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ÖZET

Seyyid Battal Gazi 7 ve 8.yüzy›llarda yaﬂam›ﬂ, Anadolu’nun Türkleﬂmesi sürecinde üstün baﬂar›lar
göstermiﬂ bir Türk büyü¤üdür. ‹sminden de anlaﬂ›laca¤› üzere “alp, gazi, seyyid, evliya, pir” gibi unvanlarla an›lm›ﬂt›r.
Seyyid Battal Gazi, 740 y›l›nda Bizansl›larla yap›lan savaﬂta ﬂehit düﬂmüﬂ ve bugünkü türbesinin
bulundu¤u yere gömülmüﬂtür. Eskiﬂehir-Seyitgazi’de bulunan külliyesi her y›l ziyaretçi ak›n›na
u¤ramaktad›r. Kap›s› herkese aç›k olan külliye, kültürel de¤erlerimizin korunmas› ve geliﬂtirilmesinde
önemli bir toplumsal dayan›ﬂma merkezi iﬂlevi görmektedir.
Seyyid Battal gazi ve Külliyesini anlatan bu yaz›n›n ek bölümünde de Karl Wulzinger’in ön sözü,
külliye foto¤raflar› ve çizimlere yer verilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Eskiﬂehir- Seyitgazi, Seyyid Battal Gazi, Seyid Battal Gazi Külliyesi, Hac› Bektaﬂ
Veli, toplumsal dayan›ﬂma
ABSTRACT

Seyyid Battal Gazi is a Turkish Prominent Person who acted nobly in the period of Anatolia’s being
Turkish. He lived in the seventeeth and eighteenth centuries. As it can be understood from his name
he is remembered with variety of proper names such as “Alp, Gazi, Seyyid, Evliya, Pir”.
Seyyid Battal Gazi martyrized in 740 in the war made with Byzantiums and was buried to a place
where is his tomb now. His complex in Eskiﬂehir-Seyitgazi is visited by lots of people every year. The
complex which accept every person functions as a social cooperation center in the way of protecting
and progressing our cultural values.
You can find Karl Wulzinger’s preface, the pictures and drawings of Seyyid Battal Gazi’s complex
in the appendix of this writing about Seyyid Battal Gazi.
Key Words: Eskiﬂehir-Seyitgazi, Seyyid Battal Gazi,the complex of Seyyid Battal Gazi, Hac› Bektaﬂ
Veli, social cooperation

Giriﬂ
Seyyid Battal Gazi, Külliyesi ve Seyitgazi... Hangisi an›lsa di¤erlerini ça¤r›ﬂt›ran
üç tarihî de¤er... Seyyid Battal Gazi’nin dünyam›zdan ayr›l›ﬂ›n›n üzerinden
yaklaﬂ›k 1250 y›l geçmiﬂ. Öteki ikisinin geçmiﬂi ise yüzlerce y›l öncesine ulaﬂ›yor
ama, her üçü de yaﬂ›yor ve yaﬂayacak...
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Bu yaz›mda kültürel gelene¤imizde önemli bir yeri olan söz konusu üçlüyü,
baﬂl›ca özellikleriyle tan›tmaya çal›ﬂaca¤›m.
Do¤al ve Kültürel Ortam
Seyitgazi, Eskiﬂehir iline ba¤l› bir ilçe merkezidir. ‹lçe topraklar› Mahmudiye,
Çifteler ve Han ilçeleriyle; Eskiﬂehir, Kütahya ve Afyon illeri çevresinde yer al›r.
Yüzölçümü 1502 km2, ortalama yüksekli¤i de 1000 m civar›ndad›r. Yöredeki
Türkmen yerleﬂiminin tarihsel geliﬂiminde baﬂc›l bir yeri olan Türkmen da¤›,
ilçenin baﬂl›ca yükseltisidir. Sakarya Nehri’nin kolu olan Seydisuyu (Seyit Suyu),
bu da¤dan do¤ar. ‹lçe, karasal iklimin etkisi alt›ndad›r. Yörenin ana geçim kayna¤›
tar›m ve hayvanc›l›k; K›rka Buca¤›’ndaki bor mineralleri de baﬂl›ca yeralt› zenginli¤idir.
Seyitgazi kasabas› Eskiﬂehir’e 43, Afyonkarahisar’a 97, Eskiﬂehir-Ankara karayoluna da 26 km. uzakl›ktad›r.

Ete¤inde yer ald›¤› Üçler Bay›r›’ndan külliyenin ve Seyitgazi kasabas›n›n bir
bölümünün görünüﬂü. Arka planda görülen yeﬂil ﬂerit Seydisuyu’dur.
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Renkli bir toplumsal yap›ya sahip olan yöre halk›, neredeyse yar›lama bir dengelemeyle yerli denilen Türkmenlerle, göçmen denilen Romanya, Bulgaristan ve
Kafkasya ç›k›ﬂl› topluluklardan oluﬂur. Ama bu geniﬂ yelpazede onlar, yüzy›llard›r
bar›ﬂ içinde yaﬂayagelmiﬂlerdir.
Seyitgazi’de ilk yerleﬂmenin M.Ö. 3500 y›llar›nda baﬂlad›¤›, Kültepe Höyü¤ü
buluntular›ndan anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Hitit ve Frig dönemlerinde de bir yerleﬂim merkezi
olan Seyitgazi, Romal›lar devrinde geliﬂerek NACOLE‹A ad›n› alm›ﬂt›r.
‹mparatorlu¤un ikiye ayr›l›ﬂ›yla (395) Bizans topraklar› içinde kalan Nacoleia,
ayn› adla an›lmaya devam etmiﬂ, kalesi de onar›lm›ﬂt›r. Mesih Kalesi olarak da
tan›nan bu yer çevresinde, Araplar›n Anadolu seferleri nedeniyle, Bizansl›larla
‹slam ordular› aras›nda uzun süreli savaﬂlar olmuﬂtur (718–740).
Charles Texier, Seyitgazi’ye iliﬂkin aﬂa¤›daki bilgileri vermektedir:

“Bu eski ﬂehir harabelerinden sonra, üzerinde yaﬂanm›ﬂ olan tek ﬂehir antik
Prymnesia, bugünkü ad›yla Seyitgazi kasabas›d›r. Bir tepenin kuzey yamac›na
yap›lm›ﬂ olan bu kasaba, eski eserlerinde gerçekte çok az bir ﬂey gösterir ise de
Müslümanlar aras›nda tarihlerinin bir kahraman› olan Seyitgazi’nin mezar›n› içine
almas› aç›s›ndan ﬂöhretlidir (Texier,2002.C.2.363).
A.D. Mordtmann da: “Seyyid Battal Gazi Destan›’nda ad› geçen Kale-i
Mesihiyye’nin yeri buras›d›r.” diye yazmaktad›r. 1800’de Seyitgazi’ye gelen Leaki
de: “Seyitgazi, Türk tarihi süreci de dâhil, önceki dönemlerde önemli bir yer
olman›n özelliklerini taﬂ›r.” demektedir (Albek,1991:151).
Selçuklular›n Anadolu’ya yay›lmas›yla önce 70–80 ailelik bir Türkmen aﬂireti
buraya yerleﬂtirilmiﬂ ve buras› da “TÜRKMEN KÖYÜ” olarak kay›tlara geçmiﬂtir.
Seyyid Battal Gazi’nin mezar›n›n Ümmühan Hatun taraf›ndan buldurularak
bugünkü türbe ve mescitin yapt›r›lmas›ndan sonra ise köy, SEY‹TGAZ‹ ad›n›
alm›ﬂt›r (1207–1208). Osmanl› Devleti’nin s›n›rlar› içine 1336’da al›nan
Seyitgazi’ye yeni yerleﬂimler devam etmiﬂ, ad› da giderek yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. ‹stanbulBa¤dat-Hicaz yolu üzerindeki baﬂl›ca konaklama (menzil) yerlerinden biri olan
Seyitgazi’nin, Osmanl›lar döneminde önemi daha da artm›ﬂ, II. Bayezid
zaman›nda ise külliyeye yeni ekler yap›larak devaml› bak›ma al›nm›ﬂt›r.
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaklaﬂ›k 15 bin nüfuslu bir kaza merkezi olan
Seyitgazi’ye, Padiﬂah IV. Murat’›n Revan Seferi s›ras›nda bir de kervansaray
yapt›r›lm›ﬂt›r (1635). XVII. yüzy›l boyunca ad›ndan pek söz edilmeyen Seyitgazi,
zamanla sönükleﬂmiﬂ, 1892’de tekrar nahiye yap›lm›ﬂt›r. 1893 y›l›nda Seyitgazi’ye
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gelen Radet de kasabadaki kervansaray›n kal›nt›lar›na bakarak, buran›n
Selçuklular döneminde büyük ve bay›nd›r bir yer oldu¤unu düﬂünür ve
Seyitgazi’nin 300 evlik harap bir yer oldu¤unu belirterek: “Buras› Allah’›n
gazab›na u¤ram›ﬂ bir yer” diye yazar. Cuinet de 19. yüzy›l›n sonlar›nda: “Seyitgazi
Eskiﬂehir kazas›n›n tek nahiyesidir.” der (Albek, 1991:151).
‹lk belediye örgütü ise 1917’de kurulmuﬂtur. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na, özel taburu ile
kat›lan Seyitgazi, Yunan iﬂgalinde k›smî hasar görmüﬂtür. 1 Eylül 1922’de Türk
Ordusu’nun geliﬂiyle ac›l› günler sona ermiﬂ, Seyitgazi de Cumhuriyet Türkiyesi’ne
ilçe merkezi olarak kat›lm›ﬂt›r.
Seyyid Battal Gazi de, külliyesi de genel özellikleri k›saca özetlenen böylesi bir
ortamda kültürel varl›klar›n› sürdüregelmiﬂlerdir. ﬁimdi de bu mekândaki ulu kiﬂiyi
tan›maya çal›ﬂal›m.
Mekânda Bir Kahraman: Seyyid Battal Gazi
Ad› dilden dile, ünü kuﬂaktan kuﬂa¤a yay›lan Seyyid Battal Gazi’nin kimli¤i,
ailesi ve soyu konusunda farkl› bilgiler verilmektedir. Az›msanmayacak kadar çok
kaynakta ortak görüﬂ olarak benimsenmiﬂ ve yayg›nlaﬂm›ﬂ olan› ﬂöyle
özetlenebilir:
674/680–740 y›llar› aras›nda yaﬂad›¤› kabul edilen Seyyid Battal Gazi, Malatya
Serdar›(komutan) Hüseyin Gazi’nin o¤ludur. As›l ad›n›n Abdullah ya da Ebu
Hüseyin oldu¤u ileri sürülmektedir ( Boratav, tarihsiz, C.2.344).
Ad›n›n Cafer oldu¤unu benimseyenler ise onun peygamber soyundan
geldi¤ine, atalar›n›n ‹mam Cafer, ‹mam Zeynel Abidin yoluyla ‹mam Hüseyin’e,
dolay›s›yla da Hz. Ali’ye ulaﬂt›¤›na inan›rlar ve seyyidlik unvan›n› da soy
geçmiﬂinin kan›t› olarak gösterirler. Battal1 ad›n›n, yi¤itli¤inin, cesaretinin ifadesi
oldu¤u; gazilik san›n›n da gazalarda gösterdi¤i kahramanl›ktan dolay› verildi¤i
belirtilmektedir (Tolasa,1977:103).
Çal›ﬂkanl›¤› ve kahramanl›¤› sayesinde komutanl›¤a, hatta Misis ﬂehri valili¤ine
kadar yükselmiﬂtir. Ölüm yeri konusunda da farkl› bilgiler verilmekle birlikte, ölüm
yerinin, ço¤unlukla Afyon yak›nlar› veya bugünkü Seyitgazi oldu¤u; ölümünün de
Akrenion Savaﬂlar› s›ras›na rastlad›¤› ortak görüﬂ hâlindedir.
F.R. Haslok’a göre: “Kahraman›n kendisi, Abdullah Ebül Hüseyin el Entakî
ismindeki tarihî ﬂah›s olup, el Battal (kahraman) bir övünç unvan›d›r. Zaman›ndaki
Arap ve Bizans kaynaklar›na göre sekizinci as›rda Araplar›n Bizans seferlerine
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Seyyid Battal Gazi Elenoras›’yla birlikte sonsuz sessizli¤inde…

kat›lm›ﬂ ve miladî 740’ta Akroneos (Afyonkarahisar) çarp›ﬂmas›nda yaralanarak,
bugün ismini taﬂ›yan tekkenin birkaç mil güneyinde ﬂehit düﬂmüﬂtür.” (Haslok,
2000,77).
Babas› Hüseyin Gazi de baz› kaynaklara göre Bizans’a yap›lan bir ak›nda ﬂehit
düﬂmüﬂtür. Makam›, Ankara yak›nlar›nda kendi ad›yla an›lan Hüseyin Gazi
Tepesi’ndedir. Annesi Saide Hatun ve eﬂi Zeynep Han›m’›n mezarlar› ise eski
Malatya’dad›r. Annesi Saide Hatun’un soyunun peygamber sülalesine ulaﬂt›¤›n›
söyleyenler de vard›r. Ancak soy süre¤inin babadan geçti¤ine inananlar bu
ba¤lant›y› kabul etmezler.
Türk dünyas›nda oldu¤u kadar, Arap âleminde ve baz› Hristiyan topluluklar›nda, daha çok yi¤itlik ve kahramanl›k sembolü olarak bilinen Seyyid Battal
Gazi’nin kiﬂilik özellikleri ise söylenceler ve hakk›nda yaz›lanlar sonucunda
oluﬂmuﬂ bir ortak de¤erlendirmenin ürünüdür. Özellikle Anadolu halk›, onun
destanlaﬂm›ﬂ kiﬂili¤ini ve efsanevî yaﬂam›n› gönlünde besleyerek zenginleﬂtirmiﬂ,
ayr›ca Anadolu Selçuklular› ve Osmanl›lar eliyle güçlendirerek bugünlere
taﬂ›m›ﬂt›r.
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Onun destans› yaﬂam› günümüzde de güzelli¤i ve etkileyicili¤i ile yaﬂamaktad›r. Bu destans› kiﬂili¤in çerçevesini oluﬂturan de¤erler; kahramanl›k, yi¤itlik,
dürüstlük, korkusuzluk, inanc›na adanm›ﬂl›k ve genelde sevecenlik temeline oturmuﬂ insanc›l iliﬂkiler diye s›ralanabilecek örnek kiﬂilik özellikleridir.
Kimlik ve kiﬂilik bilgileri yukar›da özetlenen Seyyid Battal Gazi’nin
kültürümüzdeki yerini yeterince anlayabilmek için, onu, “‹slamî dönemin Seyyid
Battal Gazisi” ve “Türk kültürünün geliﬂimi sürecindeki Seyyid Battal Gazi” olarak
iki ayr› zaman dilimi içinde ele almak daha uygun olur.
Onun yaﬂad›¤› y›llar ‹slamiyet’in yay›lma dönemine rastlar. O süreçte inanç
nitelikli Emevî Devleti ile Bizans ‹mparatorlu¤u komﬂu durumdad›rlar ve
de¤iﬂmeyen stratejilerini oluﬂturan dinsel ba¤lant›l› yay›lmac›l›¤›n gere¤i olarak
sürekli çat›ﬂma içindedirler. Battal Gazi de bu geliﬂim içinde ‹slam ordular›n›n
Anadolu seferlerine ve ‹stanbul kuﬂatmas›na kat›lm›ﬂ baﬂar›l› bir komutand›r. O
hâlde söylenecek odur ki; Seyyid Battal Gazi’nin tarih sahnesine ç›k›ﬂ›ndaki misyonu, ‹slamiyet’in yay›lmas›na ve güçlenmesine hizmet edecek bir cihat anlay›ﬂ›
içinde, ﬂehitlik ya da gazilik mertebesine ulaﬂmakt›r, diye özetlenebilir.
Nitekim tarihî bilgiler onun Emevîler Dönemi’nde yaﬂad›¤›n› ve ideali u¤runda
ﬂehit düﬂtü¤ünü gösteriyor. Bu durum, ömrü, misyonuna uygun bir sonla noktalanm›ﬂ bir ‹slam kahraman›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu ortaya ç›kar›yor. Kimli¤i
ile ilgili bilgiler bu durumu de¤iﬂtirmemektedir.
‹slamî dönemin Battal Gazisi’ni k›saca böyle tan›mlad›ktan sonra diyebiliriz ki;
onun tarih sahnesine ç›k›ﬂ›ndaki misyonu da zamanla geliﬂen tarihî olaylar
ba¤lam›nda, ister istemez bir tak›m de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂt›r. Kald› ki onun ‹slamî
dönemde oluﬂan efsanevî kiﬂili¤inin de zaten onu bugünlere taﬂ›maya yetmeyece¤i de bir baﬂka gerçektir. Öyleyse, “Nedir onu yaﬂatan de¤erler?” sorusu
akla gelmektedir.
Düﬂünceleri ve ondan kaynaklanan yönlendirici fikirleri mi? ‹nançsal yorumlar›, felsefî görüﬂleri veya tasavvufî yaklaﬂ›mlar› m›? Ne yaz›k ki Seyyid Battal
Gazi’nin ﬂahs›nda tarih bu sorulara, ﬂimdilik olumlu yan›tlar vermiyor. Ama hâlen
halktan biri olan, insanlara verdi¤i güvenle onlar›n s›rlar›na, sorunlar›na ortak,
dileklerinin gerçekleﬂmesine arac› olan bir baﬂka Seyyid Battal Gazi’den uzun
uzad›ya söz ediyor.
Demek ki günümüze ulaﬂan uzun zaman sürecinde boﬂluk, baﬂka de¤erle
doldurulmuﬂ ve bir dönüﬂüm yaﬂanm›ﬂt›r.
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Dönüﬂümün temelinde Anadolu Selçuklular›n›n bu topraklar› yurt edinme politikalar›n›n bulundu¤u biliniyor. O dönemde Seyyid Battal Gazi’nin kitlelere
verece¤i u¤raﬂ› gücünün ve baﬂarma istencinin elbette görmezden gelinemeyece¤i
aç›kt›r. Bunu iyi de¤erlendiren Anadolu Selçuklular›, onun manevî gücünü
harekete geçirmek amac›yla külliyenin çekirde¤ini oluﬂturan türbeyi ve mescidi
yapt›rm›ﬂlard›r. Böylece Battal Gazi için efsaneden abideleﬂmeye geçiﬂ dönemi ya
da di¤er deyiﬂle, “Türk kültürünün geliﬂimi içindeki Battal Gazi süreci” baﬂlam›ﬂt›r
diyebiliriz. Bu süreçteki bir di¤er aﬂama ise Hac› Bektaﬂ Velî’nin Seyyid Battal Gazi
Külliyesi’ni ziyaretiyle baﬂlar. Anadolu Selçuklular›n›n Köseda¤ yenilgisini takiben, Babaî Ayaklanmas› sonras› ve Mo¤ol sömürüsü döneminde gündeme gelen
bu ziyaret, aral›klarla ve uzun süreli konaklamalarla devam eder. Bu buluﬂma
vilâyetname’de “… Hac› Bektaﬂ Haydarîsi’yle, torla¤›yla, ›ﬂ›¤›yla geldi.” sözleriyle
anlat›lmaktad›r (Gölp›narl›, 1992,72).
Vilâyetname, buluﬂmay› efsanevî bir anlat›mla dile getirmektedir. Bu anlat›ma
göre buluﬂman›n ana etkenini soy yak›nl›¤›n›n oluﬂturdu¤u anlaﬂ›l›yor. Nitekim
Hac› Bektaﬂ Velî’nin Seyyid Battal Gazi’yi “Esselamü aleyküm ey suyum baﬂ›” sözleriyle selamlad›¤›, sandukadan da “Aleyküm selam ey ilim ﬂehri” yan›t›n›n geldi¤i
belirtilmektedir.
Bu bilgiler vilâyetname kaynakl› olarak Evliya Çelebi baﬂta olmak üzere çeﬂitli
yazarlar taraf›ndan da dile getirilmiﬂtir.
Selamlama sözlerinin kurulmak istenen soy yak›nl›¤›n›n ilk belirtileri oldu¤unu
sonraki geliﬂmeler de aç›kça ortaya koyuyor. Yukarda da de¤inildi¤i gibi henüz
kan›tlanmam›ﬂ olmakla birlikte, Alevî-Bektaﬂî kesimince yayg›n olarak benimsenmiﬂ soy geçmiﬂi inan›ﬂ› ﬂöyledir:
Hac› Bektaﬂ Velî’nin On ‹ki ‹mamlar’dan Musa-i Kaz›m yoluyla ‹mam
Hüseyin’e ve Hz. Ali’ye, Seyyid Battal Gazi’nin de yine On ‹ki ‹mamlar’dan Zeynel
Abidin ve Cafer-i Sad›k yoluyla ‹mam Hüseyin’e ve Hz.Ali’ye ulaﬂt›¤› kabul
edilmektedir.
Günümüzde belli kesimlerce tart›ﬂ›lmazl›¤›n› koruyan bu inan›ﬂ›n, buluﬂman›n
as›l dayana¤›n› oluﬂturdu¤u bir gerçektir. Ama ba¤lant›n›n k›sa zamanda inanç
alan›na kayd›¤› da bir baﬂka gerçektir. Bu yönelmenin Hac› Bektaﬂ Velî taraf›ndan
planlanarak m› yap›ld›¤›n› ya da Anadolu’nun kar›ﬂ›k ortam›nda olaylar›n
kendili¤inden mi o yöne sürüklendi¤ini bilemiyoruz. Ziyareti takiben Hac› Bektaﬂ
Velî’nin külliyede yapt›¤› ilk iﬂlerden birisi, burada bir Kalenderî zaviyesi açmak
olmuﬂtur (Ocak,1992:189).
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Hac› Bektaﬂ Velî’nin külliyede açt›¤› zaviyeye, bu zaviyenin iﬂlevine ve
yaﬂant›ya etkilerine iliﬂkin olarak efsanevî yaklaﬂ›mlar›n d›ﬂ›nda, Ahmet Yaﬂar
Ocak’›n ve Irene Melikhof’un eserlerinde de ayr›nt›l› bilgiler verilmektedir
(Ocak,1992,97–228), (Melikhof,1998:175,209).
Bunlardan ç›kar›lan sonuçlar› aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz:
1. Seyyid Gazi Zaviyesi Kalenderî zaviyelerinin en itibarl›s› ve en üst düzeyde
olan›yd›.
2. Cuma günleri burada, büyük ayinler yap›ld›¤› gibi, her y›l kurban
bayram›nda Hac›lar Bayram› ad›yla yap›lan ve Hac› Bektaﬂ Velî taraf›ndan tesis
edildi¤i bilinen büyük ayine, tüm Kalenderî önderleri ve kalabal›k topluluklar
kat›l›yordu.
3. Hac› Bektaﬂ Velî baﬂta olmak üzere tüm Kalenderîler ve di¤er önderler,
Seyyid Battal Gazi’yi en büyük pir olarak kabul etmiﬂlerdi.
4. Zaviyedeki ﬂeyhe Azam Baba, y›lda bir yap›lan büyük ayine de Hacc-› Ekber
denirdi.
5. Kalenderî derviﬂleri kendilerini Seyyid Battal Gazi’nin evlad› sayarlar ve
sürekli seyahat ederlerdi.
Bu özet bilgiler, Hac› Bektaﬂ Velî - Seyyid Battal Gazi ba¤lant›s›n›n boyutlar›n›
ve inançsal yaﬂay›ﬂa etkisini ortaya koymaktad›r. Ba¤lant›n›n yaﬂay›ﬂtaki
yans›malar› ise ﬂöyle s›ranalabilir:
Ba¤lant›yla ortaya ç›kan yaﬂant›lar 17.yüzy›la kadar Kalenderîlik çerçevesinde,
17.yüzy›ldan itibaren de Bektaﬂî tekkesi kapsam›nda zaman ba¤lant›l› de¤iﬂikliklerle devam etmiﬂtir.
Tüm bu yaﬂant›lar›n merkezinde dokunulmaz sayg›nl›¤› ile Seyyid Battal Gazi
ad› yer al›rken, baﬂlat›c›s› ve yönlendiricisi olarak da Hac› Bektaﬂ Velî zihinlere ve
gönüllere yerleﬂmiﬂtir.
Bu birliktelik geniﬂ kitleleri yayg›n ve sürekli olarak etkilemiﬂ; halk, zaviye ve
tekkeler çevresinde ama, kendi yaﬂay›ﬂ› içinde her iki ünlüye gönül veren, yürekten ba¤lanan ve Seyyid Battal Gazi’yi yeni kimli¤i ile benimseyen büyük bir kitle
oluﬂturmuﬂtur. Bu kitlenin hemen tamam› Alevî-Bektaﬂî inançl›lardan oluﬂmuﬂtur.
De¤iﬂim, beraberinde Seyyid Battal Gazi’yi “Alplikten-Erenli¤e” giden bir çizgiye
oturturken ona, Alevî-Bektaﬂî kültürü çerçevesinde ola¤an d›ﬂ› yeni özelliklerin de
izafe edilmesine neden olmuﬂtur.
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Zaviyenin, merkezî yönetimle iliﬂkileri baﬂlang›çta belirgin bir sayg›nl›k içinde
yürürken, XVI. yüzy›l›n baﬂlar›ndan itibaren geliﬂen siyasî olaylarla ba¤lant›l›
olarak zaviye ve merkezî yönetim aras›nda karﬂ›l›kl› güven sars›lm›ﬂ, iliﬂkilerde de
geniﬂ etkili olumsuzluklar meydana gelmiﬂtir. Bu sonuçta yönetimin aﬂ›r› kuﬂkucu
ve ön yarg›l› yaklaﬂ›m› kadar, zaviyede veya tekkedeki yap›laﬂma ve kadrolaﬂma
bozuklu¤unun, buna ba¤l› olarak da amaç d›ﬂ› bir yaﬂay›ﬂ biçiminin benimsenmesinin etkisi oldu¤u da bir tarihsel gerçektir.
Ba¤lant›, toplumsal aç›dan da önemli ve yararl› sonuçlar geçirmiﬂtir. Her
ﬂeyden önce Türkmen Alevîsi a¤›rl›kl› olmak üzere yörede yeni yerleﬂimler
olmuﬂtur. Çeﬂitli kaynaklarda yer alan bu oluﬂumun günümüze kadar ulaﬂan somut
belirtileri de vard›r. Nitekim, Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nin yak›n çevresinde
Sücaaddin-i Velî, Üryan Baba, Melikgazi gibi yeni zaviyeler kurulmuﬂtur. Bunlar›n
d›ﬂ›nda, yörede tekke ya da yat›r olarak nitelendirilen ve baba veya dede unvanlar›yla an›lan kutsallaﬂt›r›lm›ﬂ yerler de dikkat çekecek kadar çoktur. Bunlar›n
hemen tamam› Alevî-Bektaﬂî köylerinde veya onlar›n yak›nlar›ndad›r. Bu
çerçevede Karaman Tekke, Arap Dede Tekkesi, Elsim Tekke, Gaip Erenleri Tekkesi
ilk akla gelenleridir. Yine, Eskiﬂehir ili s›n›rlar› içinde yer alan Alevî-Bektaﬂî köylerinin büyük ço¤unlu¤unun Seyyid Battal Gazi Külliyesi’ne yak›n yerlerde kurulmuﬂ olmalar› da ba¤lant›n›n günümüze yans›m›ﬂ bir di¤er sonucudur.
Bu de¤iﬂim sürecinde Battal Gazi de kazand›¤› Seyyidlik unvan›yla, sayg›nl›¤›n›
daha da artt›ran bir kimlikle benimsenirken, en büyük pir göreviyle de kendisini
yüzy›llara taﬂ›yacak bir iﬂlevselli¤in sahibi olmuﬂtur. Bu de¤erlerin çevresinde
ortaya ç›kan yeni oluﬂumlarla o, bir yandan ermiﬂli¤ini pekiﬂtirirken, öte yandan
da külliyesiyle birlikte kal›c›l›¤›n› ve ününü güçlendirmiﬂtir. Ama unutulmamal›d›r
ki bunlar›n hiçbirini o, ne istemiﬂtir ne de onun bilgisi vard›r. Bütün bunlar
Araplar›n sahip ç›kmad›¤› bir yüce insan›n Anadolulaﬂt›r›lmas› evrelerinin getirdi¤i
sonuçlard›r.
Hac› Bektaﬂ Velî’nin baﬂlatt›¤› ve yön verdi¤i bu geliﬂim, çok yönlü olarak
yüzy›llar boyu varl›¤›n› ve etkisini sürdürmüﬂtür. Geliﬂim kendi içinde baz› ac›lar›
ve s›k›nt›lar› içermesine karﬂ›n, kültürümüzü ve inanç dünyam›z› zenginleﬂtiren
ö¤eleriyle de yararl› sonuçlar vermiﬂtir. Bunun örneklerini halk edebiyat›m›zda da
görebiliriz. Sunaca¤›m›z birkaç k›sa örnek, bir fikir vermeye yetecektir san›r›m.
Pir Mehmet Dede’nin aﬂa¤›daki dörtlü¤ü, Battal Gazi’nin söz konusu ba¤lant›
sonucu benimsenen kimli¤ini anlatmaya yetmiyor mu?
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“Seyyid Battal Gazi, pirim Ali’dir,
On ‹ki ‹mam nesli gerçek velîdir,
On sekiz bin âlem ismi doludur,
Seyyid Battal Gazi Efendim medet.”
Yine ‹lhamî Dede’nin bir nefesinden al›nm›ﬂ aﬂa¤›daki bölüm de ba¤lant›n›n
kapsam›n› anlaml› bir ﬂekilde dile getirmektedir:

“Kutb-› Âlem Hac› Bektaﬂ-› Velî,
Sultan ﬁücaaddin Mürüvvet Ali,
Hac›m, Abdal Musa, ﬁah K›z›l Deli,
Ta ezel kalu belîden dimiﬂim ben de belî,
Eﬂi¤ine k›la geldim niyaz›,
Efendim, Sultan›m Battal-› Gazi.”
Yine Hac› Bektaﬂ Velî ard›l› ünlü Bektaﬂî derviﬂi ve Alevî ozan› Abdal Musa’n›n
da aﬂa¤›daki dörtlü¤ünden etkilenmemek mümkün mü?

“Battal Gazi, Hac› Bektaﬂ geldiler,
Sar› Salt›k Urum ele sald›lar,
Çok ﬂükür dertlere derman buldular,
Tavaf›n kabuldür Abdal dediler.”
Ba¤lant›n›n günümüz yaﬂay›ﬂ›na yans›yan görüntülerinden baz› örnekleri de
ﬂöyle s›ralayabiliriz:
Öncelikle Alevî-Bektaﬂî inançl›lar›n Hac› Bektaﬂ Velî ve Seyyid Battal Gazi
merkezli olarak külliyeye ba¤l›l›klar› ve sayg›nl›klar› günümüzde de etkin biçimde
sürmektedir. Her f›rsatta bireysel ve toplu ziyaretlerde bulunma, adak ve dilek kurban› geleneklerini Seyyid Battal Gazi’nin huzurunda gerçekleﬂtirme uygulamas›,
yo¤unlaﬂarak devam etmektedir. Ayr›ca her y›l belirli zamanlarda yerine getirilen
Abdal Musa, ﬁücaaddin Velî, Karaca Ahmet Sultan, ﬁahkulu günlerine kat›lan
topluluklar, kalabal›k gruplar hâlinde Seyyid Battal Gazi’ye u¤rarlar, türbeyi
ziyaret ederek kurbanlar›n› kesip niyazlar›n› yaparlar ve bazen de semah gösterileriyle konuklu¤u tamamlarlar. Onlar, u¤rad›klar› ya da geldikleri yerlerden
derledikleri iletileri, Battal Gazi’ye sunan, ondan edindiklerini de Hac› Bektaﬂ
Velî’ye ulaﬂt›ran gönül yoldaﬂlar›d›r sanki.
Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nde yaﬂat›lan ritüellerin hemen tamam›, AlevîBektaﬂî kültürü ürünleridir. Örne¤in:
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Lokma da¤›t›m› haz›rl›¤› son aﬂamas›nda

a) Yak›n y›llara kadar varl›¤›n› korumuﬂ Muharrem Kurban› ve aﬂure da¤›t›m›
gelene¤i, yayg›nl›¤› olan bir uygulamad›r. Günümüzde bu uygulama genelde adak
kurban› ve lokma da¤›t›m› çerçevesinde yürütülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
b) Hac› Bektaﬂ Velî’ye ait oldu¤una inan›lan ve kutsall›¤› dolay›s›yla niyaz
edilen diﬂ ve parmak izleri yeri de günümüzde kutsanmaktad›r.
Örnekleri ço¤altmak mümkün. Ama, hangisi olursa olsun tüm niyazlar ve
ziyaretler; Alevî-Bektaﬂî kültünün de¤iﬂmez görüntüleri olan ve eﬂikten baﬂlayarak
menziline kadar diz üstü ulaﬂma ve Allah, Muhammet, Ali üçlemesiyle niyaz›
tamamlama ve arkas›n› dönmeden ziyaretten ayr›lma biçiminde yerine getirilmektedir.
Seyyid Battal Gazi’nin huzuruna gelenler ve ondan destek bekleyenler ço¤u
kez onunla iç içedirler. Onlar duygu dünyalar›n›n inanm›ﬂl›¤› ve teslimiyeti içinde,
onunla sessizce konuﬂup dertleﬂirler. S›k›nt›lar›ndan kurtulmak için onun
yard›m›n› dilerler. Herkes onun yan›nda umutlar› ve özlemleriyle baﬂ baﬂad›r.
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Bu buluﬂmalarda Seyyid
Battal Gazi ve yak›nlar›,
yüzy›llar›n gerisinden gelen bir
sayg›n suskunlukla gençler için;
özlemlerinin,
sevgilerinin,
gelece¤e
dönük
baﬂar›
giriﬂimlerinin
gerçekleﬂmesi
dile¤ini ilettikleri bir s›rdaﬂt›r.
Analar için; ailenin dirlik
düzeninin sürmesi, s›k›nt›lar›n
bitmesi, askerdeki ya da gurbetteki yavrusunun tez elden sa¤
salim dönmesi iste¤ini söyledikleri bir güven kayna¤›d›r.
Yaﬂl›lar içinse; yak›nlar› ad›na
sa¤l›k, baﬂar› ve kazas›z belas›z
bir hayat yan›nda, kendileri için
namerde muhtaç olmadan
kaç›n›lmaz sona ulaﬂma özlemlerini f›s›ldad›klar› bir umut
tazeleme makam›d›r.
Niyaz›n› tamamlamaya çal›ﬂanlar
Buraya kadar aç›klananlara,
yaz›lanlara bak›nca anl›yoruz ki;
baﬂlang›çtakinden çok farkl› bir Seyyid Battal Gazi ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Yap›lanlar,
yaﬂananlar onun ‹slam mücahitli¤i ve halk kahramanl›¤› kimli¤inin çok ötesine
geçmiﬂ yaﬂant›lar ve de¤erlendirmelerdir. Görülüyor ki halkla bir bütünleﬂme,
kaynaﬂma ve yaﬂay›ﬂ›n bir parças› olma söz konusudur. Halk›m›z de¤iﬂen zaman
içinde önce söylencelere ba¤l› olarak; sonra da kendi de¤erlendirmeleri
çerçevesinde, Seyyid Battal Gazi’ye yeni kimlikler ve ola¤anüstü özellikler izafe
ederek onu, yak›nlar›n›, külliyesini, inanc›n›n ve yaﬂam›n›n bir parças› durumuna
getirmiﬂ; onlar› kültürüne katm›ﬂt›r. Ya da bir baﬂka biçimde diyebiliriz ki; “Türk
kültürünün geliﬂimi sürecindeki Seyyid Battal Gazi”, “‹slamî dönemin Seyyid
Battal Gazisi’ni “ çok aﬂm›ﬂt›r. Art›k Bizans’›, Kostan’› sarsan; at› Devzadeh
Aﬂkar’la surlardan uçan Battal pek gündemde de¤ildir. O ﬂimdi, sonsuz ve anlaml›
sessizli¤inde kendisine uygun görülen renkli kimli¤i ve seçkin kiﬂili¤i, ermiﬂli¤i ile
alg›lanmaktad›r.

170

Hac› Bektaﬂ Velî / 2005-36

Kültürel Gelene¤imizde Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi

Kendi sessizli¤i ve inanm›ﬂl›¤› içinde el açanlardan bir kaç›

Üçler Tepesi’nin ete¤indeki külliye uzaklardan seçilir

Hac› Bektaﬂ Velî / 2005-36

171

‹lyas Küçükcan

Söz buraya gelmiﬂken biraz da kahraman›m›z›n ad›n› taﬂ›yan külliyeden söz
edelim.
Bir Tarihî Mekân
Külliye sözcü¤ü, “bütünlük” anlam›na gelmektedir. Daha çok da tarihî yap›lar
için kullan›l›r. Halk aras›nda “Battal Gazi Türbesi” olarak an›lan “Seyyid Battal
Gazi Külliyesi” de türbe, cami, medrese, imarethane, tekke ve baz› külliye çevresi insanlar›n›n mezarlar›ndan oluﬂan bir bütünlüktür.
Üzerinde yerleﬂti¤i Üçler Tepesi’nin kuzeydo¤u ete¤indeki külliye, oldukça
uzaklardan seçilir. Görkemli yap›s›, etkileyici bir görünüm içindedir. Yüzlerce
y›ld›r zaman›n y›prat›c›l›¤›na baﬂar›yla karﬂ› koyan yap›n›n, yaklaﬂt›kça insan›
saran s›cak bir havas› vard›r. Uyand›rd›¤› ilk duygu hayranl›kt›r. Külliye’yi ilk kez
görenlerin genelde söyledikleri: “Hayret! O günün koﬂullar› içinde bu taﬂlar›,
buralara nas›l taﬂ›m›ﬂlar? Bu büyük ve yüksek yap›y› nas›l yapm›ﬂlar?” ﬂeklindeki
sözler, duygusal etkilenimin ilk tepkisi olarak de¤erlendirilebilir.
Evet, o günün koﬂullar›nda böyle bir eserin nas›l meydana getirildi¤ini anlayabilmek için, onun geçmiﬂinin incelenmesi gerekmektedir.

Külliye s›cakl›¤›nda bütünleﬂenler kimi zaman kalabal›k topluluklar oluﬂtururlar
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Seyitgazi’nin k›sa tarihçesi bölümünde de aç›kland›¤› gibi, yörede yerleﬂimin
geçmiﬂi çok eskilere uzanmaktad›r. Külliyenin yer ald›¤› bölüm de bu geliﬂim
evrelerinin d›ﬂ›nda de¤ildir. Bu tarihî yap›n›n her bölümünde geçmiﬂ uygarl›klar›n
izlerine rastlanmaktad›r. “Her uygarl›k kendinden öncekilerden etkilenir, kendinden sonrakileri de etkiler.” kural› uyar›nca, külliyede de Frig, Roma, Bizans dönemi kal›nt›lar›n›n yan›nda özellikle de Selçuklu ve Osmanl› ça¤› eserleri tüm
canl›l›¤› ile yaﬂamaktad›r.
Yeri gelmiﬂken belirtelim ki külliyenin yap›lanmas› ve mimarî geçmiﬂiyle ilgili
olarak çok say›daki yaz›l› kaynaklarta farkl› ya da birbirini tamamlayan bilgiler
verilmektedir.2
As›l iﬂlerine Osmanl›lar döneminde kavuﬂan külliye, geniﬂ bir avlu etraf›nda
farkl› zamanlarda yap›lm›ﬂ birbirine ekli yap›lar toplulu¤undan oluﬂur. Külliye’ye
en üst noktas›nda bir yar›m taﬂ halkan›n salland›¤› geniﬂ ve yüksek kemerli
görkemli bir kap›dan girilir.
Külliye üniteleri; ana birim, ek türbeler, hizmet birimleri ve e¤itim-ö¤retim
yap›lar› olarak gruplanmaktad›r.
Ana birim, orta avlunun güneyine düﬂen bölümde olup, Seyyid Battal Gazi
Türbesi, mescit (cami) ve ba¤lant›lar›ndan meydana gelmiﬂ olup külliyenin
çekirde¤ini oluﬂturur. Temelleri Ümmühan Hatun taraf›ndan 1207 y›l›nda
at›lm›ﬂt›r. Hem Türk kaynaklar›nda, hem de yabanc› yay›nlarda bu durumu
do¤rulayan pek çok belge ve bilgi vard›r. Nitekim:

1. Külliyedeki 1 nolu yaz›tta mescit ile bu binan›n, K›l›ç Arslan o¤lu Kay-Kosrev
(Keyhusrev) adl› sultan zaman›nda, 604 / 1207-1208’de inﬂa edildi¤i yaz›lmaktad›r.
2. Külliyenin camisinin ve Battal Gazi’nin türbesinin Selçuklu Sultan›
Alaaeddin’in annesi Ümmühan Hatun taraf›ndan XIII. yüzy›l baﬂ›nda Sultan
G›yasettin Keyhusrev zaman›nda yapt›r›ld›¤›, tarih kaynaklar›nda geçmektedir.
Caminin giriﬂinde, üçüncü semahanede bir taﬂ levha üzerinde ﬂu kitabe vard›r: “Bu
mescit ve bu yap›lar K›l›ç Arslan’›n o¤lu Keyhusrev zaman›nda yap›lm›ﬂt›r, tarih
1207’dir.” (Albek, 1991: 167).
Örnekler daha da ço¤alt›labilir. Ama bunlar›n hemen tamam›n›n görüﬂleri
aras›nda yak›nl›k oldu¤u, memnuniyetle görülmektedir.
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Charles Texier’in görüﬂüyle külliye (Yazar›n Küçük Asya, Tarihi ve Arkeolojisi
adl› eserinden al›nm›ﬂt›r).
Yüksek kubbeli türbede, Seyyid Battal Gazi’nin 8.50m boyundaki sandukas› ile
yan›nda Elenora’ya ait oldu¤u söylenen küçük bir mezar dikkatçeker. Yap›l›ﬂ›n›
takiben çeﬂitli onar›mlar görmüﬂ olan türbenin as›l restorasyonu, II.
Bayezid(1447–1512)’in padiﬂahl›¤› dönemi (1481–1512)nde Mihalo¤lu Ahmed ve
Mehmet Beyler eliyle gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, o bak›mla bugünlere ulaﬂabilmiﬂtir.
Suzan Albek de türbe ve caminin, tekkenin ünlü ﬂeyhi Güzelce lakapl› Seyyid
Muhittin’in dile¤iyle Sultan Bayezid Han zaman›nda yenilendi¤ini belirtmektedir.

“Türbenin gümüﬂ kakmal›, büyük sanat de¤eri taﬂ›yan kap› kanatlar›,
Cumhuriyet döneminde, tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra Ankara’ya
götürülmüﬂtür ve bugün de Etnografya Müzesi’nde teﬂhir edilmektedir. Bu de¤erli
kap›n›n 1509 y›l›nda yap›lm›ﬂ oldu¤u san›lmaktad›r.” (Albek, 1991: 105,191)
Bu birimde ayr›ca, onar›mlar› gerçekleﬂtiren Ahmet ve Mehmet Beyler’in
mezarlar› (türbe), cami, çilehane, türbedar odas› (semahane) ve kesik baﬂlar hücresi vard›r.
Külliye’de en çok ziyaret edilen birim bu bölümdür..
Ek Türbeler
Külliyede Battal Gazi’nin türbesi d›ﬂ›nda, Ümmühan Hatun (Valde Sultan),
Aynî Ana (Kad›nc›k) ve Çoban Baba (Kutluca) Türbeleri de vard›r. Her ne kadar
baz› kaynaklarda “Emircem Sultan”, “Gizlice Baba”, “Abdülvahap Gazi” gibi
türbe ve mezarlardan söz ediliyorsa da bunlara ait herhangi bir ize ya da bilgiye
rastlan›lmam›ﬂt›r. Ek türbelerin en önemlisi ise, Ümmühan Hatun (Valde Sultan)
Mezar› ve Ziyareti’dir. Külliye öncesi dönemden kalma bir y›k›nt› üzerine yap›ld›¤›
görüﬂü yayg›nd›r.
Ümmühan Hatun Türbesi günümüzde de önemli ziyaret yerlerindendir.
Külliyede, çok ziyaretçi çeken türbelerden birisi de Aynî Ana Kabri’dir.
Ümmühan Hatun Türbesi’ne bitiﬂik olup, kap›s› avluya bakmaktad›r.
Seyyid Battal Gazi’nin mezar›n› buldu¤una inan›lan Çoban Baba (Kutluca)’n›n
türbesi ise, külliyenin giriﬂ yolu üzerinde sa¤ dönemeçtedir. Bunlar›n d›ﬂ›nda ana
birimde yer almalar›na karﬂ›n, Mihalo¤lu Ahmed ve Mehmet Beyler’in mezarlar›
da türbeler grubu aras›nda düﬂünülebilir.
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Orta avlunun kuzey bölümünü kaplayan yap›lar toplulu¤unun bir bölümü

Aﬂevi içinde sevecen yaklaﬂ›mlar içindeki ziyaretçiler
bir yandan da kurban etini sunma telaﬂ› içindedirler.
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Külliye avlusunu dolduran her yaﬂtan Battal Gazi dostlar›n›n bir bölümü

Hizmet Birimi
Hizmet birimini oluﬂturan yap›lar, avlunun kuzeyini kaplayan bir s›ra halinde
dizilmiﬂ bölümlerden oluﬂur. Bugünkü ﬂekliyle hemen tamam› Yavuz Sultan
Selim’in padiﬂahl›¤› döneminde yap›lm›ﬂt›r.
Karl Wulzinger de bu yap›lar›n Yavuz Sultan Selim döneminde külliyeye eklendi¤ini belirttikten sonra; yap›lar›n avluya bakan duvar›nda kök boya ile yaz›lm›ﬂ,
“Muhammed- Ariflerin Kutbu Sultan Seyyid Battal Gazi-Ali-Allah” yaz›s›n›n okundu¤unu not etmektedir (Wulzinger, 1913: 34). K›smen solmuﬂ ve silinmiﬂ olmakla
birlikte söz konusu yaz›lar, bugün de duvar› süslemektedir. Günümüzde de hizmet
binas› olarak yararlan›lan bu bölümün kimi odalar›, geçmiﬂte medrese ya da tekke
derslikleri olarak da kullan›lm›ﬂt›r. Yani geçmiﬂte, bir bak›ma, hizmet birimleri ile
e¤itim-ö¤retim binalar›n›n iç içeli¤i gibi bir durum da söz konusudur.
E¤itim-Ö¤retim Yap›lar›
E¤itim-Ö¤retim yap›lar› olarak kullan›lm›ﬂ yap›lar›n ilk akla geleni ise, külliyenin do¤u cephesini kaplayan ve Bektaﬂî tekkesi olarak adland›r›lan odalard›r.
Bu bölüm kap›s›n›n üstündeki kitabede, dergâh›n H.917 y›l›nda ve Sultan Bayezid

176

Hac› Bektaﬂ Velî / 2005-36

Kültürel Gelene¤imizde Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi

döneminde Mehmed eliyle yap›ld›¤› belirtilmektedir. Bu bölüm günümüzde müze
müdürlü¤ü ve büro olarak kullan›lmaktad›r. Ayr›ca Ümmühan Hatun Türbesi’ni
kapsayan büyük bölümün de bir dönem medrese olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Külliyede hemen her zaman insanlar vard›r. Ama, sanki geçmiﬂi
an›msat›rcas›na cuma günleri ile özellikle kurban bayramlar›nda, Nevruz ve
H›d›rellez gibi belirli günlerde, Battal Gazi’yi anma etkinliklerinde külliyenin
büyük avlusu gönül dostlar› ve kat›l›mc›larla dolar. Orada bir araya gelenler,
y›llard›r tan›ﬂ›yorlarm›ﬂ ya da çeﬂitli yak›nl›klar söz konusuymuﬂ gibi sevecen ve
hoﬂgörülü yaklaﬂ›mlar içindedirler. Kaynaﬂm›ﬂ ve bütünleﬂmiﬂ bir yaﬂay›ﬂ
sergilenir.
Külliye; camisi ve tekkesiyle, medresesi ve semahanesiyle, manast›r kal›nt›s› ve
k›rklar meydan›yla, Elenoras› ve Kad›nc›k Anas›’yla insanlara çok ﬂeyler söyleyen
bir hoﬂgörü merkezidir. Oras› hiçbir ay›r›m gözetmeden herkese aç›kt›r.
‹nanc›,anlay›ﬂ› ne olursa olsun herkes kendisi için bir ﬂeyler bulabilir orada. Farkl›
ritüelleri bir arada hep görebilirsiniz..

Sonuç:
Bilindi¤i gibi kültürel de¤erler ve onlarla ba¤lant›l› kimi gelenekler, geçmiﬂi
günümüze ve gelece¤e ba¤layan zaman zincirinin önemli halkalar› olarak
kuﬂaklararas› ba¤lant›da bir köprü görevi görürler. Böylece ortak de¤er yarg›lar›n›n
oluﬂmas›n› sa¤larken, toplumsal yap›n›n güçlenmesine de katk› yaparlar.
Seyyid Battal Gazi de, külliyesi de bu kültürel de¤erlerimizden sadece iki tanesidir. Baﬂlang›çta da de¤inildi¤i gibi onlar›n toplumsal yaﬂay›ﬂ›m›za kat›lmalar›n›n
üzerinden yüzlerce y›l geçmesine karﬂ›n onlar, insanlar› hâlâ çevrelerinde toplamaya devam ediyorlar. En az›ndan bu iﬂlevsellikleri nedeniyle bile, Battal Gazi
Külliyesi korunup geliﬂtirilmelidir diyorum.
Ülkemizde bazen; “Yunus Emre Eskiﬂehirli mi, Karamanl› m›? Battal Gazi Arap
m›, Türk mü? Hac› Bektaﬂ Velî’nin ard›llar› yol evlad› m›, soy süre¤i mi? Nasrettin
Hoca Sivrihisarl› m› say›lmal›, Akﬂehirli mi?” tart›ﬂmalar› yap›lmaktad›r. Bunun dar
alanl› yararlar› d›ﬂ›nda, büyük ölçüde zaman ve emek yitimine neden oldu¤unu
hepimiz biliyoruz. Oysa iﬂin güzel olan yan›, bu topra¤›n, ad› geçen de¤erleri
yetiﬂtirmiﬂ olmas›d›r. Anadolu “alaﬂ›m›n›” oluﬂturan kültür zenginli¤inin kayna¤›
da onlar›n ve benzerlerinin ürettikleriyle beslenmiyor mu? Biz, bu anlay›ﬂla
yaklaﬂt›k Battal Gazi konusuna.
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Ek:
KARL WULZ‹NGER’‹N DOKTORA
FOTO⁄RAFLARI VE BAZI Ç‹Z‹MLER

TEZ‹N‹N

ÖNSÖZÜ,

KÜLL‹YE

Önsöz3
1909 senesinin güzünde, iki ﬂark bilimci, G. Jacob ve Th. Menzel
Beyefendi’ler, Eskiﬂehir’in güneydo¤usunda bulunan Seyitgazi Tekkesi’ni ziyaret
ettiler. Bundan sonra G. Jacob “Zeitschrift für Assyrologie” adl› dergisinin bir
makalesinde ﬂu görüﬂü aç›kça beyan etti: “Bu kutsal yer, bir mimar›n ayr›nt›l› bir
incelemesine, ölçümüne ve çizimine de¤erdir.”; ikisinin hararetli tasviri ve bu
konudaki ortak kanaatleri benim dikkatimi bu çal›ﬂma alan›na yöneltti.
Ayr›ca arkadaﬂlar›m has müﬂavir Cornelius Gurlitt ve has müﬂavir Fransz von
Reber Beyefendi’ler bana birçok teﬂvik edici ve cesaretlendirici bilgi verdiler ve
de¤erli nasihatlarda bulundular.
Sonuçta arkadaﬂ›m Th. Menzel Beyefendi, benimle beraber 1911 senesinin
güzünde tekkeye gitmeyi ve kendisinin dil araﬂt›rmalar› yan› s›ra ölçme ve çizim
çal›ﬂmalar›nda da beni desteklemeyi dostça teklif etti ve bundan dolay› da türbeyi
incelemeye karar verdim. Bu dost hizmeti için kendisine karﬂ› büyük bir minnet
duyuyorum. Onun ﬂark tecrübesi ve kararl›, kuvvetli hareketleri yan›nda ﬂahsî
menfaatini düﬂünmeden ölçme ve foto¤raf iﬂlerinde gösterdi¤i titiz iﬂbirli¤i
olmasayd›, bu proje gerçekleﬂtirilemezdi. Çünkü Türkiye’de böyle bir faaliyette
bulunmak genellikle karﬂ›laﬂ›lan engeller, iﬂin niteli¤inden ve bir yerde uzun
vadeli ikamet edememe zorunlulu¤undan, ayr›ca talihsizlikle savaﬂtan kaynaklanan bezginlikten ve koleradan dolay› çok zordu.
29 Eylül ile 17 Ekim 1911 tarihleri aras›nda 19 gün Seyitgazi’de ikamet ettik.
Ondan sonra çevrede bulunan Üryan Baba ve ﬁucaaddin ﬂube tekkelerinde de
birkaç günlük çal›ﬂmalarda bulunduk.
M.Leake 1800 tarihinde Seyitgazi’ye yak›n olan bir yörede, Frig kral
mezarlar›n› keﬂfetmiﬂti. Bundan dolay› birçok bilimsel seyahat, Seyitgazi’den
geçmiﬂti. 1882 tarihinde M.W. Ramsay da ﬂöyle yaz›yordu: “Daha yüksek
tepelerin birisinde, oldukça yüksek bir yerde, titiz bir incelemeye de¤er, çok güzel
ve eski bir cami vard›r. Harun Reﬂid’in Arap paﬂas› Seyyid Battal Gazi ve onun eﬂi
olan Yunanl› (Bizans) bir prenses orada defnedilmiﬂtir.”
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Buna ra¤men bugüne kadar, bu binan›n kapsaml› bir tarifi, tan›t›m›
yap›lmam›ﬂt›r. ﬁu anda Seyitgazi Tekkesi’nin var olan tek mimarî plan›, bir Türk
mimar taraf›ndan günlük bir ziyaret çal›ﬂmas›yla yap›lm›ﬂ ve yay›mlanmam›ﬂ bir
yatay kesit plan›d›r. Bu plan bana ‹stanbul’da, müzede k›sa bir süre gösterildi.
Seyitgazi’nin tek manzaras›n› L’Univers Pittoresque [resimli evren] cilt no. 12.
Planche 44. (Prymnesia’da Seyit Battal Gazi’nin Mezar› / Tombeau de Seid El
Ghazi a Prymnesia) kitab›nda buldum. Firmin Didot Freres taraf›ndan
yay›mlanm›ﬂ, “Asie Mineure” [Küçük Asya] adl› yap›t ise, Ch. Texier taraf›ndan
yaz›lm›ﬂ. Onun 424. sayfas›nda tekkenin, derenin vadi manzaras›na hâkim bir
konumda oldu¤undan bahsedilir. Hâlbuki yan›ndaki resim tekkeyi yanl›ﬂ olarak
derede göstermektedir. Kubbelerin say›s›, minarenin yeri ve di¤er detaylar da
gerçeklikten uzakt›r. Herhâlde daha sonra yap›lm›ﬂ bir seyahat tasla¤› olsa gerek.
ﬁucaeddin ve Üryan Baba ﬂube tekkelerinin ise ne planlar›, ne de resimleri vard›r.
Yaz›l› belgelerde de onlardan nadiren bahsedilir. Bugüne kadarki bilimsel
araﬂt›rmac›lar›n ilgisi ise, aﬂa¤› yukar› tamamen eski ça¤ kal›nt›lar›na veya bu
yörelerin co¤rafik özelliklerine yöneliktir. ‹stanbul’da bulunan “Kaiserlich
Deutsche Botschaft” [Kayser’in Alman Elçili¤i] makam›na, tekkenin plan çizimini
yapmam için, Türk hükümetinden gerekli izinleri almas›ndan dolay› teﬂekkürümü
ifade etmek istiyorum.”Kgl. Bayrisches Staatsministerium des Âusseren” [Baverya
eyaletinin kral›n›n devlet d›ﬂiﬂleri bakanl›¤›] taraf›ndan projemiz elçili¤e arz edildi. Münih Teknik Yüksekokulu’nun rektörü, samimi has müﬂavir M. Schröter
Beyefendi ve ‹stanbul Osmanl› Müze Müdürü Halil Bey Hazretleri de beni dostça
ve tavsiye mektuplar›yla desteklediler. Baverya eyaleti kral›n›n Devlet Savaﬂ
Bakanl›¤› bana bir adet heller ölçme cihaz› [bir mimarl›k terimi] ve Kayser’in ‹stanbul’daki arkeolojik makam› da bana ödünç olarak tripodlu bir 13x18 foto¤raf
makinesi verdiler.
K. Wulzinger
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K. Wulzinger’in çekimiyle 1911’li y›llarda Seyitgazi’nin bir bölümünün ve
külliyenin uzaktan görünüﬂü. Türbenin önünde görülen ve daha sonra y›k›lan iki katl›
beyaz binan›n ﬁeyh ﬁükrü Efendi’nin evi oldu¤u o günleri bilenlerce ifade edilmiﬂtir (‹K).

Karl Wulzinger taraf›ndan çizildi¤i anlaﬂ›lan külliye yerleﬂim plan›. Çizimde kullan›lan dil,
plan›n bir Alman taraf›ndan yap›ld›¤›n› göstermektedir(‹K).
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Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nin güney cepheden o y›llardaki görünüﬂü. Özellikle
Ümmühan Hatun Türbesi’nin ve di¤er bölümlerin bak›ms›zl›¤› dikkat çekiyor (‹K).

O dönemde külliye avlusundan bir görünüﬂ. Orta bölümdeki ﬂad›rvan ve çevresi
belirlenmiﬂ küçük yeﬂillik bugün art›k yok. Her ﬂey terkedilmiﬂlik görüntüsü içinde.
Sol planda kubbe kaplamalar› sökülmüﬂ aﬂevi ve f›r›n görülüyor. Bu bölümün
duvarlar›ndaki yaz›lar ise günümüzdekinden daha iyi durumda. Buradaki duvar
yaz›lar›n›n sonraki y›llarda silinmeye ve kaz›nmaya çal›ﬂ›ld›¤› biliniyor. Tahribat›n izleri
bugün de duruyor. Yaz›n›n durumu, foto¤raf›n 1920’lerden önce çekildi¤inin bir kan›t›
olarak gösterilebilir. Foto¤rafta siluet hâlinde görünen ﬂah›slardan arka plandaki iki kiﬂinin
derviﬂ k›yafeti içinde olduklar› dikkatle bak›ld›¤›nda anlaﬂ›lmaktad›r (‹K).
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ﬁad›rvan›n oldu¤u
bölümden bir
baﬂka görünüﬂ.
Arka plandaki
yüksek yap›lar,
Ümmühan Hatun
Türbesi’nin kuzey
bölümü ile Aynî
Ana Türbesi ve
onun devam› olan
yap›lard›r. Aynî
Ana Türbesi’nin
üzerinde görülen
baﬂ› aç›k kiﬂinin,
giyiniﬂinden, bir
yabanc› oldu¤u
anlaﬂ›l›yor (‹K).

Külliyenin bak›ms›zl›k nedeniyle y›k›lmaya yüz tutmuﬂ hâlinden bir baﬂka görünüﬂ.
Foto¤raf›n ön sa¤ bölümünde görülen iki k›z›n giyiniﬂleri dikkate al›n›nca, o y›llarda
Seyitgazi’de yaﬂayan yerli Rum ve Ermeni ailelerinin ya da Karl Wulzinger’le birlikte
gelmiﬂ olanlar›n çocuklar› olabilece¤i ihtimali, yaﬂl›larca ifade edilmiﬂtir (‹K).
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Karl Wulzinger’in
yazd›¤›na göre 1911
y›l›nda külliyedeki
tekkede, 15-20 kadar
derviﬂ vard›r. K›rklar meydan› olarak adland›r›lan
ekmekevinde ve
bitiﬂi¤indeki medresede
(Halife meydan›) II.
Abdülhamid’in redif
askerleri kalmaktad›r.
Duvar›n önünde onlardan
5-6 tanesi görülmektedir.
Ancak, Abdülhamid 31
Mart 1908
ayaklanmas›n›n ard›ndan,
1909 y›l›nda tahttan indirildi¤ine göre olaydan yaklaﬂ›k iki y›l sonra bile onlar›n neden
hâlâ o adla an›ld›¤› anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Ayr›ca duvarda aﬂ› boyas› ile yaz›lm›ﬂ ama,
günümüzde silinmeye yüz tutmuﬂ “Muhammed-Ariflerin kutbu Sultan Seyyid Battal GaziAli-Allah” sözleri, net olarak okunmaktad›r. Kubbenin kurﬂun kaplamalar› ise
sökülmüﬂtür. Harabiyetin izleri aç›kça görülmektedir (‹K).

1911 y›l›nda Karl Wulzinger’in
tespitlerinden biri daha.
Semahanenin içinden bir görünüﬂ.
Duvarda görülen çiçek desenleri
daha sonra yap›lan beyaz badanan›n
alt›nda kalm›ﬂt›r. Ayn› durum
Battal Gazi Türbesi için de
söz konusudur.
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Karl Wulzinger’in “Seyyid Battal Gazi Türbesi’nin gümüﬂ ve tunç kaplamal›, dikkat
çekecek derecede küçük giriﬂ kap›s›, baz› zevksiz eklemeler görmezden gelinmek
kayd›yla çok güzeldir. ‹slamî bir maden iﬂi olarak dikkat çeker.” sözleriyle tan›tt›¤›
kap› ve bir görevli. Ad› geçen kap› 1932 y›l›nda baz› de¤erli eﬂyalarla birlikte
Ankara Etnografya Müzesi’ne götürülmüﬂtür (‹K).

Çizimin sa¤ alt köﬂesindeki
7 Ekim 1911 tarihinden de
anlaﬂ›laca¤› gibi,
Karl Wulzinger’in külliyedeki
çal›ﬂmas› s›ras›nda çizdi¤i
bir görüntü. Külliyenin Bektaﬂî
Tekkesi bölümündeki kayyum
odas›n›n iç görünüﬂü.
Yönü oca¤a dönük olarak
baﬂ› aç›k çizilmiﬂ kiﬂi,
Wulzinger ya da onunla birlikte
gelen Manzel olsa gerek (‹K).
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Wulzinger’in çizdi¤i iki mimarî çal›ﬂma. Üstte o tarihte misafirhane olarak kullan›lan
bodrum bölümü plan›; altta külliyenin kuzey yönünü kapatan yap›lar dizisinin önden
görünüﬂü. Sa¤dan sola: Aﬂevi, ekmekevi, Halife meydan›, K›rklar meydan›.
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Karl Wulzinger’in çizdi¤i külliye yerleﬂim plan›.
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D‹PNOTLAR:
*

Araﬂt›rmac›-Yazar, Seyyid Battal Gazi Vakf› Baﬂkan›

1

Bu konuda Süheyl Ünver ﬂu de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: “Onun ad›n›n Battal de¤il Batal olmas›
gerekir. Çünkü çift “t” ile yaz›lan Battal, iﬂe yaramaz, tembel anlam›na gelir. Oysa Batal kahraman,
yi¤it demektir. Nitekim külliyedeki caminin kap›s›n›n giriﬂindeki kitabede de Batal olarak tek “t” ile
yaz›lm›ﬂt›r. Ama art›k Battal ﬂeklinde yaz›l›ﬂ ve söyleniﬂi ‘Galat-› meﬂhur’ denilen duruma gelmiﬂtir.
Düzeltilmesi mümkün olmad›¤› gibi do¤ru da de¤ildir.” [Bkz. I. Seyyid Battal Gazi Semineri
Bildirileri, s. 118.] Ayn› konuda Harun Tolosa ise, “Battal” sözünün ”çok cesur, kahraman”
anlam›na geldi¤ini ileri sürmektedir (a.g.y. s. 103.). Yeri gelmiﬂken bir tekerlemeye de de¤inmeden
geçemeyece¤iz. “Deme kalbura kallâbur/Lûgat-› fasihten ye¤dir galat-› meﬂhur.”, (Yerleﬂmiﬂ bir
yanl›ﬂ› kullanmak, eski kesin sözcükten iyidir).

2

Yaz›l› kaynaklar içinde en dikkat çekici olan› ise bir doktora tezidir. Bir örne¤i 1998 y›l› baﬂlar›nda
elimize geçen bu Almanca doktora tezinin orijinal ad› “Drei Bektaschi- Klöster Phrygiens”
(Frigya’da Üç Bektaﬂî Tekkesi)’dir ve Karl Wulzinger taraf›ndan 1911–1913 y›llar› aras›nda bir süre
külliyede kal›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Bir mimarî çal›ﬂma kapsam›ndaki tez, külliyenin 800 y›ll›k
geçmiﬂine ait ilk görsel malzemeler olan foto¤raflar› ve çizimleri de içermektedir. Wulzinger,
tezinin önsöz bölümüne Seyitgazi’de kald›¤› süre içinde tarihî, sosyal ve kültürel nitelikli gözlemlerini de eklemiﬂtir. Bu de¤erli çal›ﬂman›n bir örne¤i Ali Duran Gülçiçek taraf›ndan bizlere
ulaﬂt›r›lm›ﬂ olup, önsözü de Daniel Höf taraf›ndan dilimize kazand›r›lm›ﬂt›r.Önzöz baﬂl›kl› bölüm
ise yaz›m›z›n eki olarak sunulmuﬂtur.

3

Bu çeviri, 23.04.2001’de Eskiﬂehir’de Daniel Höf; Türkçe uyarlamas› ise ‹lyas Küçükcan taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Bkz: Drei Bektaschi-Klöster Phrygiens, Ing. K. Wulzinger, Beitrâge zur Ba›nvissenschaft,
Heft 21, Verlag Ernst Wasmuth, A.G. Berlin, 1913.
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‹lyas Küçükcan

Elvan elvan yüre¤ime
Sevda olup dolan sensin
Ulaﬂ›lmaz bir sevdaya
Bizi böyle salan sensin
Sen bana âﬂ›k ben sana
Yürüyoruz yana yana
Can kurban ettik cânâna
Beni bende bulan sensin
Sensin güzeller güzeli
Sensin ezeller ezeli
‹lkin ilkisin ileri
‹lel ebed kalan sensin
Tarifin s›¤maz kelama
Anlatamaz bir ulema
Nazar ettin bu gulama
Söz kelam›n alan sensin
Ta derinden derindesin
Sekizinci hücremdesin
Her yan›mda içimdesin
Sende bende olan sensin
Ben sendeyim sen de bende
‹kimiz ayn› bedende
Âﬂ›k olan tüm âlemde
Ölmeden ön ölen sensin
ﬁehit düﬂtük Kerbelâ’da
Zeynel’dik senle orada
ﬁirini olduk burada
Bizle ba¤r›n yolan sensin
Murtaza ﬁ‹R‹N
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