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TAR HSEL!GEL " M!
SÜREC NDE!SEYY D!
BATTAL!GAZ !#!HACI!

BEKTA"!VELÎ!BA$LANTISI!
VE!GÜNÜMÜZE!
YANSIMALARI!

 

!lyas Küçükcan* 
 

ÖZET 

Sekizinci yüzyõlda ya!amõ! halk kahramanõ ve "slam 
mücahidi Seyyid Battal Gazi ile 13. yüzyõlda ya!amõ! 
olan Anadolu aydõnlanmacõsõ Hacõ Bekta! Velî arasõn#
da hem zaman hem de misyon/vizyon açõsõndan büyük 
farklõlõklar vardõr. Ne var ki geli!en zaman içinde on#
larõn aynõ kültür potasõ içinde birle!tirildi$i görülür. 
Bir bütünle!me ve kayna!ma söz konusudur. Bu bü#
tünle!meden hiç ku!kusuz Battal Gazi”nin haberi yok#
tur; ama Dani!mentliler ile Anadolu Selçuklularõ ve 
Hacõ Bekta! Velî ba!çõl rol oynamõ!lardõr. Özellikle 13. 
yüzyõlda Hacõ Bekta! Velî’nin burada (külliye) bir za#
viye açmasõyla Seyyid Battal Gazi oca$õnõn !eyhi, 
Azam Baba unvanõyla tüm Kalenderî !eyhlerinin en 
itibarlõsõ olarak kabul edilmi!tir. Günümüzde de 
Seyyid Battal Gazi ve külliyesi insanlarõ çevresinde 
toplayan, onlarõ ortak duygular etrafõnda yakõnla!tõ#
ran bir i!levi yerine getirmektedir. Artõk gücü ve kõlõ#
cõyla “Kostan’õ, Bizans’õ sarsõp, atõ “Devzade A!karla 
surlardan uçup, burçlarõ geçen” Battal Gazi gündem#
de de$ildir. Yakla!õk 800 yõldõr adõna yapõlmõ! külliye#
de ebedî sessizli$i ve saygõnlõ$õ içinde halkõn gönlün#
de, sevgisinde ya!ayan bir Seyyid Battal Gazi vardõr.  

""""""""" 
* Ara#tõrmacõ$yazar. 

Anahtar Kelimeler: Akrenion1, Seyitgazi2, 
Kalenderîlik3, Vilayetname4, Haccõ Ekber5, Azam Ba#
ba6.  

Giri%:!!!

oplumlarõn kültürel varlõklarõnõ 
olu#turan parçalarõn her biri saygõ$
ya de%erdir ve vazgeçilmezdir. 

Onlar, de%erlendirilirken gerçeklerle çeli#en 
duygusallõklarõn, gereksiz kimlik tartõ#malarõ$
nõn, kõsõr soy sop çeki#melerinin dar kalõplarõ 
içinde kalõnmamalõdõr.   

Bu bakõ# açõsõ kültürel geli#meyi ve top$
lumsal kayna#mayõ engelleyebilece%i gibi söz 
konusu de%erlerin yanlõ# algõlanmasõna ve 
i#levselliklerinin azaltõlmasõna da neden olabi$
lir. Kültürel de%erler tarihsel gerçeklik zemi$
ninde ulusal, evrensel ve toplumsal boyutla$
rõyla ele alõndõklarõnda beklenen yararõ sa%lar$
lar.  

Bu anlayõ#tan hareketle Seyyid Battal Ga$
zi’yi bin yõlõ a#kõn süredir bizi onurlandõran ve 
kültürümüzü zenginle#tiren edebî konuklarõ$
mõzdan biri olarak görüyoruz. Hacõ Bekta# 
Velî’ye bakõ#õmõz da bu çerçevededir. 

De%indi%im yakla#õm içinde sözü edilen 
ba%lantõ, tarihsel geli#im sürecinde küçüm$
senmeyecek bir a#amadõr ve irdelenmesinde 
yarar vardõr.  

""""""""" 
1 Bizanslõlarla Emevîler arasõnda 740 yõlõnda Afyon 
yakõnlarõnda yapõlan sava#. 
2  Eski#ehir’in tarihî ilçesi ve ilçe merkezi. 
3 13. yy’dan ba#layarak Anadolu’da yaygõn olarak 
görülen sufi tarikatõ. 
4 Hacõ Bekta# Velî’nin ölümünden yakla#õk 150 yõl 
sonra onun adõna yazõlan Velayetname. 
5 Kalenderî dervi#lerinin her yõl Seyyid Battal Gazi 
dergâhõnda bir araya gelmeleri ile ya#anan inançsal 
tören. 
6 13. yy’da Seyyid Battal Gazi oca%õnõn #eyhine verilen 
unvan. 
 

T
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!ncelememizin olabildi%ince tarihî temel$
lere oturtulmasõna, ya#ayõ# kesitlerinin nesnel 
olarak yansõtõlmasõna özen gösterilmi#tir. Bu 
arada yazõlõ kaynaklar yanõnda tanõdõklarõn ve 
birikimlilerin görü#lerine de yer verilmi#tir. !

!

Tarihsel!Ba&lantõ!

Seyyid Battal Gazi (674/680$740) 7. yüzyõ$
lõn sonlarõ ile 8. yüzyõlõn ilk yarõsõnda ya#adõ%õ 
bilinen ve Malatya serdarõ Hüseyin Gazi’nin 
o%lu olarak kabul edilen bir halk kahramanõ$
dõr. Adõ dilden dile, ünü ku#aktan ku#a%a 
yayõlan Seyyid Battal Gazi’nin kimli%i ve soy 
geçmi#i konusunda farklõ bilgiler verilmekte, 
tartõ#malar ya#anmaktadõr. Onun tartõ#õlma$
yan yanõ ise Anadolu’da ya#amõ# bir !slam 
sava#çõsõ oldu%udur.  Araplarõn Anadolu se$
ferlerine katõlmõ#, Bizanslõlarla yapõlan çar$
põ#malarda üstün yararlõlõklar göstermi# ve 
Akrenion (Akrenios) sava#õnda #ehit dü#mü#$
tür (740). Mezarõ Seyitgazi’de adõna yapõlmõ# 
türbededir (Küçükcan, 2004: 10). 

Hacõ Bekta# Velî (1209$1271) ise, 13. yüz$
yõlda yine Anadolu’da ya#amõ#, dü#ünce ve 
görü#leriyle geçmi#i ve günümüzü etkilemi# 
bir halk önderi ve dü#ünürüdür. Sevgiye, barõ$
#a ve ho#görüye dayalõ ö%retisiyle büyük kitle$
ler tarafõndan benimsenmi# bir gönül eridir.  

Aynõ co%rafyada ya#amalarõna kar#õn ara$
larõnda yakla#õk 400 yõllõk bir zaman farkõ 
bulunan ve genelinde biri sava#çõ, di%eri barõ#$
çõ olarak tanõnan iki ünlü arasõnda bir ba%lan$
tõdan söz etmek ilk anda #a#õrtõcõ gelebilir. 
Ama adõ geçen ili#kinin Hacõ Bekta# Velî tara$
fõndan tek yanlõ olarak gerçekle#tirildi%i dik$
kate alõnõnca nasõl bir ba%lantõdan söz edilmek 
istendi%i de kolayca anla#õlõr.  

Yeri gelmi#ken belirtelim ki bize göre ba%$
lantõ, bir yandan Anadolu’nun inançsal, dola$
yõsõyla da toplumsal ya#ayõ#õnda farklõ bir 
yakla#õmõn a#amalarõndan birini olu#tururken, 
öte yandan da Seyyid Battal Gazi’nin yeni bir 
kimlik ve ki#ilikle tanõnmasõnõn, benimsenme$
sinin yolunu açmõ#tõr. 

 

Geli%meler!ve!Yansõmalarõ!

Bilindi%i gibi Türk dünyasõnda oldu%u 
kadar Arap âleminde ve bazõ Hristiyan toplu$
luklarõnda bir yi%itlik ve kahramanlõk sembolü 
olarak bilinen Seyyid Battal Gazi’nin tarih 
sahnesine çõkõ#õndaki misyonu, !slamiyet’in 
yayõlmasõna ve güçlenmesine hizmet edecek 
bir cihat anlayõ#õ içinde #ehitlik ya da gazilik 
mertebesine ula#maktõr. Kimli%iyle ilgili tar$
tõ#malar bu durumu de%i#tirmemi#tir.  

Nitekim tarihî bilgiler onun Emevîler dö$
neminde ya#adõ%õnõ, önemli görevlere getiril$
di%ini, Emevî ordusunda çarpõ#õrken ideali 
u%runa #ehit dü#tü%ünü gösteriyor. Bu du$
rum, ömrü misyonuna uygun bir sonla nokta$
lanmõ# bir !slam kahramanõyla kar#õ kar#õya 
oldu%umuzu ortaya çõkarõyor.  

Konuya biraz daha yakõndan bakalõm. 

Seyyid Battal Gazi’nin dünyamõzdan ayrõ$
lõ#õnõn üzerinden yakla#õk 1250 yõl geçmi#tir. 
Ama o hâlâ ya#õyor ve inançsal, hatta kültürel 
nitelikli olarak bazõ kesimlerin ya#ayõ#õnda 
belirli alanlarda da olsa etkisini sürdürüyor. 
Oysa onun tarih sahnesine çõkõ#õndaki misyo$
nu artõk gündemde de%ildir.   

Öte yandan !slamî dönemde olu#an efsa$
nevî ki#ili%inin tek ba#õna onu bugünlere ta#õ$
maya yetmeyece%i de bir gerçektir. Öyleyse 
ister istemez nedir onu ya#atan sorusu akla 
geliyor. Dü#ünceleri ve ondan kaynaklanan 
yönlendirici fikirleri mi, inançsal yorumlarõ, 
felsefî görü#leri veya tasavvufî yakla#õmlarõ 
mõ, diye soruyoruz.  

Ne yazõk ki Seyyid Battal Gazi’nin #ahsõn$
da bu sorulara #imdilik olumlu yanõtlar alamõ$
yoruz; ama, hâlen halktan biri olarak insanlara 
verdi%i güvenle onlarõn sõrlarõna, sorunlarõna 
ortak, dileklerinin gerçekle#mesine aracõ olan 
bir ba#ka Seyyid Battal Gazi’nin ya#adõ%õnõ da 
açõkça görüyoruz. 
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Demek ki günümüze ula#an uzun zaman 
sürecindeki bo#luk, bir ba#ka de%erle doldu$
rulmu#, bir dönü#üm ya#anmõ#tõr. 

Dönü#ümün temelinde Anadolu Selçuklu$
larõ’nõn bu topraklarõ yurt edinme politikalarõ$
nõn bulundu%u biliniyor. O dönemde Seyyid 
Battal Gazi’nin kitlelere verece%i u%ra#õ gücü$
nün ve ba#arma istencinin de elbette görmez$
den gelinemeyece%i açõktõr.  

Bunu iyi de%erlendiren Anadolu Selçuklu$
larõ onun manevî gücünü harekete geçirmek 
amacõyla külliyenin çekirde%ini attõlar. Böylece 
Battal Gazi için efsaneden abidele#meye geçi# 
dönemi ba#lamõ# oldu. Bir ba#ka deyi#le Ana$
dolula#tõrma sürecine girildi.  

Konumuzu olu#turan ba%lantõ böylesi bir 
ortamda ve belirtilen tarihi zemin üzerinde 
kurulmu#tur. !lk bulu#manõn 13. yüzyõlõn ikin$
ci yarõsõnda gerçekle#tirildi%i dikkate alõnõnca 
Anadolu’nun siyasal ve yönetsel açõdan karõ$
#õklõk içinde oldu%u bir döneme rastladõ%õnõn 
da göz ardõ edilmemesi gerekiyor. 

Babaî ayaklanmasõnõn ardõndan gelen 
Köseda% yenilgisi (1243) ve Mo%ol egemenli%i 
sonucunda Anadolu Selçuklularõ’nõn yönetim 
erkini yitirdi%i bir ortam söz konusudur o 
dönemde.  

Hacõ Bekta# Velî’nin bir grup taraftarõyla 
birlikte Seyyid Battal Gazi türbesini ziyaretiyle 
ba#layan Vilayatname’de  “… Hacõ Bekta# 
Haydariyesiyle, Torla%õyla, I#õ%õyla geldi…” 
sözleri ile anlatõlmaktadõr (Gölpõnarlõ, 1992: 
72). 

Vilayetname, bulu#mayõ efsanevî bir anla$
tõmla dile getirmektedir. Anlatõma göre de 
bulu#manõn ana etkenini soy yakõnlõ%õnõn 
olu#turdu%u anla#õlõyor. Nitekim Hacõ Bekta# 
Velî’nin Seyyid Battal Gazi’yi “Essalamü 
aleyküm ey suyum ba#õ” sözleri ile selamladõ$
%õ, sandukadan da “Aleykümselâm ey ilim 
#ehrim”, yanõtõnõn geldi%i belirtilmektedir 
(Korkmaz, 1995: 133). 

Bu bilgiler Vilayetname kaynaklõ olarak 
Evliya Çelebi ba#ta olmak üzere çe#itli yazar$
lar tarafõndan da dile getirilmi#tir (Yardõmcõ ve 
arkd.,1992: 27). 

Selamlama sözlerinin, kurulmak istenen 
soy yakõnlõ%õnõn ilk belirtileri oldu%u sonraki 
geli#melerde açõkça ortaya konmaktadõr. Yu$
karõda de%inildi%i gibi henüz kanõtlanmamõ# 
olmakla birlikte Alevî$Bekta#î kesimince yay$
gõn olarak benimsenmi# soy geçmi#i inanõ#õ 
#öyledir. 

Hacõ Bekta# Velî’nin On iki imamdan Mu$
sa$i Kâzõm yoluyla !mam Hüseyin’e ve Hz. 
Ali’ye, Seyyid Battal Gazi’nin de yine on iki 
imamdan Zeynel Abidin ve Cafer$i Sadõk yo$
luyla Hasan Hüseyin’e ve Hz. Ali’ye ula#tõ%õ 
kabul edilmektedir.  

Günümüzde belli kesimlerce tartõ#õlmazlõ$
%õnõ koruyan bu inanõ#õn, belirtilen bulu#ma$
nõn asõl dayana%õnõ olu#turdu%u bir gerçektir; 
ama ba%lantõnõn kõsa zamanda bir di%er alana 
kaydõ%õ da bir ba#ka gerçek. 

Bu yönelmenin Hacõ Bekta# Velî tarafõn$
dan planlanarak mõ yapõldõ%õ ya da Anado$
lu’nun karõ#õk ortamõnda olaylarõn kendili%in$
den mi o yöne kaydõ%õ pek bilinmiyor.  

Ziyareti takiben Hacõ Bekta# Velî’nin kül$
liyede yaptõ%õ ilk i#lerden birisi, burada bir 
Kalenderî zaviyesi açmak olmu#tur (Ocak, 
1992: 189). Bir di%er i# de külliyeyi sahiplen$
mesidir. Vilayetname’de ve Evliya Çelebi Se$
yahatnamesi’nde verilen bilgiler, Hacõ Bekta# 
Velî (1209$1271)’nin Orhan Gazi (1288$1359) ile 
görü#erek külliyenin imarõnõ ve buraya bazõ 
gelirlerin ba%lanmasõnõ istedi%i #eklindedir. 
Ancak; yukarõdaki tarihler dikkate alõnõnca bu 
görü#menin taraflarõndan birinin Orhan Ga$
zi’den ba#kasõ olmasõ gerekti%i kolayca anla$
#õlmaktadõr.  

Kayõ boyunun 1299’dan önce yöreye gel$
di%i, öte yandan Vilayetname’ye ve Â#õk Pa#a$
zade tarihine göre Hacõ Bekta#’õn 
“Osmano%ullarõ’ndan hiçbiri ile görü#medi%i” 
(Gölpõnarlõ, 1992: 125) kaydõ dikkate alõnõnca 
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söz konusu ki#inin Osmanlõlarõn atasõ Ertu%rul 
Gazi (yakla#õk 1198$1285) olabilece%i akla yat$
kõn görülmektedir. Hatta bu ki#inin Ertu%rul 
Gazi oldu%unu kaynak göstererek ileri süren$
ler de vardõr (Öz, 1999: 25$31).  

Türbenin ve zaviyenin, hatta külliyenin 
daha sonraki süreçte varlõ%õnõ korumasõnõ 
sa%layacak bazõ gelirlere kavu#masõ ise ba%$
lantõnõn getirdi%i ilk olumlu sonuçlardan biri$
sidir. Gelirlerin neler oldu%unu, nasõl kullanõ$
laca%õnõ ve yüzlerce yõl devam etti%ini belge$
lerden ve külliyedeki Bekta#î tekkesinin son 
postni#ini ve Seyyid Battal Gazi’nin 79. göbek$
ten torunu oldu%u belirtilen Hakkõ Aydo%du 
(1901$1999) dedenin de tanõklõ%õndan ö%reni$
yoruz (Küçükcan, 1999: 23).  

Hacõ Bekta# Velî’nin külliyede açtõ%õ zavi$
yenin i#levine ve ya#ayõ#õna yansõyan etkileri$
ne ili#kin olarak efsanevî yakla#õmlarõn dõ#õn$
da Prof. Dr. Ahmet Ya#ar Ocak’õn ve Prof. Dr. 
Irene Melikhof’un eserlerinde ayrõntõlõ bilgiler 
verilmektedir (Ocak, 1998: 97$228; Melikhof, 
1998: 175$209). 

Bunlardan çõkarõlan sonuçlarõ a#a%õdaki 
ba#lõklar altõnda toplayabiliriz: 

1. Seyyid Gazi zaviyesi, Kalenderî zaviye$
lerinin en itibarlõsõ ve en üst düzeyde olanõydõ.  

2. Cuma günleri burada büyük ayinler 
yapõldõ%õ gibi her yõl Kurban Bayramõ’nda 
Hacõlar Bayramõ adõyla yapõlan ve Hacõ Bekta# 
Velî tarafõndan tesis edildi%i bilinen büyük 
ayine tüm Kalenderî önderleri ve kalabalõk 
topluluklar katõlõyordu. 

3. Hacõ Bekta# Velî ba#ta olmak üzere tüm 
Kalenderîler ve di%er önderler Seyyid Battal 
Gazi’yi en büyük pir olarak kabul etmi#lerdi. 

4. Zaviyedeki #eyhe Azam Baba, yõlda bir 
yapõlan büyük ayine de Hacc$õ Ekber denilirdi.  

5. Kalenderî dervi#leri, kendilerini Seyyid 
Battal Gazi’nin evladõ sayarlar ve sürekli seya$
hat ederlerdi. 

Bu özet bilgiler, Hacõ Bekta# Velî$Seyyid 
Battal Gazi ba%lantõsõnõn boyutlarõnõ ve inanç$
sal ya#ayõ#a etkisini ortaya koymaktadõr.  

 

Ba%lantõnõn ya#ayõ#taki yansõmalarõ ise 
#öyle sõralanabilir: 

Ba%lantõ ile ortaya çõkan ya#antõlar 17. 
yüzyõla kadar Kalenderîlik çerçevesinde, 17. 
yüzyõldan itibaren de Bekta#î tekkesi kapsa$
mõnda zaman ba%lantõlõ de%i#ikliklerle devam 
etmi#tir.  

Tüm bu ya#antõlarõn merkezinde doku$
nulmaz saygõnlõ%õ ile Seyyid Battal Gazi adõ 
yer alõrken, ba#latõcõ ve yönlendirici olarak da 
Hacõ Bekta# Velî, zihinlere ve gönüllere yer$
le#mi#tir.  

Bu birliktelik geni# kitleleri yaygõn ve sü$
rekli olarak etkilemi#, zaviye ve tekkeler çev$
resinde her iki ünlüye gönül veren, yürekten 
ba%lanan ve Seyyid Battal Gazi’yi yeni kimli%i 
ile benimseyen büyük bir kitle olu#mu#tur. Bu 
kitlenin hemen tamamõ Alevî$Bekta#î inançlõ$
lardandõ. De%i#im, beraberinde Seyyid Battal 
Gazi’yi “Alplikten$Erenli%e” giden bir çizgiye 
oturturken, ona Alevî$Bekta#î kültürü çerçeve$
sinde ola%andõ#õ yeni özelliklerin de izafe 
edilmesine neden olmu#tur.  

Zaviyenin, merkezi yöntemle ili#kileri ba#$
langõçta belirgin bir saygõnlõk içinde yürürken 
16. yüzyõlõn ba#larõndan itibaren geli#en siyasî 
olaylarla ba%lantõlõ olarak kar#õlõklõ güven 
sarsõlmõ#, ili#kilerde de geni# etkili olumsuz$
luklar meydana gelmi#tir. Bu sonuçta yöneti$
min a#õrõ ku#kucu ve önyargõlõ yakla#õmõ ka$
dar zaviyede veya tekkedeki yapõla#ma ve 
kadrola#ma bozuklu%unun, buna ba%lõ olarak 
da amaç dõ#õ bir ya#ayõ# biçiminin benimsen$
mesinin etkisi oldu%u da tarihsel bir gerçektir.  

Ba%lantõ, toplumsal açõdan da önemli ve 
yararlõ sonuçlar getirmi#tir. Her #eyden önce 
Türkmen Alevîsi a%õrlõklõ olmak üzere yörede 
yeni yerle#imler olmu#tur. Çe#itli kaynaklarda 
yer alan bu olu#umun günümüze kadar ula#an 
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somut belirtileri de vardõr (Kõlõç ve Arkd., 
2007: 57). 

A#a%õdaki satõrlar de%i#imin ilk bilgileri$
dir “… Hacõ Bekta# Velî’den alõnan i#aret ile 
Orhan Gazi külliyeyi onarttõrarak bakõma 
aldõrmõ#, Seyitgazi’yi de imar ettirerek 1000 
hane Türkmen halkõnõn yerle#tirilmesini ger$
çekle#tirmi#tir (Yardõmcõ ve Arkd., 1992: 21). 

Vilayetname’de ve Evliya Çelebi Seyahat$
namesi’nde de bu duruma yer verilmektedir. 

Ayrõca ba%lantõnõn geli#im sürecinde ya$
kõn çevrede Sücaaddin$i Velî, Üryan Baba, 
Melik Gazi gibi yeni zaviyeler kurulmu#tur. 
Bunlarõn dõ#õnda, yörede tekke ya da yatõr 
olarak nitelendirilen ve baba veya dede un$
vanlarõyla anõlan kutsalla#tõrõlmõ# yerler de 
dikkat çekecek kadar çoktur. Bunlarõn hemen 
tamamõ Alevî$Bekta#î köylerinde veya onlarõn 
yakõnlarõndadõr. Bu çerçevede Karaman tekke, 
Arap Dede tekkesi, Elsim tekke,  Gaip Erenleri 
tekkesi ilk akla gelenlerdir. Yine, Eski#ehir ili 
sõnõrlarõ içinde yer alan Alevî$Bekta#î köyleri$
nin büyük ço%unlu%unun Seyyid Battal Gazi 
külliyesine yakõn yerlerde kurulmu# olmalarõ 
ba%lantõnõn günümüze yansõmõ# bir di%er 
somut sonucudur. Bunlarõn hemen tamamõ 
Seyitgazi’ye ya da merkez ilçeye ba%lõ köyler$
dir.  

Ba%lantõya bir de Battal Gazi yönünden 
bakmaya çalõ#alõm.  

Ba%lantõdan kazançlõ çõkanlarõn ba#õnda 
Seyyid Battal Gazi gelmektedir. O, bu de%i#im 
a#amasõnda kazandõ%õ Seyyidlik unvanõyla 
saygõnlõ%õnõ daha da arttõran bir kimlik kaza$
nõrken en büyük pir göreviyle de kendisini 
yüzyõllara ta#õyacak bir i#levselli%in sahibi 
olmu#tur.  

Bu de%erlerin çerçevesinde ortaya çõkan 
yeni olu#umlarla O, bir yandan ermi#li%ini 
peki#tirirken, öte yandan da Külliyesi ile bir$
likte kõlõcõnõ ve ününü güçlendirmi#tir. Ama 
unutulmamalõdõr ki bunlarõn hiçbirini O, ne 
istemi#tir ne bilgisi vardõr. Bütün bunlar Arap$

larõn sahip çõkmadõ%õ bir yüce insanõn Anado$
lula#tõrõlmasõ evrelerinin getirdi%i sonuçlardõr. 

Hacõ Bekta# Velî’nin ba#lattõ%õ ve yön ver$
di%i bu geli#im çok yönlü olarak yüzyõllar 
boyu varlõ%õnõ ve etkisini sürdürmü#tür. Geli$
#im, kendi içinde bazõ acõlar ve sõkõntõlarõ 
içermesine kar#õn, kültürümüzü ve inanç dün$
yamõzõ zenginle#tiren ö%eleriyle de yararlõ 
sonuçlar vermi#tir. Bunun örneklerini edebi$
yatta da görebiliriz. Sunaca%õmõz birkaç kõsa 
örnek, bir fikir vermeye yetecektir sanõrõm. 

Pir Mehmet Dede’nin a#a%õdaki dörtlü%ü 
Battal Gazi’nin söz konusu ba%lantõ sonucu 
benimsenen kimli%ini anlatmaya yetmiyor 
mu? 

“Seyit Battal Gazi, pirim Ali’dir, 
On iki imam nesli gerçek Velî’dir, 
On sekiz bin âlem ismi doludur, 
Seyit Battal Gazi efendim medet” 
(Küçükcan, 2004: 68). 

Yine !lhami Dede’nin bir nefesinden alõn$
mõ# bölüm, ba%lantõnõn kapsamõnõ anlamlõ bir 
#ekilde dile getiriyor. 

 

“Battal Gazi, Hacõ Bekta! geldiler 
Sarõ Saltõk Urum ele saldõlar, 
Çok !ükür dertlere derman buldular, 
Tavafõn kabuldür abdal dediler.” (Küçükcan, 
2004: 73). 

Ba%lantõnõn günümüz ya#amõna yansõyan 
görüntülerinden bazõ örnekleri de #öyle sõrala$
yabiliriz: 

Öncelikle Alevî$Bekta#î inançlõlarõn Hacõ 
Bekta# Velî ve Seyyid Battal Gazi merkezli 
olarak külliyeye ba%lõlõklarõ ve saygõnlõklarõ 
günümüzde de etkin biçimde sürmektedir. 
Her fõrsatta bireysel ve toplu ziyaretlerde bu$
lunma, adak ve dilek kurbanõ geleneklerini 
Seyyid Battal Gazi’nin huzurunda gerçekle#$
tirme uygulamasõ yo%unla#arak devam etmek$
tedir. Ayrõca her yõl belirli zamanlarda yerine 
getirilen Abdal Musa, Sücaaddin Velî, Karaca 
Ahmet Sultan, &ahkulu günlerine katõlan top$
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luluklar kalabalõk gruplar hâlinde Seyyid Bat$
tal Gazi’ye u%rarlar, türbeyi ziyaret ederek 
kurbanõnõ kesip, niyazlarõnõ yaparlar ve semah 
gösterileri ile konuklu%u tamamlarlar. Onlar, 
u%radõklarõ ya da geldikleri yerlerden derle$
dikleri iletileri Battal Gazi’ye sunarak ondan 
edindiklerini de Hacõ Bekta# Velî’ye ula#tõran 
gönül yolda#larõdõr sanki.  

Seyyid Battal Gazi külliyesinde ya#atõlan 
ritüellerin hemen tamamõ Alevî$Bekta#î kültür 
ürünleridir. Örne%in:  

Yakõn yõllara kadar varlõ%õnõ korumu# 
muharrem kurbanõ ve a#ure da%õtõmõ gelene%i 
yaygõnlõ%õ olan bir uygulamadõr. Günümüzde 
bu uygulama genelde adak kurbanõ ve lokma 
da%õtõmõ çerçevesinde yürütülmeye çalõ#õlmak$
tadõr.  

Hacõ Bekta# Velî’ye ait oldu%una inanõlan 
ve dolayõsõyla niyaz edilen di# ve parmak izle$
ri yeri günümüzde de kutsanmaktadõr.  

Örnekleri ço%altmak mümkün. Ama han$
gisi olursa olsun tüm niyazlar ve ziyaretler 
Alevî$Bekta#î kültürünün de%i#mez görüntü$
leri olan ve e#ikten ba#layarak menziline kadar 
diz üstü ula#ma ve Allah, Muhammed, Ali 
üçlemesiyle niyazõ tamamlama ve arkasõnõ 
dönmeden ziyaretten ayrõlma biçiminde yeri$
ne getiriliyor.  

Bunlarõn dõ#õnda külliye; camisi ve tekke$
siyle, medresesi ve semahanesiyle, manastõr 
kalõntõsõ ve kõrklar meydanõ ile Elenora’sõ ve 
Kadõncõk Anasõ’yla insanlara çok #eyler söyle$
yen bir ho#görü merkezidir. Orasõ, hiçbir ay$
rõm gözetmeden herkese açõktõr. !nancõ, anla$
yõ#õ ne olursa olsun herkes kendisi için bir 
#eyler bulabilir. Farklõ ritüelleri bir arada hep 
görebilirsiniz.  

Külliyede hemen her zaman insanlar var$
dõr. Ama sanki geçmi#i anõmsatõrcasõna cuma 
günleri ile özellikle Kurban Bayramõ’nda, 
Nevruz ve Hõdõrellez gibi belirli günlerde 
Battal Gazi’yi anma etkinliklerinde külliyenin 
büyük avlusu gönül dostlarõ ve katõlõmcõlar ile 
dolar.  

Orada bir araya gelenler yõllardõr tanõ#õ$
yorlarmõ# ya da çe#itli yakõnlõklar söz konu$
suymu# gibi sevecen ve ho#görülü yakla#õmlar 
içindedirler. Kayna#mõ# ve bütünle#mi# bir 
ya#ayõ# sergilerler. Hacõ Bekta# Velî’yi günü$
müzde de ya#atan anlayõ# bu de%il midir? 

Artõk “Bizans’õ, Kostanõ sarsan, A#kar’õyla 
surlarõ a#õp, kõlõcõyla !slam’õ kurtaran “Battal” 
gündemde yoktur. Hacõ Bekta# Velî ve ardõlla$
rõnõn “Kalenderîkleri, Haydarîlikleri ya da 
cihar$õ darp olup olmadõklarõ insanlarõ pek 
ilgilendirmemektedir.  

Hem Hacõ Bekta# Velî hem de Seyyid Bat$
tal Gazi sonsuz ve anlamlõ sessizliklerinde 
kendilerine uygun görülen kimlikleri ve seçkin 
ki#ilikleri ile ermi#likleri ile bugünlere ula#tõr$
dõklarõ iletileri ile algõlanõyorlar ve öyle ya#õ$
yorlar gönüllerde. 

 

Sonuç 

Buraya kadar açõklananlara, yazõlanlara 
bakõnca anlõyoruz ki ba#langõçtakinden çok 
farklõ bir Seyitgazi ile kar#õ kar#õyayõz. Yapõ$
lanlar, ya#ananlar O’nun !slam mücahitli%i ve 
halk kahramanlõ%õ kimli%inin çok ötesine geç$
mi# ya#antõlar ve de%erlendirmelerdir. 

Görünüyor ki halkla bir bütünle#me, kay$
na#ma ve ya#ayõ#õn bir parçasõ olma söz konu$
sudur.  

Halkõmõz de%i#en zaman içinde önce söy$
lencelere ba%lõ olarak sonra da kendi de%er$
lendirmeleri çerçevesinde Seyyid Battal Ga$
zi’ye yeni kimlikler ve ola%anüstü özellikler 
izafe ederek onu, yakõnlarõnõ, külliyesini, inan$
cõnõn ve ya#amõnõn bir parçasõ durumuna ge$
tirmi#, onlarõ kültürlerine katmõ#tõr.  

Bize göre bu de%i#imin temelindeki en 
önemli etken Hacõ Bekta# Velî’nin gerçekle#$
tirdi%i ba%lantõdõr. Bugün ya#ananlara bakõnca 
anlõyoruz ki O, Seyyid Battal Gazi külliyesinde 
de yüce ki#ili%ine yara#anõ yapmõ#tõr ve orada 
da ya#amaktadõr.  
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DIE!VERBINDUNG!ZWISCHEN!
SEYYID!BATTAL!GAZI!UND!
HACI!BEKTA"!VELI!IN!DER!
GESCHICHTE!UND!IHRE!
REFLEXIONEN!IN!DIE!

GEGENWART!
!

!lyas Küçükcan!!
 

Inhalt!

Es herrschen große Unterschiede 
zwischen Seyyid Battal Gazi, der im 8. 
Jahrhundert als Volksheld und islamischer 
Glaubenskämpfer bekannt war, und Hacõ 
Bekta# Veli, der im 13. Jahrhundert als der 
Aufklärer Anatoliens galt. Diese Differenzen 

begründen sich sowohl in den 
unterschiedlichen Epochen, in denen beide 
lebten, als auch deren Missionen und 
Visionen. Infolge geschichtlicher 
Entwicklungen ist allerdings von einer 
gegenseitigen Vervollständigung und 
Verschmelzung in ein und derselben Kultur 
zu sprechen, die Battal Gazi zweifellos 
natürlich nicht erlebte. Die Hauptrolle dieser 
Verschmelzung spielten damals Hacõ Bekta# 
Veli, die Danischmenden und anatolische 
Seldschuken. Insbesondere als Hacõ Bekta# 
Veli im 13. Jahrhundert ein Derwischkloster 
(Komplex) gründete, wurde Battal Gazi als 
Azam Baba (höchster Klostervorstand) 
ernannt und somit als der angesehenste Ka$
lenderi$Scheich anerkannt. Auch heute ist 
Seyyid Battal Gazi und sein Derwischkloster 
ein Zentrum, das Menschen in 
Gleichgesinnung miteinander verbindet. Jetzt 
ist nicht mehr der „Konstantinopel, Byzanz 
erschütternde“ und seinem Pferd „Devzade 
Aschkar über Festungsmauern fliegende und 
Festungstürme überwindende“, sondern der 
seit ca. 800 Jahren in dem für ihn erbauten 
Komplex des Derwischklosters  in ewiger 
Ruhe liegende und im Herzen der Menschen 
fortlebende Seyyid Battal Gazi aktuell. 

 

Schlüsselwörter: Akrenion, Seyitgazi, Ka$
lenderi, Vilayetname, Hacõ Ekber: Jährlich 
tagende religiöse Zusammenkünfte der Ka$
lenderi$Derwische im Seyyid Battal Gazi 
Derwischkloster. Azam Baba: Im 13. 
Jahrhundert verliehene Titel an den 
Nachfolger von Seyyid Battal Gazi. 

 


