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Baki ÖZ 

Battal Gazi büyük bir olasılıkla, Arap
Emevi yönetiminin Vlll. yüzyılda Bizans'a 
karşı yürüttüğü savaşlarda ünlemiş Arap
islam Devleti'nin komutanlarındandır. Ya
şamı destanlaşmıştır. Arap ve Türk destan
sa! halk romanlarının kahramanı olmuş
tur. Türkler arasında "Battal Gazi", "Sey
yid Battal" ve "Seyyid Battal Gazi" adla
rıyla bilinir. "Hüseyin Gazi"nin oğludur . . 
Annesi "Saide Hatun"dur. Eşi amcasının 

kı zı "Zeynep Hanım" dır. Annesi, eşi ve iki 
oğlunun mezarları eski Malatya'dadır. 

İmam Hüseyin'in soyundan geldiği ve 
"Seyyid" olduğu savunulmaktadır. Battal 
Gazi'nin tüm yaşamı Anadolu'da geçmiş
tir. Anadolulu'dur. Bu nedenle ulusal bir 
Türk kahramanı kimliği sergiler. 680'de 
Malatya'da doğmuş, 740'da Eskiş~hir'de 
antik dönemde "Nakoleia", Bizans döne-

minde "Mesiha", Türklerin yerleştiği dö
nemlerde "Türkmen Köyü" adlarını taşı
yan bugünkü Seyidgazi ilçesi'nde ölmüş 
ve buradaki "Üçler Tepesi" denilen yere 
defin edilmiştir. Mezarını, 1. Alaeddin 
Keykubat'ın annesi Ümmühan Sultan keş
fetmiş ve buraya türbesi yaptırılmıştır. Tür
be, giderek bir külliyeye dönüşmüştür. 

Malatya, Kayseri ve Eskişehir'de makam
ları vardır. Tarihsel kişiliği konusunda de
ğişik görüşler vardır. Kaynaklar onu farkl ı 

adlarla ve farklı biçimlerde anarlar. 

a) Battal Gazi'nin Adı, Lakabı ve 
Babası: 

Tarihçilerden Taberi, Mesudi, İbnü'1 
Esir, İbn Kasir, Sibt bin el- Cavzi ve Ebü'l 
Muhasin'lere göre adı "Abdullah"tır. La
kabı "Battal"dır. "Kahraman" an lamı na 

gelmektedir. Künyesi Übnü'l Esir'e göre 
"Ebu Hüseyin", İbn Kesir, Zehebi, Sibt ve 
Ahmet Rıfat'a göre "Ebu Yahya", Ebü'1 
Muhasin'e göreyse "Ebu Muhammed"dir. 
"Battal" lakabı bütün kaynaklarda "Abd 
Allah" veya "Abdullah" adlarıyla birlikte 
yer alır. Nitekim Taberi, Hayrettin el-Zirki
li, Yakubi ve Vasilev'de "Abdullah El-Bat
tal" olarak geçer. N. Araz ve S. Arısoy 
"Ebu Muhammed Cafer", "Cafer" ve "Ca
fer Gazi" adlarıyla anarlar. George Jacop 
1912'de yayınladığı eserinde Battal Ga
zi'nin adını "Cafer bin Hüseyin Seyyid 
Gazi" olarak verir. İbnü'I Esir, Hüseyin 
Hüsameddin, M. Aslanbay "Abdullah" 
adı ve "Battal" lakaplarını memleketiyle 
birlikte kullanmışlardır. Bu yazarlarda Bat
tal Gazi'nin adı "Ebü'I Hüseyin Abdullah 
El-Antaki"dir. Hasluck ile Şükrü Baba 
memleketini de alan bu ada "Battal" laka
bını da eklerler. Bu ad Hasluck'da "Ab
dullah Ebü'I Hüseyin el-Antaki el-Battal", 



Şükrü Baba'da ise "Ebü'I Hüseyin Abdul
lah El-Battal El-Antaki" biçiminde dile ge
tirilir. F. Köprülü, Battal Gazi için "Ebu 
Muhammed Cafer bin Sultan Hüseyin bin 
Rebi bin Abbas El-Haşimi" adını kullana
rak onun Peygamber soyuyla ilişkisini de 
vurgulamış olur. Taberi'ye göre babasının 
adı "Omar" veya "Amr''dır. Ayrıca kay
naklar babası için "Hüseyin", (Zirkili'ye 
göre) "Abdülmelik", (Zehebi'ye göre) 
"Muhammed" ve "Ömer" adlarını da kul
lanırlar. Battalnamelerde babasının adı 

"Hüseyin b. Cafer b. Münzer b. Ömer b. 
Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talip"dir. Ta
rihçi Hüseyin Hüsameddin ile Şükrü Baba 
da bu adı yeğlerler. Anadolu Alevi-Bekta
şi geleneğinde Battal Gazi'nin babasının 
adı "Hüse}1in Gazi"dir. G. Jacop da bu adı 
verir [1 ). 

b) Battal Gazi'nin Kökeni, Soyu, 
Memleketi ve Yaşadığı Dönem: 

Battal Gazi'nin kökeni, soyu ve do
ğum-ölüm yerleri ile yılları tartışmalıdır. 

Ebü'I Muhasin ve İbnü'I Esir'e göre Battal 
Gazi "Antakyalı", Sibt'e göre ise "Şamlı 
(Dımışk)"dır. Arap kökenlidir. İbnü'I Asa
kir'e göre, Emeviler'in özgürlüğünü ver
dikleri bir köledir. Yani İranlı, Türk gibi 
Arap olmayan topluluklardan devlet hiz
metine alınan "mevaliler"dendir ve Arap 
soylarından değildir (2]. ibnü'I Asakir'in 
bu kaydı Battal Gazi'nin soyunun .belir
lenmesi konusunda çok önemlidir. Bu gö
rüş de yine Ortaçağ'ın önemli tarihçilerin
den İbnü'I Esir'den kaynaklanmaktadır. 
İbnü'I Esir Battal Gazi'nin soy olarak Arap 
olmayıp, Emevilere bağlanmış azatlı bir 
mevali (köle) ailesinden geldiğini yazar. 
Bu görüşü Prof. A. Y. Ocak Diyanet Vak
fı'nın yayınladığı İslam Ansiklopedisi'nde-

ki yazısında destekler. Kimi kaynaklarda 
Malatya'da doğduğu belirtilir. Ama eğer 
740'1arda Emeviler döneminde öldüyse 
Malatyalı oluşu kuşkulu olmalıdır. Çünkü, 
Emeviler döneminde bu yörelere bir Arap 
yerleşimi olmamıştır. Köprülü de Malatya 
doğumlu oluşuna kuşkuyla bakmaktadır 

[3]. Oysa, Evliya Çelebi, Jacop ve Ham
mer "Arap seyyidi" Battal Gazi'nin doğum 
yerinin Malatya olduğunu yazarlar [4]. 
Ahmet Rıfat, Battal Gazi'nin "Antakyalı 
bir Arap emiri" olduğunu ve Melik Hişam 
döneminde Anadolu'ya akınlar düzenle
diğini belirtir. "Tarih-i Dımaşk"ta Battal 
Gazi'nin Antakya'da oturduğunu, Merva
noğlu Abdülmelik tarafından Şam ve Ce
zirelilerin reisliğiyle görevlendirildiğini 

yazar. Tarihçi Hüseyin Hüsametin, Hüse
yin soyundan gösterilmesini, Emevilerin 
Hz. Hüseyin evlatlarına görev ve yetki 
vermeyecekleri düşüncesiyle inandırıcı 

bulmaz. A. Gölpınarlı ve A. Y. Ocak Ali 
soyundan gösterilme gibi "nesep sahip
lenme" olaylarının temelinde "menkıbevi 
halk kültürünün" etkisi olduğunu, yoksa 
bu durumun etnik bakımdan pek bir değer 
taşımadığını belirtirler ve Battal Gazi'nin 
Arap soyundan gösterilmesine kuşkuyla 

yaklaşırlar. 

Battal Gazi'nin Türk kökenliliğini dü
şünenler de vardır. Mehmet Önder kay
nak göstermeden bu savı savunur. Ona 
göre, Battal Gazi Hz. Ali soyundan Malat
yalı Emir Hüseyin Gazi'nin oğludur ve 
"Horasanlı bir Türk"tür. Battal Gazi'ye 
ilişkin nesepname/ şecerelerin hepsi onu 
Hz. Hüseyin-Hz. Ali yoluyla Hz. Muham
med'e kadar ulaştırırlar. Bu durum doğal
lıkla onu Arap kökene bağlar. Ne var ki, 
bu bağlılık bir yerde inançtan doğan bir 
geleneğin ifadesidir. Çoğu kez etniksel 



olarak bir değer taşımaz. Battal Gazi'nin 
Arap olmadığı düşüncesinde olan yazar
lar da genellikle bağlantının bu yanını bi
lerek kuşkuya düşmüş ve Battal Gazi'ye 
başka kökenler aramışlardır. Halepli Meh
met İbni Ali Azimi'nin eserinde Battal Ga
zi'yi "Mesleme'nin kölesi" olarak belirt
mesi Prof. Mükrimin Halil Yınanç, Muhit
tin Aslanbay ve i. Alaeddin Gövsa gibi ta
rihçi ve edebiyat tarihçilerini Battal Ga
zi'nin "Türk olduğu" düşüncesine götür
müştür. Battal Gazi'nin "Türklerin bir ulu
sal kahramanı" olduğu, "Anadolu'da bir 
halk kahramanı" olarak ortaya çıktığı ve 
"Türk oluşunda kuşku duyulamayacağı" 
savunulmuştur. Bilindiği gibi, Hazar Türk
leri Emevi topraklarında faaliyet sürdür
müşlerdir. İslamiyeti kabul etmiş birçok 
Türk-Emevi yönetiminde Hıristiyanlarla 

savaşmışlardır. Araştırmacıların genel ka
nısına göre, Battal Gazi de Emevi yöneti
mi ne girmiş ve bu savaşlarda ünlenmiş bir 
Türk kahramanıdır. Taberi ve daha birçok 
kaynağın gösterdiği gibi, Battal Gazi Vlll. 
yüzyılda Emeviler döneminde yaşamıştır. 
Gerçeğe yakın bilgi budur. Taberi ve İb
nü'I Kesir ölüm tarihi olarak 740 yılını ve
rirler. Eskişehir'in güneybatısında Seyitga
zi kasabasının bulunduğu antik Akroinon 
yöresindeki bir savaşta şehid olmuştur. 

Mezarı ve türbesi bugün buradadır. Yani 
Seyitgazi ilçesindedir. Afyonkarahisar' da
ki Akronion'da öldüğü düşüncesi ise, Bat
tal Gazi menkıbelerinin bir Afyonkarahi
sar uyarlamas1t türevi/ versiyonudur. Bat
tal Gazi Anadolu Türkleri arasında sevilip 
sayılmış, gazi-veli/ alperen kimliğiyle yü
celtilmiştir. Giderek Emevi komutanı Bat
tal Gazi yerini, heterodoks Türk topluluk
ları arasında Hz. Ali soyundan gelen Sey
yid Battal Gazi'ye bırakmıştır. Emevilerle 

bağı ve -varsa Araplığı- unutulmuş, Türk
leşmiştir. Alevi toplulukları onu "büyük 
evliya"dan saymış ve "pirleri" olarak gör
müşlerdir. Battal Gazi'nin yaşam öyküsü 
olan "Battalname" Osmanlı vakanamele
rine de malzeme olmuştur. Müneccimba
şı, Gelibolulu Mustafa Ali, Fındıklı Süley
man Efendi gibi tarihçiler ve Evliya Çelebi 
gibi yazarlar Battal Gazi söylencelerini ta
rihsel olaylarmış gibi kullanmışlardır. Ta
beri'nin tarihini Türkçe'ye çeviren Os
manlı yazarları, aslında olmamasına kar
şın Türkçe çevirisine bol bol Battal Gazi 
menkıbeleri katmışlardır. Bu durumlar 
Battal Gazi'nin Türkleşmesinde ve bir 
Türk kahramanı, alpereni görülmesinde 
önemli rol oynamıştır. Doç. Yağmur 

Say'ın bu oluşumu betimlemesi konunun 
özünü yansıtması açısından ilginçtir. 

"Battal Gazi, Arap tarihi ve edebi eser
lerinde de çizilen bir tipoloji olsa da, Türk 
kültürünün Arap edebi eserlerinden bu ti
polojiyi almış olması, Türk kültürünün de
vingen yapısından kaynaklanmaktadır. 

Türk'e ait tarihi ve edebi eserlerinde ve 
yaşayan kültüründe Battal Gazi, Anadolu 
Türk halkının ideal bir kimliğidir. Onu 
gerçek tarihsel kimliğinden ve tarihsel ka
yıtlardan çok, Anadolu kültürü karakterize 
etmektedir" [5). 

Araştırmacı Harun Tolasa Battal Ga
zi'nin bir Arap komutanı, yahut Araplar 
arasında yetişmiş ve giderek Araplaşmış 
bir İslam komutanı olduğu kanısındadır. 
Türk sayılmasındaki nedenin, Türk halkı
nın hayal ve hatırasında yalnızca destan
sal-menkıbevi açıdan yaşayan bir kişilik 
olmasından kaynaklandığını belirtir. Ayrı
ca onun soyca Türk olmadığının kesin ol
duğunu belirtir. Oysa A. A. Vasiliev, onun 
bir "İslam şampiyonu" olmasının yanı sı-



ra, "ulusal bir Türk kahramanı" olduğunu 
saptar. Mehmet Önder, Battal Gazi'nin 
"Horasanlı bir Türk olduğu" kanısındadır. 

Bu görüşe Vehbi Cem Aşkun da katılır. 

Türklerle Emevilerin yaptıkları savaşların 
birinde Emevilere tutsak düşen bir Hora
sanlı Türk olabileceğini olası görür. Battal 
Gazi olayını işleyen Mehmet Şimşir'le Ya
şar Candemir farklı bir görüş ileri sürerler. 
Onlara göre Battal Gazi soyca Türktür. 
Yalnız, "Araplaşmış Türklerden"dir. Yani 
"Müsta'rip"tir. Sonradan Araplaşmıştır. Sü
leyman Ansoy da bu görüşe katılır. Battal 
Gazi'nin sonradan Araplaştığı (müsta'rip), 
soyunun Türk olduğu, kökeninin Hz. Mu
hammed'e kadar dayandırılmasının o dö
nemlerin "Arap ve Acem kültürü takınma 
modası"nın bir gereği olduğunu, "seyyid
lik"in bir soyluluk sanı olarak kullanıldığı
nı belirtirler [6). 

Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi üzerine 
derli-toplu bir araştırma yapan İlyas Kü
çükcan Battal Gazi'nin "Türk olduğu" ve 
"Anadolu'nun Türkleşmesi gibi bir mis
yonla yükümlülüğü" savını tarihsel daya

naktan yosun bulur. Yalnız, Müslümanlığı 
kabul etmiş kimi Türk gruplarının Arapla
rın Anadolu seferlerine ve İstanbul kuşat
malarına katıldığı, Battal Gazi'nin de bun
lardan biri olabileceğini olası bulur. Ana
dolu Selçuklularının yerleşme siyasetleri 
içerisinde tarihsel bir işlev yüklenen "Sey
yid Battal Gazi Destanı"nın Küç~k As
ya'da, yani Anadolu' da Türkmenlerin ulu
sal destanı haline geldiğini de belirterek 
bir gerçek olguyu dile getirmiş olur [7]. 

Araştırmacı Gülağ Öz İmam Hüseyin 
soyundan ve "seyyid" olan Battal Ga
zi' nin "düşmanlarının ordusunda yiğitçe 
çarpışan bir kahraman" olmasını mantık
sal bulmaz. Yani onu Emevilerin safında 

bir asker olarak düşünemez. Bu nedenle 
Emevi-Arap olma olasılığını kesinlikle 
yadsır. Varlığını Anadolu'da ortaya Koy
masını gerekçe göstererek, onun Anadolu
lu ve Türk olduğu görüşündedir. Türbesi
nin yeri, yaşadığı dönem ve Malatya, Kay
seri, Eskişehir'de mekanları türbesi, ma
kamlarının olması, buraların da Anado
lu'da olduğuna .göre; Battal Gazi'nin Hacı 
Bektaş sonras·ı dönemde ya da o döneme 
denk bir zamanda yaşamış olduğunu sa
vunuyor. Battal Gazi'nin Anadoluluğu ve 
Türklüğü, Türk ulusal kahraman kişiliği

nin varlığı, "seyyidliği" nedeniyle Emevi 
siyasetine hizmet etmeyeceği ortadadır ve 
bana da mantıksal gelmemektedir. Yalnız 
Hacı Bektaş döneminde yaşadığı savı ta
rihsel verilere uygun düşmemektedir. Bir 
kere Hacı Bektaş'ın "Vilayetnamesi" bile 
Seyyidgazi'nin türbe ve tekkesinden söz 
eder ve Hacı Bektaş müritleriyle birlikte 
Kurban Bayramı'nı sürekli bu tekkede ge
çirdiğini belirtir. Bu durum da, Seyyid Bat
tal Gazi'nin Hacı Bektaş öncesi bir dö
nemde yaşadığının bir belirtisidir. 

Taberi ve Evliya Çelebi gibi yazarlar 
Battal Gazi'nin IX. yüzyılda Abbasiler dö
neminde, Harun Reşit'in yönetimi sırasın
da yaşadığını yazarlar. Bu durum, "Battal
name" nin etkisinden kaynaklanmış olma
lıdır. A. Yaşar Oca.I<, Battal Gazi'nin Eme
viler döneminde, vııı. yüzyılda yaşadığını 
kabul etmenin daha tarihsel verilere denk 
düştüğünü belirtir [9]. 

Battal Gazi'nin yaşadığı dönem katı l

dığı Bizans/Anadolu seferlerine dayanıla
rak saptanılmaktadır. Taberi, ibnü'I Arabi 
ve Theophanes'e göre Battal Gazi Masla
ma'nın 717-718 yıllarında yapılan Bizans 
kuşatmasında bulunmuştur. 717-740 yıl
ları arasındaki Anadolu seferlerine katıl-



mıştır. İbnü'I Kasir'e göre Abdülmelik bin 
Mervan döneminde (685-705) Misis'e va
li olarak atanmıştır. Bu bilgi doğru ise Bat
tal Gazi'nin oldukça gençlik yıllarında, 
Abdülmelik'in ise döneminin sonlarında 
yapılan bir atama olmalıdır. Yine Taberi, 
İbnü'I Esir, İbn Kasır ve Theophanes'e gö
re Battal Gazi Afyonkarahisar yakınların
daki Akroinon'Öa 740 yılında yapılan sa
vaşta öldürülmüştür. Bu Battal Gazi söy
lencesinin (efsanesinin) Afyon varyantıdır. 
Bu varyanta göre Battal. Gazi Afyon'daki 
Akrenion çarpışmasında Bizans İmparato
ru 111. Neon'a yaralı olarak tutsak düşer. 
İmparator onu tanır ve tedavi ettirir. Dö
nüş yolu üzerinde bugünkü Seyitgazi'ye 
geldiğir:ıde ölür ve vasiyeti üzerine günü
müzde külliyesinin yer aldığı Üçler Tepe
si'ne defnedilir [10]. Diğer varyanta göre 
ise Battal Gazi Eskişehir'deki Akrean çar
pışmasında şehid edilmiştir. Mezan bu
günkü Seyidgazi ilçesindedi~. Yalnız şu bir 
gerçek ki, Battal Gazi tarihsel verilerin be-
1 irttiğine göre 680-· 740 yılları arasında ya
şamıştır. Doğum yeri Malatya, ölüm yeri 
ise Eskişehir'in Seyitgazi ilçesidir. 

c) Battal Gazi'nin Söylencesel Kimliği 

ve Edebiyattaki Yeri: 
Battal Gazi'nin Arap ve Türk kaynakla

rında söylencesel (menkıbevi) bir kişiliği 
vardır. Battal'a ilişkin bilgilerde ç~ğu kez 
gerçekle hayal karışmıştır. Taberi, İbnü'I 
Arabi ve Karamani gibi yazarlarda bu 

· özellik çarpıcı bir biçimde görülür. Os
manlı tarihlerinde de Battal Gazi'nin ta
rihsel kişiliğinden çok, söylencesel kişiliği 
yer alır. Müneccimbaşı, Gelibolulu Ali, 
Katip Çelebi ve Evliya Çelebi'lerin anla
tımlarında bu özellik ön plandadır. Bu ne
denle Battal Gazi'ye ilişkin tarihsel olaylar 

karıştırılmış, birçok yanlışa düşülmüştür. 

Battal Gazi, Arap ve Türk edebiyatında 
yer alır. Bu alanda iki önemli ürün vardır. 
Biri Arapça "Delhemma/Zelhimme", ikin
cisi ise bir Battal romanı olan Türkçe "Bat
talname" dir. Delhemma, Battal Gazi'nin 
yaşadığı dönemden sonraki dönemleri iş
ler. Bununla birlikte çeşitli söylenceler, ef
saneler, destan ve masal öğeleri bu yapıt
ta üst üste gelmiştir. Türkçe Battal romanı 
olan Battalname'de Battal Gazi'nin söy
lenceleri, mensur ve manzum olarak ta
rihsel-menkıbevi roman durumuna sokul
muştur. Battal romanı daha çok Arap
ça'dan Türkçe'ye çevrilmiş veya Arap
ça'daki bu tür öyküsel yapıtları örnek al
mış ürünlerdir. Bu yapıt, Xll. yüzyılda doğ
muştur. IX. yüzyıldaki Arap-Bizans müca
delelerinin anılarını yansıtır. Coğrafik 

alan, Malatya ve dolaylandır. Battal Ga
zi' nin söylencesel (menkıbevi) kişiliği 

Anadolu'da Türkler arasında kendini bul

muştur. Türk/ Türkmenler bu savaşçıyı 

gerçek kimliğinden çıkararak klasik bir 
Türk "alp tipi" ne dönüştürmüşlerdir. "Bat
talname"yi Xl.-Xlll. yüzyıllar arasında bu 
anlayışa göre yeniden yorumlayarak oluş
turmuşlardır. Battal Gazi'nin yaşamı bu 
süreç içerisinde katıksız bir Anadolu des
tanı olarak ortaya çıkmıştır . . Destanın 
Türkçeleştirilmiş biçiminde Danişmend 
ailesi Battal Gazi'ye kadar götürülmüş, 
akraba kılınmıştır. Belki de bu bağ soydan 
çok, bir inanç bağını yansıtır. Battal Gazi, 
Türklerin yarattığı bu destanlarda "gazi
veli (alp-eren)" olmuştur. Hele "Daniş~ 
mendname"de özellikle tam bir Türkleş
me vardır. "Danişmendname" katıksız bir 
Anadolu destanı olarak ortaya çıkar. Bu 
etkinlik sonucunda Seyyid Battal Gazi 
Anadolu'daki tüm Horasan erenlerinin, 



Rum (Anadolu) Abdallarının, Kalenderile
rin, Haydarilerin, Melamilerin, Babailerin, 
Ahilerin, Bektaşilerin, Alevilerin; Işıkların, 
Torlakların ve Yeniçerilerin ortak "piri" 
olacaktır [11 J. Kalenderiler birçok tekkele
ri olmasına karşın, "üstün tuttukları" Sey
yid Gazi Zaviyesi'nde her cuma toplana
rak ayin (cem) yaparlar [12]. Rum Abdal
ları, Seyyid Battal Gazi'yi "pir" olarak ta
nırlar ve kendilerini "Seydi Gazi yetimle
ri" olarak nitelerler [13]. Seyyidgazi Zavi
yesi, Osmanlılar döneminde Kalenderili
ğin merkezidir. Şeyhi, bütün Kalenderi 
şeyhlerinden Kalenderilerce üstün tutulur 
ve "Azam Baba" adıyla adlandırılır [14]. 

Anadolu'da Alevi-Bektaşi kesimler 
Battal Gazi'nin Emevilerle bağını görmez
likten gelerek onu benimsemiş, kendi 
inanç-kültürlerinin merkezine yerleştir

mişlerdir. Onu, kendi kahramanları ve 
inanç önderlerinden saymışlardır. Böylece 
Battal Gazi, Alevi-Bektaşi evliyalarını top
layan kitaplara girmiş ve Alevi-Bektaşi 

halk ozanlarının şiirlerine konu olmuştur. 
Abdal Musa, Karacaoğlan, Kul Hüseyin 
gibi eski; Dursum Durdağ, M. Şükrü Efen
di, Muharrem Kubat, Ercişli Aşık Ahmet 
Poyrazoğlu, Yılmaz Tuna, Aşık Sefili, İs
mail Ali Sarar, Behçet Kemal Çağlar gibi 
yeni kuşak halk ozanları ile Alevi-Bektaşi 
ozanları Battal Gazi üzerine şiirler yaz
mış, söylemişlerdir [15]. Alevi Bektaşi 

ozanlarından kimileri söyledikleri nefesle
ri ona sunmuş, kimileri de onu ulı.ilamış, 
yüceltmişlerdir. Battal Gazi'nin macerala
rına ilişkin biri 32, öteki 34 kıtalık uzun 
destanlar yaratılmıştır [16]. 

Battal Gazi'nin öykü ve söylenceleri 
Hz. Ali, oğulları ve diğer İslam kahraman
larıyla birlikte Türkiye dışındaki Türk ül
kelerinde de yayılmıştır. Bu tür kahraman-

lık destanları bir yerde bağımsızlığını ko
ruyamamış Türk yörelerinde ulusal benli
ğin canlı tutulmasında temel öğe olmuş
tur. Seyyit Battal Gazi'nin menkıbeleri Ka
zan' da 1888'de kitap olarak yayınlanmış
tır. Doğu Türkistanlılar Aksu' da Battal Ga
zi'nin mezarının olduğunu kabul ederek 
[17] onu kendilerinden görmüş ve benim
semişlerdir [18]. Bir söylence, Battal Ga
zi'nin 70l'de Medine'de ölen ve Bakı'da 
defin edilen Muhammedü'l-Hanife'nin 
dördüncü torunu İmam Abdu'r Rahman 
Alevi olduğunu belirtir [19]. Tarihsel kim
liğiyle söylencelere dayanan edebi ve ef
sanevi kimliği birbirine karışan Battal Ga
zi'nin Anadolu'da gerçek tarihsel kişiliği

ne karşın, efsanevi kişiliği daha etkinlik 
kurmuştur. Battal Gazi, Endülüs'ten Orta
asya'ya dek bütün İslam uluslarının ortak 
malı olmuştur [20]. Bu nedenlerle olacak 
ki, XX. yüzyılın başlarında dahi Türkis
tan'dan gelen ziyaretçiler Seyyid Battal 
Gazi Dergahı'nı ziyaret edeceklerdir [21]. 

Gerek gerçek yaşantısında, gerek söy
lenceleşmiş kişiliğinde, gereJ<se edebiyata 
mal olmuş kişiliğinde Battal Gazi'nin be
lirgin bir kimliği ve kişiliği doğmuştur. 

Toplumbilimcilerin "model şahsiyet'' de
dikleri bu kişilik belirginleşmesi Battal Ga
zi' de şöyle ortaya çıkar: Bilgililik, yiğitlik, 
merhametlilik, kahramanlık, cesaretlilik, 
güçlülük, kurnazlık (uzak görüşlülük), dü
rüstlük, zekilik ve ödün vermemezlik ... İş
te Battal Gazi'nin kişiliğinin belirgin özel
likleri bunlardır [22]. 

d) Seyyid Battal Gazi'nin Makamları: 

Söylenceleşen Seyyid Battal Gazi ge
niş ölçüde ünlenmiş, Anadolu'nun çeşitli 
yörelerinde izler bırakmıştır. İstanbul'da 
Maltepe'de Seyyid Gazi Kayası, Erdek'te 
kalesi, Kapadokya Karacadağ'da bir cami, 



Caesarea (Hacı Halife/Hacı Kalfa) adına 
bir vakıf bulunmaktadır. Arapların Üskü
dar'daki savaşlarında önemli etkinliği var
dır. Kırşehir' de ise ikinci bir türbesi vardır. 
Üçüncüsü ise Çorum dolaylarındaki Ali 
Dağı'ndadır. Malatya'da doğum yerini 
kutlamak için bir kubbe yapılmıştır. Ayrıca 
Kayseri ve Eskişehir'de mezar veya ma
kamları vardır. Evliya Çelebi'ye göre Kay
seri' de Seyyid Battal Cafer Gazi Tekkesi 
adıyla bir Bektaşi tekkesi vardır. _Battal Ga
zi Dest~mı'nın Bizans türevi olan Diege
nes Acritas da benzer biçimde Trabzon, 
Girit ve Karpathos'da üç ayrı mezarı var
dır. Kız Kulesi söylencelerinden birisi, ku
lenin yapılmasına Seyyid Gazi'nin neden 
olduğunu belirtir. Grek yöneticisinin kızı
nı ve hazinesini koruması amacıyla kuleyi 
yaptırdığı anlayışı söylencenin temelini 
oluşturur. Seyyidgazi yakınlarındaki Kırk 
Kızlar dağı, Battal Gazi'nin duygusal öy
külerinden biri olan "Kırk Prenses" söy
lencesiyle bağlantılıdır [23]. 

e) Seyyid Battal Gazi'nin Aleviliği ve 
"Seyyidliği": 

Gölpınarlı'ya göre Battal Gazi, Emevi
ler döneminde Anadolu'ya savaşmak 

amacıyla gelen Arap kahramanıdır. Mu
hammed soyundan olduğu söylenir. Yaşa
yışı destanlaştırılmıştır. Fütüwet çevrele
rin "seyfi", yani kılıçlı kolu ile Şii-Batıni 
kesimlerce benimsenm!ştir [24]. Bu görü
şe A.Y. Ocak da katılır. Ocak'a göre Battal 
Gazi, Emeviler döneminde Anadolu'da 
Bizans'a karşı yapılan savaşlarda ünlen
miş, Müslümanlar ve özellikle Alevi-Bek
taşi Türkler arasında büyük bir gazi/veli 
kimliğiyle yüceltilip, destan kahramanı 

yapılmış "Müslüman emir"dir [26]. 
Araştırmacılar Battal Gazi'nin "Seyyid-

liğini" Peygamber soyundan oluşuna, 

"Gaziliğini" savaş meydanlarında göster
diği kahramanlığına, "Battallığını" da gö
rülmemiş üstün gücüne ve görkemine da
yandırırlar [26]. Genel kanıya göre, Battal 
Gazi Peygamber s_oyundandır, Hüsey
ni' dir. Bu nedenle de "Seyyid"dir. Emevi 
komutanı olması, soyundan gelen konu
muyla çelişmektedir. Çünkü, Emeviler Ali 
soyundan olanlara içlerinde ve yönetsel 
üst görevlerde yer vermemişlerdir. Bu du
rumda üç olasılık ortaya çıkmaktadır. Bat
tal Gazi ya Emevi komutanı/savaşçısı de
ğildir. Onlara bağlı olarak Anadolu'ya sa
vaşlara gelmemiştir. Ya Peygamber soyun
dan ve Hz. Ali koludan değildir, ya da 
"Seyyidliği" sonradan Anadolu insanının 
muhayyilesinde (imgeleminde) yer edin
dikten, onların sevgilerine karıştıktan son
ra, bu oldukça yüce gördükleri sanı, yani 
"seyyidliği" ona layık görmüş ve "seyyid" 
olarak nitelemişlerdir. Çünkü Türkler isla
miyeti, özellikle İslamlığın Alevi yorumu
nu benimsedikten sonra Ali soyuna duy
dukları sevgi ve bağlılığı gelenekleştirmiş
lerdir. Belli kişileri ve aileleri de Ali soyun
dan görmeleri, yani "seyyid" olarak nite
lemeleri bu geleneğin bir parçası olmuş
tur. Bu bağlılığın sonucu olarak hiç ilgisi 
olmadığı halde birçok aile "seyyid" olarak 
nitelenecek ve bu yanları insanların mu
hayyilesine bu biçimiyle kazınacaktır. 

Battal Gazi olayında da bu durum olası
dır. Bilimsel saptamalar da bu doğrultuda
dır. Giderek Anadolu'yu fethetmiş bir Türk 
kahramanına dönüşen Battal Gazi'ye bü
yük bir olasılıkla xııı. veya xıv. yüzyılda 

"seyyidlik" sanı uygun görülerek Peygam
ber soyunun Ali koluna bağlanmıştır. Da
ha Xlll. yüzyıllarda halk ve Bizans sınırın
daki gaziler arasında "gazi/evliya" olarak 



kutsanmaya başlayan Battal Gazi üzerin
de öncelikle Kalenderiler ve Alevi Bekta
şiler arasında yaygın bir kült oluşturul
muştur. Battal Gazi Anadolu'da Kalende
rilerin ve Alevi-Bektaşilerin ' Pir-i Abda
lan"ı olur [27]. Sonuçta Battal Gazi, Ale
vilerin, Ahilerin, Bektaşilerin ve diğer bu 
akıma yakın toplulukların "Piri"dir. Sey
yidgazi Dergahı, Hacı Bektaş'ın da ziyaret 
ettiği bir Alevilik merkezidir. 

f) Seyyidgazi Dergahı: 
Seyyidgazl, Eskişehir'e bağlı bir ilçedir. 

Yüksekliği ortalama 1000 m.'dir. Türkmen 
Dağı ile Yapıldak Dağları başlıca yükselti
leridir. Yörede karasal iklim vardır. Ekono
misi tarım ve hayvancılığa dayanır. Seyit
gazi, Eskişehir'e 43, Afyonkarahisar'a 97, 
Eskişehir-Ankara karayoluna 26 km. uzak
lıktadır. 

Seyyidgazi, eski bir yerleşim merkezi
dir. ilk yerleşim M.Ö. 3500 yıllarında baş

lar. Hitit ve Frig dönemlerinde de yerleşim 
merkezidir. Romalılar dönemindeki · adı 

"Nacolea"dır. Bizans döneminde de aynı 
adla anılmıştır. Burası "Mesih Kalesi" 
adıyla da tanınır. Önceleri Arap-İslam, 
sonraları ise Haçlı orduları buraya zarar 
vermiştir. Bölgeye Selçuklu göçleri sırasın
da 70-80 ailelik bir Türkmen oymağı yer
leŞmiş ve bu yıkıntılar üzerinde "Türkmen 
Köyü" kurulmuştur. Se'iYid Battal Gazi'nin 
mezarı ı. Alaeddin Keykubat'ın annesi 
Ümmühan Hatun'un 1207-1208'lerde 
Selçuklu komutanı Hezar Espi ve "Kutlu
ca" olarak tanınan Çoban Baba'nın yardı
mıyla mezarı buldurması ve üzerine türbe 
ile mesciti yaptırmasıyla köy, "Seyidgazi" 
adını alır. Seyidgazi türbesi, "Üçler Tepe
si"nde giderek bir külliyeye dönüşür. Ön
celeri bir Bizans manastırının da bulundu-

ğu bu tepe "Nakoleia" adını taşımaktadır. 
Selçuklular döneminde türbe ve mescit 
yapılırken bu manastır da değerlendiril

miştir. Köy, 1336'da Orhan Bey döneı:nin
de Osmanlı Devleti sınırları içerisine girer. 
İstanbul-Bağdat-Hicaz karayolu üzerinde 
konaklama (menzil) yeri olduğundan öne
mi artmıştır. Türbe, 1464'de kesme taştan 
yeniden yapılmıştır. il. Bayezıt döneminde 
külliyesine ekler yapılarak sürekli bakıma 
alınmıştır. Cami, 1511 yılında Mihaloğul
larından Ahmet ve Mehmet Beylerce ona
rılmıştır. Selçuklular döneminden itibaren 
Bizans manastırı zaviye olarak kullanıl

mıştır. Asıl zaviye binası yine Mihailoğul
larının bu çal ışmaları sırasında yapılır. 

Türkmen Köyü adı türbenin yapılmasın
dan sonra "Seyidgazi"ye dönüşür. Seyid
gazi, xvı. yüzyılın ilk yarısında 15 bin nü
fuslu bir ilçe merkezidir. iV. Murat'ın Re
van seferi sırasında (1635) bir kervansaray 
yaptırılmıştır. Giderek sönükleştiğinden 
1892'de bucağa çevrilmiştir. Kurtu luş Sa
vaşı'na özel taburu ile katılmıştır. Yunan 
işgalinde önemli ölçüde yıkıma uğramış

tır. Cumhuriyet döneminde yeniden ilçe 
merkezi olmuştur [28]. 

Seyyidgazi, 13. yüzyıldan beri .Kalen
deriliğin ve Alevi-Bektaşi toplulukilarının 

merkezidir. Çevresinde Uryan Baba ve 
Şeyh Şücaettin Baba gibi ünlü Kalenderi 
ve Alevi-Bektaşi dervişlerinin yerleşim 

merkezleri vardır. 
Seyidgazi Zaviyesi, Hacı Bektaş döne

minden beri vardır. Burası Anadolu ve Ru
meli Kalenderilerinin merkezidir. Kalen
deriler her cuma günü burada ayin (cem) 
yapmaktadırlar 829) . Alevi-Bektaşilerin 

de uğrak yeridir. Tüm Hz. Ali inanç odak
lı grupların inanç merkezidir. Battal Gazi, 
tüm bu gruplarca "pir" olarak kabul edil
miştir. Hacı Bektaş da böyle görmektedir. 



Hacı Bektaş, genellikle Kurban Bayramı 
(Hacılar Bayramı) törenlerini dervişleriyle 
burada geçirmekte, büyük Kalenderi ayin
lerine katılmakta ve geniş ölçüde ayin 
(cem) düzenlemektedir. Bu durum daha 
sonraki yıllarda da sürmüştür. Hacı Bek
taş, Hacim.Sultan ve Otman Baba vilayet
nameleri bu törenlerden ve ziyaretlerden 
söz ederler (30]. Bu durum Seyid Battal 
Gazi'ye ve dergahına duyulan ilgi ve bağ
lılığı arttırmıştır. Uzun zaman "birincil 
dergah "lığını sürdürmüştür. 

Seyidgazi Zaviyesi, Hacı Bektaş döne
minden beri vardır. Bir kaç yüzyıl önemini 
korumuştur. XVI. yüzyılda Kalenderi mer
kezliğini yitirir. Osmanlı Devleti açısından 
burası sorunlu bir dergahtır. Yine Hz. Ali 
inanç odaklı "Işık" gruplarının ve diğer der
viş gruplarının merkezi olur. Işıklar, Os
manlılarca resmi mezhebe ters düştüklerin
den sürekli kovuşturulur ve çeşitli cezalara 
çarptırılırlar (31 ]. Bu baskılar ve kırımlar 

sonucu burası Işık merkezi olma özelliğini 
yitirir. Dönemin yazarlarından Aşık Çelebi 
ve Atayi'ye göre, 1580 yılında "Sünni aki
deyi sürdürmeye razı olanların dışındaki
ler'' tutuklanarak Kütahya kalesine hapse
dilirler. Zaviye ise medreseye dönüştürülür. 
Artık Kalenderi niteliğinden söz edilmez. 
XVll. yüzyılın başlarından itibaren Seyitga
zi Zaviyesi Bektaşi tekkesine dönüşür ve 
varlığını bir Bektaşi tekkesi olarak sürdürür 
(32]. Katip Çelebi, Evliya Çelebi ve Has
luck artık bu zaviyenin '1büyük bir Bektaşi 
tekkesi" olduğunu yazarlar [33]. 

Seyyidgazi Zaviyesi bir inanç, kültür, 
edebiyat ve sanat okulu olmuştur. Birçok 
şair bu dergahtan yetişmiştir. Bunlar ara
sında en ünlüleri; Yetimi, İstanbullu bir 
Haydari dervişi olan Haydari, İstanbullu 
olup Şeyh Cemai'den sonra onun Kalen-

derhanesinin başına geçen ve bir Alevi 
Bektaşi olan Seydi Ali Reis'le Hindistan 
seferine katılan Yetim Ali Çelebi, Kayseri 
yöresinde oturan Temennai, aşırı Şii 

inançlarıyla bilinen Işık Şemsi, Virani, As
keri, Fazılı, Gülşen-i Saruhani ve Kela
mi'dir (34]. 

Seyidgazi Zaviyesi'nin vakıf haline ge
tirilişine ve gelir kaynakları bağlanışına 

ilişkin kayıt Kanuni Sultan Süleyman döne
mine rastlar. Ondan öncesini belge olma
dığı için bilemiyoruz. Ama bir takım gelir
lerin ve mülkiyetlerin vakıf olarak verilmiş 
olması bana mantıksal gelmektedir. Kanu
ni döneminde verilen vakıf belgesi 1531 
tarihini taşımaktadır. Bu vakıfnamede gelir 
kaynakları, ayrılan mülkiyetler ve yönetim 
biçimi belirlenmektedir (35]. Fermanın ve
rildiği tarihte, bir bucak olan Seyidgazi'nin 
çeşitli mahallerinde 867 vakıf reayası var

dır. 12 kişi de "seyyidlik" sanı taşıdıkların
dan, her çeşit vergiden bağışıktırlar. Gelir
den önemli ölçüde buğday ve arpa veril
miştir. Ayrıca dergahın 5 değirmeni, 19 
dükkanı, dervişlere ayrılan bahçeleri, 12 
sebze bahçesi, 8 harap değirmeni, 200 ko
yunu vardır. Yönetim işine de çözüm geti
rilmiştir. Ölen şeyhin yerine dervişlerin 
seçtiği biri dergah postuna oturacak, Sara
ya bildirilerek onay istenecektir [36]. 

Ne var ki dergah il. Mahmut dönemin
de önemli ölçüde yıkıma uğramış, canlılı

ğını yitirmiştir. Seyyidgazililer, 1991 'de 
"Seyyid Battal Gazi Vakfı"nı kurarak yeni
den canlılık kazandırmışlardır. Günümüz
de bu dergah önemli ölçüde ziyaretçi çe
ken Alevi-Bektaşi dergahlarındandır. Kül
liye onarılmıştır. Sürekli bakım görmekte
dir. Düzenlenen toplantılar, paneller ve 
dergaha ilişkin yayınlarla, dergah eski et
kinliğine kavuşturulmuştur. 
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