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Mihai Tiuliumeanu 

HANUL CANTEMIR MÎRZA ȘI TĂTARII DOBROGENI 

În decurs de doar câțiva ani, la începutul veacului al XVII-lea, celebrul 

Cantemir Mîrza, conducătorul nogailor din Bugeacul turcesc, a purtat două bătălii 

decisive în Dobrogea, în preajma Babadagului. Prima, despre care avem informații 

precise, purtată la momentul culminant al gloriei sale, împotriva hanului Ghirai1 

din Crimeea, a cărui autoritate o contesta; a doua, aproape neștiută, în punctul cel 

mai de jos al nenorocirii sale, purtată împotriva turcilor, foștii săi protectori. 

Povestea acestui mîrzac din neamul Manghiților2, rebelul care a nesocotit 

puterea hanilor Crimeei, care a schimbat patru domni în Moldova3 și a băgat 

spaima în regatul Poloniei, guvernator de Oceakov, stăpân peste Akkerman și 

Bender o vom înfățișa în rândurile de mai jos. O viață și un destin legate, în parte, 

de istoria pământului românesc dintre Dunăre și mare.  

 

 

                                                           
1 Dinastia Ghirai, care a condus Hanatul Crimeei de la întemeiere și până la sfârșitul acestuia (1427-

1783) susținea faptul că are o linie genealogică neîntreruptă, care cobora din Ginghis Han, 

considerându-se urmașii direcți (turcificați și islamizați, ce-i drept) ai lui Juji, fiul marelui han. 

Ghiraii din Crimeea se considerau moștenitorii legitimi ai Hoardei de Aur, imperiul stepelor, care a 

dominat o vastă regiune cuprinsă între Asia Centrală și Estul Europei, în secolele XIII-XIV. Din 

acest motiv, până la sfârșitul hanatului de Crimeea, Ghiraii s-au intitulat conducători ai Hoardei de 

Aur, sau ai Marei Hoarde (Ulufi Orda). 
2 Nogaii, vorbitori ai limbii turcice chipceak, diferită întrucâtva de limba tătarilor din Crimeea (vezi 

Henryk Jankowski, Tatars and Noghai in Turkey, www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html, se 

diferențiau de aceștia și prin trăsăturile mongoloide mai pronunțate, modul de viață seminomad, 

structura socială tribală și tradițiile mai apropiate de regiunile Asiei Centrale. Nogaii locuiau în 

regiunile de stepă din nordul peninsulei Crimeea, formând o confederație de 18 triburi, în cadrul 

căreia locul cel mai de seamă era cel al Manghiților (Mansur). Mîrzacii, conducătorii nogailor, 

participau la alegerea hanului Crimeei, însă recunoșteau doar formal autoritatea acestuia.      

Începând cu secolul al XVI-lea, când hanul a început a fi impus de la Istanbul, nogaii, în special 

manghiții, au contestat frecvent legitimitatea acestuia. 
3 La ordinul turcilor, Cantemir a impus cu hoardele sale de nogai nu mai puţin de patru domni în 

Moldova: pe Ştefan Tomşa al II-lea în 1612, pe Alexandru Iliaş în 1620, pe Miron Barnovchi în 

1626 și, încă o dată, pe Alexandru Iliaş, în 1631. Miron Costin spune că hanul Cantemir se afla în 

mare prietenie cu Miron Barnovschi, în timpul căruia (1626-1629, 1633) nu a prădat niciodată 

Moldova. În 1631, Cantemir i-a adus lui Moise Movila firmanul de mazilire, după ce stabilise la 

Ţuţora „ca un adevărat paşă”, cf. Miron Costin, op. cit., 210-10. 

http://www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html
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Cantemir Mîrza - beilerbey de Oceakov 

În anul 1621, Cantemir Mîrza, conducătorul nogailor manghiți, care se 

remarcase în timpul luptei de la Țuțora4, a primit din partea sultanului Osman al-II-

lea postul de beilerbey al Silistrei/Oceakov.5 Era pentru întâia oară când 

conducerea acestei provincii, atât de importantă pentru stăpânirea otomană la 

Marea Neagră, era încredințată altcuiva decât unui general turc, fapt care 

demonstrează faima și prețuirea de care se bucura Cantemir Mîrza. 

Hanul Cantemir nu s-a deplasat la Silistra, unde se afla oficial sediul 

beilerbeilîk-ului, stabilindu-și cartierul general la Akkerman6, mai aproape de 

teritoriile poloneze, ținta expedițiilor de jaf ale nogailor. În următorii ani, Cantemir 

și-a format o bază a puterii semi-independentă în Bugeac, sub protecția turcilor. 

Nogaii săi reprezentau singura apărare în zona Dunării împotriva raidurilor 

cazacilor și, în același timp, erau adversari ai hanilor din Crimeea, pe care sultanul 

încerca a-i ține sub ascultare. 

Conflictul dintre nogai și tătarii din Crimeea s-a acutizat odată cu venirea la 

putere a hanului Mehmet al III-lea Ghirai (1623), al cărui frate, excentricul Șahin7, 

a fost numit qalga, moștenitor legitim. Cei doi frați s-au lovit imediat de opoziția 

mîrzacilor nogai, cel mai important dintre aceștia fiind Cantemir Mîrza. În anul 

următor, turcii s-au răzgândit și au încercat să-l reîntroneze pe Janibeg Ghirai, 

fostul han, însă frații Mehmet și Șahin au refuzat să se supună, ocupând portul 

turcesc Caffa. Sultanul a fost nevoit să cedeze, fapt care nu se mai întâmplase în 

trecut, însă această umilință nu a fost ușor uitată. 

                                                           
4 Lupta de la Țuțora (17 septembrie - 7 octombrie 1620), în care forțele turco-tătare, conduse de 

Iskander Pașa, beilerbeyul de Oceakov și Cantemir Mîrza au înfruntat armata poloneză, sprijinită de 

domnul Moldovei, Gaspar Graziani. Polonezii au fost înfrânți categoric, datorită, în mare parte, 

nogailor lui Cantemir Mîrza. Nogaii au  luat o mulțime de prizonieri importanți, printre care Bogdan 

Hmelnițki, viitorul hatman al zaporojenilor, închis pentru următorii doi ani la Istanbul.    
5 Darius Kolodziejczyc, The Krimean Khanate and Poland-Lithuania, Leiden, 2011, p. 130 
6 Cetatea Albă 
7 Șahin Ghirai fusese pentru o vreme în slujba șahului Iranului, Abbas cel Mare, inamicul principal 

al turcilor în părțile asiatice. Luptător viteaz și priceput conducător de oști, dar ușuratic și capricios, 

Șahin Ghirai nu se bucura de încredere nici la Istanbul, nici în Crimeea, unde era bănuit a simpatiza 

cu schismaticii șiiți din Persia, iar cu atât mai puțin printre mîrzacii nogai. Numirea sa ca și qalga a 

fost un compromis acceptat de turci, atâta vreme cât Mehmet Ghirai se afla în grațiile marelui vizir 

Husein Pașa. 
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Nogai din Bugeac 

În perioada următoare, temându-se de un atac al turcilor, Mehmet Ghirai a 

încercat apropierea de Polonia, de Moscova și chiar de Persia. Fratele său, Șahin, a 

reușit să încheie o înțelegere cu hatmanul Calenic Andreievici, conducătorul 

cazacilor zaporojeni. Cei doi s-au întâlnit și au bătut palma la Karayteben, un 

târgușor în care tătarii și cazacii făceau schimb de mărfuri.8 Tătarii contau pe 

ajutorul cazacilor împotriva turcilor, cazacii sperau pe sprijinul tătarilor împotriva 

Poloniei.  

(continuare în ediția printată) 

 

 

 

                                                           
8 Mihailo Hrușevsky, History of Ukraine-Rus’, vol. 7, The Cossack Age to 1625, Edmonton-

Toronto, 1999, p. 412 
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Nicolae C. Ariton 

SULINA - MISTERUL HOTELULUI CAMBERI 

 

Legiuni întregi de turiști călătoresc către Delta Dunării.  

Sosesc la Tulcea cum pot, mai puțin cu trenul, care a devenit un mijloc de 

transport exotic și greoi, ceva între căruța cu coviltir și alunecarea unui melc (nu 

atât de lin, ci atât de încet). Odată ajunși în Port (pe Faleză, cum îi spun tulcenii), 

toți se îndreaptă către Gara Fluvială, care este mai la vale de cea feroviară și își 

aleg unul din vapoarele de pasageri, nave rapide sau semirapide (care se numesc 

catamarane, adică în traducere aproximativă, „lemne legate”, din tamilă, 

kattuamaran).  

Se înciorchinesc pe punțile și în cabinele acestora, pornind către Chilia Veche 

(cei care doresc izolare), Sf. Gheorghe (cei care doresc autentic deltaic) și Sulina 

(care nu prea știu ce vor, dar au auzit că este ultimul oraș de pe Dunăre, că are un 
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cimitir de pirați, pensiuni colorate și un hotel vechi, abandonat, chiar în centrul 

orașului).  

Ne alăturăm și noi ultimilor, preferând călătoria cu nava de pasageri, care după 

aproximativ patru ore de călătorie, ne expluzează pe chei (aici nu se mai numește 

faleză) și, personal, am prima revelație că nu mai există nici un soldat înarmat (așa 

cum existau până 1989 și puțin după aceea), care să-și verifice buletinul de 

identitate pentru că Sulina era și este zonă de frontieră. Dar noi nu suntem simpli 

turiști, am sosit în singurul oraș și Delta Dunării ca „detectivi prin Tulcea veche” 

într-o misiune specială, aceea de a dezlega misterul hotelului Camberi, situat chiar 

pe strada I a orașului.  

 

Aflat cam la mijlocul distanței dintre cele două extremități, hotelul este o 

clădire cu două etaje, complet abandonată, ajuns într-o stare înaintată de degradare, 
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încât se pune întrebarea dacă s-ar mai putea salva printr-o reparație capitală, 

putreziciunea și rugina ajungând până la structura de rezistență. Singurul lucru care 

a mai rămas neatins și își păstrează farmecul de odinioară, sunt cele două balcoane 

de fier forjat, care se întind, unul pe toată lungimea catului I al fațadei, cel de-al 

doilea, mai mic, la etajul II.  

Aceasta pare de-a dreptul miraculos,  în condițiile în care în Tulcea, de 

exemplu, aproape toate clădirile vechi au balcoanele tăiate de mult și trimise la fier 

vechi pe motiv că amenințau să le cadă în cap trecătorilor. 

Majoritatea turiștilor trec nepăsători pe lângă această adevărată casă a 

fantomelor, poate și pentru faptul că este plină România de asemenea clădiri vechi,  

frumoase și abandonate, situație de care nici Sulina nu avea cum să facă excepție, 

fostul hotel Camberi fiind în aceiași stare cu alte clădiri sulinene.  

Aproape nimeni nu știe însă că acești pereți, gata să se prăbușească, adăpostesc 

poate cele mai interesante povești ale unui oraș, care el însuși este o adevărată 

poveste. Iată un mic fragment, scris de autorul Zaharia Potârniche, publicat în 

volumul său „Amintiri din Europolis”, 2014: 
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„...Despre hotelul Camberi, care a mai rămas și astăzi, scăpat de urgia rusească 

din 1944, toată lumea știe că era singura clădire cu două etaje din oraș, fiind însă 

dominat ca înălțime de turnul uzinei de apă și de farul de lângă spitalul CED, dar și 

de catedrală. Odată cu bodega și hotelul familiei de greci Camberi, ce-și aveau 

locuința chiar în spatele acestuia, începea de fapt vadul comercial al orașului. 

Restaurantul și bodega respectivă nu era pentru oameni de rând.  

(continuare în ediția printată) 
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Mihai Tiuliumeanu 

SARI SALTIK BABA - DERVIȘUL RĂTĂCITOR 

Partea I 

Sarı Saltık Baba, un derviș9 luptător pentru credință (gazi) și un sfânt, venerat 

deopotrivă de musulmani și creștini este, fără îndoială un personaj fascinant, în 

jurul cărui s-a țesut o întreagă legendă. Nu cred să fi trăit pe pământul românesc un 

alt erou ale cărui fapte să fi devenit subiectul unei epopei, care să fi stârnit atâta 

interes și, în același timp, atâtea controverse, dar care, odată cu trecerea timpului, 

să fi căzut într-o mai mare și mai nedreaptă uitare decât Sarı Saltık.  

Povestea faptelor sale s-a pierdut în iureșul evenimentelor prin care Dobrogea 

a trecut de-a lungul veacurilor, însă amintirea sa a supraviețuit măcar prin 

denumirea locurilor pe care turcomanii (turcii oguzi) așezați în regiune, în secolul 

al XIII-lea, le-au botezat cu numele său, cinstind astfel memoria celui care le-a fost 

părinte (baba): Küçük Sarı10, Sarı Göl11, Sarı Nasuh12, Sarı Yurt13 sau Baba 

Saltık14. 

* 

Foarte puține surse istorice fac referire la adevăratul Sarı Saltık, despre care se 

spune că a condus primele grupuri de coloniști turci în Dobrogea, în a doua 

jumătate a secolului al XIII-lea. Sursele persane contemporane nu amintesc nimic 

despre vreun grup de turci anatolieni, care au migrat spre regiunile balcanice și cu 

atât mai puțin despre un personaj pe nume Sarı Saltık.  

                                                           
9 Teremenul derviș, de origine persană, desemnează un mistic musulman care a ales calea sufi, a 

interpretării filosofice, mistice a Islamului. Dervișii propovăduiau toleranța și iubirea necondiționată 

de Dumnezeu, fiind recunoscuți pentru sărăcia și austeritatea în care trăiau.  
10 Küçük Sarı (Sari cel Mic) sau Küçük Köy (Satul lui Küçük) - conform tradiției, Küçük Abdal a 

fost unul dintre dervișii cu care Sarı Saltık ar fi călătorit în Dobrogea - numele satului Sarichioi 

(Jud. Tulcea), în secolul al XVII-lea, amintit de Evlia Celebi în Călători străini, vol. VI, p. 389 
11 Sarı Göl (Balta lui Sari), satul Sarighiol de Deal, în Podișul Casimcei, jud. Tulcea 
12 Sarı Nasuh (Credinciosul Sari), satul Sarinasuf în jud. Tulcea 
13 Sarı Yurt (Casa lui Sari), sat aflat între Aydin și Inan Ceșme, cf. Arhiva Dobrogei, 1919, p. 143 
14 Baba Saltık, Babadagul de astăzi, amintit cu acest nume de Ibn Battuta, care a vizitat orașul la 

1330 
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Primele mențiuni despre migrația mai sus pomenită datează din prima jumătate 

a secolului al XIV-lea și aparțin istoricilor greci Georgios Pachymeres și Nikephor 

Gregoras. Aceștia povestesc faptul că un grup numeros de turci au căutat refugiu în 

Împărăția romanilor15, la jumătatea secolului al XIII-lea, împreună cu sultanul 

Izzeddin Kaikaus al II-lea, alungat de pe tronul de la Konia16.  

Primul care menționează implicarea activă a lui Sarı Saltık în aceasta migrație 

este cronicarul turc Yazıcıoğlu ‘Ali, autorul lucrării Istoria Selgiucizilor (Târîh-i 

âl-i Selçuk), scrisă în prima jumătate a secolului al XV-lea. Prima mențiune a lui 

Sarı Saltık ca derviș și sfânt o găsim în Tuffah al-Arwah, o colecție arabă de 

legende ale sfinților, compilate de Kamaluddin Muhammad al- Sarraj, precum și în 

jurnalul călătoriei lui Ibn Battuta, ambele din secolul al XIV-lea.  

În contrast cu zgârcenia surselor istorice, există o întreagă tradiție orală, o 

mulțime de povești despre viața lui Sarı Saltık, despre miracolele și aventurile sale 

fantastice, despre luptele și faptele sale eroice. Cea mai importantă scriere, care 

adună laolaltă tradiția orală despre Sarı Saltık și așezarea turcilor în regiunile 

europene este Saltıknâme, o creație literară de mari dimensiuni, o o epopee, o 

scriere hagiografică, o „carte a minunilor”înainte de toate. 

Saltıknâme a fost compilată undeva între 1473 și 1480 de Ebu’l-Hayr-el Rūmī, 

pentru sultanul Cem17, fiul lui Mehmet al II-lea și s-a bucurat de un mare succes, 

fiind reprodusă în câteva sute de exemplare până la sfârșitul secolului al XVI-lea.  

                                                           
15 Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων (Basileia tôn Rhōmaiōn), adică Împărăția romanilor este numele 

Imperiului Roman de Răsărit, folosit official, începând cu secolul al IV-lea, când împăratul 

Constantin cel Mare a mutat capitala pe malurile Bosforului și până la căderea sa definitivă în 

stăpânirea turcilor, în secolul al XV-lea. Oamenii de rând se numeau pe sine Ῥωμιός (Rōmiós) - 

romei (adică romani vorbitori de limbă greacă), iar pentru împărăție foloseau termenul mai scurt, 

Ῥωμανία (Romania). Termenul „bizantin” este o invenție târzie, de secol XVII: în anul 1648, începe 

publicarea colecției de izvoare Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, iar în 1680, Du Cange 

publică lucrarea Historia Byzantina, popularizând astfel termenul de bizantin printre scriitorii 

francezi. Termenul va fi acceptat oficial de comunitatea academică abia în secolul al XIX-lea.         

În acest articol vom folosi denumirea de romani, romei și imperiul, împărăția romanilor sau Rum, 

numele sub care era cunoscut Imperiul roman de răsărit în lumea islamică, încercând a face astfel 

cât mai autentică călătoria noastră în timp. 
16 Konia/Iconium - capitala sultanatului turc selgiucid fondat în secolul al XI-lea în Asia Mică 
17 Saltıknâme a fost compusă de Ebu’l Hayr-el Rūmī între anii 1473 - 1480, la cererea lui Cem 

Sultan. În timp ce Mahomed al II-lea se afla în campanie împotriva turcmenilor conduși de Uzun 

Hasan, l-a trimis pe fiul său la Edirne (Adrianopol), în partea europeană a Imperiului otoman.     
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O altă sursă importantă este lucrarea Vilayetnâme-i Hacı Bectaș, una dintre 

cele mai importante culegeri de povestiri asociate cu tradițiile bectaș. Compusă în 

limba turcă, undeva la jumătatea secolului al XV-lea, rescrisă și completată în 

secolele următoare, Vilayetnâme - povestea vieții și faptelor lui Hacı Bectaș Veli, 

cel mai cunoscut dintre sufiștii18 turci - cuprinde, în câteva capitole, o parte a 

legendelor despre Sarı Saltık, cel care a răspândit învățăturile bectaș în regiunea 

Balcanilor și în Dobrogea. 

O altă scriere, care s-a bucurat de o mare popularitate, însă trebuie luată cu 

destule rezerve este lucrarea lui Evlia Celebi19, Seyahatnâme, un jurnal în care 

autorul a însemnat impresii din timpul călătoriilor sale în provinciile Imperiului 

otoman, în secolul al XVII-lea. Lucrarea conține informații prețioase despre viața și 

faptele lui Sarı Saltık, culese, în cea mai mare, din tradiția orală bectaș. Interesant 

este faptul că autorul menționează trei surse scrise, pe care le-ar fi folosit în 

documentarea sa, nici una păstrată până azi, ba chiar considerate îndoielnice de unii 

istorici. Prima dintre acestea este numită Faptele lui Sarı Saltık (Saltıknâme), scrisă 

de „Yazıcıoğlu din Gelibolu”.  

„Chiar și Yazidjioglu din Gelibolu20”, spune Evlia Celebi, „autorul operei 

numite Muhammediye21, a descris în cartea sa meritele și noblețea lui Saltuk-Bay-

Sultan, pentru că ei, fiind din aceeași vreme cu Cuceritorul, au fost mai apropiați de 

Hacı Bectaș și de Sarı-Saltuk, de aceea, au descris cu amănunte viețile lor.”22 

                                                                                                                                                                 
Cem s-a arătat interesat de legendele despre Sarı Saltık, care circulau în regiunea Balcanilor și i-a 

cerut lui Ebu’l Hayr-el Rūmī să adune toate poveștile într-o carte. Rūmī a călătorit prin Rumelia și 

Anatolia, adunând în Saltıkname tradițiile orale pe cale le-a cules. 
18 Sufismul, învățătura minții, reprezenta latura mistico-ascetică a islamului. Sufiștii erau înclinați 

spre contemplație și spre interiorizarea trăirilor religioase. 
19 Evlia Celebi (1611-1684), sfetnic (musahib) al sultanului Murad al IV-lea (1623-1640), provenea 

dintr-o familie cu mare influență la Istanbul. Unchiul său, Melek Ahmed Pașa a fost mare vizir 

(1650-1651), apoi pașă de Silistra (1651-1658). Evlia a călătorit în toate provinciile Imperiului 

otoman, fie în calitate de gardă personală a unor demnitari, fie din proprie inițiativă, pentru 

satisfacerea dorinței de cunoaștere. Între 1651-1656 a făcut mai multe călătorii în Bulgaria și 

Dobrogea, însoțind armatele otomane în diferite campanii militare. Însemnările sale de călătorie, 

completate ulterior și întregite, au fost cuprinse într-o vastă lucrare, Seyahatname, care însumează 

aproape 7000 de pagini, tiparite în 10 volume masive. 
20 Galipoli 
21 Carte închinată vieții lui Mahomed, de Yazidjioglu Mehmed Bidjan (sec. XV) 
22 Evlia Celebi, Seyahatname, Vol. III, 366, în Călători străini, vol. VI, pp. 393-394 
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Lucrarea citată de Evlia Celebi, ori s-a pierdut, ori autorul face o confuzie între 

Yazıcıoğlu Mehmed și prezumtivul său frate, Yazıcıoğlu ‘Ali, autorul mai sus 

menționatei Istorii a selgiucizilor, care conține unele referiri la Sarı Saltık.  

Cea de a doua sursă citată, Cuceririle hanului Tohtamış (Fütûhât-ı Tohtamış 

Hân), este la fel de îndoielnică sau este posibil ca Evlia Celebi să o citeze fără să o 

fi citit, de vreme ce multe dintre referirile sale la hanul mongol și faptele acestuia 

sunt inexacte și par a aparține, mai degrabă, tradiției orale.   

Cea de a treia sursă este o altă istorie a faptelor lui Sarı Saltık, numită tot 

Saltıknâme, scrisă de (Koca) Kenan Pașa, “beylerbeiul de Özü (Oceakov)”: 

„Pe când Kenan Pașa23 a fost valiu de Oceakov, el a stat câțiva ani la Babadag 

pentru pază și, adunând una câte una din opera lui Yazidjizade și din alte lucrări 

privitoare la cucerirea hanului Tohtamîș24 toate despre viața lui Sarı-Saltuk-Sultan 

și despre luptele sfinte pe care le-a purtat, schimbându-și înfățișarea, le-a descris pe 

patruzeci de pagini, în așa fel încât nu poate fi explicat cu graiul. Este o istorie 

numita Saltuk-Name, ușoară, plăcută la citit, cu versuri și cu însemnări pline de 

elocvență. De fapt, răposatul Kenan Pașa fusese și caligraf. <Cartea> scrisă <cu 

litere> înflorate, în formă de cuie de fierari, care par niște rubine.”25 

La fel ca și în cazul celor precedente, nici această lucrare nu este cunoscută, la 

fel cum și paternitatea lui Konan Pașa este discutabilă.  

În afara celor trei surse menționate anterior, Evlia Celebi amintește „multe alte 

lucrări istorice” care conțin detalii despre viața lui Sarı Saltık, unele scrise „chiar de 

greci”, care susțin faptul că dervișul venerat ca sfânt a fost ucenicul lui Hacı Bectaș 

și a trăit în timpul sultanului Osman.  

În ceea ce privește tradiția orală, lui Evlia Celebi îi revine meritul de a fi cules 

cele mai multe dintre legendele răspândite printre dervișii bectaș din Dobrogea.     

În volumul al doilea al Seyahatnâme, Evlia povestește despre lunga perioadă de 

timp pe care a petrecut-o la Capul Caliacra, între 1641-1642, după un naufragiu pe 

                                                           
23 Kenan Pașa, valiu de Oceakov (Silistra) pe vremea domniei sultanului Murad al IV-lea, (1623-

1640) 
24 Tohtamîș, han al Hoardei de Aur (1377-1395) 
25 Evlia Celebi, Seyahatname, Vol. III, 366, în Călători străini, vol. VI, pp. 393-394 
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Marea Neagră26. Evlia și patru dintre sclavii săi, care au supraviețuit scufundării 

corabiei, au fost adăpostiți și îngrijiți, până s-au refăcut, de către dervișii bectaș, 

care își aveau lăcașul de cult în apropierea stâncilor de pe țărmul mării, acolo unde 

Sarı Saltık săvârșise una dintre faptele sale de legendă.  

La Capul Caliacra, într-o chilie a mănăstirii Keligra Sultan, Evlia Celebi a 

petrecut 8 luni, recuperându-și sănătatea și purtând, după spusele sale, „conversații 

pline de încântare” cu dervișii bectaș.  

 

Derviși așezați sub copac, Isfahan, sec. XVII 

Lăcașul era locuit la acea vreme de peste o sută de derviși, care își petreceau 

timpul citind din Coran și făceau cele cinci rugăciuni zilnice în interiorul moscheei. 

Evlia Celebi spune că, adeseori, a servit acestora ca imam27 sau muezin28. 

 

(continuare în ediția printată) 

 

                                                           
26 Povestea naufragiului, în vol. II din Seyahatname, în The travels of, vol. II, p. 67-70 
27 Imam, aici cu sensul de cel care conduce rugăciunea colectivă 
28 Cel care cheamă credincioşii, din vîrful minaretului, la rugăciunile zilnice 


