
evlerin getirip onda yayýlsavuz ve kýþlavuz, dediler. Fasilus Dobruca Ýlini ki iyi devvarý bi-yuharrik-i tendürüst ve ab u havasý hup ev yerleridir. Onlara yer ve yurt verdi ve
Anadolu’daki kendülere taalluk Türk obalarýna el altýndan haber ettiler. Kýþlak
bahanesiyle Saru Saltuk ile Ýznik’e inip Ýzmit’ten Üsküdar’a gelip çok Türk evi geçti
ve hayli zaman Dobruca ilinde iki üç pare Müslüman þehri ve otuz kýrk bölük Türk
obalarý vardý. Fasilus’un düþmanlarýna cevap edip kahrederlerdi. Bir gece Ýstanbul’da
Sultan Ýzzeddin ile Ali Bahadýr iþrete meþgul olmuþlar, esnay-ý tekaddüh de Sultan
Ýzzeddin mukarriplerinden birkaç eblehin diline bu geldi ki çün Sultan, kadim
memleketinden ayrý düþtü. [113a] Ve yemen-i teyid-i rabbani birle Sultan’ýn ittiba u
haþemi17 þimdi çoðaldý. On on iki bin er vardýr. Eðer fýrsat gözleyip Fasilus’u bulursuz
onda ortadan götürüp Ýstanbul’un ve bu memleketin padiþahlýðý bilkülliye Sultanýn
olur. Ondan sonra Anadolu’ya dahi fýrsat bulunur, dediler. Þarapdar-ý kiber-i kidyeti rum idi. Kendi cinsine meyli sebebiyle ertesi katýna varýp bu avazý Fasilus’a setirle
takrir ettiydi. Fasilus, uslu u akil kiþiydi. Bu iþi fil hâl zahir etmedi ve birkaç gün
15

[Mümin Suresi Ayet 28: Yanýndakilerle birlikte sen de gemiye yerleþtiðinde, ‘Bizi bu
zalimler topluluðundan kurtaran Allah’a hamdolsun!’ de.]
16
[Hud Suresi Ayet 41: Gemi, yüzerken de dururken de Allah’ýn adýný anýn!]
17
[Haþemi: Kendisine baðlý, çevresi]
18
[Köþiþ: Çalýþma, sa’y]
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fýrsat gözledi. Fil hâl dersem el götürtürler, diye üþendi. Bir gün bahaneyle Emir-i
Ahur Oðuzlu Beyi ve Ali Bahadýr’ý evine okudu ve tutup demirleyip hapsetti ve
Sultan’ýn Ýstanbul’daki evine müvekkiller gönderdi. Ve birkaç günden sonra Sultan
iki oðlanlarýyla bir berk kaleye gönderip hapsetti. Ve anasýný ki Fasilus’un kýz
karýndaþýydý iki küçük oðlancýklarýyla Ýstanbul’da kendi evinde kodu. Sultan iki büyük
oðlu Gýyaseddin Keykaus ile o kalede mahpus kaldý. Ve Tekfur birkaç günden sonra
Emir-i Ahur’un gözüne mil çekip kör eyledi ve Ali Bahadýr’ý öldürdü. Ve Sultan’ýn ve
Bahadýr’ýn etbaý’ ve eþya ve nökerlerinden kim ki mürtet olup Mesih milletine girdi
aman bulup kurtulurdu. Ve her kim ki Ýslam dinini can sahifesinden nakþedip mürtet
olmadý, Fasilus’un zindanýnda ebet kaldý. Hak Teâlâ Sultan’ýn kardeþine ilham etti.
Sinop’tan Deþti Haný Berke Hana haber gönderip kardeþimi kurtar, diye rica eyledi.
Han-ý Kýrým dahi azim çeri gönderip. Ýttifak o yýl muhkem kýþ oldu. Tuna suyu katý
dondu. Berke Han’ýn çerisi buz üstünden geçip Sultan’ý o kale hapsinden çýkarýp
halas ettiler. Berke Han dahi çokluk çeriyle artlarýnca geldi ve Ýstanbul’u hisar edip
[113b]
Tekfuru inletti. Sonra sulh etti ve Tatar leþkeri Sultaný Berke Han hizmetine
getirdiler / götürdüler. Han ona gayet de izaz ve ikram kýlýp nevazeþ etti ve kerratla
toyluyup onunla kýmýz ve kýmran dolularý içti ve gergi gibi sivri gâlledi [?] yani aslýna
göre riayet etti ve Dobruca Türklerin Saru Saltýk ile Deþt-i Kýpçak’a iletip Sulucad ve
Su’daki Sultana týmar ve Türklere yer ve yurt verdi. Bu halden sonra Sultanýn anasýný
küçük þehzadeler ile Fasilus gemiye koyup denizden Koru yerine gönderdi. Ve ol
yerin Subaþýlýðý mahsulün þehzadelere tayin edip Ana Kapýsýndan düþenliði o Hatuna
verdi. Onun için þimdi dahi zikr olunan kapýya Ana Kapusu derler. Ýttifak bir gün
Ana Hatun kapýya muttasýl olan burç üzerine çýkýp def’i-gam ederken nagah-ý efvah
da gayrý vaki bir haber þayi olup dediler ki Sultana yolda ecel eriþip fevt oldu. Ve Ana
Hatun bu nikbet haberi gerçek sanýp ve tahammülle mecal kýlmayýp bi-ihtiyar kendisini
yere vurup figana baþladý. Akýbet bu musibet ile burçtan düþüp fevt oldu. Fasilus
Kara Feryei ulu kardeþine verdi. Kiçi kardeþi katýna getirdi çün Sultan Ýzzeddin
anasý vakýasýný ve iki oðlancýklarý Fasilus katýnda esir kaldýklarýný iþitti. O hasrette
gece ve gündüz ah edip nagah ve namuratlýk eyyamýna sabretti ve âlem-i gaybetten
bu þiddete bir ferec ola diye umardý. Sonra Berke Han, Karmuk bazý nevahisini dahi
verdi. Çok müddet Kýrým’dan Kara Boðdan iline deðin Müslümanlýktý. Kara Boðdan’da
dahi adýna mescidi durur.
Sultan Ýzzeddin mal-ý hali ve Ýlhanilerin Âl-i Selçuk’a müddet-i medîde
istiladan sonra inkýrazlarý ve Karamanlýnýn haramilik ile tasallutlarý ve nam u
niþanlarý fena olduðu Âl-i Osman [114a] kiþveristanýn icma-ý ümmetle zuhuru ve
akýbet umurlarý cihad u gaza berekatýndan hayr-ý mahzý olduðu bu vecihle vaki
olmuþtur.
Ki çün Sultan Rukneddin Moðol leþkeri muavenetiyle kardeþi Sultan Ýzzeddin’i
Ýstanbul’a kaçýrýp ahir-i kâr-ý müdebbir umuru olan Muineddin Pervane Beyin hýyaneti
ile Moðol leþkeri galebesinden aciz u muztarip olup cemi-i Rum’un mahsulatýný
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Ýlhan’a vermekle ve bizzat yýlda bir Tebriz tahtýna varýp peþkeþ ve itaatle müdada
mümekkin olmayýp ve Moðol Beyleri ona zehir içirip enva-ý zecr ile helak eylediler.
Ve Sultan Gýyaseddin nam küçük oðlaný Konya tahtýna geçirip saltanata bir kuru
namýyla iþtigal edip memalik-i rum’un emvalini Moðol leþkeri tasarruf ettirdi. Ve
Sultanýn, Selçuk Hatun nam hüsn ü cemile hemþiresini nikâhla Ýlhan’a verip ve kendisi
lazým olduk da Tebriz’e varýp Ýlhan’dan riayet bulup def-i i’da ederdi. Ta ki bu esnada
Ermenek Daðlarýnda olan Etraktan Nure Suyu evladýndan Karaman adlý bir harami
peyda olmuþtu. Ve Muineddin Pervane ona týmar verip muti etmiþti. Ve tekrar harabata
baþladýk da mezbur, ekser tevabiiyle katl olunup ve küçük oðullarý bir kalede hapis
kýlýnmýþken Muineddin Pervane, Sultan’dan dilek edip hapisten itlak olunmuþtu. Ve
kýlýç eri olduk da akýbet gerek zâde gerek þûr mazmunu üzere babasý gibi gümrah
olup haramilik ederdi. Ve Sultan Gýyaseddin Küçük, Ýlhan hizmetinde iken mezbur
Karamanoðlu bazý evbaþ ve kallaþiyle fýrsat bulup Konya þehrine müstevli olup erkâný devlet ve ayan hazreti katleyleyip hazayin u emvali firavan tahsil eyledi. Bu esnada
Ýstanbul’dan Berke Han hizmetinde olan Sultan Ýzzeddin’in bazý evladý tekfur hapsinde
kalmýþ idi. Ve ekser vefat edip ahvalleri namalum idi. [114b]
ve Karamanoðlu hile ile bir meçhul Türki peyda edip ve fahirbâd-ý þahane
libaslar giydirip ona Ýstanbul hapsinden kaçan Gýyaseddin Keykavus bin Sultan
Ýzzeddin’dir diye itibar ve iþtihar verip bir bedbaht Cimri, Âl-i Selçuk tahtýna geçirip
kendisi vezaret ve vekalet namýyla istila buldu. Ve o eyyama dek Memalik-i Rum’da
hâlâ Baðdat gibi Acem Defteri yazýlýrdý. Karamanoðlu o tarzýn mahirlerini katledip
iþbu eyyam-ý þerifte mamul bih olan defteri peyda ettirdi. Ki bazý ibarat-ý lazýme
Farisî ile olup ekseri Türkî’dir. Ve çün bu haber-i mevhuþ Ýlhan’a eriþti. Derhal
Ýlhan-ý A’zam Abaka Han, oðlu Oðuz Haný, Sultan Gýyaseddin Küçüðü, Moðol’un
azim leþkeri ve beyleri ile ve Sahib-i A’zam Fahruddin Aliþahi ki Tebriz’de Ýmaret-i
Aliþah onundur, isti’callah Rum’a gönderdi. Ve bu haberi havaric-i hafiyye iþitip
enva-i teaddiye baþlayýp azm-ý firar ettiler. Ve Konya halký mustarip olup cenge
baþladýlar ve havarici þehirden çýkardýlar. Zira a’lamu ulema-i zaman a’ni Konya’da
Kadý ve Müfti olan Siracüddin el-Urmevi bizzat hariciye ok atýp ve katillerine fetva
vermekten havaric kaçýp Cimri, hariciyle Ermenek’e vardý. Ve Ýlhan bu cihetten
Mevlanay-ý mezburu Memalik-i Rum’a Kadýasker etti. Ve Padiþah-ý Rum bu þevketiyle
gelip hayli köþiþ18 ve köþiþten sonra Cimri ile cenk edip Cimri giriftar oldu ve Kýrmýzý
edükten Cimri olduðunu bildiler. Zira Kýrmýzý edük o zaman padiþahlara mahsus
idi. Ve melunun derisini yüzüp ve saman döküp ibret için bilad-ý Rum’da gezdirdiler.
Ve Karamanoðlu’nun tevabi’-i ekser kýlýçtan ve bakýyyetu’s-suyuf Ermenek Daðlarýna
kaçýp nabedîd oldular. Badehu nice zaman def’-i fitneden sonra Gýyaseddin Küçük,
Konya tahtýna geçip [115a] ve Ýlhan-ý A’zamýn haraçgüzarlýðýný ederken ittifak o
zaman Deþt-i Kýpçak’ta Berke Han hizmetinde olan Sultan Ýzzeddin fevt olduk da
oðlu Sultan Mesud’u Berke Han gemiyle Sinop’a gönderip o dahi Tebriz’e Ýlhan-ý
A’zam hizmetine varýp ve Rum saltanatýný ikiye bölüp Sivas’ý tevabiiyle ona verip
Konya’yý tevabiiyle Gýyaseddin Küçük tasarrufunda kaldý. Ve Sultan Gazan ahdine
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dek Rum saltanatýný bu iki padiþah bi’l-iþtirak zabt ederlerdi. Badehuma Sultan Gazan
þeref-i islam ile müþerref olup ve vunik-i din-i mübin-i Muhammed’in sallallahu
aleyhi ve selleme i’tila bulup tavayif-i küffar-ý haksar oldu. Ve Âl-i Selçuk
bakayasýndan Sultan Alaaddin Keykubat’tan Feramirza Ýlhan-ý A’zam Sultan Gazan
hazretlerine varýp Rum Saltanatýný ona takviz eyledi. Ve o dahi gelip Konya tahtýna
geçip bir iki yýl gaza ve cihada iþtigal eyledi.
Ýttifak ol mübarek zamanlarda Osman Gazi Söðütcük serhatinde ad çýkarýp
gaza ederdi. Ve Þeyh Ede Bali aleyhirrahmeti hayli müritleriyle onda sakin olup
Osman Gazi saltanata eriþtiðin ilhamýyla bilmiþti. Ta ki Osman Gazi dahi vakýada
gördü ki bir aðaç göðsünden çýkýp gölgesi yeryüzünü tuttu ve Þeyh hazretlerinin
evinden bir ay doðup bunun koynuna girdi. Ala’s-sabah hazreti þeyhin hizmetine
varýp vakýasýný takrir ettik de þöyle tabir ettiler ki cenabýnýza saltanat müyesser olup
yeryüzüne adalet gölgesini býrakasýn. Lakin bizim kerimemiz nikâhýnýza dâhil ola
gibi derhal Osman Bey kabul edip ve akd-i nikâh ve zifaf kýlýnýp o bânuy-u muhaddere
Sultan Orhan’ýn valideleri olmuþtur. Ve bu âvâze cihaný kaplamýþken Osman Gazi
asla tarzýný þaþýrmayýp ve gaza u cihada meþgul olup zaman-ý feraðatta sayd u þikârdan
hali olmazdý. Hatta o esnada þikâra çýkýp bir imamýn evinde konuk iken gördü ki bir
cild-i kelam-ý kadim [115b]
enva-ý fütühat-ý cemile dahi müyesser ola.
Bi-avnillahi teala temmeti’l-kitab bi-avnillahi’l-meliki’l-vehhab.
Ve sallallahu teala ala Muhammedin ve âlihi ve sahabihi ecmain.
Ve’l-hamdülillahi rabbi’l-âlemin. [116a]”
Sonuç
Bu çalýþma, Dobruca ve Sarý Saltuk hakkýndaki kaynaklar arasýnda yer alan
Seyyid Lokman Selçuknamesi veya Oðuzname’sini konu edindi. Seyyid Lokman
Oðuzname’sinin tek nüshasý Avusturya Milli Kütüphanesinde yer almaktadýr. Eserin
adý geçen kütüphaneden temin edilen nüshasý bugün kullanýlan Türkçe’ye Latin
harfleriyle aktarýldý. Ayrýca eserin bir kopyasý da yine çalýþmanýn sonuna eklendi.
Dobruca ve Sarý Saltuk tarihi hakkýnda Ýbn Batuta baþta olmak üzere
seyyahlarýn dýþýnda Yazýcýzade’nin Tevarih-i Âl-i Selçuk isimli eseri bulunmaktaydý.
Bu kaynaklar arasýnda Seyyid Lokman Oðuzname’si de bulunmaktadýr. Fakat son
yýllarda Ýbn Serraç’a ait eserin çeþitli kütüphanelerdeki parçalarýnýn bir araya
toparlanmasýndan sonra yapýlan çalýþmalar, Sarý Saltuk konusu daha belirgin hale
getirdi. Kitabýn yazarý hem Sarý Saltuk’u hem de halifelerini yakinen tanýmakta ve
onlarda doðrudan görüþüp aldýðý bilgileri de eserine kaydettiðini bizatihi kendisi ifade
etmektedir. Ýbn Batuta’dan da önceki bir vakitte, kitabýný yazmýþ ve Sarý Saltuk’un
yaþý ve ölüm tarihini de kaydetmiþ. Ýbn Serraç’ýn Tuffah ve Teþvik adýyla tespit edilip
çalýþma yapýlan eser de yer alan bilgiler, Seyyid Lokman’ýn aktarmýþ olduðu bilgilerin
doðru olduðunu göstermektedir.
Dobruca ve Sarý Saltuk tarihi hakkýnda yürütülen birçok çalýþma, kaynaklarýn
tetkikini yaparken bilimsel olmaktan uzaklaþmýþ ve siyasi kararlarý veya kararlarýn
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doðrultusunda bazý sonuçlara varmak istemiþler. Fakat bu giriþimler, sonuçsuz
kalmaya kalacak ama bu çevrelerin fikir ve görüþlerinin doðruluðuna inanan ya da
siyasi bir program olarak inandýrýlanlarýn düþürüldükleri zayýf ve savunmasýz halleri,
kurmak istediklerinden daha büyük bir zarar vermektedir. Dönemsel olarak inþa
edilen bilgiler, deðiþime uðrayan dönemin ardýndan daha büyük bir zaaf oluþturur.
Bunun için modern dönem tarihçiliði ve bunun inþa süreçlerinin oluþturduðu yöntem
ve yaklaþým, söylenildiði ve düþünüldüðü gibi bilimsel deðil, belki tam aksine tarih
inþa merkezinin arzuladýðý, siyasi, ideolojik kurgusunun parçasý hatta buna hizmet
eden bir araçtýr. Bu nedenle geçen yüzyýlda Dobruca etrafýnda ve daha dar olarak
Sarý Saltuk üzerine yürütülen çalýþmalar, Dobruca’nýn yeni kazandýðý coðrafik ve
siyasi sýnýrlarýyla ilgilidir. Mümkün mertebe ilgili çevreler, kendi siyasi meþruiyetlerini
ve derin, köklü izleri sürerek Dobruca’nýn yeni statüsünü makul ve meþru kýlmaya
çalýþmýþlar.
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