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Bu

Müslman Türkle rasınd gazihaytı menkıblr, şiirle, romanl ve lmer konu
olan Seyid Batl Gazi,
doİduİu yer hakındi
farklı görüşler ne olursa olsun mezarın bulndİu
yer itbaryle Eskişehirl bir ismdr. Onu misyonu
yönüde Eskişehirl diİer büyk ismler yani Yuns
Emre ve Nasredin Hoca ile birlkte düşünmek doİru
olacktır. Nasıl Yuns Emre, evrnsl sevgi anlyışıyla
bu coİrafyd birlk ve dirlk krin kurcs olmuş;
Nasredin Hoca hikmetl nüktelriy zor zamnlrı
insalrı hayt baİlayn bir fonksiy üstlenmişse
Batl Gazi de sadec savşçı yönüle deİil bilgn ve
erdmli kişilİiyle de benzr bir fonksiyu üstlenmiştir.
stelik bu üç ismn tesir sadec Anadoluy da sınrl
kalmış, doİu ve batıd, Orta Asyadn Endülse çok
geniş bir coİrafyd etkil olmuştur.
ismlern

diİer

nemliö özeliİi ise; halk birlkte
olmayı, onlar bütnleşmeyi başarmış olmarıd.
Bu başarı, Anadolu birlk ve dirlİin saİlanmsıd
ve Selçuk’nu daİılmasnd, beylikr halindek
parçlnmd sonra Osmanlır bayrİı altınd
yenid birleşmeyi saİlamıştır. Bu yüzden Anadolu
geçmişin incelyr, bu üç ismn tarihsel kimlİin ve
misyonu el alırken aynı zamnd bu birlk krin
hayt buldİu Eskişehir de bu anlmd bir
ayırmk durmnaıl.
pay

Adı ve şeceresi
Batl

Gazin asıl adı Arap kaynlrı göre
Abdulah yahut bdulahA Caferdi. Ebu Hüseyin,
Ebu Muhamed, Ebu Yahy şeklinde de anıldİı
görül. Türkle arsınd ise onu kahrmnlıİın
belirtn Batl sıfatyl anılr. Yine Gazi, Seyid
Batl Gazi, Cafer, Muhamed Cafer, Cafer
Gazi gib ismlendr de yapılmştır. Doİum
tarih muhteln 674/680dir.
Batl

Gazin

bası

Malty

Serdaı

olark

sıkça eçmsi,
g
nuo ub coİrafyd ekp çok avş
s a
katıldİı ve üykb aş
b arıl azndıİ
k ı onucs
doİurmaktdı.

Halkın Gözüyle Battal Gazi
Batl azi,
G
çıkmş ve
hem Arap hem
rastlnı. Yani
destan kahrmnı
menkıblrd anltı haytı

halk rasınd menkıbvi
öyle tanımştır.
Bizans hem de
o, her
olark anılr.
şöyle özetlnbir:

kişilİiyle
Bu anlmdki
Türk kaynlrıd
üç milet
Onu

öne
anltım
tarfınd

da

bir

Türkçe

bilne Hüseyin aziG ir.d Anesi Saide Hatun, eşi
amcsın kız Zeynp anımdr.H

Hz. Peygambr, irb gün oturmş vahiy beklmtdir.
Gelmyinc çok zülr. Abdülvahp Gazi onu
üznts
gidermk
içn
ona
Anadolu
Tarihi Kişiliği
güzelikrnd bahsedr. O kadr güzel anltır
ki peygambrin kalbi bu toprakl meyldr. O
Kaynklrı çoİu onu, VI. asırd Emevilrn
esnad Cebrail bir vahiy getir. Buna göre Alah,
Bizans (Rum)a karşı açtıklr savşta ün salmış bir
resulün bu meylind dolayı o topraklı ona
Arap kahrmnı olark kabul edrl. Fakt o, dah
nasip edcktir. ğki yüzıl sonra onu soyunda
çok bir Türk kahrmnı olark kabul görmüştür.
Maltyd bir yiİit dünya gelck adı Cafer
Bu dönüştürmeni haklı sebplrind de söz
olack, Anadoluy fethdck, kilser yıkp yerin
edilmr. Çünk Batl Gazin mücadelsin
mescitlr ve medrsl yapck ve ğstanbul
gerçklştiİi coİrafy Anadolu coİrafysıd. Bu
kapısn o açcktır.
yüzden ğbnülArap asıl deİildr. Ayrıca o dönem Emevi ordus
Bu rivayet sözü ediln Cafer isml kişi Batl
içnde çok sayıd Türk bulnmaktdır. Bu yüzden
Gazidr. Bekln zamn gelir ve Batl Gazi doİar.
büyk bir ihtmale Türkt. Zaten Anadolu halkı da
Batl, o zamnki adıyl Cafer, üç yaşına geldiİinde
onu asırl boyunca bir Müslmanbası Hüseyin Gazi av çıkar. Düşmanlrıy
bir gazikarşılaşır ve girştiİi mücadel ölür. Böylec Batl
Gazi çok küç yaşta yetim kalır.
Batl Gazin yaşadıİı zamn,
kaynlrı çoİuna göre, Emevilr
devri yani VI. asırd. Halife
Abdül Melik bin Mervan tarfınd
Mis
Valiİine
tayin
edilmş
(685Bin
Mervan
oİlu
Meslmni
kumandsıi
Emevi
ordus
içersnd ğstanbul kuşatmsınd
(717karşı
yürtlen
mücadelr
vefatın kadr aktif rol almıştır.

bizat

Onu,

Anadolu
katıldİı

olark önetiİ
y i pek
vardı. ğlgil
Kayseri, Afyon ve
yöresi; yine Suriye

coİrafysınd
veya

kumand

çok muhareb
kaynlrd alty,
M
bilhas Eskişehir
bölgesin adı
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Eğitimi ve Mücadeleleri

başına sarylı
Adaleti ve ömerti.c Herks eşit davrnı.
gözetir ve koru. Zayır, çocuklar
kaldırmz. Din inaçlrı çok kuvetlidr.
hayt yaşar, kazndıİı
almz.

Batl Gazi ub süreçtn sonra ilm tahsilne başlar.
Menkıby göre dört kutsal kitabı da okur. Tefsir
ve hadis öİrenim görü. Büyk bilgner arsın
katılr. Sonra silahşorluİa meyldr. At sürmeyi,
süng oynatmı, kılç kulanmyı ve güreş tumayı
öİreni. Böylec yiİit bir cengavr olur. Bu süreçtn
sonra ilk işi basın düşmanlrı öldürmek
olur. Bun üzerin düşmanlrı Malty sefr
düzenlr. O, yalnız başına düşmanlrı karşılar.
Arkadşların sınrl yardım ile büyk bir orduy
hezimt uİratı. Bunda sonra ün hem ğslam
ülkerin hem de bütn Anadoluy yaılr. O artık
herksin büyklİün kabul etiİi bir yiİitr. Devrin
en önemli kahrmnlıd bir olan Ahmeri yenr.
Bu olaydn sonra, kuvetind dolayı, Batl diye
anılmy başlar. Haytı bunda sonra savşlar
devam edr. Tam bir destan kahrmnı olark yalnız
başına ordula saldır ve onları bozguna uİratı.

Erdemli Kişiliği
Batl azi,
G
milet gözünde sadec kahrmnlıİıyla
bilnmez. O, her bakımdn tam bir model şahsiyetr.
O
,
her şeyden önce bilg bir nsadır.i Hem endik
kültrne, inacı hem de başka kültr ve inaçlr
ilşkin bilger çok iy öİrenmiş ev özümseişir.t
Mesla; bir paz kadr Hristyanlıİı, bir ahm
kadr Musevilİi iy bilr.
Onu

silahşörlüİe yönelmsi bu
olmuştur. uB anlmd da kendi çok iy
sav
ş
ev mücadel içn gerkli
aletri kulanm bilg ve becrisn
Böylec bilg ve kılcn ortak gücyle
nitelk olayrın kahrmnı haline gelmiştir.
Tam bir lider vasfın sahiptr. Hiçbr
başına
almz.
Arkadşlarıy
edr. Kahrmnlıİı ne kadr ünlyse
ünldr. Zaten karşılaştıİı zor
kurtlmadı. Etkil bir zik yapıs ve sei

46|EKİM 2010

süreçtn sonra
yetiştirmş,
bütn usleri ve
kaznmıştır.
o olaİanüst
karı alnızy
mutlak
stişare
zekilİi ed
durmlan böyle
vardı.

basck

kadr

cesurd.

Yoksuları
ve adınlrk le
Sade bir
ganimetlrd kendi ayp

Batl

İstanbul kuşatması
Gazin

ğstanbul kuşatmsınd gösterdiİi
kahrmnlı, akındh anltı iİ
d er menkıblrden ahd çok yagınlk österi.g Buna göre içnde

Batl

Gazin
de
bulndİu
Emevi
rduso
ğstanbul uş
k atır. Başkomutan Meslm, ğstanbul
girmedn dönmeycİine yemin etmiştir. Bu sebpl
yedi
yıl
süren
kuşatmyı
anck
izanslırB
kendis
ğstanbul
bir
defalık
sokma
Ayasofı ziyaret şartıyla kaldırbiecİin haber
veri. Kayser bu şartı kabul edr; Meslm, Batlı
kale kapısnd bırak, içer gire ve şehri dolaşır.
Ayasof gire, oradn hatır olark bir haç alır.
Sonra da sözünde durak kuşatmyı kaldır ve
Batlın nezarti ve koruması altınd gemilr binp
ğstanbuld ayrıl.
Bu adisenh onras Bizanslır
ün yaılr. Kuştma sonraıd
esirl adil, yarlı
halkı arsınd büyk bir
Adı dilern düşmez;
azilern tasvirle arsın onu resmi

Menkıbeleri

ve

Batl Gazin, Rum diyarın yaşandıİı kabul
pek çok macersı vardı. Bunlard birne göre;
gün tek başına, haberin
army gider. Kendi kale kapıclrn
tarfınd gelmiş bir adm olark
patriİin yanı girme imknı bulr.
tehdi edrk müfrezni bulndİu yeri
Sonra askerliy birlkte saİ salim
.döner

arsınd atlınB
gösterdiİi iİ
y itlk,
şefkatli avrnış
d ı Bizans
ilg ve sevgiy önüş
d ür.
hat bir kilsed Hristyan
de konur.

Buna

benzr pek okç macery
rastlmk mükndr. maA ğstanbul ilg lano en
ilgnç macersı Kız Kulesiy lgi olanıdr.

ediln
irb
almdıİı
Kayser
bir

müfrezyi

tanır. öylecB
Onu ölüme
öİreni.
melktin

Batlnmed

Kız Kulesi Efsanesi
Evliya Çelbin ardnK
bir ok menzil mesafd
köşe yükse ve
kale olark vasındrİı
Kız Kulesi pek çok
konu olmuş bir
yer aynı zamnd Tekfurn
kız ile Batl Gazin
aşkların lizendİi

dört
musan bir
rivayet
yerdi. Bu
o saf
yerdi.

Bu

söylenc
göre
Batl
Gazi, ızK ulesiK önüdeki kıy
üstnde karghın kurmş
ve yedi sen orad alıpk baİlar
ve
bahçelr
yetiştirmştir.
Evliya Çelbi o baİlar Batl
Baİları deniİinde de bahsetmkdir. Batl Gazi, yedi send sküdar ve Kadıköyü imar edip
am tarın geçmiştir. Bun fırsat bilen Kantors isml kral, Batl Gazin erig dönecİi
korusyla Kız Kulesin yaptırk sküdar Tekfurn kızn birçok kıymetli eşya ile buray
yerlştirmştir. Bütn bunlar olurken Batl Gazi,
am fethin tamlyıp erig dönmüştür.
sküdar gizlce giren Batl Gazi burad ğslamiyet yam faliyetn girşir. Fakt çok geçmdn
kimlİi ortay çıkar ve Bizans askerli onu yaklm isterl. Çatışmad Batl Gazi yarlnı.
Sandl kaçren Tekfurn kızn bulndİu Kız Kulesin sıİınr. Kız, yarlı olan Batl Gaziye
yardım edr. Bu ard ona aşık olur. Batl Gazi de aslınd aynı duyglar içersnd. Aylarc
burad sakln Batl Gaziy gizlce namz kılaren gören Tekfur kız, onu Müslman olduİun
öİreni; am bu durm Batl Gazi ile yoların ayırmz. Tekfurn hazines de yanlrı alrk
birlkte Anadoluy geçrl.
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Vefatı

Bütn aytıh mücadelr geçn Batl Gazi ölümne yakın Hac gitmş, dönüşünde Seyitgaz ilçesn
bulndİu antik Akroin mevkind muharebd şehit edilmştir. Kaynklr onu vefat tarihn M.S
7 03
Bütn unlarb arihnt söyledikr. Halk se,
i
nuo bir üş
d man ılcyak yahut bir klao ldürİ
ö ün
kabul etmz ve şöyle bir enkıbm ile ub ölüm layıno onu iş
k ilİine ygun irb söylenti dönüştür:
Batl Gazi, şidetli geçn cenkt sonra biraz dinlemk
Bu esnad Kayser Kantosu kız burç başında
sonra kız, burç başında karşıdan toz kaltıİın
saldırckn anlr. O and elin bir taş alrk Ey
Çok uydn. Ayaİa kal, üzerin düşman
ziyan edrl, evl kaleni işin tam et,
aşıİın al götür. deyip taşı atr.
ölmesin o taş sebp olur. Kız da
üzerin kapnr can veri. Biraz sonra
Bizanslır
maİary
girdklen
Batl
Gaziy ve kral kızn bu halde görüle.
Kral,
Batlın
mertliİin
bildİi
cesartin takdir etiİi içn her iksn
Seyitgaz çler Tepsin gömdür.
Batl Gazi türbesind bulna ik
mezardn bir Batl diİeri ise
işte bu kral kızna aitr.

maksdıyl irb köşey ekilpç uyr.
onu gözetlmkdir. Bir üdetm
görünce Bizans askerlin ona
alemin pehlivanı!
geliyor. Belki san
sonra da ben
Batl Gazin
onu cesdi

ve

sonra
z ı b urç
o z k a lk
e bir aş
t
düşman geliyor.
m am et,
Batl Gazin
a
onu cesdi
B iraz sonr
d e
Batl
g örüle.
İi
ve
i sin

biraz

dinlemk
b ş
a ın d a
tıİın görünce Bizans as
alrk Ey alemin pehlivanı!
Belki san
sonra da ben

maksdıyl
onu

gözet

bir görüşe göre Batl azinG
I.Alaedin eykubatınK anesi tarfınd bir rüya
sonucda keşfedilmştir. Ona göre Mesihn kalesi
,yani
Seyitgaz,
Alaedin
Keykubat
arfındt
komutanlrıd
Hezrsp
verilmştir.
Onu
çobanlrıd
Kutlca
adlı
birs
kaleni
karşısndaki tepd koyunları otlaırken orad
mucizev bir ışık görü. Bu durman haberd
ediln komutan buray küç bir şapel inşa etir.
Burası dah sonra hac amcıyl ziyaret ediln bir
yer dönüşür.
I.

Alaedin
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köşey
mü

çekilp

uyr
d

.

et

a

a

d e

Batl

Gazin, ilahnmış
s
irb vaziyet
durİun örü.g Dah sonra urayb bir nıta mezar
.yaptır
mezarı

eykubatınK nesia mühan Hatun,
iy irb öİrenim örmüş
g , çok okuyan bir kadınr.
arydS okuna Batl menkıblrid dolayı nao
büyk bir ilg ve sevgi duymaktır. Bu kadın, bir
gec Seyid Batl Gaziy rüyasınd görek buray
gelir. Araştırma yaprken bir ar toprak yarıl ve bir
kapı belir, yedi basmklı bir yoldan geçr. Burad

Bir

a

Kabri
Yaygın

bir
k te d r.i
k er l erin on

l em

önüde

Başka irb kaynt, K.
bu menkıbyi tamlr nitelkdr. Ona
Alaedin anesi Sultan Hatun rüyasınd
Gaziy görü. Batl ona Gel
yaptır. der. Bu rüya
türbeni yanı da bir cami ve

Batl
ve zerimü irb ürbet
üzerin, urayb irb
tek yaptır.

Bu

Selçukarın

olayr
Anadolu
astlmkdır. Bu yüzden
türbesin mescit, imaret,
eklnr burası bir küliye dönüştürl.
buranı işlevsiİi dah da
Hatun,
öldükten
Konyad getirlk buray gömülesi,
bir yand inaç merkzi olark
bir yand da batı yönüdeki
üs, ğslamşma
merkzi olmasın saİlar.

Wulzinger öyledikrs ise
göre de

yılarn

türbe,

güçlenm
Batl

Gazi

ham gib yeni yapılr
Böylec
art. Ayrıca mühan
sonra

vasiyet

gerİince

buranı
önemi rtıkena
Türk ileryşin irb
yaılmsn da manevi irb güç

d e e

Bektaşilik ve Battal Gazi
Bektaşiler

ğntikamı, atlB Gazin orun,
T
Muharem Zeki
Korgunalpi Türk Kahrmnı atlB aziG isml
esrli örnek olark söylenbir.

ve sonrad Alevi toplukar da tıpk
Süni tarikl ibg Batl Gaziye çok büyk bir
Batl Gazin hikayes şiir dilye de işlenmiştir.
önem atfemişlerdi. VilayetBehçt Kemal Çaİlar da manzu olark bir Batl
BektaşGazi destanı kitabı yaımlştır. Yine bilhas
geldiİinde sandukı yaklşark onu selamış,
AleviBatl Gazide onu selamın Aleyküm selam ey
Kul Hüseyin; sonraki zamnlrd Dursn Durdaİ,
ilm şehri diyerk mukabeld bulnmştur.
M. ükr Efendi, Muharem Kubat, Ercişli Aşık
Ahmat Poyrazİlu, Aşık Seli, ğ.Ali Sar gib şairle
Kalbık bir grupla buray geln Hacı Bektaştarfınd Batl Gazi temalı şiirle yazılmştır.
burad bir süre kalmış, ayinler düzenlmiştir. Bu

durm AleviTürk sinemaı da bu konuya ilgsz kalmış ve
Gaziye ve küliye duylan ilg ve baİlıİı geniş
başrolein genlik Cüneyt Arkın oynadıİı
ölçüde artımş, burası bilhas Osmanlı çaİında
Batl Gazi, Batl Gazin oİlu gib çok sayıd
çok önemli bir Bektaşilk merkzi olmuştur.
lm çevrilmştir.

ğşte bu ziyaretn sonra Batl Gazi, bu inaç
Seyyid Battal Gazi Külliyesi
gruplaın da gazidönüşmüş, Batl Gazi Türbesi bir ziyaretgh halin
Küliye, XI.yüzıln başlarınd Seyid Batl Gazi
almıştır. Burad bu inaçlr ilşkin kim ritüel
adın yaptırlmş türbe ve cami ile dah sonra
sergilnmş, ziyaret ve anm merasil yapılmştır.
eklnmiş gib tarih yapılr topluİunda oluşur. ç
Bu gelnk günmzde de devam etmkdir.
uygarlık dönemi izlern taşıyan küliyed, türbe ve
camiy Anadolu Selçuk sultanrıd I.Alaedin
Edebiyatta Battal Gazi
Keykubadın anesi mühan Hatun yaptırmştır
(1207Her büyk kahrmn gib Batl Gazi de edbiyatın
medrs, imarethn (aşevi, fırn vb.), tek, dergah
konus olmuş, hat onu adın taşıyan bir tür
gib bölümer eklnmiştir (1511doİmuştur.
Batlnme
adın
taşıyan
hikaye
ayrıc mühan Hatun, Çoban Bab, Ayni Ana,
tarzındki bu tür esrld onu haytın ilşkin
Mihaloİlu Ahmet ve Mehmt Beylrin türbelin
ayrıntl bilger rastlnı. Hem Arap edbiyatın
yanıd kral kız Elenoraı (Batl Gazin eşi)
hem de Türk edbiyatın örnekli görülen bu
mezarı ve kesibaşlar odası gib bölümer vardı.
esrldn iks çok meşhurd. Bunlard ilk
mensur irb
söylenişiyle
alınrk yazıln
Bekai adın
iknc yarısnd

esr olup ZatülKaynakça
Zülhime) adlı Arapç bir esr örnek
1.Abdülaki Gölpınar, Vilayet1995
Batlnmedir. Diİeri ise Darendli
2.Ahmet Yaşar Ocak, Batl Gazi mad. DğA, c 5 (205taşıyan bir şair tarfınd XVI. yüzıln
ğstanbul 1992
yazıln manzu esrdi. Ayrıca halk
3.Ahmet Yaşar Ocak, Batlğstanbul 1992
arsınd Menakıb4.BatlHikayetYayınlr, Ankar 2006
5.Hasn Köksal, Batlnmerd Tip ve Motif Yapıs,Kültr
hikayelr de mevcutr.

Baknlıİı ayınlr, Ankar 1984
6.ğlyas üçkcan,
K
Seyid Batl Gazi Küliyes ve Vakfı, Seyid
Batl Gazi Vakfı Yayınlr, Eskişehir (tarihsz)
Bu hikayelrd Batl Gazin menkıbvi haytı
7.M Fuat Köprül, Türk Edebiyatı Tarih, Ötüken Yayınlr,
Anadoluy yerlşen Müslman Türklein gözüyle
ğstanbul 1980
anltır. Bu menkıblr, Emevi kaynlı olmasın
8.Mehmt Önder, ehirdn ehr Anadolu, T.ğş Banksı Yayınlr,
Ankar 1997
raİmen, Anadoluki Alevi9.Muhidn Aslanbey, Seyitgazn Tarihçes ve Seyid Batl
fında da benimsştir. Bu benims dolayıs
Gazin Haytı ve Bazı Menkıblri, Eskişehir 1953
10.Nezih Araz, Anadolu Erenli, Özgür Yayınlr, ğstanbul 2000
Batl
Gaziy
Alevi11.Süleyman Faruk Göncüoİlu, ğstanbul ğlkleri ve Enleri,
görmek mükndr. Pek çok şair, onu hakınd
Eminöü Beldiys Yayınlr, ğstanbul 2004
manzuelr yazmış, sonraki zamnlrd ise bu
12.Tarih, Kültr, Turizm ve Folkrü ile Seyitgaz, Komisyn,
Seyitgaz Kaymklıİı yaınlr, Ankar 1992
kitaplrdn ve şiirledn harektl onu destanı
13.Türk Dil ve Edebiyatı Ansikloped, c. 1 Dergah Yayınlr,
haytı roman konus olmuştur. Bu esrl arsınd
ğstanbul 197
14.Yaİmur Say, Seyid Batl Gazi ve Küliyes, Su Yayınlr,
Abdulah Ziya Kozanİlun ve Ziya
akirn
ğstanbul 2006
Batl Gazi, Murat Sertoİlun Batl Gazi,
15. Yeni Türk Ansikloped, c. 1 Ötüken Yayınlr, ğstanbul
1985
"Batl Gazin Oİlu","Batl Gazin Oİlun
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