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ÖZET

METİN, Mustafa. Türk Kültüründe Battalname Kültü, Doktora Tezi, Ankara, 2022.

Epik destanlar, bir toplumun hayatında önemli rol oynamış veya oynamış kabul edilen
kahramanların kültleşmesi süreciyle birlikte gerçekliğine inanılarak anlatılan ve
ritüelistik özellikler taşıyan anlatılardır. Türklerin Anadolu coğrafyasındaki epik
destanlarının ilki Battal Gazi destanıdır. Bu destan sözlü kültür ortamında ortaya
çıkmış, meclislerde okunmak üzere hazırlanmış metinlerle yazıya geçirilmiştir. Yazıya
geçirilen bu metinlerle manzum ve mensur birçok Battalname ortaya çıkmıştır.
Battalnameler, Müslüman Türklerin maddî ve manevî fetihlerini konu edinmesinden ve
sade dille vücut bulmasından dolayı, devletin en uzak köylerinden sarayına,
ordusundan edebiyat dünyasına kadar her muhitinde ilgi görmüş ve okunmuştur. Bu ilgi
günümüze kadar gelmiş ve Battalname Türk kültüründe bir kült meydana getirmiştir.
Türk kültüründe Battalname kültünü ortaya koymak amacıyla hazırlanan bu tezde
Manisa İl Halk Kütüphanesinde bulunan, Miladi 1730 yılında yazılmış ve 640 sayfa olan
el yazması Battalname’nin transkripsiyonlu metni hazırlanmıştır. Metin, Alex Olrik’in
Epik Yasaları’na göre incelenmiş ve Battalname’nin bu yasalara uyduğu görülmüştür.
Bu metinden hareketle Türk kültüründe Battalname kültünün sosyal boyutu İşlevsel
Halkbilimi Kuramı, bireysel boyutu ise Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi bağlamında
incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler
Battalname, Battal Gazi, Kült , İşlevsel Halk Bilimi Kuramı, Maslow.
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ABSTRACT

METİN, Mustafa. Cult of Battalname in Turkish Culture, Ph.D. Dissertation, Ankara,
2022.
Epic epics are narratives with ritualistic features that are told by believing in their
reality, along with the cult of heroes who have played or played an important role in the
life of a society. The first of the epic epics of the Turks in the Anatolian geography is
the epic of Battal Gazi. This epic emerged in the oral culture environment and was
written down with texts prepared to be read in assemblies. With these texts, many
verse and prose Battalnames have emerged. Battalnames have attracted attention and
been read in every environment from the farthest villages of the state to the palace,
from the army to the world of literature, since they are the subject of the material and
spiritual conquests of the Muslim Turks and are embodied in a plain language. This
interest has survived to the present day and Battalname has created a cult in Turkish
culture.
In this thesis, which was prepared to reveal the Battalname cult in Turkish culture, the
transcripted text of the 640-page manuscript Battalname, which was written in
Gregorian 1730 and located in the Manisa Provincial Public Library, was prepared. The
text was analyzed according to Alex Olric's "Epic Laws" and it was found that the
Battalname complied with these laws. Based on this text, the social dimension of the
Battalname cult in Turkish culture was examined in the context of Functional Folklore
Theory, and its psychological dimension was examined in the context of Maslow's
Hierarchy of Needs.
Keywords
Battalname, Battal Gazi, cult , Functional Folklore Theory , Maslow.
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GİRİŞ
Kültür; insanların biyolojik kalıtımlarının ötesindeki ihtiyaçlarının, doyumlarının
ve doyumsuzlukların şekillendirdiği; insanların öğrenme yoluyla kazandığı,
edindiği, inşa ettiği maddi ve manevi birikimi, değerleri, yönelimleri; duygu ve
düşünceleri, sosyal davranışları, teknolojileri ve sanatları ifade eder ve doğaya
eklenmiş yaratmalar, donatmalar bütünün adıdır (Çobanoğlu, 2001, s. 26). Epik
destanlar kültürün manevi birikimlerindendir. Türklerin Anadolu’daki epik
destanlarının ilki Battal Gazi destanıdır ve bu destan Anadolu’da oluşmuş
destan zincirinin ilk halkasıdır.
Yazılı edebiyat geleneklerinin tamamının öncülleri sözlü edebiyattadır. Canlı
organizmalara benzeyen sözlü anlatılar, eski özelliklerini yenileriyle değiştirerek
her koşulda ve ortamda varlıklarını sürdürür. Bu sözlü anlatılardan bir türü de
epik destanlardır. Epik destanlar, tarihî süreç içerisinde bir toplumun hayatında
önemli rol oynamış veya oynadığı kabul edilen kahramanların kültleşmeleri ve
onlarla ilgili ritüelistik fonksiyonları haiz, gerçekliğine inanılarak anlatılan
anlatılardır (Çobanoğlu, 2011, s. 17). Anadolu Selçuklu sultanlarının ve
Türkmen beyliklerinin saraylarında tarihhanlar ve menakıbname okuyan ozanlar
vardı. Osmanlı Dönemi’nde bu gelenek gazavatname olarak devam etti. Gaza
ruhuyla dolu bir toplumda gazavatname ve menakıbnameler askerî seferler
sırasında, genel toplantılarda, orduda, pazarlarda, bozahanelerde vb. toplantı
yerlerinde okunmak ve dinlenmek için düzenlenirdi (Döğüş, 2008, s. 833). Bu
okunan

ve

dinlenen

metinlerden

en

dikkat

çekenlerinden

biri

de

Battalnamelerdir. Çobanoğlu’nun tarihî destan olarak tasnif ettiği Battal Gazi
destanı önce sözlü kültür ortamında oluşmakla birlikte meclislerde okunmak
üzere hazırlanmış metinlerle yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen bu metinlerle
manzum ve mensur birçok Battalname ortaya çıkmıştır (Çobanoğlu, 2011, s.
319).
Sosyal bilimler sahasında kült, ilk çalışmalarda ibadet, tapma, tapım
anlamlarında kullanılmıştır. Daha sonra kelime seküler bir anlam kazanmıştır.
Kült terimi; dinî olmayan bir kişiye, düşünceye ya da herhangi bir şeye bağlılık
anlamlarında kullanılmaya başlanmıştır (Yıldız, 2019, 157). Bu bağlamda Türk
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kültüründe Battalname’ye bir bağlılık ve ilgi oluşmuş, bu çerçevede Türk
kültüründe bir kült meydana gelmiştir.
Literatürdeki kült tanımları genel olarak “saygı duyma, kutsama, kendini bir şeye
adama, ululama, yüceltme” şeklinde yapılmıştır. İster arkaik isterse modern
örneklerden yola çıkılsın kültte “bağlılık duyma ve bağlılık duyulanlar için kendini
diğerleri içinde ayırt etme” veya “biz ve onlar” bileşimi söz konusudur. Türklerde
Battalnamelere karşı büyük bir bağlılık vardır ve Battalnameler günümüze kadar
çok değişik bağlamlarda okunmuştur. Çoğunlukla Osmanlı döneminde yazıya
geçen veya şekil alan Battalnameler, Müslüman Türklerin maddi ve manevi
fetihlerini konu edinmesinden ve sade dille vücut bulmasından dolayı, devletin
en uzak köylerinden sarayına, ordusundan edebiyat dünyasına kadar her
muhitinde ilgi görmüş ve okunmuştur. Battalname kültü, Gazilik Kurumunun
oluşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Battal Gazi adına
Eskişehir’de bir külliye yapılmış ve bu külliye Anadolu’nun manevi hayatına
önemli katkılar sağlamıştır. Battalname kültü etrafında şekillenen dinî ve millî
değerler SSCB işgali ve baskısı altındaki Türk Cumhuriyetlerinde canlı tutulmuş
ve Türk milleti Battalnameleri okuyarak dinî ve millî değerlerini yaşatmıştır. Rus
işgali altındaki Kars’ta insanlar geceleri gizli bir şekilde abdestlerini alarak
Battalname’yi okumuş ve millî benliklerini canlı tutmuşlardır.
Bu çalışmada kullanılan ve transkripsiyolu metni hazırlanan nüsha Manisa
Kütüphanesinde 45 Hk 1323 numara ile kayıtlı bulunan Battalname’dir. El
yazması eser 640 sayfadır. Deri ciltli olan yazmanın cildi yıpranmıştır. 320a
sayfasında kitabın müstensihi ve yazım tarihi “(1) temmetü’l kitâb bî-ʿavnillahi’l
melikü’l vehhâb aleyh-i bî-râc-ı (2) ‘l-hâb ve ṣallallâhu ʿalâ seyyidinâ
muḥammed ve ṣaḥbih-i ecmaʿîn (3) ʿala yed-i ʿabduẓżaʿifü’l zenbi’l muhtâc
ile’lallâhi’l ġani (4) yü’l vedûd aḥmed ibn-i ḥasan ġaffur allâhu zunûbehu ve
aḥsenü’l hibâ (5) ve ileyh-i ḳad u vakʿa’l ḳurraʿ fi nâme-i şehr-i receb fi yevmi’l
hamîs-i (6) sene isneteyn-i ve erbaʿine miete ve elifin hicretü’l nebeviyyet-i bîraḥmetike (7) yâ erḥamerrâḥimina” ifadeleri ile belirtilmiştir. Bu ifadeler “Allah’ın
yardımıyla, Allah’ın aciz kulu Ahmed İbni Hasan’ın eliyle recep ayının perşembe
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günü hicri bin yüz kırk iki yılında yazıldı” anlamındadır. Bu ifadelerden
anlaşıldığına göre bu yazma Ocak/Şubat 1730 tarihinde yazılmıştır.
Transkripsiyonlu metni hazırlanan Battalname, Alex Olrik’in Epik Yasaları
bağlamında incelenmiştir. Olrik tarafından geliştirilen bu yasalar folklor
ürünlerinin yapı özelliklerini tahlil etmede oldukça kullanışlıdır. Battalname
Manisa Nüshası, bu yasalara göre incelenmiş ve Battalname’nin bu yasalara
uyduğu görülmüştür.
Yazı yazmanın bir zanaat olarak algılandığı dönemlerde nasıl herkesin her
zanaatı bilmesi gerekmiyorsa herkesin de okuryazar olması da gerekmiyordu
Bu durum Anadolu yazılı kültürü için de geçerlidir. Sözlü kültürde oluşan
anlatılar birtakım yazıcılar vasıtası ile yazıya geçirilmiştir. Bu çalışmada Anadolu
yazılı

kültürü

bağlamında

gaza

ideolojisini

işleyen

eserler

içerisinde

Battalname’nin yeri ortaya konulmuştur.
Teoloji ve mitoloji araştırmalarında sıklıkla kullanılan kült kavramına mekân,
zaman, inanç ögeleri başta olmak üzere “bağlam” dikkate alınarak bakıldığında,
kültün insanoğlunun yaşamına ilişkin maddi, manevi ve sosyal işlevlerinin
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Battalname kültünün sosyal işlevleri
İşlevsel Halk Bilimi Kuramı, bireysel işlevi ise Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
bağlamında incelenmiştir.
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1. BÖLÜM
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
1.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Önemi
Çobanoğlu (2011), Türk kültür tarihçisinin görevinin Türk kültür ve tarihini kendi
başına gelişmiş, kendine münhasır bir oluş olarak kavramak; onun tecelli edişini
belgelerle ortaya koymak olduğunu belirtir. Bu görev doğrultusunda tezde
Battalname’nin Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap veren kültürel cevaplarının ve
bu

cevaplar

doğrultusunda

işlevlerinin

belirlenmesi

amaçlanmıştır.

Battalname’nin kahramanı Battal Gazi'nin model şahıs özellikleri, bu model
şahsın destan boyunca ihtiyaçlarını gidererek, kendini gerçekleştirmesinin
ortaya konulması hedeflenmiştir. Battalname’nin işlevleri ve Battal Gazi'nin
kendini gerçekleştirmiş gazi tipi olarak ortaya çıkmasından hareketle Türk
kültüründe

bir

Battalname

kültünün

ortaya

çıkışının

tespit

edilmesi

amaçlanmıştır.
Battalname üzerine ilk çalışmayı Alman asıllı şarkiyatçı Herman Ethe yapmıştır.
Ethe, özellikle Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalar üzerine yaptığı yayınlarla
tanınmıştır. Battalname üzerine yaptığı çalışmayı Leipzig’de 1871’de “Die
Fahrten des Sajjid (Batthāl)” adıyla yayımlamıştır. Ethe; Dresten, Leipzig ve
Viyana kütüphanelerindeki Battalnameleri karşılaştırarak eserini oluşturmuştur.
Eser beş sayfalık bir ön söz ve iki kitaptan oluşmaktadır. Ethe, eserinde Battal
Gazi’yi bir Osmanlı kahramanı olarak kabul eder. Onun kişiliğinin Hristiyanlara
karşı savaşan Müslüman olarak ortaya çıktığını belirtir (Ethe, 1871 akt. Köksal,
1983, s. 46).
Türkiye’de Battalname üzerine ilk doktora çalışmasını Hasan Köksal yapmıştır.
Köksal (1983), Battalname üzerine hazırlamış olduğu “Battalname’de Tip ve
Motif Yapısı” adlı tezinde giriş bölümünü takip eden birinci bölümde
Battalname’nin şahıs kadrosunda

yer alan tipleri,

Battalname’nin motif yapısını ele almıştır.

ikinci bölümde

ise
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Paçacıoğlu’nun (1993), hazırlamış olduğu “Battal-nâme” başlıklı doktora tezi bir
giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Battalname’nin ses ve şekil
bilgisi üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde transkripsiyonlu metin, üçüncü

bölümde ise indeks verilmiştir.
Say (1999), “Seyyid Battal Gazi Külliyesi” adlı doktora tezinde Seyyid Battal
Gazi Külliyesi’nin kuruluşunu, fiziki ve iktisadi yapısını, külliye ve çevresindeki
sosyal ve dinî yapıyı ele almıştır.
Kaya (2011), “Battal Gazi Destanı’nın (343-675) Çeviri Yazısı ve Metin Sözlüğü”
başlıklı yüksek lisans tezinde ne zaman, kim tarafından yazıldığı bilgisi mevcut
olmayan bir siyerin kenarında bulunan Battal Gazi destanının transkripsiyonlu
metnini hazırlamıştır. Bu metinde Battal Gazi’nin fiziki özelliklerinden ziyade
yaşamı anlatılmıştır.
Alboğa (2020), “Battal Gazi Hayatı ve Tarihî Şahsiyeti” başlıklı yüksek lisans
tezinde Battal Gazi’nin hayatına tarih disiplini çerçevesinde yaklaşmıştır. Tez
giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Battal Gazi’nin hayatı ve
tarihî şahsiyeti, ikinci bölümde Battal Gazi’nin menkıbevi şahsiyeti, üçüncü
bölümde ise Battal Gazi’nin askerî faaliyetleri ele alınmıştır.
Görüldüğü üzere Battalname üzerine yapılan doktora ve yüksek lisans
çalışmaları

Battalname’nin metninin

yayınlaması,

şahıs kadrosunun

ve

motiflerinin incelenmesi, Battalname üzerinde dil bilgisi çalışması yapılması,
Battal Gazi külliyesinin incelenmesi ve Battal Gazi’nin hayatı şeklindedir. Bu
çalışmada ise bugüne kadar yapılmış çalışmalardan farklı olarak Battalname’ye
Alex Olrik’in Epik Yasaları, İşlevsel Halk Bilimi Kuramı ve Maslow’un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi bağlamında yaklaşılmış ve bu yaklaşımlardan hareketle Türk
kültüründe oluşan Battalname kültü ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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1.2. Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri
Bu çalışmada kültürel bir olgu olarak Battalname üzerine kuramsal bir
değerlendirme

yapılması

amaçlanmıştır.

Bu

amaç

doğrultusunda

Battalname’nin epik özellikleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme için Alex
Olrik’in Epik Yasaları kullanılmıştır. Battalname’nin Türk milletinin hangi
ihtiyaçlarına cevap vererek bir külte dönüştüğünü ortaya koymak için İşlevsel
Halkbilimi Kuramı’na göre bir değerlendirme yapılmıştır. Gazilik Kurumunun bir
parçası olan ve süreç içerisinde bir külte dönüşen Battalname’de Battal Gazi’nin
gazi olma süreci

Maslow’un İhtiyaçlar

Hiyerarşisi Kuramı

bağlamında

incelenmiştir.
Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu tarama modeli
nesnelerin, kurumların, toplumların yapısını ve olayların işleyişini tanımlamak
amacıyla kullanılır. Araştırmaya konu olan nesne, toplum, kurum ve olay
herhangi bir şekilde değiştirme ve etkileme çabası gösterilmeden kendi koşulları
içinde, olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Cohen vd. 2007; Karasar, 2013, s.
78). Tarafımızca transkripsiyonlu metni hazırlanmış olan, 45 Hk 1323
numarasıyla Manisa Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan ve 1730’da
yazılmış olan el yazması Battalname’den veriler tarama tekniği ile elde edilmiş,
elde edilen bu veriler doküman analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular,
kuramlar çerçevesinde ayrıntılı bir biçimde yorumlanmıştır.

7

2. BÖLÜM
BATTAL GAZİ’NİN HAYATI
2.1. BATTAL GAZİ’NİN HAYATI
Battal Gazi’nin biri tarihî diğeri menkıbevi iki hayatı vardır (Ocak, 1992b, s. 204).
Bu iki hayat, tarihî süreçte Battal Gazi’nin iki tür kişilik olarak ortaya çıkmasına
neden olmuştur (Güzel, 2012, s. 38). Tarihte biri Emeviler Dönemi’nde yaşamış
Abdullah el-Battal diğeri de Abbasiler Dönemi’nde yaşamış olan Cafer el-Battal
olmak üzere iki şahsiyet vardır. Tarihî kaynaklardan hareketle Abdullah elBattal’ın Arap, Cafer el-Battal’ın ise Türk olma ihtimalinin yüksek olduğu
anlaşılmaktadır (Köprülü, 1980, s. 255; Alboğa, 2020, s. 109).
Battal Gazi’nin doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir. Doğum yeri hakkında
farklı görüşler vardır: Köprülü (1976, s.232), Cahen (1988, s. 52), Yağbasan
(2013, s. 85), Okumuş (2018, s. 91) Malatyalı olduğunu; Boratav (1961, s. 344),
Haslok (2000, s. 77), Atçeken (2001, s. 181) ise Antakyalı olduğunu ileri sürer.
Tarihî kaynaklardan hareketle Abdullah el-Battal’ın Antakyalı ya da Şamlı
olduğu, Cafer el-Battal’ın ise Malatyalı olduğu sonucuna varılabilir (Güzel, 2012,
s. 49).
Battal Gazi’nin adı bazı kaynaklarda (Esir,1991, s. 145; Vasilev, 1943, s. 302;
Aslanbay, 1953, s. 41; Arısoy, 1978, s. 24; Sarar, 1997, s. 99; Karahan, 1978,
s. 15; Ocak, 1992b, s. 204; Dadan, 2018; s. 109; Tuğrulca, 2018, s. 54) Abd
Allah ya da Abdullah olarak geçerken bazı kaynaklarda ise ( Şimşir&Candemir,
1996, s. 16; Köprülü, 1976, s. 232; Cengiz, 1986, s. 134; Mutlu, 1988, s. 212;
Kahraman&Dağlı, 2005, s. 49) Cafer olarak geçer. Abdullah veya Cafer adını
kullanamayan kaynaklar ise Battal lakabını adı olarak kullanmışlardır (Alboğa,
2020, s. 16). Manisa Nüshası’nda Battal Gazi’nin asıl ismi Cafer’dir. Battal
Gazi’nin babası Hüseyin Gazi, Şam Dağı’nda avdadır. Bir geyik görür, onu
avlamak ister ve geyiği bir mağaraya kadar takip eder. Mağaraya girer. Burada
kendisine Cafer adında bir yiğide verilmek üzere emanetler verilir. Hüseyin Gazi
emanetleri alır ve Malatya’ya doğru yola çıkar. Yol boyunca Cafer’in kim
olduğunu merak eder, uykusu gelir ve bir ağacın altında uykuya dalar.
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Uykusunda bir pir gelir ve Cafer’in doğacak olan oğlu olduğunu Hüseyin Gazi’ye
söyler (MN, s. 5b).
Battal Gazi’nin ismi üzerindeki karışıklığın nedeni VIII. asırda yaşamış olan
Abdullah el-Battal’ın kahramanlıklarının da içinde yer aldığı Zatülhimme adlı
eserin sonraki yüzyıllarda yanlış aktarımıdır (Alboğa, 2020, s. 18). XII. ve XIII.
asırlarda Türkler arasında gaza faaliyetlerinde bulunan Abdullah el-Battal’ın
yaptığı mücadelenin Zatülhimme üzerinden Battalname şeklinde ortaya çıkmış
ve Türkler bu eserde yer alan Battal Gazi tipini Türk-Rum savaşlarında
mücadele eden bir kahramana dönüştürmüşlerdir (Tolasa, 1977, s. 103 ; Deniz,
1998, s. 79). Ancak Ocak (1992c, s. 207) bu görüşe katılmaz ve Battalname’nin,
Zatülhimme’nin Türkçeye tercümesi ya da adaptasyonu olmadığını belirtir.
Köksal (1983, s. 200) Abdullah el-Battal ile Cafer el-Battal’ın iki ayrı kahraman
olduğunu ve bunların birbirinden ayrılmaları gerektiğini söyler.
Bu bilgiler ışığında Emeviler Dönemi’nde yaşamış Abdullah el-Battal ile
Abbasiler Dönemi’nde yaşamış Cafer el-Battal adında iki kahramanın varlığını
ortaya koymaktadır. Bu iki kahramanın ortak özellikleri ise Battal lakaplarıdır.
Kaynaklarda bu iki kahramanın tek bir kahraman gibi gösterilmesi bu
kahramanların hayatlarına dair bilgilerin karışmasına neden olmuştur (Alboğa,
2020, s. 19; Güzel, 2012, s. 52).
Battal Gazi’den bahseden Ya‘kūbî, Taberî, Mes‘ûdî, İbn Asâkir, Sıbt İbnü’lCevzî, İbn Şâkir el-Kütübî, İbn Fazlullah el-Ömerî, Zehebî, İbn Kesîr, Gelibolulu
Mustafa Âlî, Evliya Çelebi gibi kaynaklar onun künyesi için Ebû Yahyâ, Ebû
Hüseyin veya Ebû Muhammed, babası için Hüseyin, Ömer ya da Amr gibi farklı
isimler kaydeder (Ocak, 1992b, 204). Babasının adı Amr ya da Ömer olan
Battal Gazi Emeviler Dönemi’nde, babasının adı Hüseyin Gazi olan Battal Gazi
ise Abbasiler Dönemi’nde yaşamış olmalıdır. Emeviler Dönemi’nde yaşamış
olan Abdullah el-Battal’ın annesi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Abbasiler
Dönemi’nde yaşamış Cafer el-Battal’ın annesinin adı Battalnamelerde Saide
olarak geçer (Güzel, 2012, s. 45).
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Kaynaklarda Battal Gazi’nin ailesi hakkındaki bilgiler de birbirini tutmaz. Battal
Gazi’nin Arap asıllı olduğunu iddia edenler (Tolasa, 1977, s. 103; Karahan,
1978, s. 15; Boratav, 1979, s. 344; Cahen, 1998, s. 52; Güzel, 2018, s. 23)
Battal Gazi’nin Emevi ordusunda komutan olmasını ve emrindeki askerlerin
büyük bir kısmının Arap olmasını varsayımlarını ispatlamak için kullanmışlardır.
Ancak bir komutan olarak hizmet ettiği ordudaki askerlerin büyük bir kısmının
Arap olması Battal Gazi’nin de Arap kökenli olduğu anlamına gelmez. Orta Çağ
bağlamında bakıldığı zaman Arap asıllı olmayan askerler de Arap ordusunda
görev yapabilmektedir. Battal Gazi’nin Arap asıllı olduğunu ileri sürenlerin bir
başka iddiası da Battal Gazi’nin Arap geleneğine uygun künyeler kullanmasıdır.
Ancak yine Orta Çağ bağlamında ele alındığı zaman Türk-İslam devletlerinde
hakanlar ve devlet adamları bu tarzda künyeler kullanmaktadır ve buradan
haraketle Battal Gazi’nin Arap geleneğine uygun künyeler kullanması onun Arap
asıllı olduğu göstermez (Alboğa, 2020, s. 10).
İbnü’l-Esîr’e göre Battal Gazi aslen Arap bile olmayıp Emevîler’e intisap etmiş
âzatlı bir köle ailesinden gelmektedir (Ocak, 1992b, s. 204). İslam toplumunda
Memlük adı verilen profesyonel asker niteliğinde olan bir zümre vardır.
Memlükler muhafız birliklerinde görev yaparlardı ve kendilerine has toplumsal
ve hukuki bir statüye sahiptiler. Memlükler çoğunlukla Kafkaslardan ve Orta
Asya bozkırlarından gelen Türklerden seçilirdi. Emevilere kadar İslam orduları
Araplardan oluşuyordu. Emeviler Dönemi’nde başta Türk, Berberi ve İranlılar
olmak üzere Arap dışı Müslüman askerlerin sayısında büyük bir artış oldu.
Zamanla Memlükler, İslam devletlerinde çok büyük nüfuz sahibi oldu ve sayıları
da çok fazla arttı. Türk memlükleri siyasi ve askerî olaylarda belirleyici güç oldu
(Kızıltoprak, 1992). Kavruk ve Durukoğlu (2012) Battal Gazi’nin bu memlük
yapısından ve ortamından ortaya çıkmasının yüksek olduğunu belirtmiştir (s.
21).
Abbasiler Dönemi’nde gazilerin büyük çoğunluğu Türk’tür ve bu gaziler Bizans’a
karşı büyük bir mücadele vermiştir ve Anadolu’nun fethinin öncüleridir (Yinanç,
2013, s. 7-8). Gaziler Tarsus, Malatya ve Erzurum hattında fetihlerini
sürdürmüştür. Fethedilen yerlere başta Türkler olmak üzere Müslümanlar iskân

10

edilmiştir. Fethedilen yerlerdeki askerî kuvvetler Türk komutanların idaresi
altındadır (Sevim, 2000, s. 15-16). Battal Gazi’nin Anadolu’nun sosyo-kültürel
yapısında büyük bir etki bırakması, Emevi ve Abbasi ordusunda görev yapan
çok sayıda Türk kökenli askerin bulunması onun Türk olduğu varsayımının
dayanak noktasını teşkil etmiştir (Alboğa, 2020, s. 11; Arak 2006, s. 53). Tarihî
süreçte Battalname kültü içerisinde nesilden nesile aktarılan Battal Gazi,
menkıbevi bir Türk kahramanına dönüşmüştür (Alboğa, 2020, s. 12). Anadolu
Türkleri, Battal Gazi’yi klasik bir Türk alpı şeklinde düşünmüşler ve onun
kahramanlıklarının anlatıldığı Battalname’yi muhtemelen XI. yüzyılın sonlarıyla
XIII.

yüzyılın

başları

arasındaki

dönem

içinde

teşekkül

ettirmişlerdir

(Ocak,1992b).
İslam tarihinde Hz. Muhammet’in kızı Fatıma ile Hz. Ali’den doğan torunlarıyla
onların soyundan gelenlere seyyid unvanı kullanılmıştır (Küçükaşçı, 2009, s.
40). Seyyid unvanının Battal Gazi için de kullanılması onun soyuna dikkatleri
çekmek içindir. Orta Çağ’da soyunu Hz. Muhammet ve nesline dayandırma
geleneği yaygın bir uygulamadır. Battal Gazi’nin soy olarak Hz. Muhammet’e
bağlanması onu yüceltmek içindir. Ocak (1992b), Anadolu’daki heteredoks
toplulukların Battal Gazi’yi benimseyip yüceltiklerini söyler. Bu yüceltme
doğrultusunda Battal Gazi, Hz. Ali soyundan gelen Seyyid Battal Gazi’ye
dönüşmüştür (s. 205). Kaynaklarda Battal Gazi’nin seyyidliğini ispatlayacak
kesin deliller bulunmamaktadır. Orta Çağ İslam dünyasında ona seyyid
unvanının verilmesi ona duyulan saygı ve hürmetin bir sonucudur (Alboğa,
2020, s. 16).
Battal Gazi’nin muharebelerini anlatan kaynaklara göre Battal Gazi, başta
Kayseri, Afyon ve Eskişehir yöresi olmak üzere, el-Cezîre (Güneydoğu Anadolu
dahil) ve Suriye bölgelerinde faaliyet göstermiştir. Battalname başta olmak
üzere Evliya Çelebi, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Müneccimbaşı gibi Türk
kaynaklarına göre ise o daha çok Malatya yöresinde savaşmıştır (Ocak, 1992b,
s. 205).
Battal Gazi, günümüzde Eskişehir’in güneybatısında yer alan Seyitgazi
kasabasının bulunduğu antik Akroinon mevkiindeki bir muharebe sırasında şehit
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olmuş ve oraya defnedilmiştir. Kaynaklarda onun ölüm tarihi 113 (731), 122
(740) ve 123 (741) olarak geçer. Buna göre Battal Gazi’nin milâdî 730’lu veya
740’lı yıllarda şehit düştüğü kabul edilebilir (Ocak, 1992b).
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3. BÖLÜM
BATTALNAME’NİN ÖZETİ, OLAYLAR ÖRGÜSÜ
ANADOLU YAZILI KÜLTÜRÜNDE BATTALNAME
3.1. BATTALNAME’NİN ÖZETİ
Battalname'nin başlangıcında Hz. Muhammet ashabı ile oturmaktadır. Uzun bir
süredir Cebrail gelmemiştir ve Hz. Muhammet ashabından birinin bir hikâye
anlatmasını ister. Abdülvehhap, ileri çıkar, Rum ülkesinden ve burasının
güzelliklerinden bahseder. Peygamber, bu ülkenin fethedilmesini diler ve bu
sırada Cebrail gelir. Bu ülkenin kendisinden 200 yıl sonra gelecek ve kendi
soyundan olacak, Malatya’dan çıkacak Cafer yani Battal Gazi adlı bir yiğit
tarafından fethedileceğini söyler. Hz. Muhammet, Battal Gazi'ye verilmek üzere
bir mektubu ve ağzının barını (tükrüğünü) Abdülvehhap'a emanet olarak verir.
Bu olaydan sonra İslam tarihi kısaca özetlenir ve Battal Gazi'nin atalarının
Malatya'ya gelişi ve buraya yerleşmeleri anlatılır. Battal Gazi'nin babası Hüseyin
Gazi, Malatya serleşkeri olur ve bu dönemde Malatya emiri Numan'dır.
Hüseyin Gazi bir gün dağda avlanırken bir geyiğin peşine düşer. Geyik onu bir
mağaraya götürür ve gözden kaybolur. Mağarada Hüseyin Gazi'ye ileride
Cafer'e yani Battal Gazi'ye verilmek üzere Aşkar adında bir at, Adem
peygamberin iki bölük saçı, Davut peygamberin zırhı, Hz. Hamza'nın silahları
verilir. Hüseyin Gazi bunları alır ve yola çıkar. Yolda Cafer'in kim olduğunu
merak eder. Uykusu gelir ve uyur. Hüseyin Gazi bir rüya görür ve rüyasında bir
pir Cafer'in ileride doğacak olan oğlu olduğunu söyler.
Bir zaman sonra Numan ölür ve yerine Ömer Malatya'ya emir olur. Bu sırada
Hüseyin Gazi'nin oğlu Cafer de doğar. Usturlap ilmini iyi bilen Emir Ömer,
Cafer’in talihine bakar ve onun talihinin çok açık olduğunu söyler.
Hüseyin Gazi, sürekli olarak ava gitmektedir. Bir gün avda bir geyiğin peşine
düşer ve geyik onu Mamuriye şehrine götürür. Bu şehirde bulunan Mihras,
askerlerine Hüseyin Gazi'yi öldürmelerini emreder. Hüseyin Gazi, sayıca çok
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fazla olan askerlerle baş edemez ve şehit olur. Hüseyin Gazi’nin şehadet haberi
duyulur ve Halife Tavamık bin Mad, Emir Ömer, Malatya beyleri ve Müslümanlar
Hüseyin Gazi için çok üzülürler.
Hüseyin Gazi, Malatya'nın serleşkeridir. Normal şartlar altında Hüseyin Gazi'nin
oğlu Cafer'in serleşker olması gerekir ancak yaşı küçük olduğu için serleşkerliği
Abdüsselam'a verirler. Aradan on yıl geçer ve Cafer on üç yaşına gelir. Cafer,
çok iyi bir eğitim alır. Dört kutsal kitabı okumak, tefsir ve hadis ilimlerini
öğrenmek, çok iyi bir silah ve savaş eğitimi almak bu eğitimi kapsamaktadır.
Cafer, Malatya'nın vaizi olur. Onun yeteneklerini gören yârenleri Cafer’e
babasının makamını talep etmesini söylerler ve bu konuda ısrar ederler. Cafer,
yârenlerinin ısrarlarına dayanamaz ve durumu Emir Ömer'e açar. Abdüsselam,
babasının intikamını almadan babasının makamı olan Malatya serleşkerliğini
alamayacağını söyler. Bunun üzerine Battal Gazi harekete geçer. Mamuriye'ye
doğru yola çıkar. Yolda aslında Müslümanların casusu olan ancak kılık
değiştirip bir kilisede rahiplik yapan Şemmas ile karşılaşır. Şemmas, Cafer’in
babası Hüseyin Gazi'nin çok yakın arkadaşıdır. Şemmas, Cafer'e nasihatlerde
bulunur. Mihras’ın bulunduğu yere ulaşan Cafer, Mihras’ı ve yanındaki on dört
beyi öldürür. Kellelerini alarak Malatya'ya gelir, intikamını aldığını ispatlar ve
serleşker olur.
Bu olayları duyan Kayser, oğlu Şemun komutasında 40 bin kişilik bir orduyu
Malatya üzerine gönderir. Malatya beyleri bu belayı başlarına açtığı için Cafer’e
kızarlar. Cafer, gece tek başına şehirden çıkar ve orduya karşı yürür. Meydanda
tek başına bu ordunun en güçlü savaşçılarını yener. Bu sırada Malatya beyleri
hatalarını anlar ve Cafer'e yardıma gelir. Cafer ve Malatya beyleri burada büyük
bir zafer kazanırlar. Kayser'in küçük oğlu burada esir alınır ve Cafer tarafından
İslamiyet'e davet edilir. Rebi, bu daveti kabul eder ve Müslüman olur.
Bu yaşananları gören Abdülvehhab, gerçek kimliğini söyler. Hz. Muhammet
çağında yaşanılan olayı anlatır, Hz. Muhammet'in mektubunu Malatya beylerine
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verir. Abdülvehhap, Hz. Muhammet'in ağzının barını (tükrüğünü) Cafer'in ağzına
koyar. Cafer, bu barı yutar yutmaz bütün ilimleri ve yetmiş iki türlü dili öğrenir.
Kayser, Malatya'daki yenilgiyi hazmedemez. Büyük bir ordu toplar. Oğullarını ve
ünlü kumandanı Ahmer'i bu ordunun başına geçirir. Bu ordunun gelişini haber
olan Malatya'daki Müslümanlar da bir ordu toplar ancak toplanan bu ordu sayı
bakımından gelen orduya oranla oldukça azdır. Bir dağın eteğine yerleşirler ve
burada kurdukları ordugâhın çevresini hendeklerle çevirirler. Burada iki ordu
karşı karşıya gelir. Meydanda teke tek savaşlar başlar. Meydanda yapılan bu
teke tek savaşlar Battalname'de sıklıkla benzer biçimde tekrarlanır. Bu
tekrarlarda Müslüman savaşçılar zor durumda kalır, tam ümitlerin tükendiği
anda meydana Battal Gazi girer ve düşman savaşçıları yok eder. Burada da
böyle olur. Kayser’in ünlü komutanı Ahmer, meydana giren bütün Müslüman
savaşçıları yener. Müslümanların tüm ümitlerinin bittiği anda Cafer yani Battal
Gazi meydana girer, Ahmer'i yener. Akşam olur ve her iki taraf da çekilir. Bu
sırada Cafer, Ahmer'i takip eder. Ahmer, bir sahranın ortasında yer alan
köşküne gider. Köşkte Cafer ile Ahmer güreşe tutuşur. Güreşte kim yenerse
yenilen onun dinine geçecektir. Cafer, Ahmer'i yener. Ahmer, Müslüman olur ve
Cafer ona Ahmed Tarran ismini koyar. Ahmed Tarran da Cafer'e Battal Gazi
ismini verir. Bu olaydan sonra Battalname’de Cafer; Seyyid Battal Gazi, Battal
Gazi ya da Seyyid adlarıyla anılır. Ahmer de Ahmed Tarran adıyla geçer.
Battal Gazi, Ahmer ile anlaşarak buradan ayrılır. Anlaşmaya göre Ahmer bir gün
sonra

meydana

çıkacak

ve

Müslüman

olduğunu

herkese

söyleyip

Müslümanların saflarına katılacaktır ancak bir gün sonra Ahmer bu anlaşmaya
sadık kalmaz. Meydana çıkar ve Battal Gazi ile tekrar savaşmaya başlar. Battal
Gazi onu tekrar yener ve artık Ahmed Tarran bir daha geri dönmemek üzere
Müslüman olur ve Kayser'in ordusuna karşı savaşmaya başlar. Savaş sırasında
Kayser'in ordusu çok fazladır ve Müslümanlar bir ara bunalırlar. Battal Gazi
Allah'a dua eder, Kayser'in askerlerinin üzerine doğru bir fırtına eser ve onları
toz toprak içerinde bırakır. Kayser'in ordusu yenilir. Bu zaferi anlatan bir
fetihname yazılır ve ganimetlerle birlikte Halife’ye gönderilir. Halife Battal
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Gazi’ye ve Malatya beylerine türlü hediyeler gönderir. Battal Gazi’ye Malatya
serleşkerliğini verir.
Battal Gazi bir gün gezerken amcasının kızı Zeynep’i görür ve ona âşık olur,
onunla evlenmek ister. Battal Gazi'yi gören Zeynep de ona âşık olur. Bir gece
Hz. Muhammet, Emir Ömer'in rüyasına girer ve Battal Gazi ile Zeynep’i
evlendirmesi ister. Emir Ömer, bu isteği yerine getirir ve onları evlendirir. Bu
sırada Kayser, Malatya üzerine büyük bir ordu gönderir. Malatya’dakiler ilk
kuşatmada olduğu gibi yine dağın eteğinde savunmaya çekilirler. Battal Gazi,
meydanda teke tek yapılan savaşlarda karşısına çıkan herkesi yener. Bu
duruma Kayser'in oğlu Şemmas dayanamaz ve meydana girer. Battal Gazi onu
da yener ve esir alır. Bunu gören Kayser'in askerleri kaçar. Bu sırada
kargaşadan yararlanan Şemmas da kaçar, Battal Gazi onu tekrar yakalar ve
hapseder. Ancak Şemmas, bir kez daha kaçmayı başarır ve Battal Gazi'yi
öldürmek için çadırına girer. Çadırda sadece Zeynep vardır ve Şemmas onu
alıp kaçar. Battal Gazi, Şemmas'ı İstanbul'a kadar kovalar. Kayser'in yanına
ulaşan Şemmas, Zeynep’i Kayser'in küçük kızı Mehperuz'a emanet eder.
Mehperuz, kırk gündür rüyasında Hz. Muhammet'i görmektedir. Battal Gazi,
Zeynep’i ve Mehperuz'ı bulur, onları alarak İstanbul'dan kaçar. Kayser bunları
yakalamak için ordu gönderir ancak bu orduyu Battal Gazi, Zeynep ve
Mehperuz yener. Mehperuz'ın ikiz kardeşi de burada Müslüman olur. Battal
Gazi, Zeynep ve Mehperuz Malatya'ya gelirler ve burada Battal Gazi ile
Mehperuz evlenir. Halife'ye bu durumu anlatan bir mektup gönderilir.
Abdüsselam, Battal Gazi'nin başarılarını çekemez ve onu kıskanır. Tarsus'a
gider ve buradaki beyler ona Battal Gazi'den Malatya serleşkerliğini tekrar
alması için yol gösterirler. Abdüsselam, bu tavsiyeler doğrultusunda İstanbul'a
gider ancak onun geldiği haberini alan Kayser onu yakalar. Abdüsselam'a ham
bir deri giydirirler ve güneşin altına asarlar, Abdüsselam acılar içinde
kıvranmaktadır. İstanbul'da yaşayan Müheng Hindi adında bir Müslüman vardır.
Bu durumu Battal Gazi'ye anlatır. Battal Gazi kılık değiştirip, bir keşiş kılığına
girerek İstanbul'a gelir. İstanbul'daki herkes Battal Gazi'nin çok iyi bir keşiş
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olduğuna inanır. Ayasofya'da, Kayser dahil, İstanbul'daki Bizans'ın önde gelen
din ve devlet adamlarına vaaz verir. Bu sırada bir fırsatını bulan Battal Gazi
Abdüsselam'ı kurtarır ve ikisi birlikte Malatya'ya doğru yola çıkarlar. Yolda
Abdüsselam yolları üzerinde bulunan bir kalede yaşayan Nevruz Banu adında
bir kıza âşık olduğunu söyler. Battal Gazi, kaleye gider ve bu kızı alır.
Kaledekiler Battal Gazi'nin peşine düşer. Battal Gazi burada peşlerindeki
orduyu bozguna uğratır. Malatya'ya ulaşırlar ve burada Nevruz Banu Müslüman
olur, onu Abdüsselam ile evlendirirler.
Battal Gazi'nin babasının katillerinden birisi olan Mihran yaşamaktadır.
Tarsus'ta beyler otururken bu olay konuşulur. Muhammet bin Felah, Mihran'ı
öldürmek maksadıyla Mahmuriye'ye gider. Bu durumu öğrenen Battal Gazi
Muhammet bin Felah'ın peşinden gider. Muhammet bin Felah, Mihran'la
savaşırken zor duruma düşer, bu sırada Battal Gazi yetişir ve Mihran’ı öldürür.
Birlikte Tarsus'a dönerler. Tarsus'ta Müslümanlara düşmanlık eden Sinbat
adında bir kâfir vardır. Battal Gazi, Sinbat'ı da ortadan kaldırır.
Battal Gazi'ye yaşlı bir adam gelir ve ondan yardım diler, iki oğlunun kayıp
olduğunu söyler. Battal Gazi bunun üzerine Rum ülkesine doğru yola çıkar.
Yolda bir kalede esir edilen Müslümanların işkence ile öldürüleceğini, işi
yapacak olanların da Kayser'in oğulları olduğunu öğrenir. Battal Gazi, Kayser'in
oğullarını öldürür, kaledekileri yok eder ve Müslümanları kurtarır. Buradan
ihtiyarın oğullarını alarak Malatya'ya gelir, onları ihtiyara teslim eder.
Oğullarının Battal Gazi tarafından öldürüldüğünü duyan Kayser çok üzülür.
Kayser'in veziri Aktatis, Battal Gazi'ye bir suikast planlar. Bu plan dahilinde kızı
Beyza’yı Battal Gazi'yi öldürmek için Malatya'ya gönderir. Battal Gazi, Beyza
tam kendini öldüreceği sırada ona engel olur. Beyza af diler, Müslüman olur ve
canını kurtarır.
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Battal Gazi'ye Rum ülkesinde Aliyun adında bir kâfirin Müslümanları öldürüp
başlarını ağaçlara astığı haberi gelir. Bunun üzerine Battal Gazi kılık değiştirip
Rum ülkesine gider. Aliyun’u bulur ve öldürür.
Bir gün Malatya'da Battal Gazi'nin huzuruna İskenderun’dan iki genç gelir.
Gençler, kendilerine miras kalan malı amcalarının zorla aldığını ve kendilerinin
çok zor durumda olduğunu anlatır. Battal Gazi, İskenderun'a bir mektup yazar
ve gençler hak ettikleri malı alırlar. Bu iki genç bir olaya karışırlar ve
İskenderun'dan kaçarlar. Battal Gazi'nin yanına giderken Katyun adlı bir
padişah onları yakalar. Katyun'un kızı bu iki genci yoldan çıkarır ve Hristiyan
yapar. Bu iki genç Katyun ile anlaşarak Battal Gazi'yi tuzağa düşürürler. Tuzağa
düşen Battal Gazi, Katyun'a esir olur. Hz. Muhammet, Katyun'un rüyasına girer
ve Katyun Müslüman olur ve Battal Gazi’nin emrine girer.
Battal Gazi bir gün yemek yerken lokma elinden düşer. Bunun üzerine Battal
Gazi Müslümanların darda olduğunu anlar. Bu sırada Şamliyye şehrinden bir
tüccar gelir. Bu tüccar bulunduğu şehrin Firdevs Şah derler bir padişahı
olduğunu ve bu padişahın Müslümanlara eziyet ettiğini söyler ve Müslümanların
Battal Gazi’den yardım beklediğini iletir. Tüccar, Firdevs Şah'ın kızına âşık
olduğunu ancak bir türlü ona kavuşamadığını da söyler. Bu şehirdeki esir
Müslümanların Battal Gazi’ye yazdığı mektubu Battal Gazi’ye verir. Mektubu
okuyan Battal Gazi, lalası Tevabil ve tüccar; Firdevs Şah’ın ülkesine doğru yola
çıkarlar. Deniz kenarına gelirler ve burada Aşkar'ı bir aslana emanet ederler.
Denize açılırlar ve bir adaya çıkarlar. Bu adada Firdevs Şah’ın Battal Gazi'yi
öldürmekle görevlendirdiği Sincar adlı bir kişi ile karşılaşırlar. Battal Gazi,
Sincar’ı öldürür, onun kılığına girer ve Şamliyye kentine doğru yola çıkar.
Firdevs Şah’a Sincar’ın Battal Gazi'nin kellesini kesip geldiği haberi verilir.
Firdevs Şah, Battal Gazi'yi büyük bir törenle karşılar ve sarayına götürür.
Burada Battal Gazi, Firdevs Şah’ı öldürür ve oradaki esir Müslümanları kurtarır.
Battal Gazi ardından Firdevs Şah'ın kalesini ele geçirir ve buradaki halk
Müslüman olur. Battal Gazi'nin Firdevs Şah’ı öldürdüğünü duyan Firdevs Şah'ın
oğlu Calud bir ordu toplayıp Battal Gazi'nin üzerine gelir. Battal Gazi Calud'ı
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öldürür, ordusunu bozguna uğratır. Calud'un askerleri kaçmaya başlar. Kaçan
askerlerin önünü Hızır Peygamber keser ve niçin Müslüman olmadıklarını sorar.
Askerler kendilerinin Hristiyan olduğunu ve İsa peygamberin ölüyü dirilttiğini
söylerler. Eğer Battal Gazi böyle bir mucize gösterirse Müslüman olacağız
derler. Bu durumu Hızır Peygamber Battal Gazi'ye anlatır ve ölüyü diriltme
duasını İlyas Peygamber katında öğrenebileceğini söyler. Bunun üzerine Battal
Gazi, İlyas Peygamberin yanına gider, duayı öğrenir ve Firdevs Şah’ın
öldürdüğü bir kız ve oğlanı diriltir. Bunun üzerine askerler ve halk Müslüman
olur. Firdevs Şah’ın kızını Battal Gazi tüccara verir. Buraya Abdullokman adında
bir kişiyi padişah yapar ve Malatya'ya dönüş yolculuğuna başlar. Dönüş yolunda
Bahtiyar adlı bir padişahın kalesine rastlar. Bahtiyar, Müslümanlara çok eziyet
eden bir padişahtır. Battal Gazi, kalenin önünde Bahtiyar'ın domuz çobanını
öldürür ve onun kılığına girer. Domuz çobanı kılığında Bahtiyar'ın huzuruna
çıkar ve Bahtiyar’ı öldürür. Battal Gazi kaleyi ele geçirir ve içindeki halk
Müslüman olur.
Bütün bunlar olurken Kayser, Battal Gazi'nin Malatya'dan ayrıldığı haberini alır.
Bu fırsatı değerlendirmek ister. Büyük bir ordu ile Malatya üzerine gönderir.
Ordu Malatya’yı kuşatır ve Müslümanları çok zor durumda bırakır. Kayser’in
ordusu tam Malatya’ya girecekken Battal Gazi yetişir. Battal Gazi bu orduyu
bozguna uğratır.
Kayser Malatya üzerine gönderdiği ordunun yenildiğini duyunca çok üzülür.
Mücayil adında bir veziri vardır. Bu vezir Battal Gazi'nin geçeceği bütün yolların
tutulmasını ve böylece Battal Gazi'nin yakalanacağını Kayser'e söyler. Bu
haberi duyan Battal Gazi hemen Rum ülkesine doğru yola çıkar. Onu Musa,
Cude Gazi, Ahmed Tarran, Abdülvehhap gibi yârenleri takip eder. Battal Gazi
tek başına savaşmak ister ancak bu durumda yârenlerini de alır ve Mıştıran
Kalesi'ne doğru yola çıkar. Bu kalenin komutanı Kelb'dir.
Battal Gazi, kaleye saldırmadan önce bir göle girip gusül abdesti almak ister.
Battal Gazi göldeyken Kelb'in komutanı gelir, Battal Gazi'yi öldürmek ister.
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Battal Gazi kurtulur ancak Battal Gazi'nin yârenleri esir düşer. Komutan onları
alır ve Mıştıran Kalesi'ne götürür. Battal Gazi bir gece suda kalır ve ardından bir
manastırın önünden sudan çıkar. Elbise bulup giyer ve karnını doyurur. Bu
sırada Kelb'in oğlu Şemun buraya gelir. Battal Gazi, üzerine gelen askerleri
öldürür. Tek başına kalan Şemun, Müslüman olur. İkisi birlikte Mıştıran
Kalesi'ne gelirler. Burada Şemun olanları babasına anlatır ancak Battal Gazi
rahip kılığındadır ve o kadar güzel vaazlar verir ki kimse ona inanmaz. Şemun
iddialarında ısrar eder ve Kelb ona asker verir. Şemun, askerlerle Battal
Gazi'nin ruhbanları öldürdüğü yere gider. Sonra hemen dönerler ve olanları
Kelb’e anlatırlar. Kelp, Battal Gazi'yi tutturur ve zindana attırır. O gece hem
Kelb'in hem de oğlunun rüyasına Hz. Muhammet girer ve ikisi de Müslüman
olurlar.
Bu sırada Battal Gazi'nin esir olduğu haberini alan Kayser, Kilbad'ı Malatya
üzerine yollar. Bu durumu haber alan Battal Gazi harekete geçer. Malatya
üzerine gelen kuvvetleri mağlup eder. Bu durumu haber alan Kayser bizzat
kendisi büyük bir orduyla Malatya'ya gelir fakat o da Battal Gazi'ye yenilir ve
kaçmak zorunda kalır.
Battal Gazi yârenleri ile otururken içeriye biri girer. Harcın'dan geldiğini söyler.
Oğlunun Harcın'da tutsak olduğunu ve oğlunu görmek için zindana gittiği zaman
burada Cude Gazi'nin oğlu Musa ile karşılaştığını, Musa'nın kendisinden
Malatya'ya gidip Battal Gazi ile görüşmesini, kendisiyle birlikte esir olan atmış
Müslüman'ı kurtarmasını istediğini belirtir.
Battal Gazi, hemen Harcın'a doğru yola çıkar. Kalenin önüne gelir ancak kaleye
bir giriş yolu bulamaz. Bu sırada Harcın Kalesi'nin komutanı Tariyun'un kızını
Çin padişahı oğluna almak ister ve nişan için adamlarını yollar. Battal Gazi
kaleye doğru gelen Çin padişahının adamlarına saldırır ve hediyeleri ele geçirir.
Tariyun, Battal Gazi'nin üzerine askerlerini yollar, Battal Gazi bu askerleri yener.
En sonunda kendisi kalabalık bir orduyla gelir ve Battal Gazi'yi namaz kılarken
yakalar. Battal Gazi, zindana atılır. Battal Gazi zindandayken Tariyun'un kızı
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onu Hristiyan yapmak için sık sık ziyarete gelir ve Battal Gazi'den çok etkilenir.
Battal Gazi zindandan kurtulur ve Tariyun'ın kızı Gülendam'ın odasına girer.
Gülendam, rüyasında Hz. Muhammet'i görmüştür ve Hz. Muhammet onu Battal
Gazi'ye verdiğini söylemiştir. Gülendam uyanır ve karşısında Battal Gazi'yi
görür. Battal Gazi ile zindandaki bütün Müslümanları kurtarırlar. Battal Gazi'nin
elbiselerini oradaki hasta bir esire giydirirler. Bir gün sonra Gülendam babasının
yanına gider. Bu sırada Kayser'den mektup gelir. Mektupta Battal Gazi'nin
yakılması istenmektedir. Kız, bir gün önce Battal Gazi'nin çok hasta olduğunu
ve şu anda ölmüş olabileceğini söyler. Zindana giderler ve Gülendam, Battal
Gazi kılığına soktukları hasta esirin öldüğünü söyler. Ölüyü alırlar ve şehrin
önünde yakarlar. Külünden Kayser’e de yollarlar, Kayser bu külden yüzüne
gözüne sürer. Bu olayı duyan Müslümanlar çok üzülür. Battal Gazi'nin eşi
Zeynep Hatun’un üzüntüsünden ödü patlar ve ölür.
Kayser, Battal Gazi’den kurtulduğunu sanıp o güne kadar görülmemiş
büyüklükte büyük bir ordu toplar ve Malatya üzerine sefere çıkar. Buna karşı
Müslümanlar da kendilerini savunmak için toplanırlar. Bu sırada Tariyun da
Kayser'e katılmak için yola çıkar.
Battal Gazi, bu durumu öğrenip İstanbul'a ulaşır. Kendini ve atını siyaha boyar,
bir saka kılığına girip Kayser'in ordusunda su dağıtmaya başlar. Gündüzleri su
dağıtan Battal Gazi geceleri de fırsat buldukça Kayser’in ordusundaki ünlü
beyleri ve komutanları öldürür. Battal Gazi'nin suikastları bir türlü açıklığa
kavuşturulamaz ve Kayser çaresiz kalır. Orduya Malatya üzerine yürüme emrini
verir. Ordu, Malatya üzerine gelirken Halife de topladığı ordu ile harekete geçer.
Kayser'in ordusunda Battal Gazi türlü hilelerle askerleri birbirine kırdırır,
ordunun belli başlı komutanlarını ve beylerini esir alıp Şemmas'ın yanına
bırakır. Battal Gazi bu şekilde Kayser’in ordusuna büyük kayıplar verdirir.

Sonunda Kayser'in ordusu Malatya'ya gelir. Kayser'in ordusuyla Malatya'daki
Müslümanlar savaşırken Battal Gazi yine meydana çıkar ve kendisini Cinni
olarak tanıtır. Kılık değiştirdiği için kimse Battal Gazi'yi tanımaz ama herkes
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Cinni'yi Battal Gazi'ye benzetir. Savaş meydanında Battal Gazi Kayser'in
ordusuna büyük kayıplar verdirir. Geceleyin dağa çıkar ve burada da Kayser'in
ordusunu karıştırıp birbirlerini öldürmelerine neden olur. Bu olanlar karşısında
Kayser çaresiz kalır ve bunalıma girer. Battal Gazi bir hekim kılığında buraya
gelir ve Kayser’i iyileştireceğini söyler. Ona bir ilaç verir ve ortadan kaybolur.
İlaç Kayser'in saçını sakalını döker.
Müslümanlarla Kayser’in ordusu arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam
etmektedir. Bu sırada Halife de gelir ve savaşa katılır. Mücadeleler sırasında
Ahmed Tarran ve Mumlan, Kayser'e esir düşmüştür. Battal Gazi bunlar kurtarır
ve kendisinin yaşadığı haberini Halife ve Müslümanlara iletmelerini ister. Bu
haberi alan Müslümanlar çok sevinirler.
Battal Gazi geceleyin Kayser'in çadırına girer ve onu bayıltarak bir dağa çıkarır.
Dağda Battal Gazi Kayser’i ayıltır ve kendisinin İsa peygamber olduğunu, bir
gün sonra savaş meydanına girmesini, Battal Gazi ile savaşmasını söyler.
Battal Gazi'nin ölümünün onun elinden olduğunu belirtir. Battal Gazi, Kayser’i
tekrar bayıltır ve çadırına bırakır.
Bir gün sonra Battal Gazi kılık değiştirmeden savaş meydanına girer. Meydana
gelen herkesi yener bunun üzerine Kayser dayanamaz ve savaş meydanına
girer. Ona engel olmak isteyen beylerine akşam yaşadığı olayı anlatır. Battal
Gazi savaş meydanına giren Kayser'i de bir hamlede öldürür. Bunun üzerine
Kayser'in ordusu bozulur ve kaçmaya başlar. Müslümanlar savaşı kazanır.
Battal Gazi, Şemmas'ın yanına bıraktığı esir komutanları ve beyleri getirtir ve
onları öldürmek ister. Bu sırada Halife’nin yanında kadılık görevinde bulunan ve
gizli Hristiyan olup Hristiyanlara hizmet eden Ukbâ Kadı bu olaya engel olur.
Esirlerle konuşmak istediğini söyler ve evine götürür. Bunlara akıl verir ve
haracı kabul etmelerini ister. Sabahleyin Halife’nin huzuruna çıkarlar ve haraç
vermek karşılığında serbest bırakılmaları isterler. Halife bunu kabul eder ve
bunları serbest bırakır. Esirlerin içinde bulunan Kostatin'i Kayser yapar.
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Halife, Battal Gazi, Emir Ömer ve diğer Müslümanlar Malatya'ya dönerler.
Burada Emir Ömer, Halife adına bir ziyafet verir. Bu ziyafette Ukba Kadı, Battal
Gazi'ye, Battal Gazi'nin lalası Tevabil'e ve Abdurrahman adlı bir gence zehir
verir. Zehir önce Tevabil üzerinde etkisini gösterir ve Tevabil ölür. Onun
arkasından Abdurrahman ölür. Son olarak zehir Battal Gazi üzerinde etkisini
gösterir. Bunun üzerine Emir Ömer, Halife'ye panzehir göndermesi için bir elçi
gönderir. Halife panzehiri hemen gönderir ancak bu durumu gören Ukba Kadı
bu elçiyi yakalar, panzehiri elinden alır ve elçiyi öldürür. Battal Gazi'yi
zehirlediğini ve kötü durumda olduğunu Kayser'e bildirir. Bunun üzerine Kayser
Malatya üzerine sefere çıkar.
Bunlar olurken Battal Gazi iyice ağırlaşır. Tam ümitlerin kesildiği anda Rabia
adında ihtiyar bir karıcık çıkagelir. Kendisinin Medine’den geldiğini, Hz.
Muhammet’in mezarından bir ses işittiğini ve burada kendisine bir şişe panzehir
verildiğini ve bu panzehiri de acele olarak Battal Gazi’ye iletmesi gerektiğinin
söylenildiğini belirtir. Getirdiği panzehirden Battal Gazi'ye verir ve Battal Gazi
iyileşir. Bu sırada Malatya'yı Kayser kuşatmıştır. Battal Gazi, hemen savaş
kıyafetlerini giyer, Aşkar'a biner ve Kayser'in ordusuna saldırır. Kayser'in
ordusunu bozguna uğratır.
Kayser’e karşı kazandığı zaferden sonra Battal Gazi, Tariyun'dan kızı
Gülendam'ı Malatya’ya göndermesini ister. Battal Gazi’den çok korkan ve
çekinen Tariyun, Gülendam'ı Malatya'ya gönderir.
Bütün bunlar olurken Ukba Kadı, Battal Gazi'nin ölmediğini öğrenir. Halife'yi ve
Mumlan Harezmi'yi zehirler. Her ikisi de zehrin etkisiyle ölür.
Abdülvehhap, Cuy-ı Ferakıb kenarında kendisine bir mekân yapmıştır. Battal
Gazi, Emir Ömer ve Malatya beylerinin bulunduğu bir ortama gelir ve onları
mekânına davet eder. Herkes bir hediye getirmek ister. Battal Gazi'nin verecek
bir şeyi yoktur ve bu nedenle ben ava çıkayım, avda ne bulursam senin olsun,
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der. Avda karşısına Arakil Kayser'in Çin padisahının oğluna gönderdiği kızı
Hümayun ve çeyizini ele geçirir. Ganimetleri Abdülvehhap'a, kızı ise Halife'ye
gönderir. Halife, kızı çok beğenir ve bütün vaktini onunla geçirir. Kostatin
Kayser, kız kardeşinin esir alındığını duyunca çok üzülür ancak bir şey
yapamaz.
Ukba Kadı, Halife avdayken Hümayun’u kaçırır ve İstanbul'a yollar. Suçu da
Abdülvehhap'a atar. Bunun üzerine Halife, Abdülvehhap'ı yakalatır, Ukba
Kadı'nın da teşvikiyle idam ettirmek ister. Battal Gazi, buna izin vermez. Kırk
gün mühlet isteyip İstanbul'a gider. Battal Gazi İstanbul’dayken Ukba Kadı,
Abdülvehhap’a türlü türlü işkenceler yapar. Kırkıncı günün sabahında tam
Abdülvehhap asılacağı sırada Battal Gazi yetişir. Kızı Halife’ye teslim eder.
Halife, yaptığından çok utanır ve Battal Gazi’den özürler diler. Battal Gazi,
İstanbul yolunda Ukba Kadı'nın Kayser ile yaptığı mektuplaşmaları ele
geçirmiştir. Bu mektupları Halife'ye verir. Battal Gazi, Ukba'nın bütün planlarını
ve gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Halife, Ukba'yı Battal Gazi'ye verir. Ukba,
kendisini Kayser'in satın alabileceğini söyler. Battal Gazi bunu kabul eder ve
Ukba’yı Kayser’e satar. Ukba, İstanbul'a doğru giderken Battal Gazi onu tekrar
yakalar ve tekrar Kayser'e satar. Ukba, İstanbul'a gelir ve onu Kayser İstanbul
Kadısı yapar. Kadı olan Ukba burada halka çok eziyet eder. Bunu haber alan
Battal Gazi, kılık değiştirip İstanbul'a doğru yola çıkar. Burada Ukba'ya yaptığı
kötülükler ve haksızlıklar karşılığında türlü türlü eziyetler yapar. En sonunda
Kayser’in binlerce asker ile özel bir çadırda koruduğu Ukba’yı bir hile ile yakalar.
Çadırın önünde derisini yüzer. Deriyi alıp Malatya'ya getirir ve bu deriye saman
doldurup Malatya Kalesi'nin önüne asar.
Battal Gazi'nin oğulları Kur’an'ı hatmederler. Hocalarına verilmek üzere bir
hediye isterler. Battal Gazi verilecek bir şeyi olmadığını söyler, heybesini verir,
bunu satarak hediye almalarını söyler. Bunun üzerine hanımı Gülendam, Battal
Gazi'ye çıkışır. Bunun üzerine Battal Gazi eğer gönlü olursa Emir Ömer'in
kızına talip olacağını söyler. Gülendam bu evliliğe razı olduğunu belirtir. Battal
Gazi, Emir Ömer'in kızına talip olduğunu Emir Ömer'e iletir, kızlarının gönlü
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olmasına rağmen Emir Ömer ile karısının buna gönlü yoktur. Bu nedenle Battal
Gazi’den yerine getirilmesi çok zor isteklerde bulunurlar. İsteklerden bir tanesi
de Hindistan'da bulunan ak fildir. Battal Gazi, ak fili almak için Hindistan'a doğru
yola çıkar. Yolu Kostantiniye şehrine düşer. Şehrin padişahı Battal Gazi'yi
sarayına davet eder ancak Battal Gazi şehrin padişahının putperest olduğunu
söyleyerek saraya gitmek istemez. Bunun üzerine bir arbede çıkar ve bu
arbedede Battal Gazi yaralanır. Geceleyin bir viraneye sığınıp kalır. O gece
şehrin veziri Behnam rüyasında Hazreti Muhammet’i görür ve Müslüman olur.
Hazreti Muhammet, Behnam’dan yaralı hâlde bulunan Battal Gazi'ye yardım
etmesini ister. Behnam ve oğlu Battal Gazi'yi bulur, saraya getirir. Yaralarını
sarıp iyileştirirler. Ardından Battal Gazi'yi şehrin padişahı Mihraseb'in huzuruna
çıkarırlar. Burada Battal Gazi padişahın putunu kırar ve oradakileri İslamiyet'e
davet eder. Padişah kızını bir devin kaçırdığını ve eğer kızını kurtarıp gelirse
bütün halkı ile birlikte Müslüman olacağını söyler. Battal Gazi yola çıkar, devi
bulur, öldürür. Hem Mihraseb'in hem de başka padişahların kızlarını kurtarır.
Mihraseb'in yanına geri döner ve kızları teslim eder. Hem Mihraseb hem de on
sekiz vilayetin padişahı Battal Gazi'nin huzurunda Müslüman olur. Battal Gazi
Mihraseb'e ak fili sorar. O da ak filin Heylan sultanında olduğunu söyler. Battal
Gazi buraya doğru yola çıkar. Buraya vardığı zaman Mısır sultanı ile Heylan
sultanının savaştığını görür. Mısır sultanı tam yenilecekken Battal Gazi yardıma
koşar, savaşın gidişatını değiştirir. Bu sırada Heylan sultanının bindiği ak file
komut verir ve fil sultanı öldürür. Battal Gazi'ye biat eder. Battal Gazi ak fili ve
Emir Ömer'in istediği bütün malı alarak Hindistan'dan Malatya'ya döner. Fakat
Battal Gazi'nin yokluğunu fırsat bilen Kayser Malatya'ya gelmiş ve şehri yerle bir
etmiştir, Battal Gazi'ye Emir Ömer'in vermek için söz verdiği kızını da alıp
kaçmıştır. Battal Gazi, getirdiği ganimetle şehrin yeniden imar edilmesini
emreder. Kızın peşine düşer. Kız tam evleneceği sırada Battal Gazi yetişir, kızı
kurtarır ve Malatya döner. Düğün yapılır ve Emir Ömer'in kızıyla Battal Gazi
evlenir. Ak fili de Halife'ye hediye olarak gönderirler.
Battal Gazi, Emir Ömer'in kızını kurtarmaya gittiği zaman kendisine Ukba'nın
oğlu Velid yardım eder, Müslüman olduğunu söyler. Battal Gazi ile birlikte
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Malatya'ya gelir. Battal Gazi ile Velid bağa giderken anahtarı unuttuklarını fark
ederler. Battal Gazi, Velid'i anahtarı alması için evine yollar. Velid, Battal
Gazi'nin evine gidince karısı Fatıma'yı kaçırmak ister. Fatıma, Velid'den
kaçmaya başlar ve bir uçurumdan düşerek ölür.
Velid, kaçmaya karar verir ve İstanbul'a doğru yola çıkar. Battal Gazi Velid'in
peşine düşer. Yolda Velid'i birkaç defa yakaladıysa da Velid her defasında
kaçmayı başarır.
Battal Gazi yolda bir kişiyle karşılaşır ve önünden geçen askerlerin kimin
olduğunu sorar. O kişi, bu askerlerin Bedrun'a ait olduğunu ve Bedrun'un,
Hamiran'ın kızı Adn Banu ile evlenmek istediğini söyler. Fakat bu zor bir iştir
çünkü bu kızla evlenmek isteyenin bu kızı savaş meydanında yenmesi
gerekmektedir. Bugüne kadar bunu kimse başaramamıştır. O gece Hz.
Muhammet Bedrun'un rüyasına girmiştir ve bir gün sonra Battal Gazi'nin bu kızı
alıp kendine vereceğini söylemiştir.
Adn Banu, meydana girer ve kendisi ile savaşan bütün savaşçıları yener. Sıra
Bedrun'a gelmiştir. Adn Banu onu da yener. Tam öldüreceği sırada Battal Gazi
meydana girer ve Banu'yu yener. Bedrun, Battal Gazi'nin ayağına kapanır ve
Müslüman olur. Battal Gazi, Adn Banu'yu Bedrun'a verir, düğünlerini yapar. Adn
Banu, Battal Gazi'yi ağlarken görür. Bunun nedenini sorunca Battal Gazi bütün
eşlerinin öldüğünü ve yalnız kaldığını söyler. Bunun üzerine Adn Banu, Battal
Gazi'ye ölen eşi Mehperuz'ın kardeşi Ketayun'dan bahseder. Battal'ın gönlü bu
kıza düşer. Ancak Ketayun Battal Gazi'nin korkusundan kendini denizin
ortasında bir yere gizlemiştir. Battal Gazi, Adn Banu'nun yardımıyla Ketayun'ı
kaçırır. Bu durumu Velid, Hamiran'a bildirir. Hamiran; Battal Gazi'yi, Adn
Banu'yu ve Bedrun'ı bir kalede sıkıştırır. Burada Battal Gazi her gün çıkıp
Hamiran'ın askerlerini yener. Bu sırada kalede Battal Gazi'nin yanında bulunan
Ketayun, Battal Gazi'ye uyku ilacı verir ve uyutur. Bunun üzerine Battal Gazi
esir düşer. Battal Gazi'yi bir ağaca bağlarlar. Battal Gazi, Allah'a yalvarmaya
başlar. Bu sırada ağaçtan bir yılan iner ve etlerin piştiği yemek kazanına zehrini
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akıtır. Yemekten yiyen bütün askerler ölür. Ketayun, kılıcını çekip Battal Gazi'yi
öldürmek ister ancak kılıç Battal Gazi'nin iplerini keser. Battal Gazi savaşmaya
başlar ve birçok kişi öldürür. Sayıca kalabalık olan düşman sonunda Battal
Gazi'yi yakalar. Bu sırada Arakil Kayser gelir. Olanları görünce çok öfkelenir.
Battal Gazi'yi cehennem kuyusuna attırır. Battal Gazi kuyuda adı Yemliha olan
ve Şahmaran denilen yılanların şahıyla karşılaşır, onunla konuşur. Battal Gazi,
kuyudan bir canavarın kuyruğuna tutunarak kurtulur. Bu sırada Çin Fagfur'u
büyük bir orduyu Malatya üzerine yollar. Ketayun, Battal Gazi'ye yaptıklarından
dolayı pişmandır. Battal Gazi, Ketayun'ı bulur ve anlaşırlar.
Malatya üzerine yola çıkan Çin hükümdarının ordusunun yanı sıra Arakil Kayser
de büyük bir ordu ile Malatya'ya doğru yola çıkar. İki ordu Malatya'yı kuşatır.
Halife de Malatya'ya yardıma gelir ancak bu iki büyük ordu karşısında çok zor
durumda kalırlar. Tam mağlup olacakları sırada Battal Gazi yetişir ve
Müslümanları kurtarır. Kayser Arakil'i ve düşman ordusunun belli başlı
komutanlarını Malatya önünde darağacına asar. Bu durumu gören düşman
askerleri kaçar. Battal Gazi, Arakil Kayser yerine Esatur'u kayser yapar ve
Esatur, Battal Gazi'ye haraç vermeyi kabul eder.
Halife bir gün ava çıkmıştır. Av sırasında bir ağacın altında burnu ve kulağı
kesilmiş bir kişi görür ve bu kişi ağlamaktadır. Halife derdini sorar. Adam, adının
Süheyl tacir olduğunu ve kendisini bu hâle Esatur Kayser’in getirdiğini söyler.
Tüccar, Kayser’e mal satar ve parasını ister. Kayser, parayı vermez. Tüccar da
bunun parası Halife'nindir der ve Kayser çok kızar. Adamın burnunu kulağını
kestirir. Halife büyük bir ordu toplar ve İstanbul'a yürür. Bunu duyan Kayser de
büyük bir ordu toplar ve bu orduyu karşılar. Meydanda yapılan teke tek
savaşlarda Battal Gazi herkesi yener. En sonunda meydana Esatur Kayser
girer. Battal Gazi onu da yener ve Kayser meydandan kaçar. Düşman ordusu
bozguna uğratılır.
Müslümanlar bu zaferin ardından İstanbul'a sefere çıkarlar. Kayser, tek başına
Battal Gazi'yi durduramayacağını anlar ve cadılardan yardım ister. Bu sırada
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Velid bir derviş kılığına girer ve Battal Gazi'yi kandırır. Onu ıssız bir adada
yalnız bırakır. Burada Battal Gazi, Hızır Peygamber ile karşılaşır. Hızır
Peygamber ona ileride cadıları öldürmekte kullanacağı okları verir. Battal Gazi'yi
alır ve bu ıssız adadan kurtarır. Bunlar olurken Harus Cadı yanında ifritleri ile
gelmiş ve Müslümanları çok zor durumda bırakmıştır. Müslümanlar tam
yenileceği sırada Battal Gazi yetişir ve Harus'u öldürür. Harus Cadı,
kendisinden daha güçlü olan Guzende Cadı'yı da Battal Gazi'ye karşı
savaşması için yardıma çağırmıştır. Guzende gelir. Bir gün sonra meydanda
Battal Gazi ile Guzende Cadı savaşır. Battal Gazi, Hızır Peygamber’in verdiği
okla Guzende'yi öldürür. Bunun üzerine düşman ordusu dağılır. Esatur Kayser,
İstanbul'a kaçar. Esatur, Battal Gazi ile anlaşmak ister. Battal Gazi, haraç ve
kendisine bir öküz derisi büyüklüğünde toprak vermesi karşılığında anlaşmaya
varır. Battal Gazi, öküz derisini incecik kestirir ve bu kesimden oluşturulan ipin
alanı kadar olan yerdeki kiliseleri yaktırır, yerine mescitler yaptırır. Bir müddet
sonra Battal Gazi, Halife ve Emir Ömer geri dönerler.
Halife Mutasım vefat eder, yerine oğlu Asım geçer. Malatya beyleri yeni halifeyi
kutlamak için Bağdat'a doğru yola çıkarlar. Malatya'yı da Abdülvehhap'a emanet
ederler. Bir gün Battal Gazi'nin oğulları Beşir ve Nezir ava gider ancak bir daha
geri gelmezler, kaybolurlar.
Abdülvehap, oğlanları aramak için Rum ülkesine gider. Rum ülkesinde de birçok
çocuk kayıptır ve insanlar bu işlerden Battal Gazi'yi sorumlu tutarlar.
Abdülvehhap, Esatur Kayser'e esir düşer ve onu zindana atarlar. Zindanda
Kayser'in kızı Hürmeng, Abdülvehhap'ı yoldan çıkarır ve Abdülvehhap Hristiyan
olur. Bu Hristiyanlık sadece sözdedir, hapisten kurtulmak içindir.
Battal Gazi Malatya'ya döner ve olanları öğrenir. Rum ülkesine doğru harekete
geçer. Burada Falıkrat'a esir düşer. Falıkrat, bir yandan Kayser'e haber verir
diğer yandan da Battal Gazi'ye işkenceye başlar. Kayser gelmeden Battal Gazi
bir yolunu bulur ve Falıkrat'ı kendi yerine bağlar, kendisi de Falıkrat'ın kılığına
girer. Kayser gelir ve Battal Gazi diye Falıkrat'ı yakar.
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Battal Gazi İstanbul'a gelir ve burada Abdülvehhap'ı bulur. Onu tekrar dinine
döndürür ve Abdülvehhap Müslüman olur. Battal Gazi onu Malatya'ya gönderir
ve tekrar oğlanlarının peşine düşer. Battal Gazi yolda bir dev tarafından esir
tutulan kırk kızı kurtarır. Bu kızların arasında Kayser'in kızı ve Abdülvehhab'ın
karısı da bulunmaktadır. Battal Gazi bu kızı alır ve Malatya'ya doğru yola çıkar.
Bu sırada Kayser ordusuyla birlikte Malatya üzerine sefere çıkmıştır. Kayser,
Malatya'yı kuşatır ve Müslümanlar zor duruma düşer. Bu sırada Battal Gazi
yetişir ve Kayser'in ordusunu yener. Kayser'i yakalar ve esir alır. Onu İslamiyet'e
davet eder. Kayser, Kaf Dağı'nda cadının elinde esir olan oğlu Tekfur'u
kurtarırsa Müslüman olacağını söyler.
Battal Gazi, hem kendi oğullarını hem de Kayser'in oğlu Tekfur'u kurtarmak için
yola çıkar. Esatur Kayser'in yanına gider. Esatur, en usta gemicisi Kantar'ı
Battal Gazi'nin yanına verir ve Battal Gazi denize açılır. Oğullarına dair bir iz
bulamaz. Bir gün bir dağa ulaşırlar. Battal Gazi burada bir mağaraya girer.
Mağarada kırk ifrit zenci bulunmaktadır. Devler buraya Seylan şehrinin padişahı
Asced'in kızı Dilefruz'ı kaçırmaya gelmişlerdir. İfritlerin başı kızı kaçırır ve
mağaraya getirir. Battal Gazi bunların hepsini öldürür ve kızı tekrar sarayına
götürür. Battal Gazi saraydan ayrılır. Bir çeşmenin başında namaz kılar ve
uykuya dalar. Uyandığı zaman başında kırk derviş görür. Bu dervişlerle sohbet
eder. Ardından şehre gelirler ve şehirde Dilefruz bunları sarayına davet eder.
Yedirir, içerir ve hepsine birer tane mücevher verir. Dervişler mücevherleri
bozdurmak isterler. Kuyumcu dervişlerin bu mücevherleri çaldığını zannederek
padişaha haber verir. Askerler dervişleri yakalar. Battal Gazi ile birlikte Asced
padişahın huzuruna çıkarlar. Burada Battal Gazi ile padişah arasında tartışma
çıkar. Bu sırada Dilefruz gelir ve her şeyi anlatır, olaylar aydınlanır. Asced,
kızına Battal Gazi'ye verir ve ülkesiyle birlikte Müslüman olur.

Battal Gazi yoluna devam etmek ister. Asced, Battal Gazi'ye gemi ve adam
verir. Battal Gazi denize açılır. Bir müddet gittikten sonra önüne bir kara parçası
çıkar. Burada kendisine bir tuzak kurulur ancak Hz. Muhammet rüyasına girer
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ve onu uyarır, tuzaktan kurtulur. Denizden bir sandık gelir. Sandığın içinden bir
çocuk çıkar. Çocuk Müslüman olduğunu söyler ve hakkı olan sultanlığın
kendisinden alındığını belirtir. Battal Gazi bu çocuğun ülkesine gider ve çocuğu
tahta oturtur. Battal Gazi ve Asced tekrar Kaf Dağı'na doğru yola çıkar. Asced
bir akdağa gelir. Burada etrafını canavarlar sarar. Battal Gazi akdağa gelmek
için yol ararken bir suyun kenarında uyur. Rüyasında Hz. Ali'yi görür. Ali bu
diyarda çok acayip şeyler göreceğini, uyanınca su üzerinde bir elma geleceğini
ve o elmayı yemesi gerektiğini Battal Gazi'ye söyler. Battal Gazi uyanır ve su
yüzünde gelen kudret elmasını yer. Elmayı yer yemez yetmiş iki dili konuşmaya
başlar. Ardından Battal Gazi Asced'in yanına gelir. Burada canavarlarla
konuşur, canavarların reisi Harsan'ı öldürür. Derisini yüzer, tabaklar ve onun
kılığına girerek canavarların ordusunu yönetir. Bu ordu ile birlikte kıl barakların
memleketine gelir. Burada da Battal Gazi kıl barakların reisi Anuk'u öldürür.
Derisini yüzer, tabaklar. Onun kılığına girerek kıl barakları da emri altına alır.
Canavarlar ve kılbaraklarla yoluna devam eder. Deniz biter ve bir kara
parçasına çıkarlar. Burada Battal Gazi üç pir ile karşılaşır. Pirler buranın Kaf
Dağı'nın eteği olduğunu söylerler. Bu üç pirden birisi Kaf Dağı'nda bulunan ve
Battal Gazi'nin oğullarını kaçıran Hilal Cadı'nın yerini göstermek için kendini
fedâ eder. Battal Gazi, Hilal Cadı ile amansız bir savaşa tutuşur. Hızır
Peygamber’in verdiği ok ile Hilal Cadı'yı yaralar. Yine Hızır Peygamber’in
yardımıyla Hilal Cadı'nın sarayına girer. Hilal Cadı oğullarını perilerin aldığını
söyler. Battal Gazi Hilal Cadı'yı öldürür. Buradan Kayser'in oğlu Tekfur'u alarak
çıkar. Battal Gazi'nin Hilal Cadı'yı öldürmesi üzerine orada bulunan bütün
cadılar ve devler kaçarlar. Bu olaylardan sonra Hızır Peygamber gelir ve Battal
Gazi'nin Zülkarneyn'i ziyaret etmesi için yol gösterir. Battal Gazi, Zülkarneyn ile
görüşür.
Oğullarına kavuşamayan Battal Gazi bir köşede ağlamaktadır. Bu sırada bir
karıcık gelir ve oğlanlarının perilerin padişahı olan Tamus Peri'nin yanında
olduğunu ve bu padişahın oğullarını damat edindiğini söyler. Battal Gazi bu
padişah ile görüşmek ister. Karıcık, kendisinin Tamus Peri'nin kızlarının dayesi
olduğunu ve Tamus'u getireceğini söyler havaya yükselir. Biraz sonra Tamus

30

Peri gelir ve Battal Gazi ile görüşür. Battal Gazi periye oğlanlarını alıkoyduğu
için kızar. Bu sırada Hızır Peygamber gelir ve bunları barıştırır. Battal Gazi'ye
İslam

üzerine

düşmanın

geldiğini

ve

bu

düşmanı

ancak

kendisinin

yenebileceğini söyler. Battal Gazi hemen yola çıkar. Esatur Kayser'in yanına
varır. Esatur ölüm döşeğindedir. Battal Gazi oğlunu ona verir. Bir süre sonra
Esatur ölür, Battal Gazi onun yerine Tekfur'u kayser yapar. Oğlu Beşir'i onun
yanında bırakır.
Babek adında bir sahte peygamber çıkar. Şeytanla iş birliği yapan bu sahte
peygamberi şeytan her türlü tehlikeden korumaktadır. Bundan dolayı Babek'i
kılıç kesmez, Babek'e ok işlemez, ateş yakmaz. Hiç kimse ona bir zarar
veremez. Domuz etini ve şaraba helal der. Kızın babasına, kardeşin kardeşe
helal olduğunu söyler. Şeytan ona gizli hazinelerin yerini söyler. Babek bu
hazineleri bulur ve bulduğu bu hazinelerle etrafına asker toplar. Üzerine
gönderilen orduları ya yener ya da bu ordular onun emrine girer, Acem vilayetini
zapt eder. Babek, İslam dünyası için büyük bir tehlike oluşturur. Babek, Bağdat'ı
kuşatır. Bu sırada Battal Gazi de Bağdat'a gelir. Burada Babek ile savaşa
tutuşur. Bu savaşta Battal Gazi bir türlü Babek'i öldüremez. Kılıcıyla kesemez;
gürz, süngü ve ok ona bir zarar veremez. Aynı şekilde Babek de Battal Gazi'ye
saldırır. Allah'ın yardımıyla Battal Gazi'ye de bir zarar gelmez. Bu sırada
kalabalık bir orduyla Halife de gelir. Ancak yine de Babek'i yenemezler.
Battal Gazi dağa çıkar ve bir çeşmede abdest alıp namaz kılar, ardından
uykuya dalar. Rüyasında Hz. Muhammet'i görür. Hz. Muhammet ona
tasalanmamasını söyler. Babek'i şeytanın koruduğunu ve bu yüzden Babek'i
öldüremediğini anlatır. Battal Gazi'ye bir dua öğretir ve bu duayı silahlarının
üzerine yazmasını öğütler. Battal Gazi silahlarına bu duayı yazar ve bir gün
sonra meydana çıkar. Babek, şeytanın gelmediğini görünce Battal Gazi'den
kaçar, bir kaleye sığınır. Battal Gazi bu kaleyi de fetheder, son anda Babek
buradan da kaçar.
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Battal Gazi, Babek’i yine bir yerde sıkıştırır. Burada Babek tam yakalanacakken
şeytan bir pir kılığına girer, Battal Gazi'yi oyalar ve bu fırsatı değerlendiren
Babek yine kaçar. Bir köye gelir ve yine burada etrafına adam toplar. Battal
Gazi buraya gelir ve tekrar savaşmaya başlarlar. Babek yine yenilir ve kaçar.
Battal Gazi tekrar peşine düşer. Babek, deniz kıyısına gelir ve gemilerden
kendisini almasını diler. Bu gemilerden birinde Ukba Kadı'nın kardeşi Satha
vardır. Satha, Babek'i saklar. Bu sırada gemiye Battal Gazi de biner. Satha
zehirli bir yiyecek verir ve Battal Gazi'yi zehirler. Battal Gazi bayılır. Babek ve
Satha kılıçla Battal Gazi'yi öldürmeye çalışırlar ancak Battal Gazi'yi kılıç
kesmez. Bunun üzerine boynuna bir ağırlık bağlayıp denize atarlar. Bu sırada
bir fırtına çıkar ve gemi batar. Sadece Babek ile Satha kurtulur. Karaya çıkarlar.
Bu çıktıkları yer Çin vilayetidir. Babek, şeytanın yardımıyla bir hazine gösterir ve
buranın halkını kendine bağlar.
Bu sırada Battal Gazi denizin dibine doğru gitmektedir. Kızıl yüzlü bir adam onu
tutar ve denizaltında bir yere getirir. Burada Battal Gazi yedi gün kalır. Sekizinci
gün onu karaya çıkarıp bırakırlar. Battal Gazi burada bir kiliseye gelir. Kilisenin
rahibi o gece rüyasında Hz. Muhammet'i görmüş ve Müslüman olmuştur. Battal
Gazi'yi içeri alır ve karnını doyurur. Babek'in Çin padişahı Vakkas'ın yanında
olduğunu söyler. Battal Gazi Çin padişahına bir mektup yazar ve Babek'i ister.
Vakkas onu vermez. Battal Gazi, Vakkas'ın kalesine varır. Meydanda teke tek
savaşlarda herkesi yener. Vakkas, beş yüz bin kişilik bir orduyla Battal Gazi'ye
saldırır. Üçüncü günün sonunda Battal Gazi yaralanır ve yorulur. Allah'tan
yardım diler. Bu sırada Tamus Peri yüz bin periyle gelir ve düşmanları kılıçtan
geçirir. Vakkas, Battal Gazi'den af diler ve Müslüman olur.
Babek yine kaçmıştır. İstanbul naibi Nastur, Babek'i İstanbul'a getirir. Babek
burada Kayser Tekfur'u ve Battal Gazi'nin oğlu Beşir'i öldürür. İstanbul'da
hakimiyet sağlayan Babek, Malatya doğru yola çıkar ve Malatya'yı yakar yıkar.
Burada Battal Gazi'nin oğlu Nezir'i ve yârenlerini öldürür. Bunu duyan Battal
Gazi çok üzülür ve tekrar harekete geçer. Babek'i ve yanındakileri bulur ve
onları tekrar yener. Babek bu sefer de Kandabad Kalesi'ne kaçar. Battal Gazi
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gizlice bu kaleye girer. Burada Babek'i yakalar. Velid ve Satha'yı öldürür.
Babek'i alır ve Bağdat'a getirir. Babek'i burada yakarak öldürür.
Halife, Süheyl adlı tüccarı huzuruna çağırır. Ona gezdiği gördüğü yerlerde güzel
kız var mı diye sorar. O da Tantaniye denilen yerin padişahı İmlan'ın çok güzel
bir kızı olduğunu söyler. Onu gören herkesin bu kızla evlenmek istediğini ancak
bu kızın evleneceğini kişiden bir şartı olduğunu söyler. Bu da koca adayı olan
kişinin Süleyman zamanından kalman bir kubbeyi sıçrayıp geçmesidir. Halife bu
kızla evlenmek ister ve Battal Gazi’yi çağırıp durumu anlatır. Ancak Battal Gazi
ile konuşurken Halife aniden ölür. Yerine oğlu Memun geçer. Battal Gazi kızın
hikâyesini oğlu Ali'ye anlatır. Bu sefer de Ali kıza âşık olur. Battal Gazi, bu kızı
almak için yola çıkar. İmlan'ın ülkesine gelir ancak kızı bir dev kaçırmıştır. Battal
Gazi bu devi öldürür ve elinde esir bulunan bütün kızları kurtarır. Amlak'ın kızını
Halife'ye, Bartas'ın kızını da oğlu Ali'ye alır ve döner.
Bir gün Halife'nin kızı Safiye ortadan kaybolur. Ararlar ama bulamazlar. Hanife
ve eşi perişan olur. Halife'nin karısı bahçede dolaşırken iki yeşil kuşun
konuştuğunu görür. Kuşlar Halife’nin kızını Rad Cadı'nın kaçırdığını söylerler.
Halife'nin karısı bu olanları Halife’ye anlatır. Halife, Battal Gazi'den yardım ister.
Battal Gazi, Halife’nin kızını kurtarmak için yola düşer. Tefanuş adında bir beyin
şehrine gelir. Tefanuş, kendi kızının da kaçırıldığını söyler. Eğer kızını bulup
gelirse Müslüman olacağını belirtir. Battal Gazi, Tefanuş'ın verdiği bir gemiyle
denize açılır. Gemi bir fırtınaya tutulur ve batar. Battal Gazi, Aşkar'a biner ve
Aşkar yüzmeye başlar. Bu sırada bir gemi gelir ve Battal Gazi'yi denizden
çıkarır. Bu geminin kaptanı Kostatin Kayser'in kardeşinin oğlu Kantar’ındır. Bir
müddet gittikten sonra karaya çıkarlar. Burada Rad Cadı gelir ve Battal Gazi
onu yaralar. Bunun üzerine Rad Cadı kaçar. Tekrar yola çıkarlar, Kamer Şah'ın
ülkesine gelirler. Kamer Şah'ın kızını da Rad Cadı kaçırmıştır. O da Battal
Gazi'ye kızını kurtarırsa Müslüman olacağını söyler.
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Battal Gazi ve Kamer Şah ava çıkarlar. Bu sırada Rad Cadı'nın kızı bir geyik
şeklinde gelir ve Battal Gazi'yi kandırır. Zor durumda kalan Battal Gazi dua
eder. Bu sırada Hızır Peygamber gelir ve onu Adem peygamberin yanına
götürür. Burada üç gün kalan Battal Gazi, Tamus Peri gelince tekrar yola çıkar.
Uzun bir yolculuktan sonra Rad Cadı'nın kalesine varırlar. Battal Gazi, cadıyı
öldürür, kızları kurtarır, kaleyi yıkar, kızları alır ve geri döner. Kızlarına kavuşan
Kamer Şah ve Tefanuş halklarıyla birlikte Müslüman olur.
Bu olaydan sonra Battal Gazi önce Mekke'ye ardından da Medine'ye gelir. Hz.
Muhammet'in türbesinde uyurken rüyasına Hz. Muhammet girer. Haricilerin
Bağdat'a saldırdığını ve hemen yardıma gitmesini ister. Battal Gazi, Tamus Peri
yine birlikte Bağdat'a doğru yola çıkar.
Ebu'l Müslim Horasani, Hakem dışındaki bütün hariciler yok etmiştir. Hakem,
emrindeki askerlerle birlikte Bağdat'ı basar. Halife yenilir. Çok zor durumda kalır
ve Allah'a yalvarmaya başlar. Bu sırada Battal Gazi yetişir ve Hakem ve
adamlarını yok eder. Battal Gazi, Tamus Peri'yi yurduna yollar.
Battal Gazi Bağdat'tayken Malatya'dan haber gelir. Karısı Dilefruz ölmüştür.
Bunun üzerine Battal Gazi'ye Halife'nin kızını verirler. Bu sırada Kanatur gelir ve
Rum diyarının kayseri olmak ister. Haraç vermek şartıyla Battal Gazi onu kayser
yapar. Birkaç gün sonra Halife'nin kızı ölür. Battal Gazi buradan ayrılır,
Mekke'de Kabe'yi tavaf eder ve Medine'ye döner. Burada yedi yıl kalır ve bu
yedi yıl süresince Medine, Battal Gazi'ye gelen hediyeler sayesinde çok mamur
bir yer olur.
Bir gün Battal Gazi, Kanatur Kayser'in aralarındaki anlaşmayı bozduğunu ve
Malatya üzerine büyük bir ordu ile sefere çıktığını duyar. O gece rüyasında Hz.
Muhammet, Battal Gazi'ye Kanatur'a karşı çaresiz kalan Müslümanlara yardım
etmesini söyler. Battal Gazi hemen yola çıkar. Kanatur Kayser, Malatya'yı
kuşatır. Abdülvehhap şehit olur. Malatya’dakilerin en darda olduğu zamanda
Battal Gazi yetişir ve Malatya’dakileri kurtarır. Bu sırada Halife ve Tamus Peri
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de gelir. Düşmanı yok ederler. Kayser kaçar. Battal Gazi bütün dostlarıyla
helalleşir ve Kayser'in peşine düşer. Kayser'i bir kalede sıkıştırır. Savaşmaktan
yorgun düşünce kalenin önünde yatar uyur. Bu sırada Kayser'in kızı Battal
Gazi'yi görür ve ona âşık olur. Battal Gazi'nin uyuduğu yoldan yardım gelecektir.
Bu tehlikeli durumu gören kız bir mektup yazar ve bir taşa sarıp Battal Gazi'ye
atar. Taş gelir ve Battal Gazi'nin sinesine dokunur. Battal Gazi, vefat eder. Kız
durumu nefislereanlar ve kaleden çıkar. Battal Gazi'nin başına gelir ve
hançerinin üzerine düşer, o da ölür. Yağmur yağar, yıldırımlar çakar, bir fırtına
kopar, bir bulut gelir ve iki naaş ortadan kaybolur. Bu sırada Kayser İstanbul'a
kaçar. Battal Gazi'nin oğlanları gelir ama naaşları bulamazlar. O gece Battal
Gazi oğlanlarının rüyasına girer ve onlardan gazayı bırakmamalarını, Allah'ın
rızası için çalışmalarını, nefislerine yenilmemelerini, her şeyi Allah için
yapmalarını, zayıflara yardım etmelerini, öksüzlere sahip çıkmalarını, kimsenin
gönlünü kırmamalarını, fani dünyaya tamah etmemelerini diler.
Battal Gazi'nin şehadet haberi duyulur. Müslümanlar çok üzülürler, Battal Gazi
için dualar ederler.

3.2. BATTALNAME’NİN OLAYLAR ÖRGÜSÜ

Sözlü belleği güçlendiren yapı ve yöntemlerin en belirgin olarak yansıdığı
yerlerden biri anlatının olay örgüsüdür ve sözlü kültürde olay örgüsünün aldığı
biçim günümüzdeki olay örgüsünden epey farklıdır. Sözlü ozan başka seçeneği
olmadığı için zorunlu olarak okuru hemen olayların ortasına atıverir. Olayların
ortasından başlamak ozanın bile bile yaptığı bir kurnazlık değil, uzun anlatıyı
aktarmanın en özgün, en doğal ve kaçınılmaz yoludur (Ong, 2018, s. 167). Bu
özellik Battalname’de de bulunmaktadır. Kısa bir girişten sonra olaylar doğrudan
durağanlıktan coşkunluğa doğru bir seyir izler. Battalname’yi okuyanlar ve icra
bağlamında dinleyenler kendilerini doğrudan olayların ortasında bulurlar.
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Battalname’deki olay örgüsünü belirli konuların tekrarından oluşan iç içe geçmiş
kutulara benzetebiliriz. Olay örgüsünde yer alan olayların başında Müslümanları
tehlikeye sokan bir durum ortaya çıkar. Durum Müslümanların aleyhine gelişir.
Müslümanlar zor duruma düşer. Bu zor anlarda Battal Gazi olaylara müdahil
olur ve Müslümanların düşmanlarını ortadan kaldırır. Battalname’nin olay
örgüsünde yer alan ve birbirinin içine geçmiş kutucuklara benzeyen olay örgüsü
şu şekildedir:
1. Hz. Muhammet'in ashabıyla sohbet etmesiyle başlar, Cafer'in babası Hüseyin
Gazi'nin Mihras tarafından öldürülmesi ile biter.
Olaylar:
- Hz. Muhammet'in ashabı ile oturması ve Cebrail'in Hz. Muhammet'e haber
getirmesi.
- Hz.

Muhammet'in Battal Gazi'ye verilecek olan emanetleri Abdülvehhab'a

vermesi.
- Battal Gazi'nin atalarının Malatya'ya gelmesi.
- Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'ye Battal Gazi'ye verilecek olan
emanetlerin teslim edilmesi.
- Battal Gazi'nin doğması.
- Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin Mihras tarafından öldürülmesi.

2.

Olay

birimi

Battal

Gazi'nin

yârenleriyle

sohbet

etmesiyle

başlar,

Abdülvehhab’ın Hz Muhammet'in emanetlerini Battal Gazi'ye vermesi ile biter.
Olaylar:
- Battal Gazi'nin, babasının mansıbını almaya niyetlenmesi.
- Battal Gazi'nin babasının intikamını almak için yola çıkması ve Şemmas ile
görüşmesi.
- Battal Gazi'nin Şemaseb’i öldürmesi.
- Battal Gazi'nin Mihras’ı ve yanındaki on dört beyi öldürmesi, Malatya'ya
dönmesi.
- Battal Gazi'nin Malatya'da Emir Ömer ile görüşmesi.
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- Kayser'in intikam almak için Malatya üzerine ordu göndermesi, Battal Gazi'nin
bu orduyu yenmesi.
- Abdülvehhab’ın Hz.. Muhammet'in emanetlerini Battal Gazi'ye vermesi.
3. Olaylar Kayser'in Ahmer komutasındaki bir orduyu Malatya üzerine
göndermesi ile başlar, Ahmer'in Müslüman olması ve Kayser'in ordusunun
yenilmesi ile biter.
Olaylar:
- Ahmer'in bir ordu ile Malatya üzerine sefere çıkması.
- Bu ordu ile Müslümanların karşılaşması.
- Battal Gazi ile Ahmer'in mücadelesi ve Ahmer'in Müslüman olması.
- Kayser'in ordusunun yenilmesi.
4. Olay birimi Battal Gazi'nin Zeynep’i görüp âşık olması ile başlar, Zeynep’i
Kayser'in elinden kurtarması ve Zeynep ile Mehperuz'ı alarak Malatya'ya
dönmesi ile biter.
Olaylar:
- Battal Gazi'nin Zeynep’i görmesi ve onunla evlenmesi.
- Kayser'in Malatya üzerine bir ordu göndermesi.
- Bu ordu ile Battal Gazi ve yoldaşlarının karşılaşması.
- Kayser ordusunun yenilmesi ve Kayser oğlu Şemmas'ın esir düşmesi.
- Şemmas'ın Zeynep’i kaçırması.
- Battal Gazi'nin Zeynep’i kurtarması, Zeynep ve Mehperuz'ı alıp Malatya'ya
gelmesi.
5. Olaylar Abdüsselam'ın Malatya'dan ayrılması ile başlar, Kayser'in yenilip
Battal Gazi ile anlaşması ile sona erer.
Olaylar:
- Abdüsselam'ın Malatya’dan ayrılması ve Tarsus'a gelmesi.
- Abdüsselam'ın İstanbul'a gitmesi ve esir düşmesi.
- Battal Gazi'nin İstanbul'a gitmesi ve Abdüsselam'ı kurtarması.
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-

Malatya'ya dönerken Battal Gazi'nin Nevruz Banu'yu kaçırması

ve

Abdüsselam ile evlendirmesi.
- Muhammet Bin Felah'ın Battal Gazi'nin babasının intikamını almak için
Mihran'ı öldürmek maksadıyla Mahmuriye'ye gitmesi, esir düşmesi.
- Battal Gazi'nin Muhammet Bin Felah'ı kurtarması ve Mihran'ı öldürmesi.
- Battal Gazi'nin Tarsus'a gelmesi ve Sinbat'ı yenmesi.
- Battal Gazi'nin Gazban ve Şemmas'ı öldürmesi.
- Kayser'in Battal Gazi'yi öldürmek için vezirinin kızı Beyza'yı göndermesi.
- Battal Gazi'nin Kayser'in ordusunu yenmesi.
- Kayser'in Battal Gazi ile anlaşması ve vergi vermeye başlaması.
- Kasım ve Mansur'un Battal Gazi'ye tuzak kurması.
- Tuzak sonucunda Battal Gazi'nin Katyun'a esir düşmesi.
- Battal Gazi'nin esaretten kurtulması, Katyun ve şehrinin Müslüman olması.
- Battal Gazi'den bir tüccarın, Firdevs Şah'ın zulümlerine karşı yardım istemesi.
- Battal Gazi'nin Firdevs Şah'ı yenmesi ve Firdevs Şah'ın ülkesinin Müslüman
olması.
- Firdevs Şah'ın oğlu Calud'ın babasının intikamını almak için gelmesi.
- Battal Gazi'nin Calud'ı ve değerlerini öldürmesi.
- Calud'ın adamlarının Müslüman olmak karşılığında Battal Gazi'den bir ölüyü
diritlmesini istemeleri.
- Battal Gazi'nin İlyas Peygamber de görüşmesi ve ölüyü diriltme duasını
öğrenmesi.
- Battal Gazi'nin ölüyü diriltmesi ve Calud'un ordusunun Müslüman olması.
- Battal Gazi'nin Bahtiyar'ın kalesine gelmesi ve kaleyi ele geçirmesi.
- Kayser'in Şamset ve Sercail'i Malatya üzerine yollaması ve Ahmet Tarran ve
yanındakileri esir almaları.
- Battal Gazi'nin yetişip bu eserleri kurtarması.
- Kayser'in Battalgazi yakalamak için bütün geçitleri tutturması.
- Battal Gazi'nin Kayser'in doğru yola çıkması.
- Kelb'in Battal Gazi ve yoldaşlarını esir alması.
- Battal Gazi'nin Kelb'i yenmesi ve Kelb ve adamlarının Müslüman olması,
Battal Gazi'ye biat etmesi.
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- Battal Gazi ve Kelb'in Kayser’in ordusunu sıkıştırması.
- Kayser'in yardıma gelmesi.
- Battal Gazi'nin Kayser'i yenmesi.
- Kayser'in Battal Gazi ile anlaşması.
6. Olay birimi Harcın'dan bir kişinin gelip Cude'nin oğlu ve dokuz pirin Harcın'da
Tariyun tarafından esir tutulduğunu haber vermesi ile başlar, Battal Gazi'nin
Kayser'in ordusunu yenmesi ve Kayser'i öldürmesi ile son bulur.
Olaylar:
-Harcın'dan bir kişinin gelip Cude'nin oğlu ve dokuz pirin Harcın'da Tariyun
tarafından esir tutulduğunu haber vermesi.
-Battal Gazi'nin Harcın'a gitmesi ve Tariyun'a esir düşmesi.
-Tariyun'un kızı Gülendam'ın Battal Gazi'ye âşık olması, zindandan kurtarması
ve gizlice Battal Gazi ile evlenmesi.
-Tariyun'un Battal Gazi olduğunu sanarak zindandaki bir kişi yakıp öldürmesi.
-Kayser'in Malatya üzerine sefere çıkması.
-Kılık değiştirerek Kayser'in ordusuna sızan Battal Gazi'nin Kayser'e ve
ordusuna büyük kayıplar verdirmesi.
-Battal Gazi'nin Kayser'in ordusunu yenmesi ve onu öldürmesi.
-Halife'nin yanında bulunan ve Kayser'in ajanı olan Ukba Kadı'nın esir düşen
Kayser'in önemli adamlarını hile ile kurtarması.
7. Olay birimi Ukba Kadı'nın Battal Gazi'yi, Tevabil'i ve Abdurrahman'ı
zehirlemesi ile başlar, Ukba Kadı'nın halifeyi zehirleyip öldürmesi ile son bulur.
Olaylar:
- Ukba Kadı'nın Battal Gazi'yi, Tevabil'i ve Abdurrahman'ı zehirlemesi.
- Tevabil ve Abdurrahman'ın ölmesi, Battal Gazi'nin çok ağır şekilde
hastalanması.
- Halife'den Battal Gazi için panzehir istenmesi, Ukba'nın Battal Gazi'ye giden
panzehiri yok etmesi.
- Ukba'nın gelişmeleri Kayser'e haber vermesi ve Kayser'in büyük bir ordu ile
Malatya üzerine sefere çıkması.
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- Şifacı bir kadının Battal Gazi'yi iyileştirmesi.
- İyileşen Battal Gazi'nin Kayser ile savaşması ve onu yenmesi.
- Battal Gazi'nin Gülendam ile evlenmesi.
- Ukba Kadı'nın Halife'yi zehirleyerek öldürmesi.
8. Olaylar Battal Gazi'nin Abdülvehhap için bir ava çıkması ile başlar, Battal
Gazi'nin Ukba'yı öldürmesiyle son bulur.
Olaylar:
- Battal Gazi'nin, Humayun ve nişanlısı Hüsrev ile karşılaşması.
- Battal Gazi'nin Humayun'u Halife'ye hediye olarak göndermesi.
- Ukba Kadı'nın Humayun'ı bir hileyle geri Kayser’e göndermesi.
- Ukba Kadı'nın Humayun'ı Battal Gazi'nin Abdülvehhab'a kaçırttığı iftirasını
atması.
- Battal Gazi'nin Ukba Kadı'nın oyununu bozması, Abdülvehhab'ı kurtarması ve
Ukba'yı esir alarak Malatya'ya dönmesi.
- Kayser'in Ukba'yı kurtarmak için fidye vermesi ve Ukba'nın İstanbul'a dönmesi.
- İstanbul'da kadı olan Ukba'nın haksız işlere girişmesi ve insanların Battal
Gazi'den yardım istemesi.
- Battal Gazi'nin İstanbul'a gelmesi ve Ukba'yı öldürmesi.
9. Olay birimi Battal Gazi'den oğlanlarının hediye için para istemeleri ile başlar,
Battal Gazi'nin Emir Ömer'in kızıyla evlenmesi ile son bulur.
Olaylar:
- Battal Gazi'nin Emir Ömer'in kızını istemesi.
- Emir Ömer'im kızını vermesi karşılığında Battal Gazi'den çok zor isteklerde
bulunması.
- Battal Gazi'nin bu zor istekleri yerine getirmek üzere yola çıkması.
- Battal Gazi'nin Kostantiniye şehrine gelmesi, buranın padişahının kızını
kurtarıp şehri Müslüman yapması.
- Battal Gazi'nin Heylan'ı yenmesi ve ak fili alması, Müslümanları Heylan'ın
zulmünden kurtarması.
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- Müslüman Kayser'in Emir Ömer'in istediği malı ve parayı Battal Gazi'ye
vermesi.
- Battal Gazi'nin Malatya'ya dönmesi ve şehri yakılmış olarak bulması.
- Battal Gazi'nin esir düşen Emir Ömer'in kızını kurtarması.
- Battal Gazi'nin Malatya'ya dönmesi ve kurtardığı Emir Ömer'in kızıyla
evlenmesi.
10. Olaylar Ukba'nın oğlu Velid'in Battal Gazi'nin hanımı Fatıma'yı kaçırması ile
başlar, Esatur Kayser'in vergi vermek karşılığında Battal Gazi ile anlaşması ile
sona erer.
Olaylar:
- Velid'in Fatıma'yı kaçırması ve Fatıma'nın kurtulmaya çalışırken ölmesi.
- Battal Gazi'nin Velid'in peşine düşmesi.
- Battal Gazi'nin Adn Banu ile karşılaşması, onu yenmesi ve Adn Banu ile
Bedrun'ı evlendirmesi.
- Battal Gazi'nin Adn Banu ve Bedrun ile birlikte Ketayun'ın yanına gitmesi.
- Battal Gazi'nin Ketayun'ı kaçırması.
- Ketayun'ın bir hile ile Battal Gazi'yi zehirlemesi ve kaçması.
- Hamiran ve askerlerinin Battal Gazi'nin bulunduğu kaleye saldırması.
- Battal Gazi'nin Hamiran ve Akratis'e esir düşmesi.
- Kayser'in Battal Gazi'yi cehennem kuyusuna atması.
- Battal Gazi'nin bu kuyuda yılanlar şahı Yemliha ile karşılaşması.
- Kayser'in Malatya'yı kuşatması.
- Halife'nin Malatya'da sıkışan Müslümanlara yardım etmesi.
- Battal Gazi'nin cehennem kuyusundan bir ejderhanın yardımıyla kurtulması.
- Battal Gazi'nin Ketayun ile buluşması ve Ketayun'ın af dilemesi.
- Battal Gazi'nin Malatya'da çok zor durumda olan Müslümanlara yardım etmesi
ve Kayser'in ordusunu yenmesi.
- Kayser'in ölmesi ve yerine geçen Esatur Kayser'in vergi vermek karşılığında
Battal Gazi ile anlaşması.
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11. Olaylar Kayser tarafından işkence görmüş bir tacirin Halife ile karşılaşması
ile başlar, Esatur Kayser'in vergi vermeyi kabul edip esir tuttuğu Müslümanları
serbest bırakmasıyla sona erer.
Olaylar:
- Halife'nin Kayser'in işkence yaptığı bir tacir ile karşılaşması ve Kayser üzerine
sefere çıkmak için asker toplaması.
- Müslümanlar ile Hristiyanların karşılaşması, Battal Gazi'nin Kayser'in ordusunu
yenmesi.
- Kayser'in Battal Gazi'ye karşı Guzende Cadı'dan yardım istemesi.
- Velid'in bir hile ile Battal Gazi'yi ıssız bir adada bırakması, burada Battal
Gazi'nin Hızır Peygamber ile görüşmesi, Hızır Peygamber'in Battal Gazi'ye
yardım etmesi.
- Kayser'e yardıma gelen Harus ve Guzende cadıların Müslümanları darda
koyması, Battal Gazi'nin yetişip bunları yenmesi.
- Kayser'in vergi vermeyi kabul etmesi ve esirleri salması.
12. Olay birimi Battal Gazi'nin oğulları Beşir ve Nezir'in kaybolmasıyla başlar,
Battal Gazi'nin oğullarını bulup Malatya'ya dönmesi ile sona erer.
Olaylar:
- Battal Gazi'nin oğulları Beşir ve Nezir'in kaybolması, Abdülvehhab'ın onları
aramaya gitmesi.
- Abdülvehhab'ın Kayser'e esir düşmesi.
- Kayser'in kızının Abdülvehhab'ı Hristiyan yapması.
- Battal Gazi'nin Abdülvehhab'ı ve oğullarını kurtarmak için İstanbul'a gitmesi.
- Battal Gazi'nin Falikrat'a esir düşmesi.
- Battal Gazi'nin kurtulması ve Abdülvehhab'ı tekrar Müslüman yapması,
Malatya'ya göndermesi.
- Battal Gazi'nin Kayser'in kızını devin elinden kurtarması.
- Kayser'in Malatya'yı kuşatması.
- Battal Gazi'nin gelmesi ve Kayser'in ordusunu yenmesi.
- Battal Gazi'nin kendi oğlanlarını ve Kayser'in oğlunu kurtarmak için Kuh-ı Kafa
gitmesi.

42

- Battal Gazi'nin Dilefruz'ı kurtarması.
- Dilefruz'ın babası olan Padişah Asced'in Dilefruz'ı Battal Gazi'ye vermesi.
- Ukba Kadı'nın kardeşi Satha'nın Battal Gazi'yi tuzağa düşürmesi.
- Battal Gazi'nin Muin'e uğradığı haksızlığa karşı yardım etmesi ve Muin'i
padişah yapması.
-

Battal Gazi'nin canavarlar

diyarında,

canavarların başı

Harsan

ile

karşılaşması ve onu öldürüp onun kılığına girmesi.
- Battal Gazi'nin kıl barakların reisi Anuk'u öldürmesi ve onun kılığına girmesi.
- Battal Gazi'nin canavarları ve kıl barakları alıp yola çıkması.
- Battal Gazi'nin Hurremabad'a gelmesi ve buradaki dervişlerle görüşmesi.
- Battal Gazi'nin oğullarını kaçıran Hilal Cazu savaşması ve onu yenmesi.
- Battal Gazi'nin Zülkarneyn ile görüşmesi.
- Battal Gazi'nin Tamus Peri ile görüşmesi.
- Battal Gazi’nin Tekfur'a oğlunu teslim etmesi, Tekfur'un ölmesi ve Battal
Gazi'nin Tekfur'un oğlunu tahta geçirmesi.
- Battal Gazi'nin Malatya'ya dönmesi.
13. Olaylar Battal Gazi'nin sahte peygamber Babek'in yaptıklarını öğrenmesiyle
başlar, Battal Gazi'nin Babek'i yakalayıp öldürmesiyle son bulur.
Olaylar:
- Battal Gazi'nin Babek'in yaptıklarını öğrenmesi ve Şam'a doğru yola çıkması.
- Battal Gazi'nin Babek ile savaşması ve onu yenmesi.
- Babek'in kaçması ve Battal Gazi'nin onu kovalaması.
- Babek'in İstanbul'a gelmesi, burada Tekfur'u ve Battal Gazi'nin oğlu Nezir'i
öldürmesi, tahta geçip Malatya üzerine sefere çıkması.
- Babek'in Malatya’yı yakıp yıkması, Battal Gazi'nin oğlunu ve adamlarını
öldürmesi.
- Battal Gazi'nin gelmesi ve Babek'in ordusunu yenmesi.
- Battal Gazi'nin Babek'i yakalaması ve Halife'ye götürmesi.
14. Olay birimi Halife'nin İmlan adlı padişahın kızına âşık olmasıyla başlar,
Battal Gazi'nin bu kızı Halife'ye vermesi ile biter.
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Olaylar:
- Halife'nin İmlan adlı padişahın kızına âşık olması.
- Battal Gazi'nin İmlan’ın kızını kaçıran devi öldürmesi ve kızı kurtarması.
- Battal Gazi'nin oğlu Ali ile Bartas'ın kızını evlendirmesi, İmlan'ın kızını Halife'ye
vermesi.
15. Olaylar Halife'nin kızı Safiye'nin Rad Cadı tarafından kaçırılması ile başlar,
Battal Gazi'nin Halife'nin kızı ile evlenmesi ile son bulur.
Olaylar:
- Halife'nin kızı Safiye'nin Rad Cadı tarafından kaçırılması.
- Battal Gazi'nin Safiye'yi bulmak için yola çıkması ve Tefanuş'ın ülkesine
varması.
- Battal Gazi'nin gemisinin batması ve Kayser'in kardeşinin onu kurtarması.
- Battal Gazi'nin Rad Cadı ile karşılaşması ve onu yaralanması.
- Battal Gazi'nin Kamer Şah'ın ülkesine ulaşması ve onunla görüşmesi.
-

Battal Gazi'nin Rad Cadı'yı öldürmesi, kızları kurtarması ve Rad Cadı'nın

kalesini yıkması.
- Battal Gazi'nin Kamer Şah ve Tefanuş' a kızlarını teslim etmesi ve bunların da
Müslüman olması.
-

Battal Gazi'nin Mekke’ye gelmesi, Hz. Peygamber'in onu Bağdat'a

göndermesi.
- Hakem ve yandaşlarının Bağdat'ı kuşatması.
- Battal Gazi'nin Halife'yi kurtarması.
- Battal Gazi'ye karısı Dilefruz'ın öldüğü haberinin gelmesi ve Halife'nin kızını
Battal Gazi'ye vermesi.
16. Olaylar Battal Gazi'nin Medine'ye gelmesi ile başlar ve Battal Gazi'nin şehit
olmasıyla biter.
Olaylar:
- Battal Gazi'nin Medine'ye gelmesi.
- Kanatur Kayser'in Battal Gazi ile yaptığı anlaşmayı bozması, Malatya üzerine
sefere çıkması.
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- Abdülvehhab'ın şehit olması, Kayser'in Malatya’yı yakıp yıkması.
- Battal Gazi ve Halife'nin yetişmesi, Kayser'in yenilmesi.
- Battal Gazi'nin Malatya'dakilerle vedalaşması.
- Battal Gazi'nin Mesih Kalesi'ne gelmesi ve Kayser'le savaşması.
- Battal Gazi'nin şehit olması.

3.3.

ANADOLU YAZILI KÜLTÜRÜNDE GAZA İDEOLOJİSİ

VE

BATTALNAME

Yazı; insan bilincini en çok değiştiren, kişinin öz kaynaklarından yararlanmasına
en geniş olanakları sağlayan, insanın zihinsel etkinliğini biçimlendiren ve
güçlendiren imal edilmiş bir ürün, çok değerli ve tekil bir buluştur. Yazı, bir
teknolojidir çünkü o kalem, fırça, kâğıt, hayvan derisi ve tahta gibi yüzeyler ile
boya, mürekkep gibi araç ve gereç kullanımını zorunlu kılar. Konuşulan dilin
yazılma süreci, bilinçli yaratılmış belirli kuralların yönetimindedir. Yazı, insanın
teknolojik buluşlarının en büyüğü olmuştur. Yazı konuşmaya sadece bir ek
değildir. Konuşmayı sözlü-işitsel duyudan çıkarıp yeni bir duyu dünyasına
görmeye bağladığı için hem konuşmayı hem de düşünme biçimini dönüştürür.
Yazı; özünde sözlü, konuşmaya dayalı olan kelimeyi görsel mekâna
yerleştirmektir (Ong, 2018, s.97, 146).
Yazı yazmanın bir zanaat olarak algılandığı dönemlerde nasıl herkesin her
zanaatı bilmesi gerekmiyorsa herkesin de okuryazar olması gerekmiyordu (Ong,
2018, s.114). Bu durum Anadolu yazılı kültürü için de geçerlidir. Sözlü kültürde
oluşan anlatılar birtakım yazıcılar vasıtası ile yazıya geçirilmiştir. Örneğin Fatih
Sultan Mehmet 1473 yılında Uzun Hasan üzerine sefere giderken Cem Sultan’ı
kendi yerine bakması için Edirne’de bırakır. Cem Sultan, bir av dönüşünde
Baba Dağı’ndaki Sarı Saltuk Türbesi’ni ziyareti sırasında buradaki dervişlerden
Sarı Saltuk hakkındaki menkıbeleri dinler. Cem Sultan yanında bulunan Ebu’lhayr-ı Rumî’ye bu menkıbeleri toplayıp yazması için emir verir (Gülerer, 2013, s.
244).

45

Anadolu yazılı kültürü bağlamında gaza ideolojisinin içinde yer aldığı eserleri şu
şekilde sıralayabiliriz:
3.3.1. Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân
Osmanlı Devleti’nde tarih yazımı II. Murat Dönemi’nde ortaya çıkmış, II.
Mehmet Dönemi’nde gelişme safhasına geçmiş, II. Bayezit Dönemi’nde en
parlak dönemini yaşamıştır. II. Bayezit Dönemi’nde Tevârîh-İ Âl-i Osmân
geleneği iki kolda gelişmiştir: Birinci kolda yüksek zümreye ve saray çevresine
seslenen sanatlı bir dille yazılmış tevarihler, ikinci kolda ise halka ve askerlere
seslenen mensur ya da manzum tevarihler yer alır. Yurt içi ve yurt dışı
kütüphanelerinde çok sayıda bulunan bu anonim eserler Tevârîh-İ Âl-i Osmân‘ın
çok fazla okunduğunu göstermektedir (Çimen, 2006, s. IX).
Osmanlı tarihinin ilk dönemlerine ait temel kaynaklardan biri olan Tevârîh-İ Âl-i
Osmân geleneği halkı gazaya yönlendirmek ve bu fikri her zaman canlı tutmak
için derlenmiştir. Bu eserde gaza ideolojisi çok canlı bir şekilde işlenmiştir. Bu
eserin ana temaları yiğitlik, kahramanlık ve cesarettir. Eserde kahramanlardan
gazi olarak bahsedilmektedir (Döğüş, 2008, s. 824).
3.3.2. Yahşi Fakih'in Menakıbnamesi
Yahşi Fakih’in şu an elimizde olmayan menakıbnamesini 1405 yılında yazdığı
tahmin edilmektedir. Gerek Anonim Tevarih-i Âl-i Osman gerekse Ahmedî,
Âşıkpaşazade, Nesrî, Oruc b. Adil gibi ilk dönem Osmanlı tarihçileri bu kaynağı
referans almıştır. Aşıkpaşazade tarihinin Osmanlının ilk döneminden bahseden
kısmı

Yahşi

Fakih’in

menakıbnamesinden

alınmıştır.

Yahşi

Fakih’in

menakıbnamesi erken dönem Osmanlı tarihinin özgün bir derlemesidir. Yahşi
Fakih’in babası Orhan Gazi’nin yanında dinî bir danışmandı. Bu nedenle Yahşi
Fakih’in Osmanlının ilk dönemiyle ilgili sözlü kültür unsurlarını dinlemiş olması
gerekir. Yahşi Fakih, bu dinlediklerini yazıya dökerken gaza ideolojini de
mensubu

bulunduğu

Osmanlıların

omuzlarına

kutsal

bir

görev

olarak

yüklemiştir. Gaza ideolojisi hususunda o kadar katıdır ki Yıldırım Bayezid’in
kâfirlerle iş birliği yapmasını eleştirir ve Timur’a yenilmesini Allah’ın bir adaleti
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olarak görür. Yahşi Fakih, yaşadığı dönemin tam bir gaza dönemi olduğunu;
yaşadığı yerin de tam bir gaza yeri olduğunu yansıtır. Osmanlıları Selçuklulara
bağlayan gelenek de Yahşi Fakih ile başlamıştır. Bu gelenek doğrultusunda
1337 cami kitabesinde Sultan Orhan, sultanü’l guzat (gazilerin sultanı) unvanını
kullanmıştır (Döğüş, 2008, s. 825-826).
3.3.3. Âşıkpaşazade Tarihi

Bu

eser

Anadolu

Gazilerinin

oluşturduğu

“Gaziyân-ı

Rum”

adındaki

örgütlenmeden bahseden ilk eserdir. Âşıkpaşazade hastalanır ve Yahşi Fakih’in
evinde kalır. Yahşi Fakih, ona Menakıb-ı Âl-i Osman’ı hediye eder.
Âşıkpaşazade, I. Bayezid Dönemi’ne kadar olan olayları bu kaynaktan
naklettiğini belirtir. Âşıkpaşazade, Orhan Gazi için “Gaza için ak börk giyüptür /
Yüzü ak işi sağ Orhan Gazi / Ne giyse yaraşur Orhan Gazi / Âşık Paşa
zamanında idi gazi” dizelerini yazar ve Orhan Gazi’nin gaziliğine vurgu yapar.
Hudut bölgelerine yerleşen Türkmenler ilk zamanlarda kızıl börk giyer. Orhan
Gazi Dönemi’nde yeni bir örgütlenmeye gidilir, bu Türkmenler yaya adı altında
beyin

has

ordusunu

oluşturacak

şekilde

teşkilatlandırılır.

Bu

yeni

teşkilatlanmayla birlikte kızıl börk bırakılır, ak börk giyilmeye başlanır. Orhan
Gazi’nin Bursa’da yaptırdığı caminin kitabesinde “Gazilerin Sultanı (Sultanu’l
Guzat)” ibaresi yer almaktadır. Âşıkpaşazade’nin yazdıkları aynı zamanda
yaşadığı asrın zihniyetini de ortaya koymaktadır. Kendisi de gazi olan
Âşıkpaşazade gazilere şu şekilde hitap eder: “Hey gaziler! Bu menakıbu kim
yazdum, vallahi camine ilmüm yetişüp yazdum, sanmanuz kim yabandan
yazdum.”

Âşıkpaşazade

yazdıklarının

görüp

işittiği

şeyler

olduğunu,

menakıbnamalerden özetlediğini söyler, Osmanlı sultanlarının kahramanlıklarını
okuyan ve dinleyen insanların dua etmelerini ister (Döğüş, 2008, s. 827-828).
3.3.4. Oruc b. Adil Tevârih-i Âl-i Osman
Eserde Osmanlının kuruluşundan Fatih Dönemi’ne kadar geçen olaylar anlatılır.
Eserde Osmanlılar için “gazi” sıfatı kullanılır ve Osmanlılar “gaza yolunda
savaşırlar, gaza malını cem idüp Hakk’a harç iderler, dünyaya tamah etmezler,
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kâfirlerle mücadele ederler” şeklinde nitelendirilir (Döğüş, 2008, s. 831).
Osmanlılar

Oruc

Tarihi’ne

göre

gazilerdir

ve

galiplerdir.

Hak

yoluna

durmuşlardır, gaza ganimetlerini Hak yolunda harcarlar ve Hak’tan yana
giderler. Din yolunda gayretlidirler, dünyaya mağrur değillerdir. Şeriat yolunu
gözedicilerdir, ehl-i şirkten intikam alıcıdırlar (İnalcık, 2018, s. 18).
3. 3. 5. İskendername
İskendername, Ahmedî tarafından yazılmıştır. Türkçe yazılmış ilk Osmanlı
tarihidir ve eser aynı zamanda gaza ideolojisi ve gazilerden bahseden yazılı ilk
Osmanlı tarihidir. Ahmedî eserini ilk kaleme aldığı zaman Büyük İskender’in
hayatını ve savaşlarını anlatmıştır. Ahmedî, Süleyman Çelebi’ye intisap edince
eserine manzum bir Osmanlı tarihi de eklemiştir. Bu manzum tarihte Ertuğrul
Gazi’den I. Bayezid’in ölümüne kadar geçen olayları özetlemiştir. Ahmedî
eserinde Osmanlı hanedanlarını gazi sultanlar olarak tasvir etmiştir.

Ahmedî’nin

hayatı

gaza

faaliyetlerinde

bulunan

Türkmen

beyliklerinin

topraklarında geçmiştir. Gaza faaliyetlerini ve gazileri yakından tanıyan Ahmedî,
gaziliğin sadece ganimet sevdasıyla yapılan bir eşkıya hareketi olmadığını, dinî
ve mistik yönü ağır basan kutsal bir görev olduğunu anlatır. Eserde Ahmedî
Osmanlıdaki Oğuz gelenekleriyle ilgili ilk bilgileri de verir. Eserde olaylar
Selçukluların sonundan başlar. Ertuğrul’un Oğuz soyundan geldiği de belirtilir
(Döğüş, 2008, s. 831-832).
3.3.6. Gazavatnameler-Menakıbnameler
Gazavatnameler, Türk edebiyatına Arap edebiyatından geçmiş bir türdür.
Yapılan bir savaşı ya da çıkılan bir seferi anlatan gazavatnameler, gaza ruhunu
canlı bir şekilde yansıtır. Gazavatname, başlangıçta siyer kitaplarında bir
bölümdür ancak zaman içerisinde yaygınlaşır ve başlı başına bir edebî tür olur.
İlk dönem Anadolu gazileri İslamiyet’in yayılışından sonra Anadolu’ya ilk akınları
yapan Arap mücahitleridir. Hz. Muhammet, Hz. Ali, Hz. Hamza vb.lerinin
gazaları Türk halk edebiyatına efsanevi fetih olayları olarak akseder. Bu gaza
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menkıbeleri sözlü kültürde yayılır, yazıya geçirilir ve bunlar halk arasında büyük
bir ilgi ile okunur (Cumbur, 1987, s. 803).
Menâkıb, IX. asırdan başlayarak veli olarak adlandırılan şahsiyetlerin göstermiş
olduğu kerametleri anlatan küçük hikâyelere verilen isimdir (Ocak, 1992d, s.
27). Menkıbe içinde keramet anlatılan hikâyelerdir. Bu kerameti ya veli
gerçekten göstermiştir ya da halk tarafından ona atfedilmiştir. Velilerin
menkıbelerinden oluşan eserlere menâkıb ya da menâkıbname adı verilir.
Menâkıbnamelerin

müridlerin

yetişmesini

sağlamak,

tarikatın

birlik

ve

bütünlüğünü tesis etmek, velinin ve tarikatın adını duyurmak gibi yazılış
amaçları vardır (Yardım, 1999, s. 3-4). Menâkıbnamelerde kerametleri anlatılan
velinin ululuğu müritlere anlatılır ve bunun sayesinde müridlerin tarikata bağlılığı
sıkılaştırılır. Menâkıbnameler aracılığıyla tarikatın daha geniş kitlelerce
tanınması sağlanır. Menâkıbnameler, çoğunlukla tarikat mensuplarından birinin
sözlü ve yazılı kültür kaynaklarını derlemesiyle ortaya çıkar (Şahin, 2004, s.
112).
Tezkire-i Satuk Buğra Han, Türk edebiyatında menâkıbname türünün ilk örneği
olarak kabul edilir. Eser XI. yüzyılın sonlarında kaleme alınmıştır. Eserde
Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han’ın hayatı bir Türk velisi şeklinde
anlatılmıştır (Yardım, 1999, s. 5). Köprülü, eserin doğudan gelen ve Müslüman
olmayan Türk ve Moğol kabilelerine karşı Müslüman Türklerin savaşçılık ve
dindarlık hislerini güçlendirmek amacıyla yazıldığını belirtir (Köprülü, 1980, s.
164-165). Karahanlılar ve hükümdarları Satuk Buğra Han, Müslüman Türklerde
gaza ideolojisinin oluşmasında büyük rol oynamıştır. Satuk Buğra Han,
Türkistan’da Müslüman Türklerin efsanevi atası olmuştur (Döğüş, 2008, s. 834).
“Vilâyetnâme” olarak adlandırılan Bektaşî menâkıbnâmeleri XV. yüzyılın son
çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Uzun Firdevsî tarafından yazıldığı tahmin edilen ve
Hacı Bektâş Velî’nin hayatını, devlet adamları ve âlimlerle ilişkilerini,
Sulucakarahöyük’e yerleşmesini ve ölümünü anlatan Vilâyetnâme-i Hacı Bektaş
Velî bu türün en tanınmış örneğidir. Vilâyetnâme-i Abdal Mûsâ, Vilâyetnâme-i
Seyyid Ali Sultan, Vilâyetnâme-i Sultan Şücâeddin, Vilâyetnâme-i Otman Baba
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ve Vilâyetnâme-i Koyun Baba Bektaşî geleneği içinde ortaya çıkan diğer
menâkıbnâmeler arasında sayılabilir (Şahin, 2004, s. 113). Ellerinde tahta
kılıçlarıyla Müslüman olmayanlara karşı savaşan, çok az bir kuvvetle kaleler
fetheden, Osmanlı ordusunun önünde savaşan heteredoks şeyh ve dervişler
adına yazılan vilâyetnâmeler bir tür gazavatnâme kabul edilebilir (Döğüş, 2008,
s. 834).
Türk edebiyatında gazavatname adıyla yazılan ilk eserler 15. yüzyıldan itibaren
görülmeye başlar. Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han adlı eser
gazavatname adıyla bilinen ilk eserdir. Bu eserin yazarı bilinmemektedir.
Eserde II. Murat’ın İzladi ve Varna savaşları anlatılmıştır. Fars şair Kaşifi,
1456’da Fatih Sultan Mehmet’in gazalarını anlatan Gazavatnâme-i Rum adlı
eseri yazmıştır (Döğüş, 2008, s. 836).
3.3.7. Battalname
Battalnameler, sözlü kültür ortamında oluşturulmuş, ardından meclislerde
okunmak üzere hazırlanmış metinlerle yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen bu
metinlerle manzum ve mensur birçok Battalname ortaya çıkmıştır (Çobanoğlu,
2011, s. 319). Anadolu’da teşekkül etmiş ilk Türk destanı Battalname’dir.
Battalname, Anadolu’da oluşmuş destan zincirinin ilk halkasıdır. Battalname,
Menâkıb-ı Gazavât-ı Battal Gazi, Hikâyet-i Seyyid Battal Gazi, Seyyid Battal
Gazi Menkıbeleri, Kitab-ı Battal Gazi gibi pek çok isimle de bilinmektedir (Demir
ve Erdem, 2006, s. 21-25).
Anadolu’da Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe eserlerden biri olan
Danişmendname’de Battalnameden bahsedilir. Bu durum Battalname’nin
Anadolu sahasında yazılmış ilk Türkçe eserlerden biri olduğunu gösteririr
(Demir ve Erdem, 2006, s. 15). Danişmendname 1245-1246 yıllarında
yazılmıştır. Danişmendname’de Melik Danişmed’in soyu Battal Gazi’ye bağlanır.
Bu

bilgiden

hareketle

Battalname’nin

XI.

ile

XIII.

yüzyıllar

arasında

oluşturulduğu sonucuna ulaşılabilir (Döğüş, 2008, s. 837). Battalname
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muhtemelen XIII. yüzyılda kaleme alınmıştır ve ilk şekli mensurdur (Demir ve
Erdem, 2006. s. 15).
Türkler, Anadolu’yu vatan yaptıktan sonra bu coğrafyada üç tane önemli destan
vücuda getirmişlerdir. Türk kültür abideleri içinde yer alan bu eserler
Battalname, Danişmendname ve Saltukname’dir (Demir ve Erdem, 2006, s. 21).
Battalname’nin konusu Müslümanlar ile Müslüman olmayanların arasında
geçen savaşlardır. Esere şimdiye kadar hiçbir kaynakta rastlanılmayan ve
doğrulanmayan bir rivâyetle giriş yapılır. Kayser sık sık ordu hazırlar ve
Müslümanların üzerine gelir. Bu orduları Battal Gazi’nin liderliğini yaptığı
Müslüman orduları her seferinde yenilgiye uğratır. Destandaki olayların temeli
VIII. asırdaki Müslümanlarla Bizanslılar arasındaki mücadelelere dayanır. Ancak
olaylar VIII. yüzyılı aşar ve IX. Yüzyılda Malatya’da kurulan Müslüman
Emirliği’ne kadar uzanır. Battalname’de Battal Gazi sahte peygamber Babek’i
ve yanındakileri yok eder. Bu olay IX. yüzyılda Halife Memun ve Mutasım
zamanında (812-842) meydana gelmiştir ve İslam âlemini çok zor bir duruma
sokmuş ve bir hâyli uğraştırmıştır. Hristiyan dünyası pek çok nedenden ötürü
Anadolu’ya doğru Haçlı

Seferleri düzenlemiştir. 1095 yılında düzensiz bir

şekilde Anadolu’ya geçen Haçlı orduları İzmit’te Türkler tarafından kılıçtan
geçirilir. İkinci bir ordu 1097 yılında Anadolu’ya girer. Bu ordu büyük kayıplar
vererek Anadolu’dan geçer. Bu geçiş sırasında meşhur olmuş bazı şahsiyetlerin
adları Battalname’nin çeşitli yerlerinde geçmektdir. Battalname’de 1097’de
başlayan ve uzun yıllar süren Haçlı Seferlerinin anımsatan pek çok olay
anlatılmıştır (Demir ve Erdem, 2006, s. 26).
3.3.7.1. Battalname ve Sözlü Gelenek
Sözlü kültür, bugünkü varoluşumuza ilişkin bilincimizi tazeleyebileceğimiz bir
kaynaktır ve değersiz değildir. Okuryazarlığın erişemediği düzeyde yapıtlar
üretebilir. Sözlü kültür tamamen silinip yok olamaz. Metin okumak, metni
seslendirmek demektir. Bilincimizin evrimi için hem sözlü kültür hem de sözlü
kültürden doğan okuryazarlık gereklidir (Ong, 2018, s. 119, 205). Epik destanlar
her şeyden önce bir folklor olayıdır. Onlar anlatıcı ile dinleyici arasında kurulan
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bir iletişim biçimidir ve sözlü kültür ortamındaki icra bağlamlarında teatral olarak
icra edilir (Çobanoğlu, 2011, s. 11). Türklerin mücadele ile yoğrulan tarihî
serüveni sözlü kültürde yaşayarak Anadolu’ya gelmiştir ve sözlü kültür unsurları
Osmanlı Dönemi’nde yazıya geçirilmiştir (Döğüş, 2008, s. 819). Battalname’nin
ne zaman yazıya geçirildiği tam olarak tespit edilememiştir. Hikâyenin yazıya
geçiriliş tarihi henüz

kesin olarak tayin edilememekle beraber bütün

araştırmacıların birleşmiş göründükleri zaman dilimi, XI. yüzyılın sonlarından
XIII. yüzyılın başlarına kadar olan yüz yıldan biraz fazla bir dönemdir (Ocak,
1992c, s. 206).
El yazması kültürlerinde, bilginin metinlerde korunmasına rağmen, genelde seskulak üstünlüğü yitirilmemiştir. Matbaa standartlarına oranla el yazmasını
okumak epey güçtür ve okur, el yazmasında bulduğu bilginin az da olsa bir
bölümünün belleğinde yer etmesine çalışırdı çünkü el yazmasından bir bilgiyi
yeniden arayıp bulmak kolay değildi. Ezberi özendiren ve kolaylaştıran başka
bir olgu da büyük ölçüde sözlü nitelikli olan el yazması kültürlerinde yazılı
metinlerdeki sözelleşmenin bile sözlü belleği güçlendiren kalıpları korumuş
olmasıdır. Dahası bu dönemde metinler, okur tek başına olsa bile, çoğunlukla
yüksek sesle, ağır ağır veya fısıltıyla okunduğu için bellekte kolay yer ediyordu.
El yazması devrinde kitap, konuşma anında ortaya çıkan sözlü yapıt, bir tür
sözce olma niteliğini henüz kaybetmemiş, henüz nesneleşmemişti. Sözlü temele
dayanan düşünme ve anlatım biçiminin etkileyici, kümeleyici, bol sözlü ve
tekrarlı, tutucu, dinleyici katılımını özendiren nitelikleri vardır (Ong, 2018, s. 143,
149,172). Ong (2005, s. 58-59) sözlü gelenekten kaynaklanan düşünce ve
anlatımın ayrıntılı özelliklerini şöyle sıralamaktadır:
a) Yan Cümle Yerine Ekleme: Sözlü anlatım birleşik cümle yapısı yerine
eklemeli cümle yapısını tercih eder (Ong, 2018, s. 53). Battalname’de de
anlatımda girişten itibaren bu özellik ortaya çıkmaktadır. Anlatımda basit
cümleler birbiri ardınca sıralanmıştır:
(1) Bismillahirrahmanirrahim (2) râviyân-i aḫbâr ve nâḳilân-ı âsâr şöyle rivâyet
itmişler ki (3) bir gün resûl-ı ḥażret ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem oturmuşdı (4)
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aṣḥâb-ı rıdvanullah taʿâla ʿâleyhim aṣḥabın ḳarşusında (5) ama resûl-ı ḥaẓretiñ
mübârek ḥâṭırı ḫayli melûl idi (6) şol sebebden ki cebraʾil ḥażret-i rabbü’l
ʿâleminden vaḥiy (7) getürmemişdi pes resûl-ı hazret mübârek yüzin
yârenlerden (8) yana döndi yâ ṣaḥâbelerüm dilerüm ki biriñüz ġarir ḥikâyet (9)
veyâḫûd bir sergüzeşte eyde biraz aña meşgûl olan (10) inşâʾallâh ḳarındaşum
cebraʾil gice vahiy getüre didi (11) ṣaḥâbeler ortasında bir yigit uzun boylu ḫûb
sûretlü (12) adı ʿabdü’lvehhâb ilerü geldi resûl-ı ḥażret ʿaleyhisselam (13)
önünde duʿa ḳıldı eyitdi yâ resûlallâh çoḳ iḳlimler - (1) temâşâ ḳıldım ama bu
gördüġüm yirlerde hiç rûmdan (2) yegrek yir görmedim şehirleri birbirine yaḳın
ṡuları firâvân (3) çeşmeleri çok havâsı ḫûb tend ü rast ve şikârları (4) ve
niʿmetleri bol âdemleri ġarib dost amma kâfir inşâllâhu (5) taʿâlâ ol vilâyeti
müselmânlara ruzi ḳıla didi şol (6) ḳadar vaṡf eyledi ki resûl-ı ḥażretiñ mübârek
ḥaṭırı (7) rûma meyl eyledi şol saʿat cebrâ՚il emîn geldi (8) ḥażret vahiy getürdi
eyitdi yâ resûlallâh ḫâlık-ı ʿâlem (9) celle celele selâm virdi çünkim benüm
resûlüm mübârek ḫaṭırı (10) rûma meyl eyledi ben daḫı ol vilâyeti ümmetime
rûzi (11) ḳılam didi gerekdir kim deyrleri yıḳalar yirine mescid ve medrese (12)
yapalar çün ḥükm-i risâlet tamâm oldı iki yüz yıldan (13) sonra bir yigit uzun (1) şehr-i malaṭyada adı caʿfer ola pehlûvânlıḳda (2) ḥamza beraber ola didi dört
kitâbı yâd kıla ʿayyarlıḳda (3) ʿömer ve ümmiyyeden ziyâde ola yaluñuz yürici
ola çün âvazca (4) bir nesne oḳıya hava yüzindeki ḳuşlar mizândan yire döküle
(5) didi ol vilâyeti küşâde ḳıla gelüp deyrleri yıḳa yirlerine (6) mescid ve medrese
yapa istanbulıñ ḳapusın ol aça (MN, s. 1b, 2a, 2b).
b) Çözümleme Yerine Kümeleme: Sözlü anlatımda kelimeler nesilden nesile
binbir güçlükle bir araya getirilerek kümelendirilir. Bu kümelenen kelime
öbeklerinin korunabileceği tek yer insan aklıdır. Bu nedenle sözlü anlatımda
askerler kahraman asker, prensesler güzel prenses, çınarlar ulu çınar olur.
Sözlü anlatımda, özellikle belirli bir düzene göre yapılan konuşmalarda, bunlar
anlatımın ayrılmaz parçaları olur. Kümelerin ağırlığından dolayı okurlara pek
hantal, bıktırıcı ve ağdalı gelerek reddedilen bu kalıpsal yük ve sıfatlar sözlü
anlatımdan ayrılamaz (Ong, 2018: 55). Kümeleme Battalname’nin (MN)
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anlatımında da görülür. Battal Gazi için Seyyid Battal Gazi, yârenler serveri,
server-i sultan, erenler şahı şeklinde kelimeleri kümelendiği görülür:
“(13) râviler şöyle rivâyet ider kim bir gün seyyid baṭṭal ġazi yârenleriyle” (109
a).
“ḳız (13) eyitdi ey yigit seyyid baṭṭal ġazi sen misin eyitdi beli benüm” ( 111 b).
“bu yañadan (3) seyyid baṭṭal ġazi çaġırdı er diledi” (138 a).
“aḥmed eyitdi bizüm serverimüz sulṭa (12) nımuz seyyid baṭṭal ġazi budır didi”
(141 b).
“seyyid baṭṭal ġazi ʿaşḳarı (6) küffâr leşkerinden yaña döndirdi” ( 145 a).
“üçüncü gün seyyid baṭṭal ġazi çoḳ tevâzuʿlar gösterdi” (149 b).
“seyyid baṭṭal ġazi (8) ḥażretüñ üç oġlı vardı” (179 a).
“(1) benim seyyid baṭṭal ġazi köşesinde faġfur ve ḳayṣer öldüren” (224 b).
“(4) bir gice ol yârenler serveri ṭurdı serâbilüñ ḳatına geldi gördi kim (5) ṭoñuz
gibi ḫor ḫor uyur boġazına yapışdı” (59 b).
“(7) seyyidiñ ayaġına düşdi eyitdi yâ ġaziler server-i sulṭanım bilemedim (8)
yanıldım benüm ṣuçum çoḳdır baña bağışla didi” (103 a).
“(1) yılan ilerü geldi faṣih diliyle seyyide selâm virdi seyyid daḫı selâmı (2) aldı
yılan eyitdi ey ġaziler serveri sulṭan baṭṭal ġazi” (215 a).
“ey ḫalife-yi rûy-ı zemin bu gelen ol (4) bizim sulṭanımız seyyid baṭṭal gazidir
didi” (222 a).
“bir gün seyyid baṭṭal ġazi (8) eyitdi himmetiniz benüm ile bile olsun” (254 b).
“râviler şöyle rivâyet ḳılurlar seyyid baṭṭal ġazi (8) her ḳande kim bir żerre görirdi
gemiyi aña sürerdi” (255 a).
“seyyid baṭṭal ġazi gelür anıñ emrine muṭiʿ munḳad (12) olun” (266 a).
“(1) seyyid baṭṭal ġazi belürsiz oldı” (275 b).
“ol erenler (1) şâhı seyyid baṭṭal ġaziye berâber geldi” (280 b).
“seyyid baṭṭal ġazi raḥmetullahı ʿaleyh bir naʿra (2) urdı” (284 b).
“ol dem içinde seyyid baṭṭal ġazi nurullah çıḳa (3) geldi” (312 a).
“seyyid özi güyendi fi’lḥâl ol erenler şâhı merd-i fedâ (10) seyyid baṭṭal bir naʿra
urdı ḥayḳırdı” (192 b).
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c) Bol Tekrarlı ya da Bereketli: Yazılı metinlerde okuyucu yazının bağlamını
dikkatsizlik sonucu kaçırdığı zaman metnin başına dönebilir ve kaçırdığı
bağlamı tekrar yakalayabilir. Sözlü anlatımda ise söz daha ağızdan çıkarken
yokluğa kavuşur. Bu nedenle zihin konuşulmuş konunun büyük bir bölümünü
odak noktasına yakın tutarak daha fazlasını söylemek ve yavaş ilerlemek
zorundadır. Düşünceleri bol sözle anlatmak sözlü düşüncenin ve konuşmanın
önemli bir özelliğidir. Anlatımı kısaltan yazı fazlalık kelimeleri bir çırpıda siler ve
doğal anlatım biçimlerinden uzaklaştığı için âdeta insan ruhunu bir cendereye
sokar.
Sözlü anlatımda büyük bir topluluğa hitap ederken bağlamın şartlarından dolayı
fazladan söz söyleme ve tekrar etme ihtiyacı ortaya çıkar. Büyük bir topluluğa
hitap eden bir konuşmacı bir taraftan ağzından çıkacak kelimeleri ararken diğer
taraftan da konuşmasını sürdürür. Bu esnada söz tekrarları yapar. Ustalıkla
sözlerini tekrarlar. Sözlü kültür akıcılığı bir çırpıda bol dil dökmeyi özendirir
(Ong, 2018, s. 57).
Savaş meydanlarında Battal Gazi meydana nara atarak girer. Bu sahnelerde
nara urdı, yer gök titredi, yer gök birbirine dokundu ifadeleri tekrarlanır:
“caʿferin ḳararı ḳalmadı ṭurduġı yerden raʿdvâr bir naʿra (1) ḥayḳırdı aḥmer bile
ṣandı kim yer gök birbirine ṭoḳundı” (33 a).
“seyyid (10) hemândem bir naʿra urdı yer gök birbirine doḳındı” (64 b).
“seyyid atından (6) aşaġa indi ḳolanı berkitdi atına bindi bir naʿra urdı ol (7) biñ
kişi ṣandular ki gökler ve yerler birbirine ṭoḳundı” (91 b).
“bu yañadan bir naʿra peydâ oldı ṣankim (3) yerle gök birbirine ṭoḳundı” (137 b).
“bir naʿra-i radvâr ile çaġırdı kim (1) küffâr çerisi ṣandı kim yerle gökler birbirine
ṭoḳundı” (153 b).
“seyyidiñ naʿrasını işitdiler (6) ṣandılar kim gökler yıḳıldı” (293 a).
Battalname’de Battal Gazi yendiği Gayrımüslimleri İslamiyet’e davet eder.
Düşmanın üstüne çıkar ve bu sahnede düşmanın eşek kuyruğu gibi sakalını
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tutar. Eşek kuyruğu gibi çil sakalını tutmak kalıp ifadesi Battalname’de
tekrarlanır:
“caʿfer ṣıçradı sinesi (9) üstünde oturdı eşşek ḳuyruġı gibi çil ṣaḳalın (10) eline
aldı ṭolayıp ḫançeri boğazında” (13 a).
“hemândem sinesine çıḳdı şâhbâz gibi oturup (4) şol eşek ḳuyruġı gibi çil
ṣaḳalın eline aldı daḫı ḥançeri (5) boġazında ḳodı” (15 b).
“ḳayṣeriñ (12) gögsine çıḳdı ṣaḳalına tükürdi şol eşşek ḳuyruġı gibi ṣaḳalın (13)
eline ṭoladı” (146 a).
“(1) seyyid sıçradı gögsine çıḳdı şol eşşek ḳuyruġı gibi ṣaḳalın (2) eline ṭoladı ve
ḥançer boğazında ḳodı” (187 a).
ç) Tutucu ya da Gelenekçi: Birincil sözlü kültürde bilgi yüksek sesle tekrar
edilmezse yok olur. Bu nedenle sözlü kültürler uzun yıllar boyunca zahmetle
öğrendiklerini tekrarlayarak unutmamaya çalışır. Sözlü kültür ortamında bilgi
çok zor elde edilir ve çok değerlidir. Yazının bulunmasıyla bilgi, aklın dışında
başka bir yere kaydedilmeye başlar. Yazı sayesinde zihnin hatırlama yükü
hafifler ve zihin düşünmeye yönelir. Ancak yine de zihnin hatırlama yükü
hafiflememiştir. Yazılı kültürün sözlü geleneğe ne derece bağlı olduğunu
eğitimin gerektirdiği ezber oranından kolayca anlayabiliriz. Sözlü kültürler kendi
tarzlarında özgün yaratıcılıktan yoksun değildir. Anlatımın özgünlüğü, yeni öykü
uydurmaya değil anlatım süresince dinleyici ile kurulan etkileşimin niteliğine
bağlıdır. Sözlü kültürde dinleyici anlatıya katmak, dinleyiciden çoğu kez
heyecanlı bir karşılık bulmak zorunlu olduğu için, her anlatışta öyküye yepyeni
bir ortamda yepyeni bir biçimde başlamak gerekir. (Ong, 2018, s. 58).
Battalname’nin okunma ortamında dinleyiciler ile iletişim kurulmaktadır.
Battalname’de Hz. Muhammet’in adı geçtiği zaman dinleyiciler salavat-ı şerife
getirmektedir. Battalname’de İslam düşmanları yakalanır. Tam öldürüleceği
veya can çekiştiği sırada dinleyiciler okuyucudan rica ederler ve okumayı
durdururlar.

Battalname'nin

okunması

bir

sonraki

geceye

ertelenir.

Battalname'de, Battal Gazi'ye dara düştüğü anlarda başta Hz. Muhammet
olmak üzere Hızır ve İlyas nebiler yardımcı olmaktadır. Bu yardımların yapıldığı
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anlarda dinleyiciler "Ya Rabbi! Bize de böyle yardımcı gönder, Ehl-i İslam'ı
dardan kurtar." gibi dilek ve temennilerde bulunurlar (Kırzıoğlu, 1997, s. 71-72).
Battalname’de (MN) olaylar örgüsünü oluşturan olayların başında bu kitabın
ravisi “Ebu’l Muhsin Şah’tır” ifadesi yinelenir ve ardından olaya giriş yapılır. Bu
girişler farklı ortam ve şekillerde olabilmektedir:
“(1) râviyân-i aḫbar ve nâkilân-ı aṣar ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (2) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur ki çünkim caʿfer on üç yaşına (3) girdi yâl u bâl atası oldı ḳadd
ü ḳamet çekdi dört kitâb (4) yâd ḳıldı ʿilmü’l ḥadiŝ ve tefsir içinde ġayet kâmil
oldı” (9 a).
“10) râviyan-ı aḫbâr ve nâkilân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (11)
râvisidir şöyle rivâyet ider kim bir gün seyyid ḥażret yârenler (12) birle
oturmışlardı nâgâh bir peyk geldi ḳayṣeriñ nâmesin getirdi” (103 b).
“(5) rivâyet-i aḫbâr ve nâḳılân-ı âṡar ebu’l muhsin şâh ki işbu kitâbıñ (6) râvisidir
şöyle rivâyet ider ki günlerde bir gün seyyid yârenleriyle (7) oturmışlardı” (150
a).
“rivâyet-i aḫbâr ve nâḳılân-ı aṣar ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (10) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur kim günlerde bir gün emir ʿömer yârenleriyle (11) oturmışlardı
ʿabdü’lvehhâb ṭurıgeldi eydür yârenler cûy-ı feraḳıb (12) kenârında bir mekân
bünyâd eyledim dilerim ki siz yârenler anda gelesiz” (155 a).
“râviyân-ı aḫbar ve nâḳılân-ı aṡar abu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (11) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur günlerde bir gün bir kişi geldi (12) eydür falân yirde çoḳ av
gördim didi meğer ki ḫalifeniñ (13) av ile başı ḫoş idi çünkim bu ḫaberi işitdi
meyli şikâra oldı” (159 a).
“râviyân- aḫbâr ve nâkılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (7) râvisidir
şöyle rivâyet ider ki meğer bir gün seyyid baṭṭal ġazi (8) ḥażretüñ üç oġlı vardı”
(179 a).
“râviyân-ı aḫbâr ve nâḳilân-ı aṡar ebu’l muhsin şâh ki işbu kitâbıñ (7) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur ki günlerde bir gün velid melʿûn (8) seyidiñ evine girdi” (198
a).

57

“) râviyân- aḫbâr ve nâḳılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ râvisidir (5)
şöyle rivâyet ider kim onıncı ayda muḥarrem ayı idi eżine gün ḫaber geldi ki (6)
muʿtaṣım ḫalife vefât itdi” (236 b).
“rivâyet-i aḫbar ve nâḳılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (4) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur kim ḫalifeniñ bir bezirgânı vardı adına (5) süheyl dirlerdi ḫalife
anı ḳatına çağırdı” (300 b).
“(1) râviyân-ı aḫbâr ve nâḳılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ râvisidir
(2) şöyle rivâyet ḳılur kim bir gün ḫalife yârenleriyle oturmışdı bir (3) ḫadim içerü
girdi yüz yire urdı eydür ey sulṭân-ı ʿâlem şöyle (4) maʿlûm olsun kim ḳızıñ
ṣafiye belürsiz oldı didi” (303 a).
d) Mücadeleci Eda: Sözlü geleneğe bağlı ya da sözlü geleneğin izini taşıyan
çoğu sözel edim ve yaşam tarzı, mücadeleci havasıyla okuryazarları çarpar.
Sözlü gelenekte insan ilişkileri ile iç içe olan bilgi, mücadele ortamının dışına
çıkamaz. Sözlü anlatıda fiziksel şiddetin her bir ayrıntısı zevkle tasvir edilir.
Sözlü sanat biçimlerinde şiddet sözlü kültürün kendi yapısı ile ilintilidir. Her tür
sözel iletişim, doğrudan ağızdan çıkan sesin al-ver devinimine dayandığı için,
söz konusu ister cezbetme ister düşman kesilme olsun, bütün ağırlık insan
ilişkilerindedir (Ong, 2018, s. 60). Battalname’de yapılan mücadelelerde fiziksel
şiddet dinleyenleri çarpacak bir şekilde anlatılır:
“baṭṭal ġazi gördi kim ʿuḳba yanında kimse ḳalmadı (13) geldi ʿuḳbaʾyı çarmıha
çekdi ḳasap ḳoyun dersin yüzer gibi - (1) ʿuḳbanın derisin yüzdi feryâd ide cân
cehenneme ıṣmarladı derisiñ (2) alup ṭurmayup gitdi” (177 b, 178 a).
“uşda ceng ide yorırlar meylândan bir kâfir (6) meydâna girdi on yedi müselmân
şehid eyledi ḳayṣer leşkerinden (7) ḫâlid adlu bir yigit meydâna girdi ol melʿûn
anı daḫı depeledi (8) ḳarnın yardı cigerin çıḳardı müʿminlere ḳarşu çeke çeke
yidi et gibi” (192 b).
“seyyid menʿ (4) eyledi nöbet seyyide degdi ʿaşḳarı ḳaṣıvirdi seyyid naṭurı ḳuşa
(5) ġından ṭutdı getürdi yire urdı indi baġladı kenâra (6) getürdi tiz buyurdı bir
aġaç dikdiler naṭur aṣdılar dirile derisin (7) çıḳardılar çaġırdı çaġırdı cân
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cehenneme ıṣmarladı derisine ot ṭoldır (8) dılar aṣaḳodılar küffâr leşkeri olanı
görüp üstlerine (9) heybet oturdı” (252 b).
3.3.7.2. El Yazması Battalnameler
Battal Gazi’nin menkıbevi hayatı etrafında şekillenen Battalname 11-13.
yüzyıllar arasında oluşmuş olmalıdır çünkü 1245-1246 yıllarında yazıldığı kesin
olarak bilinen Danişmendname’de Melik Danişmend, Battal Gazi soyuna
bağlanmıştır (Döğüş, 2008, s. 837). Battalname’nin tespit ettiğimiz atmış iki el
yazması nüshası, kişisel koleksiyonlar hariç, bu eserin Türk milleti tarafından ne
kadar sevildiğinin göstergesidir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
resmî web sitesinde yer alan yazma Battalnameler şunlardır:

1

Demirbaş No.

Eser Adı

32 Şarki 101

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Konya Bölge Yazma
Gazî

2

10 Hk 1199/1

4

06 Hk 207

45 Ak Ze 234

Eserler Kütüphanesi

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Balıkesir İl Halk
Gazî

3

Bulunduğu Yer

Kütüphanesi

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Milli KütüphaneGazî

Ankara

Tevârîhu Battal Gâzî

Manisa İl Halk
Kütüphanesi

5

Or. 7310

Hikâye-i Seyyid Battal İngiltere Milli
Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

6

Or. 8768

Hikâye-i Seyyid Battal İngiltere Milli
Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

59

7

Edebi Türkî 108

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Mısır Milli Kütüphanesi
Gazî

8

Vat. Turco 26

Gazâvât-Seyyid
Gazî

9

Harl. 10000

Türkçe Yazmalar
Battâl Vatikan Kütüphanesi
Türkçe Yazmaları

Hikâye-i Seyyid Battal İngiltere Milli
Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

10

Colbert,

Hikâye-i Seyyid Battal Fransa Milli

2878/Regius,1372,3,3. Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

11

Jean Bigot/Gaulmin

Hikâye-i Seyyid Battal Fransa Milli
Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

12

Gaulmin/Regius,

Hikâye-i Seyyid Battal Fransa Milli

1313.

Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

13

Thevenot/Regius,

Hikâye-i Seyyid Battal Fransa Milli

1328

Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

14

Gaulmin/Regius,

Hikâye-i Seyyid Battal Fransa Milli

1313,2,3.

Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

15

Colbert,

Hikâye-i Seyyid Battal Fransa Milli

5975/Regius,1455,3.

Gâzî

Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

16

Kol. 39 Liste: 1-437/98 Dâstân-ı Seyyîd Battâl Kazan-Tataristan
Gazî

Galimcan İbrahimov

60

Dil, Edebiyat ve Tarih
Araştırmaları Enstitüsü
Türkçe Yazmaları
17

T 1421

Menâkıb-ı Seyyid Battâl Kazan-Tataristan
Gâzî

Kazan Devlet
Üniversitesi Fennî
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

18

T 662

Menâkıb-ı Seyyid Battâl Kazan-Tataristan
Gâzî

Kazan Devlet
Üniversitesi Fennî
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

19

T 349

Menâkıb-ı Seyyid Battâl Kazan-Tataristan
Gâzî

Kazan Devlet
Üniversitesi Fennî
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

20

Kol. 39 Liste. 1/3911

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Kazan-Tataristan
Gazî

Galimcan İbrahimov
Dil, Edebiyat ve Tarih
Araştırmaları Enstitüsü
Türkçe Yazmaları

21

Kol. 39 Liste. 1/3941

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Kazan-Tataristan
Galimcan İbrahimov
Gazî
Dil, Edebiyat ve Tarih
Araştırmaları Enstitüsü
Türkçe Yazmaları

61

22

T 1877

Hikâye-i Seyyid Battal Kazan Devlet
Üniversitesi Fennî
Gâzî
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

23

T 2175

Kıssa-i

Seyyid

Battâl Kazan Devlet
Üniversitesi Fennî
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Seyyid

Battâl Kazan Devlet
Üniversitesi Fennî
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Gâzî

24

T 2080

Kıssa-i
Gâzî

25

Edebi Türkî 108

Târîh-i Battâl Gâzî

Mısır Milli Kütüphanesi
Türkçe Yazmaları

26

Renaudot/Saint-

Battâl-name

Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Germain-des-Pres,
453
27

Regius.

Kıssa-i

Seyyid

Gâzî

Battâl Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

28

Mohl.

Hikâye-i Seyyid Battal Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Gâzî
Yazmaları

29

Ms.or.oct.2143

Menâkıb-ı

30

06 Mil Yz B 987

Menâkıb-ı Seyyîd Battâl Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu
Gâzi

31

06 Mil Yz B 697

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu
Gazî

Gazevât-ı Almanya Milli
Kütüphanesi Türkçe
Seyyid Battâl Gâzî
Yazmaları
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32

06 Mil Yz A 8184

Dâstân-ı Seyyîd Battâl Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu
Gazî

33

06 Mil Yz A 7294

Menâkıb-ı Seyyid Battâl Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu
Gâzî

34

06 Mil Yz A 8816

Menâkıb-ı Seyyid Battâl Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu
Gâzî

35

43 Va 2483

Seyyid

Battal

Murakıbı
36

42 Kon 834

Seyid

Battal

Savaşları
37

42 Kon 4840

38

37 Hk 3897

39

1104

Gazi Kütahya Vahidpaşa İl
Halk Kütüphanesi
Gazinin Konya Bölge Yazma
Eserler Kütüphanesi

Hikaye-i Battal Gazi

Konya Bölge Yazma
Eserler Kütüphanesi
Kastamonu İl Halk
Kütüphanesi

Battâl-name

Bosna-Hersek
Gazi Hüsrev
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

40

Yz. A 439

Battâl-name

Türk Dil Kurumu
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

41

Yz. A 268

Battâl-name

Türk Dil Kurumu
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

42

5768

Battâl-name

Kahire-Mısır
Hidiv Kütüphanesi
Türkçe Yazmaları

43

Tarihi Türkî 36

Battâl-name

Mısır Milli Kütüphanesi
Türkçe Yazmaları
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44

Renaudot/Saint-

Battâl-name

Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Battâl-name

Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Battâl-name

Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Battâl-name

Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Germain-des-Pres,
453
45

Renaudot/SaintGermain-des-Pres,
454

46

Du Ryer de
Malezair/Supplement
de Saint-Germaindes-Pres,23.

47

J.-B. de la Haye de
SaintMagloire/Arsenal

48

Regius.

Battâl-name

Fransa Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

49

Ms.or.oct.2143

Battâl-name

Almanya Milli
Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

50

06 Mil Yz B 797

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

51

06 Mil Yz B 283

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

52

06 Mil Yz A 6226

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

53

06 Mil Yz A 6037

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

54

06 Mil Yz A 5658

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

55

06 Mil Yz A 5064

Battâl-name

Milli Kütüphane
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Yazmalar Koleksiyonu
56

06 Mil Yz A 4683

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

57

06 Mil Yz A 2953

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

58

06 Mil Yz A 2809

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

59

06 Mil Yz A 1192

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

60

06 Mil Yz A 780

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

61

06 Mil Yz B 1023

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

62

06 Mil Yz A 8960

Battâl-name

Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu

3.3.8. Danişmendname
Danişmendname’nin konusu Anadolu'nun Türkleştirilmesi sürecinde Türk
boylarının

yaptıkları

savaşlar

ve

başlarından

geçen

olaylardır.

Danişmendname’de başta Bizans olmak üzere Ermeni ve Haçlılarla yapılan
savaşlar anlatılmaktadır (Çobanoğlu,2011, s. 322). Melik Danişment Ahmet
Gazi, Anadolu fethinin en ünlü ve büyük gazilerinden bir tanesidir. Bu tarihi
şahsiyetin hayatı etrafında şekillenen Danişmendname mahiyeti ve kahramanlık
ideolojisi bakımından Seyit Battal Gazi destanının devamı şeklindedir (Köprülü,
1980, s. 258).
Bu eserde gaza ideolojisi çok açık bir şekilde ortaya konmuştur. Danişmend
Gazi'nin kendinden önceki gaziler gibi İstanbul'u fethetme isteği göze çarpar. Bu
istek Fatih Sultan Mehmet’e kadar bütün Osmanlı padişahlarının da ortak
düşüncesidir.
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Danişmendname’nin yazılışı üç safhada gerçekleşmiştir. Birinci safha 1245
yılında, II. Keykavus’un emri ile Mevlana ibn Ala gaziler arasında dolaşan sözlü
ürünleri derlemiştir. İkinci safhada I. Murat Dönemi’nde Tokat Kalesi dizdarı Arif
Ala Danişmendname’yi 1360 yılında yeniden kaleme almıştır. Üçüncü safhada
Gelibolulu Mustafa Ali önceki nüshayı esas alarak 16. yüzyılda eseri yeniden
kaleme almıştır (Döğüş, 2008, s.840).
Danişmendname, Anadolu'da teşekkül etmiş destan zincirinin Battalname'den
sonra gelen ikinci halkasıdır, Danişmendname daha çok gerçek tarihî olaylara
yer verir. Danişmendname, Battal Gazi destanının devamı olduğunu Battal Gazi
ve gazi arkadaşlarının ebediyete intikal ettiğini bildiren cümlelerle başlar. Battal
Gazi ve gazi arkadaşları ölünce Malatya lider sıkıntısı çeker. Şehrin ileri
gelenleri bu soruna bir çözüm ararlar ve Malatya'ya bey olarak isimler tespit
ederler ve bu isimlerin hepsi de Battal Gazi soyundan gelir. Bu durum
Danişmendname’nin Battalname’nin bir devamı olduğu sonucunu ortaya çıkarır.
Ayrıca Danişmendname’nin farklı yerlerinde bazı tarihî olayların öncesinin Battal
Gazi ve zamanına götürülmesi bu bağlantıyı güçlendirmektedir (Demir, 995, s.
49).
3.3.9. Saltukname
Anadolu'nun ve Rumeli'nin Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde rol alan
öncü şahsiyetlerden birisi olan Sarı Saltuk, halk kültüründe gazi, bilgin,
mutasavvıf ve mücahit bir kahramandır. Saltukname adlı eser de Sarı Saltuk'un
hayatı ve kahramanlıklarını konu almaktadır. Eserin ravisi Ebu'l Hayr-ı Rumi'nin
ifadesine göre o bu eseri Cem Sultan'ın isteği üzerine halk içinden sözlü
kaynaklardan derlenmiştir. XV. yüzyılın sonlarına doğru kaleme alınan
Saltukname,

Eba

Müslim,

Battalname

ve

Danişmendname

ile

büyük

benzerlikler göstermektedir (Çobanoğlu, 2011, s. 324). Eserde Sarı Saltuk’un
menkıbelerinin yanı sıra dönemin önemli kişilerinin menkıbeleri ve bu kişilerin
Sarı Saltuk ile olan münasebetleri de anlatılmaktadır (Akalın,1995, s. 37).
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Saltukname, Cem Sultan'ın emriyle Ebu'l Hayr-i Rumi tarafından 1480 yılında
derlenmiştir. Balkanlardaki gaza ruhunu yansıtan bir eserdir. Şehzade Cem'in
bu eseri kaleme aldırma nedeni kardeşi Bayezit ile girdiği taht mücadelesinde
gazilerin desteğini almak için olmalıdır. Cem Sultan, Rumeli gazileri arasında
büyük bir ün alan Sarı Saltuk’un şöhretinden faydalanmayı düşünmüş olmalıdır.
Ebu'l Hayr, bu eserini yazmak için yedi yıl dolaştığını söyler. Bu durum Sarı
Saltuk'un ününün çok büyük bir sahada etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Ebu'l Hayr; Anadolu, Rumeli ve Kırım'da Sarı Saltuk ile ilgili farklı tekkeleri
gezmiş, oralardaki derviş ve gaziler arasında hala yaşamakta olan rivayetleri
toplamış ve Saltukname'yi yazmıştır (Döğüş, 2008, s. 845).
3.3.10. Hamzaname
Hamzaname, gaza ideolojisinin Anadolu'daki en önemli kaynaklarından bir
tanesidir. Hazreti Hamza'nın cesareti, kuvveti, gözüpekliği, güçlü kişiliği
şehadetinden sonra Araplar arasında destanlaşmıştır (Dövüş 2007, s. 849). Bu
anlatılar

kısa

zamanda

Müslümanlar

arasında

yaygınlaşmıştır.

Hamza

hikâyeleri, büyük bir olasılıkla 14 asırdan itibaren Suriye Türkmenleri arasında
ilgi görmeye başlamıştır. Hamzaname’nin millî bir özellik taşımamakla birlikte
Türkler tarafından kısa sürede benimsenmesinde Türklerin İslamiyet'e karşı
büyük bir saygı ve sevgi beslemesinin yanında Hamzaname’de anlatılan
öykülerin özünde kahramanlık ve cihat anlayışının bulunması, Hz. Hamza'nın
cesareti, dürüstlüğü, her zaman zayıftan yana olması çok etkili olmuştur. Türkçe
Hamzanameler ilk defa XV. yüzyılda Emir Süleyman'ın musahiplerinden şair
Ahmedi'nin kardeşi Hamzavi tarafından yazıya geçirilmiştir (Albayrak, 1997, s.
516).
3. 3.11. Düsturname
Osmanlı gaza ideolojisini anlatan önemli kaynaklardan bir tanesi olan
Düstürname, Enveri tarafından 1465 yılında tamamlanmış ve Fatih Sultan
Mehmet'in Vezir-i azamı Mahmut Paşa'ya sunulmuştur. Eser üç bölümden
meydana gelmektedir. İkinci bölümde Aydınoğlu Gazi Umur’un gaza faaliyetleri
anlatılır ve eserin asıl yazılış amacı bu bölümdür. Eserde Balkan fetihlerinin
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başlaması İslam gazilerinin bir başarısı olarak anlatılır (Dövüş 2007, s. 850855).
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4. BÖLÜM
MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA
BATTALNAME
5.1.

MASLOW’UN

İHTİYAÇLAR

HİYERARŞİSİ

BAĞLAMINDA

BATTALNAME
Epik destanlar, bir milletin ruhundan çıkmış olup millî benliği, değerler sistemini,
yaşanan coğrafyayı aksettiren ve bir kahramanın etrafında oluşan uzun
manzum, mensur veya manzum-mensur karışık eserlerdir. Bu eserler bir
milletin ruhundan çıktığı kadar söz konusu ulusal ruhu oluşturan, işleyip
geliştiren entelektüel ve kültürel araç gereçlerin de başında gelir. Bu eserler
yazılı kültür ortamına göre oluşturulmuş kuru ve ölü metinler değildir, destancı
ve dinleyicisi arasında kurulan yüz yüze iletişim ortamında, geleneksel icra
töresine göre teatral olarak icra edilen, sözlü kültürde değişmeye ve dönüşmeye
açık canlı verimler ve ritüel-kült boyutu dahil geleneksel edimler ve gösterimler
bütünüdür. Epik destanlar sosyal ve kültürel bir olgudur ve bu destanlar
dinleyicilerin önünde teatral bir şekilde icra edilen gösterimlerdir. Bu
gösterimlerin icrasının gerçek mahiyeti ise göçerevli bir kültürel bağlamda yazının icat olmadığı dönemler veya kullanımının son derece sınırlı olduğu
yakın çağlar- düşünüldüğünde çok küçük yaşlardan itibaren sabahtan akşama
kadar tek başına veya bir iki arkadaşıyla sürülerin peşinde dolaşan yahut
avlanan bir insanın, ailesi dışında bir bireyin, gelenek kurumsallaşması
dahilinde, dramatize ederek aktardığı anlatıların onun hayatında taşıdığı önem
ve yer düşünülmeden anlaşılamaz (Çobanoğlu, 2011, s. 23). Bir dinleyici
topluluğuna okunan Battalnamelerde Battal Gazi, destanın başından itibaren
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ihtiyaçlarını gidermiş ve en son basamakta
kendini gerçekleştirmiştir. İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin basamaklarını destanda tek
tek çıkan Battal Gazi, okunma bağlamında bulunanlara model bir şahıs
olmuştur. Bu bağlamda defalarca bulunan ve Battalname’yi dinleyenler gazi
tipinin özelliklerini ve gaza anlayışını içselleştirmektedir.
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Klinik araştırmalar, bireylerin hayatları boyunca belirli hedefler belirlediklerini ve
bu hedefleri doğrultusunda bireylerin hayatlarını şekillendirdiklerini ortaya
koymuştur (Kula ve Çakar, 2015, s. 194). Hedeflerine doğru ilerleyen bireyde
ihtiyaçlar ortaya çıkar. Abraham Maslow'a göre insanların ihtiyaçlarının kaynağı
güdülenmedir ve Maslow bireylerin güdülenmelerinin altında yatan nedenleri
ihtiyaçlara odaklanarak açıklamıştır. Bireyin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların
giderilmesine

yönelik

istekler

motivasyon

üzerinde

etkilidir

ve

bireyin

davranışlarına yön verir. İnsan davranışlarının nedenlerinin açıklanması ile
temel ihtiyaçların karşılanması arasında sıkı bir ilişki vardır (Cüceloğlu, 2016, s.
235).
Maslow, insanların temel ihtiyaçlarını sıralamış ve bir hiyerarşik düzen
oluşturmuştur. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde insan bir ihtiyacını karşıladığı
zaman başka bir ihtiyaç insanın davranışları üzerinde etkili olmaya başlar.
İnsanın ihtiyaçlarını karşılaması bir düzen içerisinde olur. Bu düzende insan bir
ihtiyacını giderir ve bir üst basamaktaki ihtiyaç insan davranışları üzerinde etkili
olmaya başlar. Bu ihtiyaçları Maslow bir piramit şeklinde tasarlamıştır. Piramidin
en altında fizyolojik ihtiyaçlar, en üstünde de kendini gerçekleştirme ihtiyacı
vardır. Maslow'un teorisinde insanlar fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlarını
düzenli olarak karşılayabilirler fakat takdir edilme ve saygı ihtiyacı ile kendini
gerçekleştirme ihtiyacı nadiren karşılanabilir. Kendini gerçekleştiren nadir kişiler
arasında peygamberler, bilim adamları, liderler vb. sayılabilir. Bunların yanında
hayatı anlamlı yaşayıp insanlara bir menfaat beklemeden yarar sağlayan
insanlar da bu basamağa ulaşmış kabul edilebilir (Cüceloğlu, 2016, s. 237).
Maslow, insana enerji veren ve onu yeni bir davranış yapmaya güdüleyen
faktörlere yoğunlaşılması gerektiğini öne sürmüştür (Maslow, 1943, s. 377). O,
insanların isteklerinden ziyade hedeflerine odaklanılması gerektiğini ve insan
motivasyonuna ilişkin kuramların insanların ihtiyaçlarını sınıflandırmada önemli
olduğunu belirtmektedir. Maslow'un geliştirdiği kuram; insanların sürekli olarak
bir şeyler isteyen canlılar olduğuna, bir ihtiyacın ortaya çıkmasının kendinden
önceki ihtiyacın karşılanmasına bağlı olduğuna ve ihtiyaçların önceliklerine göre
düzenlenmesi gerektiğine dayanmaktadır (Reid-Cunningham, 2008, s. 21).
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Maslow'un

ihtiyaçlar

hiyerarşisinde

hedeflerine

odaklanarak

ihtiyaçlarını

karşılayıp bir üst basamağa geçen birey alttaki basamaktan yeterli seviyede
ihtiyaçlarını karşılamış olmalıdır (Çoban, 2021, s. 113). Maslow’un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi bir piramit gibidir, birey en alttan başlar ve ihtiyaçlarını karşıladıkça
bir üst basamağa çıkar.
5.1.1. Fizyolojik İhtiyaçlar
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en alt kısmında fizyolojik ihtiyaçlar vardır.
Bunlar yeme, içme, nefes alma, uyku, boşaltım, dinlenme, cinsellik (neslini
devam ettirme) gibi bedensel ihtiyaçlardır. Bunlar temel ve öncelikli ihtiyaçlardır.
Bu ihtiyaçların öncelikli olarak karşılanması gerekir eğer karşılanmazsa
fizyolojik ihtiyaçlar organizmayı kontrol altına alır ve o anki diğer tüm ihtiyaçlar
ikinci sıraya atılır, fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi öne alınır (Eroğlu, 1996:
42).
Destanın başında Battal Gazi'nin atası Ali Medine'den yola çıkarak Malatya'ya
gelir. “ʿali medinede imâmet itmişdi gördi kim rüzgâr (10) böyle oldı ʿalemi harici
ṭutdı bir gice medineden çıkdı (11) malaṭyaya geldi” (Battalname: 3b). Malatya
beyi Ziyad, Ali’nin şehre yerleşmesine müsade eder ve şehrin vaizliği görevini
ona verir. Ali buraya yerleşir. Ali’nin Rebi adında bir oğlu olur ve şehrin vaizliği
görevini o devam ettirir. Rebi’nin de Hasan ve Hüseyin adında iki oğlu olur.
Hasan’a şehrin vaizliğini, Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’ye de şehrin
serleşkerliğini verirler. “şehrin begi ziyâd öldi (8) yerine oġlı nuʿman ḳaldı ʿazim
görklü müttaki idi ḥiṭâbeti (9) ḥasana virdiler malaṭyanın serleşkerligin ḥüseyine
virdiler” (Battalname: 4a). Hüseyin Gazi’nin oğlu Cafer yani Battal Gazi
Malatya’da doğar.
“ḥüseyin ġazi bu şaḍlıḳda oturdı (4) bir ḳulı vardı pehlûvân idi adına ṭevâbîl
dirlerdi ḳapudan (5) içerü girdi ḥüseyin ġazinin kulaġına nesne didi yüzi (6)
ḳızardı şâḍ oldı ṭevâbîl girü çıḳdı gitdi emir ʿömer (7) ṭurdı kim pehlûvân ne
ḫaber bize bildür didi ḥüseyin ġazi (8) eydür şâhâ ḳulunuzıñ bir oġlancugı
vücuda geldi didi” (Battalname: 6a).
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Görüldüğü üzere destanın başında Battal Gazi’nin ataları Malatya’ya gelir ve
yerleşirler. Bu yerleşme sayesinde hayatlarını devam ettirmek için gerekli
fizyolojik ihtiyaçlarını giderirler. Özellikle neslini devam ettirme (cinsellik) ihtiyacı
burada vurgulanarak karşılanır.
5.1.2. Güvenlik İhtiyacı
Maslow’un hiyerarşisinin ikinci basamağı güvenliktir. Fizyolojik ihtiyaçlarını
karşılayan bireyde fizyolojik ihtiyaçların bir üst basamağı olan güvenlik ihtiyacı
etkili olmaya başlar. Bireyin kendini her türlü tehlikeden uzak tutma, güvence
altına alma ve huzurlu olma düşüncesi bu ihtiyacın nedenleridir. Burada için de
bulunulan zamandaki ve gelecekteki güvenlik ihtiyacı düşünülür (Eren, 2020:
35).
Battal Gazi’nin ataları Malatya’da fizyolojik ihtiyaçlarını karşılarlar. Fizyolojik
ihtiyaçların ardından güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar ve Battal Gazi’nin babası
Hüseyin Gazi, Malatya serleşkeri olur. Hüseyin Gazi, Malatya’dakilerin düşmanı
olan Kayser’i yener ve güvenlik ihtiyacını karşılar. Ancak Hüseyin Gazi, Mihras
tarafından öldürülünce Malatya serleşkersiz kalır ve tekrar güvenlik ihtiyacı
ortaya çıkar. Battal Gazi üç yaşındadır ve bu görevi üstlenecek güçte ve
olgunlukta değildir. Bunun üzerine Emir Ömer ve Malatya beyleri toplanırlar ve
Battal Gazi büyüyünceye kadar şehrin güvenlik ihtiyacını Abdüsselam'ın
karşılamasına karar verirler:
“ulu cemʿiyyet eylediler emir ʿömer eyitdi (6) baña serleşker gerekdir caʿfer
henüz maʿsumdur atasınıñ (7) ḳâim maḳam olamaz hele ola büyüyince bize er
bulıñ serleşker (8) olsun didi ulular ṭanışdılar maṣlaḥat öyle gördiler caʿfer (9)
büyüyince ʿabdusselam serleşker ola” (Battalname: 8b).
Battalname’de

bulunulan

zamandaki

güvenlik

ihtiyacı

karşılandığı

gibi

gelecekteki güvenlik ihtiyacı da karşılanmıştır. Battal Gazi’nin destanın ilerleyen
bölümlerinde kendinin ve Müslümanların güvenliğini sağlamak maksadıyla
kullanacağı at, savaş aletleri ve savaş giysileri bir mağarada Hüseyin Gazi’ye
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teslim edilir. Hüseyin Gazi, bir gün ava çıkar. Avda bir geyik kovalamaya başlar
ve geyik bir mağaraya kaçar. Hüseyin Gazi geyiğin arkasından mağaraya gider.
Mağarada bir at ve bir bohça görür. Atı tutmak ister, çok uğraşır ancak
başaramaz. Bu sırada mağaranın köşesinden kimin söylediği belli olmayan bir
ses ata “Ya Aşkar!” diye seslenir. Attan Hüseyin Gazi'ye itaat etmesini ister; Hak
Teala'nın onu Cafer'e

verdiğini ve Cafer'in onun üzerine binerek yeryüzünü

küfür karanlığından kurtaracağını, gazalar yapacağını söyler. Aşkar, bu sesi
işitir ve sakinleşir. Hüseyin Gazi atın sırtındaki süngüyü, yerdeki bohçayı
inceler. Bohçayı açar, Adem peygamberin iki bölük saçını, Davut peygamberin
ve Hz. Hamza'nın savaş aletlerini ve giysilerini görür:
“ḥüseyin ġazi bunı gördi ḥayrân (6) ḳaldı eydür bunıñ gibi bunda neyler didi ilerü
yüridi kim (7) ṭuta at ürkdi döne geldi bir çifte ṡaldı ḥüseyin (8) girüsüne ṡıçradı
nice kim cehd itdi ṭutamadı ʿâciz ḳaldı maġara (9) köşesinden bir âvâz geldi kim
yâ âşḳar ol yigide mutiʿ (10) ol kim daḫı vaḳt olmadı kim ben çıḳam seni ḥak
taʿâla caʿfere (11) virdi kim üzerine bine yiryüzünde ġaza ḳıla ʿâlemi yiryüzinde
(12) küfr ḳaranuluġundan ḳurtara ol yigide râm ol didi çünkim (13) ʿaşḳar bu
âvâzı işitdi ṭurdı ḥüseyin ġazi dört yaña baḳdı hiç - (1) kimse görmedi ilerü vardı
ʿaşḳar uyanın eline aldı (2) süñüyi çeḳdi caferdir gördi kim yazılmış bu süñü
giysü senüñdür andan (3) boḫçayı açdı gördi kim âdem peyġamberin iki bölük
ṡaçı ve dâvûd (4) peyġamberin çaḳalı ve emirü’l müʾminin ḫamzanıñ yaraġı
buldı” (Battalname: 5a, b).
Süngünün ve giysilerin üzerinde bunlar Cafer’indir yazmaktadır. Cafer, Hüseyin
Gazi’nin ileride doğacak olan ve Battal lakabını alıp, Battal Gazi olarak anılacak
olan oğlunun adıdır.
Cafer yani Battal Gazi, çocukluğunda hem çok iyi bir din eğitimi hem de çok iyi
bir savaş eğitimi alır. Dört kutsal kitabı bilir, hadis ve tefsir öğrenir. Gazban adlı
bir silahşor Battal Gazi'yi eğitir. Ata binmekte, at dört nala koşarken altından
geçmekte; gürz, süngü ve kılıç kullanmakta eşi benzeri olmayan bir savaşçı
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olur. Böyle bir eğitim Battal Gazi’nin gelecekteki hem manevi hem de maddi
güvenliğini sağlar.
“çünkim caʿfer on üç yaşına (3) girdi yâl u bâl atası oldı ḳadd ü ḳamet çekdi dört
kitâb (4) yâd ḳıldı ʿilmü’l ḥadiŝ ve tefsir içinde ġayet kâmil oldı (5) vardılar
ḫitabeti caʿfere virdiler cumʿa güni kim oldı caʿfer (6) minbere çıḳdı ḫutbe oḳudı
ḫalḳdan ġarbu ḳopdı zârlıḳ peydâ (7) oldı ṣanaydıñ kim ḳıyâmet ḳopdı andan
soñra ġażban (8) adlu bir silahşor vardı ġayet hünermend idi caʿfer aña ḥıżmat
eyledi (9) tâ ḥattı ġayetine erişdi bir daḫı naẓırı yoġ idi at segirtmekde (10) süñü
oynamaḳda at segirdirken altından geçmekde gürzde (11) ve ḳılıçda ve güreşde
bunuñ gibi nesnelerde ġayet uruşurdu kim (12) bir daḫı misli yoġ idi”
(Battalname: 9a).
Bu şekilde eğitilen Battal Gazi, Müslümanlara karşı düşmanca tavırlar
sergileyen, babası Hüseyin Gazi’yi öldüren Mihras'ı ve yanındaki beylerini
öldürür:
“ḥançeri (5) boġazında ḳodı mihrâsın ʿaklı başına geldi eydür kimsin (6) caʿfer
eydür beni bilmez misin mihrâs eydür bilmezem caʿfer eydür ben ḥüseyin (7)
ġaziniñ oġluyum adım caʿferdür geldim kim atamıñ ḳanın (8) şimdi senden alam
eger müselmân ulursañ ḳurtulduñ eger yoḳ (9) dirseñ başını keserüm didi ol
melʿun herzeye başladı (10) gördi kim imâna gelmez mecâl virmeyüp başın
gövdesinden cüdâ (11) ḳıldı depeledi” (Battalname: 15b).
Mihras’ı ve yanındaki beylerini öldüren Battal Gazi hem Müslümanlar hem de
Malatya'nın güvenliği için tehdit oluşturan düşmanı yok etmiş olur.
5.1.3. Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin birinci ve ikinci basamağında yer alan
fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları giderildiği zaman ait olma ve sevgi ihtiyacı
ortaya çıkar. Başkalarıyla etkileşimde bulunma ve bir arada olma, bireyin
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varlığının diğer insanlar tarafından kabul edilmesi, arkadaşlık, sevmek,
sevilmek, eş ve çocuklara sahip olmak, çevresindeki insanları etkileme gibi
etkenler ihtiyaç olmaya başlar. Maslow, ait olma ve sevme ihtiyacında insanın
sosyal bir varlık olduğu hususu üzerinde durmaktadır (Eren, 2020: 35). Bu
ihtiyaç insanların bir arada hayatlarını sürdürme içgüdüsü ile ilgilidir. İnsan
toplum içinde yaşamak, toplumdaki insanları sevmek ve aynı zamanda diğer
insanlar tarafından da sevilmek ister. Sevme ve sevilmenin olmadığı ortamlar
insana sıkıntı verir ve insanı rahatsız eder (Eroğlu, 1996: 43). Battal Gazi’nin
sevgi ve ait olma ihtiyacı annesi, lalası, yârenleri ve Malatya beyleri tarafından
sevilmesi, Battal Gazi’nin Kayser’in yolladığı orduya karşı tek başına
savaşmaya gittiği zaman başta Emir Ömer olmak üzere Malatyalı gazilerin ona
yardıma gitmesi ve onun aidiyetinin kabul edilmesiyle karşılanmıştır.
Hüseyin Gazi şehit edildiği zaman Battal Gazi üç yaşındadır. Bundan dolayı
Malatya serleşkerliği Battal Gazi büyüyünceye kadar Abdüsselam’a verilir.
Battal Gazi, çok iyi bir eğitim alır ve büyür. Yârenleriyle dolaşmaya çıkar. Battal
Gazi onlara namaz kıldırır ve sohbet eder. Ardından yârenlerinin isteği üzerine
atına biner ve o güne kadar görülmemiş silahşorluk numaraları yapar. Battal
Gazi'ye babası Hüseyin Gazi'den daha güçlü ve hünerli olduğunu söylerler ve
babasının makamı olan serleşkerliğe geçmesini isterler. Battal Gazi bu olaya
başlangıçta soğuk bakar yalnız yârenleri çok ısrar eder. Battal Gazi eve gelir ve
bu olanları annesine anlatır. Babasının makamını isteyeceğini söyler. Annesi
oğluna bir zarar gelmesinden korkar ve bu işten vazgeçmesini söyler. Battal
Gazi, fikrinden vazgeçmez ve sabah namazında Emir Ömer ve Malatya
beylerine babasının makamını istediğini söyler. Bütün Beyler kabul eder ancak
Abdüsselam babasını öldüren Mihras’ın hâlâ yaşadığını söyler ve bu isteği
kabul etmez. Bunun üzerine Battal Gazi, Mihras’ı bulmak için yola çıkar ve onu
bulur. Mihras'ı ve yanındaki beyleri öldürür. Malatya ve Müslümanlar için tehdit
oluşturan ve aynı zamanda babasını da öldürenleri yok ederek güvenlik
ihtiyacını gidermiş olur. Ait olma ve sevgi ihtiyacı ortaya çıkar. Malatya’ya gelir.
Malatya’ya döndüğü zaman Emir Ömer, lalası Tevabil, anası, yârenleri ve
Malatya beyleri sevinirler:
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“saʿide ḥatun caʿferi (12) gördi âh eyledi canım oġul ḳandesin beni fîrâkla ḳodıñ
(13) diyü yüzin gözin öpdi caʿfer ḥikâyeti bildirdi anası secde-i şükür - (1) ḳıldı
ṭevâbîle ḥaber oldı geldi caʿfer ile görişdi (2) cigergûşem ḳande idiñ didi caʿfer
eydür vardım atamı öldi (3) reni öldürdim on dört begiyle bile başların (4) nişân
getürdüm didi ṭevâbîl sevindi şâḍ oldı andan (5) ṣoñra yârenlere ḫaber oldı
geldiler caʿfer ile görişdiler emir ʿömer ḳatına (6) getürdiler emir ʿömer daḫı
ḳarşu gelüp caʿfer ile görişdi cemʿ (7) oldılar geldiler caʿferiñ yüzin görüp şâḍ
oldılar” (Battalname: 16b, 17b).
Battal Gazi’nin Mihras’ı öldürmesinin intikamını almak isteyen Kayser, Malatya
üzerine büyük bir ordu gönderir. Bu orduyu gören Malatya beyleri telaşa kapılır.
Abdüsselam, bu olayın müsebbibi olarak Battal Gazi'yi suçlar ve bu belayı
defetmesini ister. Battal Gazi, bu orduyla savaşmak üzere Malatya’dan çıkar.
Bunu duyan lalası Tevabil ve yârenleri onun ardından giderler:
“ṭevâbîl eydür siz ġazâyı terk itmişsiz (7) oturup ʿavratlar gibi ḳuşanıñ çünkim ol
seyyidim gitdi ben daḫı (8) giderim uşda ṭur didi ve yüridi evine geldi atın ve
ṭonın (9) ve yaraġın aldı revâne oldı cuʿde dirlerdi bir er vardı dört (10) oġlı vardı
süleymân

ve

aḥmed

ve

musa

ve

muḥammed

bunlar

caʿferiñ

(11)

yârenlerindendir bunlar daḫı ṭurup eyitdiler biz daḫı caʿferiñ ardınca (12) giderüz
didiler” (Battalname: 20 b).

Tevabil

ve

yârenlerin

Battal

Gazi’ye

yardıma

gitmelerinin

ardından

Abdülvehhap, Emir Ömer ve Malatya beylerine çıkışır:
“ʿabdulvehhâb (3) gördi kim cuʿde oġlanlarıyla ve ṭevâbîl gitdiler eyitdi yâ emir
ʿömer (4) müselmânlıḳ ve dindârlık ve beglik böyle mi olur kim üstümüze (5)
kâfir daḫı birḳaç ḳarındaşımız ḳarşu gitdiler biz şehr içinde (6) oturup anlarıñ
mesâvilerin çekerüz revâ mıdır didi (7) emir ʿömer eyitdi ḥoş didiñ ey pir-i
bereket tîz buyurdı neḳḳareler (8) dögüldi beş biñ müselmân cemʿ oldılar ol biñ
kişi (9) ḳoşup ʿali bin hâşim gönderdi ardınca biñ kişiyle ʿabdüsselâm (10)
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gönderdi biñ kişiyle ʿabdulvehhâbı gönderdi iki biñ (11) kişiyle emir ʿömer
kendüsi revâne oldı” (Battalname: 23 b).
Tevabil’in çıkışı üzerine başta Emir Ömer olmak üzere Malatya beyleri Battal
Gazi’ye yardım etmek için yola çıkarlar. Emir Ömer ve Malatya beylerinin bu
hareketi Battal Gazi’nin ait olma ihtiyacının karşılandığını göstermektedir.
5.1.4. Takdir Edilme ve Saygı
Fizyolojik, güvenlik, ait olma ve sevgi ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra
birey toplumda saygı kazanmayı ister. Saygı kazanmanın istenmesinin nedeni
tanınma, statü ve prestij kazanma, önemli olma, üstün olma gibi ihtiyaçlardır
(Aktaş, 2018: 50). Toplum içindeki bireye verilen statüsünün o bireye başkaları
tarafından verilen değerle oluşması, takdir edilme ve saygı ihtiyacının önemini
arttırmaktadır (Eren, 2020:397).
Battalname’de Battal Gazi fizyolojik, güvenlik, ait olma ve sevgi ihtiyaçlarını
karşılar. Sıra takdir edilme ve saygı ihtiyacının karşılanmasına gelmiştir.
Battal Gazi’nin Mihras’ı öldürmesi üzerine Kayser Malatya üzerine bir ordu
gönderir. Bu orduyla yapılan savaşta Battal Gazi gücü, kuvveti, silah kullanması
ve cesareti ile herkesin takdirini kazanır. Zaferden sonra herkes Battal Gazi’ye
büyük bir saygı duyar: “biz maḳamlu maḳamumuza giderüz ammâ caʿferiñ (5)
boynu baġlu ḳuluyuz bizüm serverimiz caʿferdir didiler” (Battalname: 25 b).
Burada Abdülvehhap söz ister, izin verilince anlatmaya başlar. Kendisini Hz.
Muhammet’in gönderdiğini söyler. Cebrail’in gelip Hz. Muhammet’e Battal
Gazi’nin vasıflarını bildirdiğini ve Rum ülkesini fethedeceğini söylediğini anlatır.
Abdülvehhap, Hz. Muhammet'in ashabına anlattığı kişinin Battal Gazi olduğunu
söyler. Hz. Muhammet'in mektubunu çıkarır ve Emir Ömer'e verir. Mektup açılır.
Mektupta, Hz. Muhammet kendisinden 200 yıl sonra Battal Gazi'nin geleceğini,
onun Rum ülkesini fethedeceğini ve herkesin ona tâbi olması gerektiğini söyler:
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“ʿabdulvehhâb daḫı yerinden ṭurdı eyitdi yârenler benüm bir sözüm (8) vardır
buyurusuñuz diyeyin didi emir ʿömer ve yârenler eyitdiler söyle didiler
ʿabdulvehhâb (9) daḫı eyitdi bu yere ve bu maḳama ol iki cihânıñ mihri ve
sünileriñ serveri (10) ve maḫbubı hazret-i muḥammed muṣṭafa ṣallallâhu ʿaleyhi
vessellem viridi cebraʿil geldi (11) işbu yigidiñ vaṣfını söyledi rûmı tamâmet bu
yigit aça ve kilisâların (12) yıḳa yerine mescidler ve medreseler yapa şol
nişâneler kim cebraʿil resûl ḥażretine (13) ḫaber virdi resûl ḥażret daḫı ben
bîçâreye aṣḥabına söyledi ve o - (1) nişânlar kim işitdüm ol ḥareketler kim vaṣf
olundı ḳamusın şol yigitde (2) gördüm didi uş hâ resûlün nâmesi didi çıḳardı
öpdi (3) başında ḳodı ilerü yürüdi emir ʿömerin eline ṣundı (4) resûlün nâmesin
gördiler taʿzim idüp yerlerinden ayaġları (5) üzerine ṭurdılar tekbir getürdiler ama
bu mektup ḥarire (6) ṣarılı gördiler misk ü ʿanber ḳoḳudan ḳamusınıñ dimâġı
ṭoldı (7) açdılar gördiler emirü’l müʿminin ʿosmânın ḫaṭṭıdır rıḍvanullâh (8) ol
yazılmış allâh desin adın yazmış ve andan soñra eyitmiş benüm allâh teʿâlanıñ
(9) resûlüyim ey benüm aṣḥab güzidelerüm ve ey maḳbul ümmetlerüm rıḍvan
(10) allâhu ʿaleyhim ecmaʿin size maʿlûm ola kim ḥâlıḳ-ı ʿâlem celle celâlehü
(11) buyurır kim seniñ iki yüz yıldan soñra mâlaṭyada bir oġlan (12) ḳopa seniñ
nesliñden ola ama adı caʿfer ola saġ yanında (13) yüzünde bir beñi ola tamâmet
rûmı aça küfr ḍalâletden ḳurtara - (1) kilisaları yıḳa yirlerine mescidler ve
medreseler yapa her kim benüm ümmetimden (2) ol nâme ne ḳıla caʿfer
mutâbaʿat ḳılalar anuñ ḥükminden ṭaşra (3) çıḳmayalar her ne kim ol dirse
benüm ḥükmümdir ben kim resûl-ı rabbü’l ʿâlemin (4) caʿferden ḥoşnuddur”
(Battalname: 25b-26b).
Bu zaferden sonra Halife’ye bir elçi gönderilir. Elçi, Halife’ye ganimetten pay ve
bir fetihname götürür. Halife, fetihnameyi okur ve bu zaferi Rum ve Şam
vilayetlerine haberciler salarak duyurur:
“ (6) ġanimet mâlından yigirmi biñ altun iki yüz at cuʿde ile (7) baġdâda ḫalifeye
armaġan gönderdiler caʿferden çün fetḥ (8) nâme ḫalifeye erişdi oḳudılar şâd
oldılar tamâmet rûm şam
(Battalname: 27a).

(9) vilâyetine adamlar ṣaldılar ḥaber bildirdiler”
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Battal Gazi, Halife’nin de saygısını ve takdirini kazanır. Halife, Malatya
serleşkerliğini Battal Gazi’ye verir. Malatya serleşkeri olan Battal Gazi’nin takdir
edilme ve saygı ihtiyacı karşılanmış olur.
5.1.5. Kendini Gerçekleştirme
Birey ihtiyaçlar hiyerarşisindeki tüm ihtiyaçları karşılasa bile bilgi, beceri ve
yetenek açısından kendini tam olarak ortaya koyamadığı zaman yeni bir ihtiyaç
ortaya çıkar. Bu ihtiyaç, Maslow Hiyerarşisi’nin en üst aşaması olan kendini
gerçekleştirme ihtiyacıdır. İnsanların yüzde biri ancak kendini gerçekleştirme
ihtiyacını karşılayabilir. Kendini gerçekleştiren insan kendi potansiyelinin ve
becerilerinin farkındadır. Maslow Hiyerarşisi’nin en üst basamağı olan kendini
gerçekleştirme ihtiyacı insanın kendi potansiyelini ve gizli güçlerini ortaya
çıkabilmesi, bir işi yalnız başına yapabilmesi ve yaratıcı olabilmesi için insanın
kendini sürekli olarak geliştirme amacı ile ilgili bir ihtiyaçtır (Parıltı, 1999: 273).
Bu basamağa toplumdaki her birey ulaşamaz çünkü bu basamağa ulaşabilecek
insan ideal ve bilge insan olabilmelidir; bilimde, sanatta, mesleki alanda, dinî ve
siyasi alanlarda en üst seviyeye çıkmalı ve örnek insan özelliklerine sahip
olmalıdır. Bu basamağa gelmiş kişiler kendisi için tüketmeyi, menfaat
sağlamayı, gelir elde etmeyi ve benzeri özellikleri bırakıp toplumsal yarar için
üretme seviyesine gelmiş olmalıdır (Aktaş, 2018: 50). Kendini gerçekleştiren
birey hem kendini hem de diğer insanları olduğu gibi kabul eder. Hayata nesnel
bir bakış açısıyla bakar. Bu birey yüksek düzeyde bir yaratıcılığa sahiptir. Çok
hızlı düşünür ve çabuk hareket eder (Atkinson vd., 2019: 546).
Battalname’de Battal Gazi fizyolojik, güvenlik, ait olma ve sevgi, takdir edilme ve
saygı ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendini gerçekleştirmiş ve gazi tipini
ortaya koymuştur. Battalname’de anlatılan Battal Gazi, gazi tipini temsil eden bir
şahıs olarak Battalname’yi okuyanlara ve dinleyenlere sunulmuştur. Türk
geleneğinde gazide bulunması gereken on kişilik özelliği sayılır. Bunlar cesaret,
yılmazlık, kendine güven, güçlülük ve savaşçılık, atılganlık, dayanıklılık, yerinde
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metanetle durma, sabırlılık, fırsatları kollama, yoldaşına vefadır (İnalcık, 2018:
26-33). Battal Gazi kendini gerçekleştirirken bu on özelliği de ortaya koyar:
Battal Gazi çok cesurdur, çok büyük ordulara saldırmakta bir an bile tereddüt
etmez. Kılık değiştirerek İstanbul’a kadar gider ve bir keşiş kılığında
Ayasofya’da Kayser’e ve Bizans’ın önde gelen bütün din adamlarına vaaz verir.
Hindistan’a ak fili almaya giderken yolda karşılaştığı korkunç canavarların ve kıl
barakların reislerini öldürür, derilerini yüzer, derileri tabaklar ve bu derileri
kullanarak onların kılığına girer. Battal Gazi’nin karşısına çok büyük ordular
çıkar ve bunlarla savaşır. Bu orduların sayıca çok fazla olması Battal Gazi’nin
hiçbir zaman cesaretini kırmaz.
Battal Gazi’yi hiçbir güçlük yıldıramaz. Babek adındaki sahte peygamber İslam
dünyası için çok büyük tehlike oluşturmaktadır. Babek, üzerine yollanan bütün
orduları ya yenmiş ya da kendi kontrolü altına almıştır. Şeytanla iş birliği yapan
Babek’e hiçbir silah etki etmez. Battal Gazi, Babek ile savaşmaya başlar ama
bir türlü onu yenemez. Üç gün süren uzun bir mücadeleden sonra Babek’i yener
ve Babek savaş meydanından kaçar.
Battal Gazi her durumda kendine güvenir ve en zor durumlarda bile korku,
çekinme ve kuşkuya kapılmaz. Battal Gazi’yi cehennem kuyusuna atarlar. Bu
kuyuda çok zor anlar yaşayan Battal Gazi kendine güvenini kaybetmez ve bu
kuyudan kurtulmayı başarır.
Battal Gazi çok güçlü bir savaşçıdır, bir kılıç vuruşuyla düşmanlarını iki parçaya
bölmektedir. Zindanların demir parmaklıklarını elleriyle parçalamaktadır. Battal
Gazi, düşmanın üzerine atılmakta bir an bile tereddüt etmez. Önce bir nara atar,
adeta yer ve gök birbirine dokunur, düşman askerlerinin ödü patlar. Ardında da
düşmana saldırır. Battal Gazi çok dayanıklı bir kişidir. Kanatur adlı Kayser'in bir
komutanı vardır. Battal Gazi’yi yakalar ve ona işkence yapmaya başlar. Battal
Gazi bütün bu işkencelere dayanır ve bir fırsatını bulup kurtulur.
Battal Gazi çok sabırlı bir kişidir. Zorluklar karşısında her zaman sabreder.
Mıştıran Kalesi’ni fethetmek isteyen Battal Gazi, saldırıya geçmeden önce bir
göle girip gusül abdesti almak ister. Battal Gazi gölün içindeyken düşman
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askerleri gelir ve onu öldürmek ister. Battal Battal Gazi bir gece sabırla suyun
içinde bekler, ardından bir fırsatını bulup sudan çıkar.
Battal Gazi, düşmanlarına karşı galip gelmek için fırsatları çok iyi kollar ve eline
geçen fırsatları asla kaçırmaz. Kayser, çok büyük bir ordu ile Malatya üzerine
yola çıkar. Battal Gazi, kılık değiştirerek bir saka şeklinde bu orduya sızar.
Gündüz orduya su dağıtır, geceleri ise uygun bir fırsatını yakalayınca bu
ordunun önde gelen komutanlarını ve beylerini yok eder.
Battal Gazi, yoldaşına vefalıdır. Destanın başında Battal Gazi'ye düşmanlık
yapan ve önünü kesmeye çalışan Abdüsselam İstanbul'a gider ve Kayser'e esir
düşer. Kayser onu bir derinin içine koyar ve güneşin altında bırakır. Deri
kurudukça Abdüsselam’ı sıkar ve Abdüsselam çok acı çeker. Battal Gazi hemen
harekete geçer ve İstanbul'a gider. Burada bir keşiş kılığına girer ve
Abdüsselam'ı kurtarır. Battal Gazi’nin yoldaşı Abdülvehhap, Battal Gazi’nin
kaybolan oğullarını aramak üzere İstanbul’a gider. Burada Kayser’e esir düşer
ve Kayser’in kızı onu yoldan çıkarıp Hristiyan yapar. Battal Gazi bunu duyunca
hemen harekete geçer ve zorlu bir mücadeleden sonra Abdülvehhap’ı tekrar
Müslüman yapar. Onu esaretten kurtararak Malatya’ya döner.
Kendini gerçekleştirme basamağına ulaşan insanın kendi yararına tüketme
ihtiyacı azalır toplumdaki diğer insanlara yararlı bir insan olur. Battal Gazi
yaptığı her işte şahsı için gelir elde etmeyi, menfaat sağlamayı vb. şeyleri
bırakıp toplumsal yararı ön planda tutan bir şahıstır. Battal Gazi yaptığı her işi
toplumun yararına yapmaktadır. Battal Gazi'nin oğlanları Kur'an'ı hatmederler
ve hocalarına bir şey hediye etmek isterler. Bu isteklerini babalarına iletirler
ancak Battal Gazi'nin evinde hediye edilecek hiçbir şey yoktur. Heybesini
oğlanlarına verir ve hocanıza iletin, çok özürler dileyin diye söyler. Bunun
üzerine Battal Gazi'nin hanımı Gülendam, Battal Gazi'ye çıkışır. Senin gibi bir
yiğidin hiç malı olmaz mı, sonuçta biz insanız ve bir gün darlığa düşebiliriz, mala
ve paraya ihtiyacımız olabilir diye söylenir. Bunun üzerine Battal Gazi hanımına
dünya malına tamahı olmadığını söyler. Tıpkı Hz. Muhammet gibi, Hz. Ali gibi
bir dünya malına meyletmeyeceğini belirtir:
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“gülendâm eydür ey pehlûvân revâ mıdır ki seniñ (4) gibi pehlûvânın elinde mâlı
olmaya bir gün bir darlıgun olır daḫı (5) olur zirâ kim beşerüz didi seyyid eydür
nigâr şundaki gibi bizüm resûlümüzüñ (6) ayaġına her gün altun gümüş gelürdi
ḫarac diyü ama ṭonlarından (7) artuḳ nesneleri yoḳ idi ʿali daḫı öyle iderdi hiç
birisin dünyâya (8) meyl ḳılmadı ellerine girenin tanrı içün virirlerdi birisi dünyâ
(9) ʿarżında olmadılar işitdüñ ola seyyid baṭṭal ne kim ġazadan getürirdi (10)
cümlesin ḥaḳ yoluna üleşdirirdi fatımatü’z zehra çölmege ṭaş ḳoyardı (11)
ḫatırları teselli olmak çün biz daḫı onları aṣlıyuz” (Battalname: 179b).
Sonuç olarak Battalname’de Battal Gazi, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ndeki
basamakları teker teker çıkmış ve kendini gerçekleştirmiştir. Battalname’nin
başında Battal Gazi’yi güdüleyecek, onun motivasyon kaynağı olacak hedef
belirlenmiştir. Bu hedef Cebrail tarafından Hz. Muhammet'e iletilmiştir. Cebrail
uzun bir müddet vahiy getirmez. Bu sırada Hz. Muhammet ashabıyla
oturmaktadır.

Hz.

Muhammet

ashabından

kendisine

güzel

bir

hikâye

anlatılmasını diller. Bunun üzerine Abdülvehhap, Rum ülkesini anlatır ve Rum
ülkesinin çok güzel olduğunu belirtir. Bunun üzerine Hz. Muhammet'in gönlü
Rum ülkesine düşer ve bu ülkenin fethedilmesini diler. Bu sırada Cebrail gelir ve
bu dileğinin kabul olduğunu, Rum ülkesini Malatya’dan çıkacak, kendisinden
200 yıl sonra gelecek ve kendi soyundan olacak Cafer’in yani Battal Gazi'nin
fethedileceğini söyler. Bu olaydan 200 yıl sonra Battal Gazi doğar. Rum ülkesini
fethetme, kiliseleri yıkıp yerine mescitler ve medreseler yapma hedefiyle
hareket eden Battal Gazi bu hedefe doğru giderken ihtiyaçları ortaya çıkar.
Battal Gazi'nin ihtiyaçları destanda belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde giderilir.
Bu düzen Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine uymaktadır. Battal Gazi,
Battalname’nin başından itibaren temel ihtiyaçlarını karşılayarak Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisinin basamaklarını çıkar ve en sonunda insanların nadiren
ulaşabildikleri kendini gerçekleştirme basamağına ulaşmıştır.
Maslow’a göre bireyin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik istekler
motivasyon üzerinde etkilidir ve bireyin davranışlarına yön verir. Battal Gazi
destanın başında Battal Gazi’nin fizyolojik ihtiyaçları karşılanır. Battal Gazi’nin
ataları Malatya’ya gelir. Buraya yerleşirler; yeme, içme, uyuma, dinlenme,
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neslini devam ettirme (cinsellik) gibi bedensel ihtiyaçlarını giderirler. Battal
Gazi’nin babası Malatya serleşkeri olur, Hüseyin Gazi’nin oğlu Cafer yani Battal
Gazi burada doğar.
Fizyolojik ihtiyaçları karşılanan Battal Gazi’nin güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar.
Malatya serleşkeri olan Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi, Bizans Kayseri’ni
yener ve Malatya’nın güvenliği sağlanır. Battal Gazi destanında içinde
bulunulan zamandaki güvenlik ihtiyacı giderildiği gibi gelecekteki güvenlik
ihtiyacı da karşılanmıştır. Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’ye bir mağarada
Battal Gazi’nin ileride kendinin ve Müslümanların güvenliğini sağlamak
maksadıyla kullanacağı savaş aletleri ve giysileri ile bineceği at olan Aşkar
verilir. Battal Gazi, kendisine ilahi bir şekilde verilen bu şeylerle destan boyunca
bütün düşmanlarını yener.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenlik ihtiyacını ait olma ve sevme ihtiyacı
takip eder. Battal Gazi’nin sevgi ve ait olma ihtiyacı annesi, lalası, yârenleri,
başta Emir Ömer olmak üzere Malatya beyleri ve eşleri tarafından çok
sevilmesi, aile kurması şeklinde karşılanmıştır.
Sevme ve ait olma ihtiyacı karşılanan Battal Gazi’de takdir edilme ve saygı
ihtiyacı ortaya çıkar. Kendine güvenen, silah kullanmada ve ata binmede
ustalaşan, din bilimlerini öğrenen Battal Gazi kendine karşı büyük bir saygı
duyar. Babasının katili Mihras'ı ve yanındakileri öldürüp babasının intikamını
alır, bu olayı başta Emir Ömer olmak üzere Malatya beyleri takdirle karşılarlar
ve Battal Gazi’yi Malatya'ya serleşker yaparlar. Bu sırada Kayser, Malatya
üzerine büyük bir ordu gönderir. Battal Gazi bu orduya karşı tek başına
savaşmaya gider ve savaşa tutuşur. Ardından yârenleri ve Malatya beyleri
yetişir. Kayser’in ordusu yenilir ve bu zaferden sonra Abdülvehhap kendisini Hz.
Muhammet’in 200 yıl önceden elçi gönderdiğini söyler. Hz. Muhammet’in
mektubunu Emir Ömer’e sunar. Mektupta Hz. Muhammet, Cafer’den yani Battal
Gazi’den bahseder. Onun Rum ülkesini yani Bizans’ı fethedeceğini, bu mektubu
okuyan herkesin Battal Gazi’ye biat etmesini ve onun peşinden gitmesini diler.
Bu olaydan sonra Malatya beyleri Battal Gazi’ye karşı büyük bir saygı duyarlar.
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Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamak olan kendini gerçekleştirme
basamağına insanların ancak yüzde biri ulaşabilir. Bunun nedeni bu basamağı
ulaşacak insanın ideal ve bilge olması gerekir; bilimde, sanatta, mesleki alanda,
dinî ve siyasi alanlarda en üst seviyeye çıkmalı ve örnek insan özelliklerine
sahip olmalıdır. Bu aşamaya gelmiş insanlar şahsı için gelir elde etmeyi,
menfaat sağlamayı vb. özellikleri bırakıp toplumsal faydayı ön planda tutan
insanlardır. Maslow hiyerarşisinin ilk dört basamağındaki ihtiyaçlarını karşılayan
Battal Gazi insanların ancak yüzde birinin ulaşabildiği kendini gerçekleştirme
basamağına ulaşır. Bu basamağa ulaşan Battal Gazi’nin yaşamıyla ülküleri
uzlaşır ve yaptıklarıyla gazinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar: Battal Gazi
iyi bir silahşordur, cenk meydanında rakiplerine aman vermez. İslamiyet’i ve
Hristiyanlığı çok iyi bilir. Gayrımüslimleri İslamiyet’e davet eder, aman dileyene
kılıç çekmez. Cesurdur, yiğittir bunların yanında çok akıllı ve kurnazdır,
mükemmel planlar yapar ve hasımlarını mağlup eder. Girdiği mücadelelerde
önüne çıkan fırsatları kaçırmaz ve eline geçen her fırsatı düşmanlarını mağlup
etmek için kullanır. Battal Gazi, yârenlerine karşı her zaman vefalıdır. Hiçbir
durumda yârenlerini yalnız bırakmaz. Her durumda ve koşulda yârenlerinin
yanında yer alır, onların yardımına koşar. Dünya malına tamah etmez. Gazadan
elde edilen ganimetlerden kendi hesabına bir şey almaz. Battal Gazi’nin
etrafında insanlar birleşir. Bu birleşme sonucunda oluşan Gazilik Kurumu
vasıtasıyla insanlar en yüce gayeleri olan gazaya yönelirler.
Battal Gazi destanında Battal Gazi kendi adına değil, ait olduğu toplum ve kültür
adına fedakârlık yapar. Battal Gazi, çok zor bir coğrafyada yaşar. Bir yandan
Rum Kayserleri sürekli olarak ordu toplayıp Müslümanların üzerine gelir, bir
yandan Babek gibi sahte peygamberler çıkar ve İslamiyet’e büyük zararlar verir,
bir yandan Müslümanlar kendi içlerinde çekişmelere düşerler, bir yandan da
münafıklar Müslümanları

içten hançerler.

Gücünü,

savaşçılığını,

aklını,

zekasını, cesaretini, kendine güvenini, fırsatçılığını, dayanıklılığını ve kendisine
yapılan ilahî yardımları kullanan Battal Gazi bütün zorlukların üstesinden gelir.
Battal Gazi kendini gerçekleştirmiş bir şahıs olarak dinine hizmet etmeyi en
büyük erdem kabul eden, adalete inanan, insanlık şerefine saygı duyan,
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uyuşukluğun ve tembelliğin karşısında olan; cesur, dürüst ve vatansever bir
şahıstır.
Türk kültüründe gazi tipi ile birlikte Gazilik Kurumu ortaya çıkmıştır. Anadolu'da
teşekkül etmiş destan halkasının ilki olan Battal Gazi destanında Battal Gazi
kendini gerçekleştirmiş ve gazi tipini ortaya koymuştur. Battal Gazi'nin kendini
gerçekleştirerek ortaya koyduğu gazi tipi Osmanlı Devleti'nin büyümesinde ve
bir imparatorluk konumuna yükselmesinde başlıca etmenlerden biri olan gaza
geleneğinin inkişafında çok önemli işlevlere sahiptir. Çünkü Battalnameler,
Osmanlı'da saraydan kışlalara konaklardan köy odalarına kadar hemen hemen
her yerde okunmuştur. Bu okumalar sırasında icra bağlamında olanlara gazi
tipinin özellikleri destan içerisinde Türk insanına sunulmuş ve benimsetilmiştir.
Battalname’nin okunduğu bağlamda bulunan dinleyiciler zihnen gazaya hazır
hâle getirilmiştir.
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5. BÖLÜM
BATTALNAME’NİN EPİK KARAKTERİ
4.1.

ALEX

OLRİK’İN

EPİK

YASALARI

BAĞLAMINDA

BATTALNAME’NİN EPİK KARAKTERİ

A. Olrik’in “Halk Anlatılarının Epik Yasaları” adlı çalışması halkbilimi çalışmaları
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma Fin Yöntemi’nin kuramsal
çerçevesindeki eksikliği gidermeye yönelik bir işleve sahiptir. A. Olrik’e göre
halk anlatılarının epik kuralları süper organiktir. Bir başka ifadeyle tamamen
kendine has özellikleri vardır, kültürün ayrılmaz bir unsurudur. Bir halk âşığı ya
da destancı icrasına başladığı anda kontrolünde olduğu bu kanunları takip
etmek durumundadır (Çobanoğlu, 2017, s. 135, 136). Olrik tarafından geliştirilen
bu yasalar folklor ürünlerinin yapı özelliklerini tahlil etmede oldukça kullanışlıdır.
Battalname Manisa Nüshası, bu yasalara göre incelendiğinde Battalname’nin
bu yasalara uyduğu görülmüştür.
4.1.1. Giriş ve Bitiriş Kuralı
Bu kurala göre anlatıda olaylar durgunluktan coşkunluğa doğru bir yol izleyerek
başlar. Çoğu zaman başlıca kişilerden birinin başına gelen bir felaketi içeren
sonuç olayından

sonra

coşkunluktan

anlatılarda bir durak noktası

yeterliyken

durgunluğa
uzun

giderek

anlatılarda

biter.
birçok

Kısa
durak

noktasına ihtiyaç vardır (Çobanoğlu, 2017, s. 136). Battalname’nin (MN) bütün
olay birimlerinde bu kuralın etkisi görülmektedir. Olay birimlerinde olaylar
durağan bir şekilde başlar. Müslümanlara ya da insanlara düşman, zalim, hileci,
ikiyüzlü, zorba, bencil, kötü, düzenbaz, hilekâr bir tip ortaya çıkar, Müslümanlara
ya da insanlara saldırır ve olaylar durağanlıktan çıkar, coşkunluğa geçer. Kötü,
zalim, zorba, hilekâr, münafık kişilerin Müslümanlara ya da insanlara yaptığı
zulümlere, kötülüklere; onlara verdiği zararlara karşı Battal Gazi olaylara
müdahil olur. Kötüleri, hilekârları, zorbaları, ikiyüzlüleri, münafıkları yener. Bu
zaferlerden sonra olaylar coşkunluktan duraganlığa doğru bir seyir izler ve olay
birimi sonlanır. Olay birimlerinin çoğunluğu elde edilen ganimetleri gaziler
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arasında pay edilmesi, esir alınan Gayrımüslimlerin Müslüman olması; Halife’ye
elde edilen ganimetten pay gönderilmesi, Halife ile mektuplaşılması ve
hediyeler gönderilmesi şeklinde biter. Battal Gazi ya da Emir Ömer, Halife’ye
savaş sonunda elde edilen ganimetten pay gönderir, zaferi anlatan bir mektup
yazar. Mektubu ve ganimetleri alan Halife de Battal Gazi, Emir Ömer ve Malatya
beylerine hediyeler gönderir, onlara her türlü desteği vereceğini belirten bir
mektup yazar.
İlk olay birimininde Hz. Muhammet sahabeleri ile oturmaktadır. Ardından
sahabelerinden bir hikâye anlatmalarını ister. Hikâyenin anlatılmasıyla birlikte
olaylar durağanlıktan coşkunluğa geçer. Battal Gazi'nin atalarının Malatya'ya
nasıl geldiği ve Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin Malatya'ya serleşker
olması anlatılır. Hüseyin Gazi'ye bir mağarada oğlu Cafer'e yani Battal Gazi'ye
iletilecek emanetler verilir. Hüseyin Gazi bir gün avdayken Mihras tarafından
öldürülür. Bu felaket olayından sonra olaylar coşkunluktan durgunluğa doğru bir
seyir izler. Hüseyin Gazi'nin şehadet haberi Malatya'ya gelir ve Malatya'da
bulunanlar yas tutarlar. Olaylar durağan bir şekilde sona erer.
İkinci olay birimi Battal Gazi'nin yârenleri ile sohbetiyle başlar. Battal Gazi'nin
babasının intikamını almak üzere Mamuriye'ye Mihras'ı öldürmek için gitmesiyle
olaylar hızlanır. Battal Gazi, Mihras'ı ve yanındaki beyleri öldürür; Malatya'ya
döner. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan durağanlığa doğru ilerler. Battal
Gazi serleşker olur, Abdülvehhap, Hz. Muhammet'in emanetlerini Battal Gazi'ye
verir, olaylar durağan bir şekilde sona erer.
Üçüncü olay biriminde olaylar Kayser'in Ahmer ve üç oğlu komutasındaki bir
orduyu Malatya'ya göndermesi ile başlar. Ordunun gelişini Malatya'dakilerin
haber almasıyla olaylar durağanlıktan coşkunluğa doğru bir seyir izler. Battal
Gazi'nin

Ahmer'i

yenmesi

ve

Ahmer'in

Müslüman

olmasıyla

olaylar

coşkunluktan durağanlığa doğru gider. Kayser'in ordusu yenilir, ganimetler
paylaşılır. Halife'ye pençik ve zaferi anlatan mektup gönderilir. Halife bu habere
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çok sevinir, Battal Gazi ve arkadaşlarına hilatler yollar, gönderdiği mektupta
onları över. Olaylar durağan bir şekilde sona erer.
Dördüncü olay birimi Battal Gazi ve Emir Ömer'in gezmeye çıkmaları ile
durağan bir şekilde başlar. Battal Gazi'nin karısı Zeyneb'i Kayser'in oğlu
Şemmas'ın kaçırması ile olaylar coşkunluğa doğru gider. Battal Gazi'nin
Zeyneb'i kurtarması, Kayser'in küçük kızı Mehperuz'u alıp Malatya'ya gelmesi
ve Mehperuz'la evlenmesiyle olaylar durağan bir şekilde sona erer.
Beşinci olay biriminde birden fazla durak noktası bulunmaktadır. Birinci durak
noktası Abdüsselam'ın Tarsus'a doğru yola çıkmasıyla durağan bir şekilde
başlar. Abdüsselam'ın esir düşmesiyle olaylar hızlanır. Battal Gazi'nin onu
kurtarmasıyla olaylar coşkunluktan durağanlığa doğru bir hâl alır. Battal Gazi'nin
Abdüsselam'ı alıp Malatya dönmesi ile olaylar durağan bir şekilde sona erer.
İkinci durak noktası Tarsus'ta Muhammet bin Felah ve yanındakilerin
konuşmalarıyla durağan bir şekilde başlar. Muhammet'in Battal Gazi'nin
babasının intikamını almak için Mihran'n yanına gitmesi ve Battal Gazi'nin onu
takip etmesiyle olaylar coşkunluğa doğru gider. Battal Gazi'nin Mihran'ı
öldürmesiyle olaylar coşkunluktan durağanlığa geçer, Tarsus'a dönmeleriyle bu
durak noktası durağan bir şekilde sona erer.
Üçüncü durak noktası Battal Gazi'nin Tarsus'ta Tarsus'un ileri gelenleriyle yiyip
içip sohbet etmesi ile başlar. Ardından Sinbad'ın adamları Tarsus'a saldırır ve
olaylar coşkunluğa doğru bir hâl alır. Battal Gazi'nin Sinbad'ı öldürmesiyle
olaylar coşkunluktan durağına doğru gider ve sonlanır.
Dördüncü durak noktasında Battal Gazi, Malatya'da yârenleriyle sohbet
etmektedir. Bu sırada yanlarına bir ihtiyar gelir ve iki oğlunu Gazban adlı bir
Hristiyan’ın kaçırdığını söyler. Battal Gazi oğlanları kurtarmak için harekete
geçer ve olaylar coşkunluğa doğru ilerler. Battal Gazi, Gazban'ı ve Kayser'in
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oğlu Şemmas’ı öldürür, esir olan Müslümanları kurtarır ve olaylar durağanlığa
doğru giderek sona erer.
Beşinci durak noktası Kayser ve veziri Arakil'in konuşmasıyla durağan bir
şekilde başlar. Vezir Arakil'in kızı Beyza, Battal Gazi'ye suikastte bulunmak için
Malatya'ya gönderilir ve olaylar coşkunluğa doğru bir seyir alır. Battal Gazi,
Müslümanlara zulmeden Aliyün ve Dehyan adlı kâfirleri öldürür ve bu olaydan
sonra olaylar coşkunluktan durağanlığa geçer. Kayser'in Battal Gazi'den af
dilemesi, vergi vermesi ile durağan bir şekilde son bulur.
Altıncı durak noktası Battal Gazi'nin yârenleri ile oturması şeklinde durağan bir
şekilde başlar. Bu sırada huzuruna iki genç girer ve olaylar coşkunluğa doğru
gider. Bu iki genç hile ile Battal Gazi'yi Katyun'a esir ederler. Hz. Muhammet
Katyun'un rüyasına girer ve Katyun Müslüman olur. Bu olaydan sonra olaylar
coşkunluktan durağanlğa doğru gider ve hep birlikte Malatya gelirler, olaylar
durağan bir şekilde sona erer.
Yedinci durak noktası Battal Gazi'nin hanımıyla yemek yemesi şeklinde durağan
bir şekilde başlar. Yemek yerken yanlarına bir tüccar gelir. Firdevs Şah'ın
Müslümanlara yaptığı eziyetleri anlatır ve olaylar coşkunluğa doğru gider. Battal
Gazi Firdevs’i yener, Müslümanları kurtarır ve aynı zamanda Firdevs'in ülkesi
Müslüman olur. Battal Gazi ardından zalim bir hükümdar olan Bahtiyar'ı yener
ve kalesini ele geçirir. Battal Gazi'nin Malatya'da olmadığını haber alan Kayser
Malatya üzerine bir ordu gönderir. Ordu, Müslümanları çok zor durumda bırakır.
Tam bu sırada Battal Gazi yetişir, Kayser'in ordusunu yener ve Müslümanları
kurtarır. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan durağanlığa geçer ve sonlanır.
Sekizinci durak noktası Kayser'in veziri Müvayil ile konuşmasıyla başlar. Battal
Gazi'nin Rum ülkesine geçmesini önlemek için çok sıkı tedbirler alırlar. Bu
olaydan sonra olaylar durağanlıktan coşkunluğa geçer. Battal Gazi Rum
ülkesine gider. Burada mücadele eder, Mıştıran Kalesi Komutanı Kelb ve
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yanındakileri Müslüman yapar. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan
durağanlığa geçer.
Dokuzuncu durak noktasında olaylar Battal Gazi ve yârenler otururken bir
elçinin gelmesiyle durağan bir şekilde başlar. Elçi Kayser'in büyük bir orduyu
Malatya üzerine gönderdiğini söyler ve olaylar coşkunluğa doğru ilerler. Battal
Gazi, Emir Ömer ve diğer Malatya beyleri bu orduyu mağlup eder ve olaylar
durağanlığa doğru giderek sonlanır.
Altıncı olay birimi Battal Gazi'nin yârenleriyle oturması şeklinde durağan bir
şekilde başlar. Bir ihtiyar gelir ve Cude'nin oğlu Musa'nın ve dokuz pirin Tariyun
tarafından zindanda tutulduğunu bildirir. Battal Gazi onları kurtarmak için yola
çıkar ve olaylar durağanlıktan coşkunluğa geçer. Battal Gazi, Tariyun'in kalesine
gider. Musa ve Müslümanları kurtarır. Burada Tariyun, Battal Gazi'yi
öldürdüğünü zanneder ancak Battal Gazi yaşamaktadır. Battal Gazi'nin
öldüğünü sanan Kayser çok büyük bir ordu ile Malatya üzerine sefere çıkar.
Kılık değiştiren Battal Gazi, bu orduya sızar ve büyük kayıplar verdirir. Kayser'in
topladığı büyük ordu ile Halife'nin topladığı büyük ordu karşılaşır. Burada Battal
Gazi, Kayser'i öldürür, Kayser'in ordusunu bozguna uğratır. Bu olaydan sonra
olaylar coşkunluktan durağanlığa geçer. Elde edilen ganimetlerin paylaşılması
ve herkesin memleketine dönmesiyle durağan bir şekilde sona erer.
Yedinci olay birimi Battal Gazi, Halife, Emir Ömer ve diğer beylerin birlikte
yemek yemesi ile durağan bir şekilde başlar. Bu yemekte bulunan ve gizli bir
Hristiyan olup Kayser'e hizmet eden Ukba adlı kadı, Battal Gazi'yi, Tevabil'i ve
Abdurrahman'ı zehirler. Bu olaydan sonra olaylar durağanlıktan coşkunluğa
geçer. Tevabil ve Abdurrahman ölür. Battal Gazi ölüm döşeğindeyken bir karıcık
gelir ve onu kurtarır. Ukba, Battal Gazi'nin ölüm döşeğinde olduğunu Kayser'e
haber verir ve Kayser Malatya üzerine sefere çıkar. Battal Gazi iyileşir ve
Malatya'yı kuşatan Kayser’i yener. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan
durağanlığa geçer. Ukba, Halife'yi de zehirler. Olaylar halifenin ölmesiyle
durağan bir şekilde biter.
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Sekizinci olay birimi Battal Gazi, Emir Ömer ve yanındakilerin oturması şeklinde
durağan bir hâlde başlar. Abdülvehhap gelir ve kendine bir ev yaptığını söyler,
herkesi davet eder. Herkes bir hediye sözü verir ancak Battal Gazi'nin verecek
bir şeyi yoktur. Bunun üzerine Battal Gazi ava çıkar ve avda neyi avlarsa
Abdülvehhap'a vereceğini söyler. Olaylar durağanlıktan coşkunluğa geçer.
Avda, Çin imparatorunun oğlu ile evlenmek üzere Çin'e doğru yola çıkan
Kayser'in kızı Hümayun ile karşılaşır. Bunların mallarını alır Abdülvehhap'a
verir. Hümayun'u da halifeye gönderir. Ukba Kadı, Humayun'ı kaçırır ve
Kayser'e ulaştırır, suçu da Abdülvehap'a atar. Battal Gazi, Ukba Kadı'nın bütün
oyunların ortaya çıkarır ve onu öldürür. Bu noktadan sonra olaylar coşkunluktan
durağanlığa geçer, Battal Gazi'nin Malatya'ya gelmesiyle olaylar sona erer.
Dokuzuncu olay birimi Battal Gazi ve eşi Gülendam'ın konuşması şeklinde
durağan bir şekilde başlar. Battal Gazi'nin eşinin rızasını alarak Emir Ömer'in
kızını istemesiyle olaylar durağanlıktan coşkunluğa geçer. Battal Gazi, Emir
Ömer'in ve karısının kızlarını vermeleri karşılığında istedikleri ve Hindistan'da
bulunan ak fili almak üzere Hindistan'a doğru yola çıkar. Yol boyunca darda
kalan Müslümanlara yardım eder, ak fili ele geçirir. Emir Ömer ve karısının
kızlarını vermeleri karşılığında istedikleri her şeyi tedarik eder ve Malatya'ya
döner. Ancak Battal Gazi'nin yokluğunu fırsat bilen Kayser, Malatya'yı yerle bir
etmiştir ve Emir Ömer'in kızını da kaçırmıştır. Battal Gazi Rum ülkesine geçer
kızı kurtarır ve getirir. Bu olaydan sonra olaylar durağanlığa geçer. Battal
Gazi'yle Emir Ömer'in kızının düğününü yaparlar, olaylar durağan bir şekilde
sona erer.
Onuncu olay birimi Ukba Kadı'nın oğlu olan, Müslüman olduğunu söyleyip
Battal Gazi'nin buyruğuna giren ancak aslında bir münafık olan Velid'in Battal
Gazi'nin karısı Fatıma Hatun'a âşık olmasıyla durağan bir şekilde başlar. Velid,
bir fırsatını bulur ve Fatıma Hatun'u kaçırmak ister. Bu olaydan sonra olaylar
durağanlıktan coşkunluğa geçer. Fatıma Hatun, Velid'den kaçarken bir uçurma
yuvarlanır ve ölür. Velid, Rum ülkesine kaçar ve Battal Gazi de onun peşine
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düşer. Battal Gazi, Rum ülkesinde Arakil Kayser'in kızı Ketayun ile karşılaşır.
Ketayun'ı kaçırır ve onunla evlenmek ister. Ketayun, bir hile ile Battal Gazi'yi
esir ettirir. Kayser, Battal Gazi'yi cehennem kuyusuna atar ve ardından büyük
bir ordu ile Malatya üzerine sefere çıkar. Battal Gazi kuyudan kurtulmayı
başarır, Kayser karşısında çok zor durumda olan Müslümanların yardımını
yetişir ve Kayser'in ordusunu yener. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan
durağanlığa geçer. Malatya'da Battal Gazi ile Ketayun’u evlendirirler. Arakil
Kayser ölür ve yerine geçen Esatur Kayser, vergi vermek şartıyla Battal Gazi ile
anlaşır.
On birinci olay birimi Halife'nin Süheyl adlı bir tüccar ile karşılaşmasıyla başlar.
Tüccar, Esatur Kayser'i Halife'ye şikâyet eder. Halife, Esatur Kayser'in üzerine
gitmek için ordu toplar. Malatya'dan Battal Gazi, Emir Ömer ve gaziler Halife'nin
huzuruna gelir. Battal Gazi, Esatur Kayser'in cezasını tek başına kendi vermek
ister, Halife gaza yapmak istediğini söyler ve hep birlikte Kayser'in üzerine
sefere çıkarlar. Bu olaydan sonra olaylar durağanlıktan coşkunluğa geçer.
Battal Gazi ve Halife, Esatur Kayser'i sıkıştırırlar. Kayser, cadılardan yardım
ister. Bu sırada Velid, bir hile ile Battal Gazi’yi bir adada mahsur bırakır. Bu
adada Hızır Peygamber Battal Gazi'ye yardım eder ve onu kurtarır. Bu sırada
Kayser'e cadılar yardıma gelmiştir ve Müslümanların durumu çok kötüdür.
Müslümanların çok sıkıştığı bir anda Battal Gazi yetişir ve cadıların başındaki
Guzende Cadı'yı öldürür. Bundan sonra Kayser'in ordusu bozguna uğrar ve
Kayser, Battal Gazi'ye esir düşer. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan
durağınlığa geçer. Kayser, vergi vermeyi ve hapiste tuttuğu Müslümanları
serbest bırakmayı kabul eder. Battal Gazi, Halife ve Malatya beyleri, Malatya ‘ya
dönerler. Olaylar durağan bir şekilde sonlanır.
On ikinci olay birimi Battal Gazi'nin yeni Halife’yi tebrik etmek için Bağdat'a
gitmesiyle durağan bir şekilde başlar. Battal Gazi gittikten sonra oğulları
kaybolur. Abdülvehhap onları aramak için Rum ülkesine gider ve olaylar
durağanlıktan coşkunluğa geçer. Abdülvehhap, Kayser’e esir düşer ve Kayser’in
kızı Abdülvehhap’ı kandırır, onu Hristiyan yapar. Battal Gazi, olanları öğrenir ve
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İstanbul'a gider. Abdülvehhap’ı tekrar Müslüman yapar. Bu sırada Battal
Gazi'nin öldüğünü sanan Kayser, Malatya'yı kuşatır. Battal Gazi, Kayser’i yener
ve ardından hem kendi oğullarına hem de Kayser’in oğlunu kurtarmak üzere
yola çıkar. Uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra kendi oğullarını ve Kayser’in
oğlunu kaçıran Hilal Cadı’yı öldürür. Olaylar bu noktadan sonra durağanlığa
geçer. Battal Gazi, oğullarını ve Kayser'in oğlunu bulur ve yola çıkar. İstanbul'a
uğrar ve burada Kayser'in oğlunu teslim eder ancak Kayser ölür. Battal Gazi
Kayser'in oğlunu tahta oturtur ve Malatya döner.
On üçüncü olay birimi Battal Gazi'nin bir kervanla karşılaşması ve kervanın
önde gelen kişilerinden biriyle konuşması şeklinde durağan bir biçimde başlar.
Battal Gazi bu kişiden Babek adında sahte bir peygamber çıktığını, etrafına
kendisi gibi kötü karakterli kişiler topladığını, üzerine gönderilen kuvvetleri
yendiğini ve kendine kul ettiğini, Halife'yi yendiğini, Battal Gazi'nin oğlunu esir
aldığını söyler. Battal Gazi bu sahte peygamberin üzerine doğru yola çıkar ve
olaylar durağanlıktan coşkunluğa geçer. Babek etrafına çok fazla sayıda taraftar
toplar ve bu taraftarlarıyla Müslümanlara saldırır. Battal Gazi, üç defa Babek ve
taraftarlarını yener. Babek son olarak İstanbul'a gelir. Kayser'i ve Battal Gazi'nin
oğlunu öldürüp tahta oturur. Battal Gazi gelir ve Babek'i yakalar, taraftarlarını
öldürür. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan durağanlığa geçer. Battal Gazi,
Babek'i alır ve Halife'nin yanına gider. Burada Babek'i yakarak öldürürler. Halife;
Battal Gazi ve yanındakileri ağırlar, olaylar durağan bir şekilde sona erer.
On dördüncü olay birimi Halife ve Süheyl'in konuşması şeklinde durağan bir
biçimde başlar. Süheyl, Padişah İmlan'ın kızından bahseder ve Halife ona âşık
olur. Battal Gazi bu kızı almak için yola çıkar ve olaylar coşkunluğa geçer.
Battal Gazi, İmlan'ın ülkesine ulaşır. Bu ülkeye musallat olan devi öldürür, devin
elinde esir bulunan kızları kurtarır. Bundan sonra olaylar coşkunluktan
durağanlığa geçer. İmlan Müslüman olur ve kızını Halife'ye verir. Bartas adında
bir beyin kızını da oğlu Ali’ye alır. Battal Gazi'nin Malatya'ya gelmesiyle olaylar
durağan bir şekilde sona erer.
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On beşinci olay birimi Halife'nin kızı Safiye'nin kaybolmasıyla durağan bir
şekilde başlar. Kızın Rad Cadı tarafından kaçırıldığı anlaşılır ve Battal Gazi kızı
geri getirmek için yola düşer, olaylar coşkunluğa geçer. Battal Gazi, Tamus
perinin yardımıyla Rad Cadı'nın kalesine gider ve onu öldürür. Burada tutsak
olan Halife'nin, Kamer Şah'ın ve Tefanuş'un kızlarını kurtarır. Kızlarına kavuşan
Kamer Şah ve Tefanuş buyrukları altındaki halkla birlikte Müslüman olur. Bu
sırada Hakem adlı biri çıkar ve halifelik iddiasında bulunur, Halife'ye savaş açar
ve Halife'yi yener. Battal Gazi gelir, Hakem ve taraftarlarını yok eder, Halife'yi
kurtarır. Bu olaydan sonra olaylar coşkunluktan durağanlığı geçer. Halife, kızını
Battal Gazi'ye verir. Kanatur, Battal Gazi'ye yalvarır ve vergi vermek koşuluyla
kendisini Kayser yapmasını ister. Battal Gazi Kanatur'un bu isteğini kabul eder
ve olaylar durağan bir şekilde sona erer.
On altıncı olay birimi Battal Gazi'nin Medine'ye yerleşmesi şeklinde durağan bir
biçimde başlar. Rum ülkesinden Osman adında bir Müslüman gelir ve Kayser
Kanatur'un Battal Gazi ile yaptığı antlaşmayı bozduğunu, Kanatur'un büyük bir
ordu topladığını ve Malatya üzerine yürüdüğünü söyler. Bunu duyan Battal Gazi
Malatya'ya doğru yola çıkar ve olaylar coşkunluğa geçer. Kanatur Kayser, Avc
Fireng ile Malatya'yı kuşatır. Kuşatmayı yarmak isteyen Abdülvehhap şehit olur.
Kayser ve askerleri Malatya'ya girer, şehri yakarlar yıkarlar. Bu sırada Battal
Gazi yetişir, Kayser'e saldırır. Battal Gazi'nin ardından Halife de büyük bir ordu
ile yetişir. Battal Gazi ve Halife, Kanatur Kayser’in ordusunu yener. Kayser
kaçar ve Battal Gazi onun peşine düşer. Battal Gazi, Kayser'i Mesihe Kalesi'nde
sıkıştırır. Buradan sonra olaylar durağanlığa geçer. Yorgun düşen Battal Gazi
kalenin önünde biraz uyumak ister. Kayser'in kızı Battal Gazi'yi görür ve ona
âşık olur. Tehlikeli bir durumu haber vermek için bir taşa mektup yazar ve Battal
Gazi'ye doğru atar. Bu taş Battal Gazi'nin ölümüne neden olur. Durumu fark
eden kız kaleden çıkar ve hançerinin üzerine düşüp o da ölür. Fırtına çıkar, çok
şiddetli yağmur yağar, bir bulut gelir ve iki naaş ortadan kaybolur. Battal
Gazi'nin şehadet haberi İslam diyarlarında duyulur, Müslümanlar çok üzülür.
Olaylar durağan bir şekilde sona erer.
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4.1.2. Yineleme Kuralı
Halk anlatıları ayrıntıya inme tekniğinden yoksundur, tasvirler de çok kısadır.
Bu durumda yineleme ihtiyacı ortaya çıkar. Anlatıda ne zaman çarpıcı bir
sahne ortaya çıksa, olayın akışı kesilmeyecek şekilde, sahne yinelenir. Bu
gerilimi arttırırken anlatının boşluklarını da doldurur (Çobanoğlu, 2017, s.
137). Yineleme Kuralı Battalname’de (MN) sıkça ortaya çıkmaktadır. Battal
Gazi'nin düşmanlarını yenip onları Müslümanlığa davet ettiği durumlar
Battalname’de yinelenmektedir. Battal Gazi düşmanını yener, üzerine çıkar,
eşek kuyruğu gibi çil sakalını eline alır, hançerini düşmanının boğazına dayar ve
düşmanına Müslüman olmaya davet eder. Müslüman olan canını kurtarır,
olmayan ise canından olur. Battal Gazi Mamuriye şehrine giderken yolda
babasının katili Mihras'ın kardeşi Şemaseb ile karşılaşır, onu yener ve üzerine
çıkıp Müslümanlığa davet eder: “caʿfer ṣıçradı sinesi (9) üstünde oturdı eşşek
ḳuyruġı gibi çil ṣaḳalın (10) eline aldı ṭolayıp ḫançeri boġazında ḳodı şemâseb
gözin (11) açdı gördi kim üstünde ṭuran caʿferdir dine daʿvet (12) eyledi
şemâseb herzeye başladı gördi ki ḳabiliyyet yoḳ (13) hemândem caʿfer başın
gövdesinden cüdâ ḳıldı” (MN, s. 13 a). Aynı sahne Battal Gazi'nin babasının
katili Mihras'ı yendiği zaman da ortaya çıkar: “atañ ḳanın al diyüp yumruġun
dükdi yâ allâh (2) diyüp bir muşt öyle urdu kim depesünüñ üstüne fi’lhâl (3)
yıḳıldı hemândem sinesine çıḳdı şâhbâz gibi oturup (4) şol eşek ḳuyruġı gibi çil
ṣaḳalın eline aldı daḫı ḥançeri (5) boġazında ḳodı mihrâsebin ʿaklı başına geldi
eydür kimsin (6) caʿfer eydür beni bilmez misin mihrâseb eydür bilmezem caʿfer
eydür ben ḥüseyin (7) ġaziniñ oġluyum adım caʿferdür geldim kim atamıñ ḳanın
(8) şimdi senden alam eger müselmân ulursañ ḳurtulduñ eger yoḳ (9) dirseñ
başını keserüm didi ol melʿun herzeye başladı (10) gördi kim imâna gelmez
mecâl virmeyüp başın gövdesinden cüdâ (11) ḳıldı” (13 a).
Kayser ile Battal Gazi altıncı olay biriminde karşılaşır. Battal Gazi, geceleyin
Kayser’i yatağından alır, bir dağa çıkarır. Burada Kayser’e rüyadaymış hissi
verir, kendini İsa Peygamber olarak tanıtır. Bir gün sonra savaş meydanında
Battal Gazi’nin karşısına çıkmasını, onunla savaşmasını ister ve bu savaşı
kazanacağını söyler. Bir gün sonra Kayser, her türlü engellemeye rağmen
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Battal Gazi’nin karşısına çıkar ve yenilir. Battal Gazi, Kayser’i de sakalından
tutar ve dine davet eder. Daveti kabul etmeyince kellesini keser: “ ḳayṣer daḫı
razı (9) oldı süñü eline aldı seyyide ḥavale ḳıldı geldi kim geçe seyyid ḥażret
saġ (10) ayağın üzengiden çıḳardı bir püşt-pâ öyle urdı kim at saġrı (11) sından
yedi adım yir muʿallaḳ yıḳıldı seyyid atından ṣıçradı ḳayṣeriñ (12) gögsine çıḳdı
ṣaḳalına tükürdi şol eşşek ḳuyruġı gibi ṣaḳalın (13) eline ṭoladı eydür gördiñ mi
ḥâlini ol ʿisa olup ḳamlışaya daḫı gögen (1) ben idim imdi imân ʿarża ḳıl
müselmân ol yoḳsa sen bilürsin (2) ama müselmân olursan seni vilâyetüne
sulṭan ḳılam her kim saña muṭiʿ (3) olmazsa başın alayın didi ḳayṣer eyitdi çoḳ
söyleme ol sen didügiñ (4) olmaz didi ben anı tınmazım didi seyyid eyitdi çün
sen müselmân olmazsın (5) sen cezan budır diyüp başın kesdi elinde ḳayṣeriñ
başı (6) ḫalife bindiği filiñ ayaġı altına tekerleyüvirdi” (146a, 146 b).
Battal Gazi’nin, Kayser'in ordusunu yendiği zaman Kayser’in tacını yere vurması
ve ağlamaya başlaması yinelenir. Battal Gazi babasının intikamını almak için
Mihras'ı ve yanındaki beyleri öldürür. Bunu duyan Kayser çok yüzüdür ve tacını
yere vurur: “ (3) ḥâl şöyle oldı diyü çünkim ḳayṣere nâme yetişdi oḳudılar (4) ḥâli
bildiler tacın yire urdı zârlıḳlar eyledi kim vaṣfa sığmaz” (MN, s. 16 b). Kayser
ordusunun yenildiğini ve oğlu Rebi’nin Müslüman olduğunu duyar: “leşkeriñ
ḫaberi ḳayṣere erişdi ḫaber virdiler oġlı (12) ḥikâyetin bildirdiler işidüb tâcın yere
urdı oġlı (13) feryâd eyledi” (MN, s.27).
Battal Gazi darda kaldığı zamanlarda bir çeşmeye gider, abdest alır ve namaz
kılar. Namazdan sonra ferahlar, içindeki sıkıntılardan kurtulur. Bu durum
Battalname’de sıkça yinelenmektedir. Örneğin Malatya üzerine Kayser bir ordu
gönderir. Battal Gazi tek başına bu ordu ile savaşmaya gider. Yolda bir
çeşmede durur, abdest alır, namaz kılar ve ferahlar: “ol gice (5) irteye degin
gitdi bir çeşme-sâra erişdi atdan indi abdest (6) aldı namâz ḳıldı çün irte
namâzın ḳıldı gitdi” (MN, 20a). Sahte peygamber Babek ile savaşa giderken
Battal Gazi bir çeşmede durur, akşam namazını kılar, uyur. Uyanınca sabah
namazını kılar ve savaşmaya gider: “ez-in canib seyyid ol (4) çeşme-sârda
abdest aldı aḫşam namâzın ḳıldı anda (5) yatdı uyudı çünkim irte oldı ṣubḥ
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namâzın ḳıldı atına (6) süvâr oldı sürdi bir çıḳdı aşaġa naẓar eyledi (7) gördi kim
leşker ḳıyasa gelmez seyyid diledi kim bâbek ḳatına uġrulayın (MN, s. 278 a).
Battalname'de (MN) savaş sahneleri yinelenir. Müslümanlarla gayrimüslimler
karşılaştığı zaman önce teke tek mücadeleler olur. Bu mücadeleler esnasında
Müslüman savaşçılar zor duruma düşer. Tam bu sırada Battal Gazi bir nara
atar, yer gök titrer hatta birbirine değecek gibi olur, düşmanlarının ödü patlar,
sersemler; ardından Battal Gazi meydana girer ve herkesi yener. Meydana
girecek cesaret gösterecek kimse kalmayınca atından iner, atının kolonlarını
düzeltir ve düşman ordusuna karşı saldırıya geçer. Üçüncü olay biriminde
Ahmer, savaş meydanında teke tek karşılaşmalarda Müslümanların bütün
savaşçılarını yener. Son olarak meydana Emir Ömer girer ancak o da Ahmer’e
yenilir. Ahmer, tam Emir Ömer’i öldürceği sırada bir nara atarak meydana Battal
Gazi girer: “emir ʿömer ḳalḳan beraber getürdi ṭayamadı (12) başın ṣavdı atı
başına ṭoḳundı at yıḳıldı hemândem (13) caʿferin ḳararı ḳalmadı ṭurduġı yerden
raʿdvâr bir naʿra (1) ḥayḳırdı aḥmer bile ṣandı kim yer gök birbirine ṭoḳundı
müselmânlar (2) da kâfirler de ne ḳadar adam varsa hep serâsem oldılar” (MN,
s. 32b, 33a). Ahmed Tarran ve yanındaki Müslümanlar Kayser’in ordusu
karşısında iyice bunalırlar. Tam bu sırada Seyyid Battal Gazi yetişir: “seyyid
atından (6) aşaġa indi ḳolanı berkitdi atına bindi bir naʿra urdı ol (7) biñ kişi
ṣandular ki gökler ve yerler birbirine ṭoḳundı ey laʿin (8) ler siz öyle ṣandunuz ki
ayruḳ geleyim uş erişdim didi ḥamle ḳıldı (9)” (91 b). Savaş meydanında Sokrat,
Battal Gazi’nin lalası Tevabil’i yener ve tam Tevabil’i öldüreceği sırada bir nara
atarak meydana Battal Gazi girer. “soḳraṭ melʿûn ḳaḳdı ṭevâbîle bir gürz (13)
urdı elinde ḳalḳan ṭaġıldı ṭevâbîlüñ gürz bağrına - (1) ṭoḳundı atından muʿallaḳ
yıḳıldı soḳraṭ diledi kim ḳılıç birle (2) iki pâre ḳıla ez-in cânib bu yañadan bir
naʿra peydâ oldı ṣankim (3) yerle gök birbirine ṭoḳundı emir ʿömer âh eyledi
eyitdi ol cinni (4) yigitdir erişdi didi bu yaña kâfir leşkeri birbirine baḳışdılar (5)
ṣandılar kim yerle gök birbirne ṭoḳundı kendülerinden gitdiler (6) ḳayṣer ne
ḥikâyetdir diyince seyyid ḥażret erişdi şol yıldırım gibi (7) elinde gürz ile soḳraṭa
şöyle urdı kim ḳalḳan ṭaġıldı (137 a, 137 b).
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Battal Gazi, cenk meydanlarında zaferi kazandığı zaman aynı sahne yinelenir.
Battal Gazi kalpleri söke söke, safları yara yara gelir, alemi ve alemdârı dört
pare eyler. Battal Gazi'nin bu hareketinden sonra düşman askerleri kaçmaya
başlar. Şemmas ve komutasındaki ordu ile karşılaşan Battal Gazi Şemmas’ı
yener: “baṭṭal ġazi naʿra (9) urdı ḥamle ḳıldı çeri birbirine ḳarışdı seyyid ḥażret
çerinüñ (10) yüzin döndürdi kalbleri söke söke ve ṣafları yara yara (11) çıḳa
geldi ḥac-ı peyker ʿalemin akdardı leşker ṣöndi yüz ḳaçmaġa (12) ṭöndiler” (MN,
48 a). Yine başka bir sahnede Battal Gazi, Kayser’in ordusuyla karşılaşır:
“seyyid ḳaṣd-ı ʿalem ḳıldı ḳayṣer gördi kim yetişdi divâne (3) olmış ṣaflar önüne
bıraḳmış söke söke ḳalbleri yara yara ṣafları (4) gelür ḳayṣeri ditreme ṭutdı
eydür ḳomañ ne ṭurırsız didi hemândem (5) nevkâtiñ veziriñ oḳların seyyidiñ
üstüne yıġdılar seyyid ḳalḳan (6) yayıtdı süñüyi ḳayṣer üstüne ṭutdı ḳayṣer gördi
kim uş irdi (7) kendüyi taḥtından aşaġa indi at çekdiler bindi gidivirdi (8) seyyid
ḳayṣere erişemedi süñüyi taḥta urdı getürdi yabana (9) atdı ḳılıç eline aldı
ʿalemi ʿalemdârı çaldı dört pâre eyledi (10) leşker söndi yüz kaçmaġa ṭutdı (MN,
s. 108 a). Battal Gazi, başka bir sahnede Kanatur Kayser’in ordusuyla
karşılaşır: “seyyid anı gördi ʿalem dibine yürüdi ṣaflar söküp ḳalbler (3) yara
ḳayṣeriñ önine çıḳageldi ḳanâtûr ḳayṣer seyyidi gördi (4) âh eyledi ʿavc fireng
seyyidiñ üzerine döndi ḳılıç ḥavale (5) itdi seyyid menʿ itdi geldi kim geçe bir
ḳılıç urdı ʿavc ḳalḳan (6) berâber eyledi

ḳalḳan iki pâre oldı aşağından

depesinden (7) arḳasına dek iki pâre eyledi ḳayṣer anı görüp at başın (8) ṣürdi
gidivirdi seyyid ʿalemi aḳdardı” (MN, 316 b).
Battalname’de (MN) güzel kadınlar için ayın on dördüne benzer sözleri
yinelenir: “gördi kim bir taht ḳurılmış ṭaht üstünde bir maḥbûb (3) lâ-naẓır ṣuret
oturır ayuñ on dördine benzer” (34 b), “nâgâh deyr ṭamından (9) bir maḥbûbe
yüz gösterdi ayuñ on dördüne benzerdi” (63 a), “buracıḳda bir pencere gördi
aşaġa naẓar eyledi gördi kim ḳız (12) taḥt üstünde yatur ayuñ on dördüne
benzer” (112 a), “(12) bir zamandan soñra yine geldi ayuñ on dördüne beñzer
bir ḳız ḳoltuġuna (13) almış geldi” (255 b).
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Battalname'de (MN) Müslümanlığı kabul eden Gayrimüslimlerin Müslüman
oldukları sahneler yinelenir. “(1) ramini çünkim hikâyet bildi göñline imân nûrı
şuʿle virdi (2) parmaḳ getürdi imân-ı ʿarz ḳıldı müselmân oldı” (53 a), “baña
eyitdi gelen baṭṭaldır sincâr degildir firdevsi (8) öldürürse gerekdir sen var aña
yâr ol bu ulu ġazada bulun didi barmak (9) getürdi müselmân oldı” (80 b),
“buraya geldük esîr olduk atalarımızı ḳırdılar bizi oġlan (10) diyü ḳırmadılar
barmaḳ getürüp imân-ı ʿarz ḳıldılar” (84 a), “ol ḳavm anları görüp (8) barmaḳ
getürüp imâna geldiler” (86 a), “(6) sürdi bir kilisâya geldi bir ruhbân ṭaşra çıḳdı
seyyide selâm (7) virdi eyitdi ḫoş geldin yâ seyyid baṭṭal ġazi bu gice
muḥammed (8) muṣṭafa ṣalallâhu ʿaleyhi vessellem düşimde gördim seniñ
gelecek (9) baña bildirdi diyüp barmaḳ getürüp müselmân oldım” (292 a), “ey
pehlûvân yanıldım bir kâfir beni azdırdı didi barmaḳ (2) getürdi müselmân oldı”
(294 b).
Battalname'de (MN) orduların savaş meydanlarına gelişi yoldan bir toz kalkması
ve ordunun ortaya çıkması şeklinde yinelenir: “ez-in cânip bu yaña gördiler kim
ḳarşudan bir toz (9) belürdi toza ḳarşu vardı inkişaf oldı kösler (10) ve
neḳḳareler ve nekirler çalındı ve küffâr leşkeri çıḳa geldi “ (20 a), “bunlar cengde
iken mâlaṭya yolunda toz oynadı (9) yel toz ḳarşu vardı iki şâk oldı içinden
ṭevâbîl çıḳa (10) geldi gördi kim leşker-i küffâr sâf baġlayup ṭurır” (22 b),
“gördiler kim ḳalʿa yolından toz ḳopdı iki biñ kâfir birle (12) çıḳa geldi” (61 b),
“nâgâh toz (7) belürdi toz içinde islâm sancaġı ṭarsus begleri ḥüseyin bin ʿali (8)
çıḳageldi” (73 a), “nâgâh (12) ḳarşudan toz belürdi yel ṭoḳındı toz iki pâre oldı
(13) toz içinden islâm ʿalemi çıḳageldi” (91 a), “malaṭya toz belürdi bir laḥẓadan
(7) toz içinden islâm sancağı ve emir ʿömer on biñ kişi ile (8) çıḳageldi” (105 a),
“götürdi bunlar cengde (2) iken toz peydâ oldı toz içinden yüz biñ kâfir ile süheyl
bin (3) sinbaṭ ve tefânuş fireng ve taryûn rûm beglerinden (4) çıḳageldiler” (105
b), “irte oldı şol ḳuşluḳ vaḳtında toz (1) oynadı baḥtiyâr ḫalife üç yüz biñ
müselmân leşkeriyle çıḳa (2) geldi” (315 b, 316 a).
Battalname'de Hz. Muhammet, Gayrimüslim kızların rüyalarına girer ve onları
Müslüman yapar, Müslüman olan bu kızlardan Battal Gazi ile evlenmelerini
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ister. Kayser’in oğlu Şemmas, Battal Gazi’nin karısı Zeyneb’i kaçırır. Kayser’in
sarayında Zeyneb’i Kayser’in küçük kızı Mehperuz’a emanet ederler. Mehperuz,
Zeyneb’e rüyasında Hz. Muhammet’i gördüğünü söyler. Bu olaydan sonra
Müslüman olduğunu söyleyen Mehperuz, Hz. Muhammet’in bu gece çatıdan
inecek kişiyle evlenmesini istediğini de belirtir ve çatıdan Battal Gazi iner:
“mehperuz eyitdi ḳırk gündür kim resûl (13) ḥażretin sallallâhu ʿaleyhi vessellem
düşümde gördüm ki bu şehîd olan (1) seyyidleri uçmaġa iletürüm didi ben
eyitdim yâ resûlallâh beni bunların (2) birine vir didim eydür ḳırḳ günü ṣay ḳırḳ
günden soñra üzeri (3) nden aşaġa kim inerse seni ben aña virdim didi ben daḥı
ṣaydım (4) ol bu gice tamâm ḳırḳıncı gicedir kim resûl ḥażretin görüp baña
böyle didi (5) imdi ol ḥod ḫâşâ yalan söylemez eger ḥaḳ taʿalanıñ ḥak
peygamberi (6) bu sözi gerçek ise yuḳarda kim varsa insün didi seyyid ḫod (7)
bunları diñledi” (MN, 51a, 51b). Battal Gazi, Tariyun’a esir düşer. zindanda
Battal Gazi’yi gören Tariyun’ın kızı Gülendam, Battal Gazi’ye âşık olur. Bir gece
Gülendam’ın rüyasına Hz. Muhammet girer: “ḳız daḫı düşünde resûl ḥażretin
gördi (2) resûl ḥażret eydür ey gülendâm ben seni baṭṭala viresim gerek senden
iki (3) oġlan ola adı beşir ve nezir olacaktır tiz imdi imâna (4) gel işte ol daḫı
başuñ ucunda ṭurur didi” (MN, s. 113 b).
Battalname’de (MN) Gayrimüslimler, Müslümanlara olan kinlerini dile getirirken
kalıplaşmış ifadeleri yinelerler. Bu ifadelerde bütün Müslüman askerlerin kılıçtan
geçirilmesi, Kabe'nin yakılması, halifenin esir alınıp rezil edilmesi başlıca
dilekleridir: “tamâmet islâm leşkerin ḳılıçdan geçürem ol kaʿbelerin (7) oda
yaḳam baġdâdda ḫalifelerin dutam miskiniñ yüzi (8) ṣuyın yirine getürem” (57
b). “tamâmet müselmânları ḳılıçdan geçürsinler (6) tâ kaʿbe ḳapusuna degin
varsunlar ḫarâb eylesünler kaʿbeʾi oda ursunlar (7) baṭṭalın derisin çıḳarsınlar”
(42 a). “bu ḳadar leşker ile ineyüm ne şâm ḳoyayum ne ḥicâzın (7) ve ne
ḫalifesin dükkelin oda yaḳayum didi” (69 b), “ne baṭṭalı ḳoyam ne ḫalifeʿi (10) ve
kaʿbelerin oda vuram” (233 a).
Battalname'de (MN) Hz. Muhammet, Battal Gazi'nin karşılaşacağı kişilerin
rüyalarına girer. Bu kişilerden Battal Gazi'ye hizmet etmelerini, yardım

100

etmelerini ister. Hz. Muhammet, bu kişilerde konuşurken Battal Gazi için "oğlum
Battal Gazi" ifadesini yineler: “gice resûl ḥażreti düşümde gördüm (5) baña
eydür yâ müheñ hindî ṭur yuḳaru felân yerde oġlum baṭṭal (6) ṭurur var sen daḫı
aña yardım eyle didi “ (58 a). “bir gice ḳatyûn peygamberi (13) düşünde gördi
ḳıyâmet ḳopmış payġamberler evliyâlar ḫazret-i (1) resûlden şefâʿat isterler
ḳatyûn daḫı gelür peygamber şefâ (2) ʿat isteye ḳorlar resûl ṣalllâhu ʿaleyhi
vessellem eydür yâ ḳatyûn (3) benüm oġlum seyyid baṭṭalı tîz ḳapudan çıḳar
elinde müselmân ol” (76 b). “adım rabiʿadır çoḳ zamandır ki medinede
muḥammed türbesinde mücâvir idüm (3) bugün ṣabaḥ vaktinde ravżaʾ içinde
bir âvâz geldi kim yâ rabiʿa tîz (4) ol bu şişeyi oġlum baṭṭala irişdir anuñ
ḫulḳumından geçür kim şifâ (5) bula ve ol zehirden ḫalaṣ bulup ḳurtula didi “
(153 a). “muḥammed muṣṭafa (7) baña eyitdi ağlama irte oġlum baṭṭal gelür ḳâfir
diviñ (8) maḳamın göster ol divi öldürse gerekdir didi “ (188 a). “bugün allâh
taʿâlanıñ sevgili yâri (10) resulullâh ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem düşümizde bize
ḫaber virdi kim (11) oġlum seyyid baṭṭal ġazi gelür anıñ emrine muṭiʿ munḳad
(12) olun” (266 a).

4.1.3. Üçleme Kuralı
Yineleme hemen hemen her zaman üç sayısına bağlıdır (Çobanoğlu, 2017,
s. 137). Battalname'de Battal Gazi üç defa çok tehlikeli bir şekilde ölüm tehlikesi
geçirir. İlkinde Ukba Kadı, çok güçlü bir zehirle Battal Gazi'yi zehirler. Bu zehre
karşı Malatya’dakiler Halife'den panzehir isterler. Halife panzehiri yollar ancak
Ukba Kadı yolda panzehiri taşıyan elçiyi yakalatır ve öldürtür. Battal Gazi, tam
öleceği sırada Hz. Muhammet'in mezarına komşu olan ihtiyar bir kadın bir ses
duyar ve bu ses ona kendisine verilecek olan panzehiri Malatya'daki Battal
Gazi'ye götürmesini söyler. Karıcık, panzehiri alır, Malatya'ya götürür, Battal
Gazi’yi iyileştirir. İkinci ölüm tehlikesinde Battal Gazi, Tariyun'a esir düşmüştür.
Kayser, Tariyun'dan Battal Gazi'yi yakarak öldürmesini ve küllerini kendisine
göndermesini ister. Bu sırada Tariyun'ın kızı Gülendam, Battal Gazi'ye âşık olur.
Battal Gazi, Gülendam'ın yardımıyla zindandan kurtulur. Zindanda ölmüş olan
birisine Battal Gazi'nin kıyafetlerini giydirirler ve Tariyun, Battal Gazi sanarak bu
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insanın yakar. Üçüncü ölüm tehlikesinde Battal Gazi Rum ülkesindedir. Burada
Arakil Kayser'in kızı Ketayun'a âşık olur ve onu kaçırır. Amacı onunla
evlenmektir. Ketayun bir hile ile Battal Gazi'yi yakalatır. Arakil Kayser, Battal
Gazi'yi idam ettirmek ister. Veziri buna karşı çıkar. Battal Gazi'nin kanı toprağa
karışır, bu topraktan ot çıkar, bu otu koyunlar yer, bu koyunun sütünü içen ve
etini yiyen insanlar yine Battal Gazi gibi olurlar, der. Bu nedenle Battal Gazi’nin
idam edilmesini istemez. Geçmişte de böyle birinin çıktığını ve atalarının onu
cehennem kuyusuna attığını söyler. Arakil Kayser bu teklifi kabul eder ve Battal
Gazi'yi cehennem çukuruna atarlar. Bu çukurda yılanlar şahı Yemliha ile
karşılaşan Battal Gazi bir ejderhanın yardımıyla bu çukurdan kurtulur.
Battalname’de (MN), Battal Gazi gayrimüslimleri yener ve yendiği bu kişileri
İslamiyet'e davet eder. Bu davet sahnelerinin üç tanesinde gayrimüslimler eşek
kuyruğu sakallı olarak betimlenir. Bu eşek kuyruğu sakallı kişiler İslamiyet’i
kabul etmez ve Battal Gazi bunların başlarını keser: “süñü caʿfere irdi yerin ṭutdı
çekdi süñüyi elinden (6) aldı laʿin elin ova ḳaldı geldi kim geçe iki baġrın arasına
(7) bir gürz öyle urdı kim iki ayaġı üzengüden ḳopdı depesi (8) üstinde muʿallak
yıḳıldı caʿfer ṣıçradı sinesi (9) üstünde oturdı eşşek ḳuyruġı gibi çil ṣaḳalın (10)
eline aldı ṭolayıp ḫançeri boġazında ḳodı şemâseb gözin (11) açdı gördi kim
üstünde ṭuran caʿferdir dine daʿvet (12) eyledi şemâseb herzeye başladı gördi ki
ḳabiliyyet yoḳ (13) hemândem caʿfer başın gövdesinden cüdâ ḳıldı” (13 a).
“caʿfer gördi kim ḥâl ayrıḳtı kendü kendüne (13) eydür hüner göstermek
gerekdir didi dört yaña baḳdı gördi kim (1) tenhadır hâ atañ ḳanın al diyüp
yumruġun dükdi yâ allâh (2) diyüp bir muşt öyle urdu kim depesünüñ üstüne
fi’lhâl (3) yıḳıldı hemândem sinesine çıḳdı şâhbâz gibi oturup (4) şol eşek
ḳuyruġı gibi çil ṣaḳalın eline aldı daḫı ḥançeri (5) boġazında ḳodı mihrâsebin
ʿaklı başına geldi eydür kimsin (6) caʿfer eydür beni bilmez misin mihrâseb
eydür bilmezem caʿfer eydür ben ḥüseyin (7) ġaziniñ oġluyum adım caʿferdür
geldim kim atamıñ ḳanın (8) şimdi senden alam eger müselmân ulursañ
ḳurtulduñ eger yoḳ (9) dirseñ başını keserüm didi ol melʿun herzeye başladı
(10) gördi kim imâna gelmez mecâl virmeyüp başın gövdesinden cüdâ (11)
ḳıldı” (15 a, 15 b), “ḳayṣer daḫı razı (9) oldı süñü eline aldı seyyide ḥavale ḳıldı
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geldi kim geçe seyyid ḥażret saġ (10) ayağın üzengiden çıḳardı bir püşt-pâ öyle
urdı kim at saġrı (11) sından yedi adım yir muʿallaḳ yıḳıldı seyyid atından ṣıçradı
ḳayṣeriñ (12) gögsine çıḳdı ṣaḳalına tükürdi şol eşşek ḳuyruġı gibi ṣaḳalın (13)
eline ṭoladı eydür gördiñ mi ḥâlini ol ʿisa olup ḳamlışaya daḫı gögen (1) ben idim
imdi imân ʿarża ḳıl müselmân ol yoḳsa sen bilürsin (2) ama müselmân olursan
serni vilâyetüne sulṭan ḳılam her kim saña muṭiʿ (3) olmazsa başın alayın didi
ḳayṣer eyitdi çoḳ söyleme ol sen didügiñ (4) olmaz didi ben anı tınmazım didi
seyyid eyitdi çün sen müselmân olmazsın (5) sen cezan budır diyüp başın
kesdi” (146 b, 147 a).
Battalname'de Hz. Muhammet, üç defa Battal Gazi'nin evlemesini sağlar. İlkinde
Battal Gazi, Zeyneb'i görür ve ona âşık olur. Hz. Muhammet, Emir Ömer'in
düşüne girer ve Battal Gazi ile Zeyneb'i evlendirmesini ister. İkincisinde Hz.
Muhammet Kayser'in kızı Mehperuz'un rüyasına girer ve onu Battal Gazi'ye
verdiğini söyler. Üçüncüsünde ise Battal Gazi esirdir. Battal Gazi’yi esir alan
Tariyun'ın kızı Gülendam rüyasında Hazreti Muhammet'i görür. Hz Muhammet,
Gülendam’dan Battal Gazi ile evlenmesini ister.
Battalname'de ihtiyar bir karıcık vardır. Bu karıcık üç kez Battal Gazi'ye ve
arkadaşlarına zor durumlarda yardım eder. Birinci yardımı Battal Gazi'nin
arkadaşlarına Rum ülkesinde yapar. Rum ülkesinde Battal Gazi'yi yakalamak
için sıkı tedbirler alınmıştır. Arkadaşları Battal Gazi'nin arkasından gelirler ancak
bu sıkı tedbirlerden dolayı çok zor duruma düşerler. Tam bu sıkışıklık anında bir
karıcık çıkar ve Battal Gazi'nin arkadaşlarına yardım eder, onları Battal Gazi'ye
ulaştırır: “ḫudavende bir ʿacayib gördük ḥazretüñ (3) ardınca gelürdik bu yolda
çerileri gördük gene döndük (4) geçemedik nâgâh bir ḳarıcıḳ çıḳageldi seccade
elinde ʿaṣa bize eydür (5) dönüñ sizi seyyide ileteyüm bizi aldı işbu ṭarafa
getürdi kendüzi (6) ġaʿib oldı” (95 b).
Karıcık, ikinci yardımı Battal Gazi'ye yapar. Ukba Kadı, zafer sonrası Emir
Ömer'in verdiği bir toyda Battal Gazi'yi, Battal Gazi'nin lalası Tevabil'i ve
Abdurrahman'ı zehirler. Tevabil ve Abdurrahman ölür. Battal Gazi de ölüm
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döşeğine düşer. Halife’den panzehir isterler. Halife panzehiri verir ancak Ukba
panzehiri Battal Gazi'ye götüren elçiyi yakalar ve panzehiri alır. Malatya'da
Battal Gazi ölmek üzeredir. Ukba, bu durumu Kayser'e bildirir. Kayser, bir ordu
ile Malatya üzerine sefere çıkar. Bunu duyan Malatya'dakiler telaşa kapılır.
Gazilerden Muhammet bin Felah, bu durumdan çok bunalır ve Malatya'dan
dışarıya çıkar, bir ağacın altına oturur. Burada kendi kendine ağlarken omzunda
seccade ile bir karıcık çıkagelir. Muhammet'ten kendisini Battal Gazi'nin yanına
götürmesini ister. Muhammet onu Battal Gazi'nin yanına götürür. Karıcık bir dua
eder, Battal Gazi gözlerini açar. Ardından elindeki şişeden Battal Gazi'ye içirir.
Battal Gazi zehri kusar. Şişenin dibindeki son damlaları Battal Gazi'nin başına
ve yüzüne sürer. Battal Gazi'nin zehrin etkisiyle dökülmüş olan saçları ve sakalı
yeniden çıkar.
Karıcık üçünü yardımı Battal Gazi’ye ıssız bir adada yapar. On birinci olay
biriminde Battal Gazi, ıssız bir adada çaresiz kalır ve bu sırada karıcık gelir ve
Battal Gazi’ye üçüncü defa yardım eder. Ukba Kadı'nın oğlu Velid, Battal Gazi'yi
kandırır. Kendini inançlı bir Müslüman kılığına sokar ve zorda kalan
Müslümanlara Battal Gazi'nin yardım etmesini ister. Battal Gazi, Velid'le birlikte
yola çıkar. Bir gemiye binerler ve bir müddet sonra bir adaya çıkarlar. Battal
Gazi namaz kılarken Velid gemiye biner ve adadan uzaklaşır. Battal Gazi
çaresiz kalır ve Allah'a dua eder. Bu sırada bir karıcık çıkagelir ve Battal Gazi'ye
neden böyle gafil davrandığını sorar. Ardından ona yemek verir ve Battal Gazi
alır Hızır Peygambere götürür. Hızır Peygamber, Battal Gazi'ye burada birçok
nasihatte bulunur ve üç tane ok verir. O okların ileride çok ihtiyaç duyduğu
anlarda kullanacağını söyler. Battal Gazi'ye Hızır Peygamber tarafından verilen
bu üç ok da üçleme kuralına dahildir. Battal Gazi bu üç oku üç cadıyı
öldürmekte kullanır. Kayser, Battal Gazi yi yenmek için cadılardan yardım ister.
Guzende adlı cadıyla Battal Gazi savaşmaya başlar. Guzende, bir büyü yapar
ve Battal Gazi'yi ateşler içinde bırakır. Battal Gazi, Hızır Peygamber duasını
okur ve kurtulur. Hızır Peygamber’in verdiği okla Guzende Cadı'yı öldürür. Hilal
Cadı, Battal Gazi’nin oğullarını ve Kayser’in oğlu Tekfur’u kaçırır. Battal Gazi,
Hilal Cadı’nın bulunduğu yere gider ve aralarında büyük bir savaş başlar. Hilal
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Cadı göğe doğru yükselir ve büyü yapmaya başlar. Battal Gazi ikinci okla Hilal
Cadı’yı yaralar, büyüsünü bozar ve ardından da öldürür. Halife’nin, Tefanuş’ın
ve Kamer Şah’ın kızlarını Rad Cadı kaçırır. Battal Gazi, Tamus Peri’nin
yardımıyla Rad Cadı’nın kalesine gider ve savaşmaya başlarlar. Rad Cadı,
sihre başlar. Battal Gazi İsm-i Azam duasını okur ve ardından üçüncü okla Rad
Cadı’yı öldürür.
On üçüncü olay biriminde Babek adında sahte bir peygamber çıkar. Bu kişi
şeytanla iş birliği yapmaktadır. Halife'nin üzerine gönderdiği orduları yener ve
Halife'yi Bağdat'tan atar, Battal Gazi'nin oğlunu ve yârenlerini esir eder. Etrafına
binlerce insan toplar. Battal Gazi, Bağdat'a gelir. Babek ile meydanda üç defa
vuruşurlar. Battal Gazi, Babek'e vurur ve Babek'in bir kılına dahi zarar gelmez.
Aynı şekilde Babek vurur, Battal Gazi'nin bir kılına dahi zarar gelmez. Battal
Gazi ve Babek arasında geçen mücadele bu şekilde üç defa yinelenir.
Sekizinci olay biriminde Battal Gazi, aslında bir Hristiyan olan ve Kayser'e
casusluk yapan ancak hileyle Halife'nin yanına sokulmuş ve kadılık makamına
yükselmiş Ukba Kadı ile mücadele eder. Bu mücadelede Battal Gazi üç defa
Ukba'yı ele geçirir. Birincisinde bir kadın kılığına girer ve Ukba Kadı'yı kandırır.
Baş başa kalınca Ukba Kadı'yı güzelce döver. İkincisinde Kayser, Ukba'yı gizli
bir yere saklar ve tedavi ettirir. Battal Gazi burayı öğrenir ve bu sefer de hekim
kılığında buraya girer, Ukba'yı çok fena bir şekilde yine döver. Üçüncüsünde
Kayser çok korunaklı bir çadır yaptırır ve Ukba'yı burada tedavi ettirir. Battal
Gazi yine bir oyunla buradaki askerleri başka bir yere gönderir ve Ukba Kadı'nın
derisini yüzer.
Battal Gazi, on ikinci olay biriminde oğullarını kurtarmak için uzun bir yolculuğa
çıkar. Bu yolculukta yolu güzel bir diyara düşer. Bu diyarda üç kubbe görür.
Battal Gazi bu üç kubbenin önüne gelince kubbeler açılır ve üç kubbeden üç pir
çıkar. Pirler, Battal Gazi'ye büyük saygı gösterirler. Dua ederler ve gökten üç
sofra iner, yerler, içerler: “bir dem teferrüç eyledi bir bu yaña çıḳageldi gördi kim
bir ḫûb (2) ṣaḥra ortasında bir ulu aġaç budaḳları âsmâna irişmiş ol aġa (3) cın
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altında üç ḳıpḳızıl altundan ve bir ḳubbesi aḳ gümüşden (4) ve bir ḳubbesi
zümrüdden ve bir ḳubbesi aḳ maʿcundan seyyid bunları gördi (5) ne ʿaceb ḳıldı
sürdi aşaġa indi gördi kim birçoḳ bıñar (6) âbdest aldı namâz ḳıldı seyyid hûb
âvâzıyla ḳurân oḳudı nâgâh (7) ol kubbeler açıldı içinden üç pir-i nuranî
çıḳageldi seyyide selâm (8) virdiler seyyid bunların selâmın aldı” (MN, 265 b).

4.1.4. Bir Sahnede İki Kuralı

Bütün anlatıcı boyunca sadece iki kişinin aynı sahnede ortaya çıkmasıdır. Bu
kural zıtlık kuralını tamamlamaktadır. İki aynı zamanda ortaya çıkan en yüksek
kişi sayısıdır (Çobanoğlu, 2017, s. 137).
Birinci olay biriminde ilk sahnede Hazreti Muhammet ile Abdülvehhap, ikinci
sahnede Hüseyin Gazi ile Mihras ortaya çıkar. İkinci olay biriminde ilk sahnede
Battal Gazi ile Abdüsselam, ikinci sahnede ise Battal Gazi ile Mihras ortaya
çıkar. Üçüncü olay biriminde Kayser'in ordusu ile Malatya'daki Müslümanlar
karşı karşıya gelir. Meydanda bire bir mücadeleler olur. Bu sahnede Ahmer ile
Battal Gazi karşı karşıya gelir. Dördüncü olay biriminde Battal Gazi ile Kayser'in
oğlu Şemmas çatışır.
Beşinci olay biriminde ilk durak noktasından Battal Gazi, Kayser’le ikinci durak
noktasında Mihran ile çatışır. Üçüncü durak noktasında Battal Gazi Tarsus'a
saldıran Sinbad ile mücadele eder ve onu yener, kalesini yerle bir eder.
Dördüncü durak noktasında Battal Gazi, Müslümanları eziyet ederek öldürmek
isteyen Gazban'ı yener. Battal Gazi beşinci durak noktasında Aliyün'ü öldürür.
Battal Gazi altıncı durak noktasında Katyun adlı bir padişahla mücadele eder.
Yedinci durak noktasında Battal Gazi, Firdevs Şah ile savaşır. Sekizinci durak
noktasında Battal Gazi, Mıştiran Kalesi komutanı Kelb ile mücadele eder.
Dokuzuncu durak noktasında Battal Gazi, Kayser ile çatışır.
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Altıncı olay biriminde ilk sahnede Battal Gazi ile Tariyun ortaya çıkar. Tariyun,
Battal Gazi’yi öldürdüğü sanır ancak Battal Gazi onu kandırmıştır. İkinci
sahnede Battal Gazi ile Akratis ortaya çıkar. Akratis’in ordusu ile Müslümanlar
karşı karşıya gelir. Bire bir mücadelede Akratis, herkesi yener. Battal Gazi’nin
lalası Tevabil’i öldüreceği sırada meydana Battal Gazi girer ve onu yener. Son
sahnede Kayser, çok büyük bir ordu toplar ve Malatya üzerine sefere çıkar. Kılık
değiştiren Battal Gazi, Kayser’in ordusuna büyük kayıplar verdirir. Son olarak
meydanda Kayser ile Battal Gazi teke tek savaşır ve Battal Gazi, Kayser’i
öldürür.
Yedinci ve sekizinci olay birimlerinde Battal Gazi ile Ukba Kadı ortaya çıkar.
Ukba Kadı, aslında bir Hristiyan’dır, hile ile Müslüman gibi görünüp Halife’nin
yanına sızmış ve kadılık makamına yükselmiştir. Tek amacı Kayser’e hizmet
etmek ve bütün Müslümanları yok etmektir. Yedinci olay biriminde Battal
Gazi’yi, Battal Gazi’nin lalası Tevabil’i, Abdurrahman’ı ve son olarak da Halife’yi
zehirler ve sadece Battal Gazi kurtulur, diğerleri ölür. Sekizinci olay biriminde
Ukba Kadı, bir hile ile Abdülvehhab'ı ve ardından da Battal Gazi'yi öldürmeyi
planlamaktadır. Battal Gazi bu plana izin vermez, Ukba'nın kurduğu bütün
tuzakları yok eder. En sonunda da Ukba'yı derisini yüzerek öldürür.
Dokuzuncu olay biriminde Battal Gazi, Hindistan'da bir putperest padişah olan
ve oradaki Müslümanlara eziyet eden, Hz. Ali'nin oradaki Müslümanlara hediye
ettiği ak fili zorla ele geçiren Heylan adlı padişah ile savaşır ve onu yener.
Onuncu olay biriminde Battal Gazi, Arakil Kayser ile mücadele eder. Arakil
Kayser, Battal Gazi'yi esir alır ve onu cehennem çukuruna attırır. Battal Gazi'nin
yokluğunu fırsat bilerek büyük bir ordu ile Malatya üzerine sefere çıkar.
Malatya'daki Müslümanları çok zor durumda bırakır. Müslümanların en zor
anında Battal Gazi yetişir ve Arakil Kayser'i yener.
On birinci olay biriminde Esatur Kayser, Müslümanlara karşı düşmanlıklar
yapar. Battal Gazi de Esratur Kayser'e karşı harekete geçer. Kayser'i yener.

107

Esatur Kayser, Battal Gazi'yi yenmek için cadılardan yardım ister ancak Battal
Gazi yardıma gelen cadıları da yener. Esratur Kayser Battal Gazi'nin
büyüklüğünü kabul eder ve vergi vermek, esir tuttuğu Müslümanları serbest
bırakmak şartıyla anlaşır.

On ikinci olay biriminde durak noktalarında Battal Gazi ve Falikrat, Battal Gazi
ve Esatur Kayser, Battal Gazi ve Padişah Asced, Battal Gazi ve canavarların
padişahı Harsan ile kıl barakların padişahı Anuk, Battal Gazi ve Hilal Cadı
ortaya çıkmıştır.
On üçüncü olay biriminde şeytanla iş birliği yapan Babek adında bir şahıs
ortaya çıkar ve kendisinin peygamber olduğunu iddia eder. Müslümanların
üzerine yolladığı kuvvetleri bertaraf eder ve kendine bağlar. Etrafında kötü,
uğursuz kişiler toplanır. Bu kişilerle birlikte Halife'yi yener ve Bağdat'tan atar. Bu
olaydan sonra iyice güçlenir ve kimse onu durduramaz. Babek'i durdurma
görevi Hızır Peygamber tarafından Battal Gazi'ye verilir ve Battal Gazi Babek ile
mücadeleye başlar.
On dördüncü olay biriminde Battal Gazi Halife'ye ve oğluna kız almak için
padişah İmlan'ın ülkesine gider. Burada bir dev bu kızlar ve daha birçok kızı
kaçırmıştır. Bu dev aynı zamanda ülkede büyük zarar vermektedir.
On beşinci olay biriminde Battal Gazi, Rad Cadı'nın kaçırdığı Halife’nin kızını
bulmak için yola düşer. Battal Gazi'nin yokluğunu fırsat bilen Hakem adlı bir
şahıs halifelik iddiasında bulunur ve yanına topladığı taraftarlarıyla Halife'yi
yener. Halife Allah'a yalvarmaya başlar. Tam bu sırada Battal Gazi gelir,
Hakem'i ve taraftarlarını yener. Halife'yi tekrar makamına oturtur.
On altıncı olay biriminde Battal Gazi ile Kanatur Kayser ortaya çıkar. Kayser,
Battal Gazi ile vergi vermek ve Müslümanlara saldırmamak şartıyla bir anlaşma
yapmıştır. Ancak bu antlaşmayı bozar. Battal Gazi'nin Medine'de bulunmasına
fırsat bilip Malatya'ya saldırır. Bunun üzerine Battal Gazi harekete geçer.
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4.1.5. Zıtlık Kuralı
Halk anlatısında her zaman kutuplaşma vardır. Bu temel zıtlık epik
yapısının

önemli

kuralıdır.

başkahramanlarından özellikleri

Zıtlık
ve

eylemleri

kuralı

halk

başkahramana

anlatısının
zıt

olma

gereksinimiyle belirlenen diğer bireylere kadar etkili olur (Çobanoğlu, 2017, s.
137). Battalname’de anlatı boyunca Battalgazi; Müslümanlara ya da insanlara
düşman, zalim, zorba, hileci, iki yüzlü, kötü, korkak, düzenbaz, çıkarcı kişilerle
çatışır.
Bütün bu çatışmaların olacağı birinci olay biriminde Cebrail tarafından Hz.
Muhammet'e haber verilir. Hz. Muhammet’e Abdülvehhap Rum ülkesinden
bahseder ve Hz. Muhammet bu ülkenin fethedilmesini diler. Bu sırada Cebrail
gelir ve bu ülkenin Cafer yani Battal Gazi tarafından fethedileceğine dair vahiy
getirir: “resûl-ı ḥażretiñ mübârek ḥaṭırı (7) rûma meyl eyledi şol saʿat cebrâ՚il
emîn geldi (8) ḥażret vahiy getürdi eyitdi yâ resûlallâh ḫâlık-ı ʿâlem (9) celle
celele selâm virdi çünkim benüm resûlüm mübârek ḫaṭırı (10) rûma meyl eyledi
ben daḫı ol vilâyeti ümmetime rûzi (11) ḳılam didi gerekdir kim deyrleri yıḳalar
yirine mescid ve medrese (12) yapalar çün ḥükm-i risâlet tamâm oldı iki yüz
yıldan (13) sonra bir yigit uzun boylu ḥûb yüzlü buġday añlu kendü mülkünden (1) şehr-i malaṭyada adı caʿfer ola pehlûvânlıḳda (2) ḥamza beraber ola didi dört
kitâbı yâd kıla ʿayyarlıḳda (3) ʿömer ve ümmiyyeden ziyâde ola yaluñuz yürici
ola çün âvazca (4) bir nesne oḳıya hava yüzindeki ḳuşlar mizândan yire döküle
(5) didi ol vilâyeti küşâde ḳıla gelüp deyrleri yıḳa yirlerine (6) mescid ve medrese
yapa istanbulıñ ḳapusın ol aça keşişler (7) cigerin ḳan eyleye” (MN, 2a, b).
İkinci olay biriminde Battal Gazi İslam düşmanı, kötü ve zalim bir tip olan aynı
zamanda babasını öldüren Mihras ile çatışır. Battal Gazi, üçüncü olay biriminde
Malatya'ya ele geçirip yakıp yıkmayı amaçlayan Ahmer ile çatışır. Dördüncü
olay biriminde bir ordu ile Malatya üzerine gelen Şemmas ile karşı karşıya gelir.
Beşinci olay biriminde Battal Gazi sırasıyla Kayser'le, Mihran'la, Sinbad'la,
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Gazban'la, Aliyün ve Dehyan'la, Katyun'la, Firdevs'le, Kelb'le mücadele eder.
Kelb, Müslüman olur ve canını kurtarır.
Altıncı olay biriminde Battal Gazi, Müslümanlara zulmeden Tariyun ile çatışır.
Müslümanları kurtarır. Ardından Kayser’in güçlü bir komutanı olan Akratis ile
mücadele eder ve onu yener. Son olarak çok büyük bir ordu ile Malatya üzerine
sefere çıkan Kayser ile mücadele eder. Kılık değiştirir ve Kayser’in ordusuna
büyük kayıplar verdirir. Son olarak da bire bir savaşta Kayser’i öldürür,
Kayser’in ordusunu bozguna uğratır.
Yedinci ve sekizinci olay birimlerinde Battal Gazi ile Ukba Kadı çatışır. Ukba
Kadı; hilekâr, ikiyüzlü, düzenbaz, münafık bir tipi temsil etmektedir. Aslında
Hristiyan olmasına rağmen Müslüman gibi görünmüş, Halife’nin yanına
sokulmuş, kadılık makamına kadar yükselmiştir. Her şeyiyle Kayser'e hizmet
etmektedir. Battal Gazi'yi, Halife'yi, Tevabil'i, Abdurrahman'ı zehirler. Halife,
Tevabil

ve Abdurrahman bu zehir yüzünden ölür. Halife'nin Battal Gazi'ye

gönderdiği panzehiri yok eder. Abdülvehhap ve Battal Gazi'ye iftira atarak onları
Halife'ye öldürtmek ister. Battal Gazi, Ukba Kadı’yla yaptığı uzun bir
mücadeleden sonra onu yener.
Battal Gazi, dokuzuncu olay biriminde Emir Ömer ve karısının kızlarını
vermeleri karşılığında istediği ak fili almak için Hindistan'a gider. Hindistan'da ak
filin sahibi bir putperest olan Heylan adlı padişahtır. Hz. Ali, Hindistan'a gelmiş
ve ak filin üzerinde buradaki putperestlerle savaşmıştır. Ardından ak fili buradaki
Müslümanlara hediye etmiştir. Heylan'ın babası ak fili zorla Müslümanlardan
almıştır. Babasından sonra tahta oturan Heylan, Müslümanlara zulmetmektedir.
Battal Gazi Hindistan'a gelir, Müslümanlara yardım eder, Heylan'ı yener.
Onuncu olay biriminde Battal Gazi ile Arakil Kayser çatışır. Kayser'in amacı
önce Battal Gazi'yi ardından da Müslümanları yok etmektir. Battal Gazi,
Kayser'e esir düşer. Kayser, Battal Gazi'yi cehennem çukuruna attırır. Bu ilk
hedefine ulaştıktan sonra ordularını toplar ve Malatya üzerine yürür. Bu büyük
ordu karşısında Malatya'dakiler zor durumda kalır. Halife yardıma gelir ancak bu
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yardım da yeterli olmaz. Müslümanların en zor durumunda Battal Gazi
cehennem kuyusundan kurtulur ve Malatya'ya gelir. Arakil Kayser'in ordusunu
yener.
On birinci olay biriminde Battal Gazi, Esatur Kayser ile çatışır. Esatur Kayser,
Müslümanlara karşı düşmanca hareketlerde bulunmaktadır. Battal Gazi ona
karşı harekete geçer ve Esatur Kayser'i yener. Esatur, Battal Gazi'nin şartlarını
kabul ederek Battal Gazi'yle bir anlaşma imzalar.

On ikinci olay biriminde Battal Gazi, Kayser'in kızına kanarak Hristiyan olan
Abdülvehhap ile çatışır ve onu tekrar Müslüman yapar. Battal Gazi, Kayser'in
komutanı Falikrat'a esir düşer, zorlu bir uğraştan sonra kurtulur. Oğullarını
kurtarmaya giderken canavarların padişahı Harsan ile kıl barakların padişahı
Anuk'ı öldürür ve onların kılığına girer. Battal Gazi, bu olay biriminde Guzende
Cadı'nın

kardeşi

Hilal

Cadı'yı

öldürür

ve

Müslümanları

bu

cadının

kötülüklerinden kurtarır.
On üçüncü olay biriminde Battal Gazi, Babek adında sahte bir peygamber ile
çatışır. Babek, peygamber olduğu iddiasındadır ve şeytanın yardımıyla bu
iddiasını doğrulamak için mucizeler gösterir. Babek'e inanan insanlar İslamiyet’i
terk edip onunla hareket etmeye başlar. Hızır Peygamber bu sahte peygamberi
yok etmesini ister. Battal Gazi, sahte peygamber Babek'i ve ona inanıp
İslamiyet'i terk edenleri yok eder.
On dördüncü olay biriminde Battal Gazi, Padişah İmlan'ın ülkesinde bir dev ile
çatışır. Bu dev ülkedeki kızları kaçırır, ülkeye ve ülkede yaşayan insanlara
büyük zararlar verir. Battal Gazi bu devir öldürür, kızları kurtarır. Bu olay üzerine
padişah ve ülkesi Müslüman olur.
On beşinci olay biriminde Battal Gazi halifelik iddiasında bulunan Hakem ile
çatışır. Hakem, Battal Gazi'nin yokluğunu fırsat bilerek Bağdat'a saldırır.
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Halife'yi yener ve Bağdat'a girer. Tam Halife'yi ele geçireceği sırada Battal Gazi
yetişir ve Hakem ve taraftarlarını bozguna uğratır.
On altıncı olay biriminde Battal Gazi ile Kanatur Kayser çatışır. Kanatur, Battal
Gazi'ye Müslümanlara saldırmayacağına, her yıl düzenli olarak vergi vereceğine
dair söz vermiştir. Bunun üzerine Battal Gazi de Medine'ye gitmiş ve kendisini
ibadete vermiştir ancak Kanatur sözünde durmaz ve büyük bir ordu toplayıp
Malatya'ya saldırır.
4.1.6. İkizler Kuralı
İki kişi aynı rolde ortaya çıktığında, bunların ikisinin de küçük ve zayıf
olarak betimlendiğini gözlemleyebiliriz. Bu iki tip yakından ilişkili iki kişi,
“Zıtlar Kuralı”ndan uzaklaşarak “İkizler Kuralı”nın etkisi altına girer. “İkizler”
kelimesi burada geniş anlamda ele alınmalıdır. Bu, hem gerçek ikizler
hem de aynı rolde aynı olan iki kişi anlamına da gelebilir (Çobanoğlu,
2017, s. 137).
Battalname'de olay birimlerinde Battal Gazi'nin Müslümanlığa davet etmesi ile
Müslümanlığı kabul eden kişiler vardır. Bu kişiler Müslüman olduktan sonra
İslamiyet'e hizmet etmişler ve Gayrimüslimlerle savaşmışlardır. İslamiyeti kabul
eden bu kişiler ikizler kuralının etkisindedir. Battal Gazi babası Hüseyin Gazi'nin
intikamını almak için Mihras'ın olduğu yere gider, Mihras ve yanındakileri
öldürür. Kayser, Mihras'ın intikamını almak için bir ordu gönderir. Bu orduda
Kayseri'nin küçük oğlu Rebi de vardır. Battal Gazi, Rebi'yi esir alır ve
Müslümanlığa davet eder. Rebi daveti kabul eder ve Müslüman olur. Kayser,
büyük bir orduyu Malatya üzerine gönderir. Bu orduyu kumanda eden çok güçlü
ve zeki bir komutan olan Ahmer; Battal Gazi'ye yenilir, onun daveti ile
müslüman olur.
Battalname'de sonradan Müslüman olan ancak münafıklığa devam eden,
Müslümanları arkadan vuran kişiler de İkizler Kuralı'nın etkisindedir. Battal Gazi,
Kelb’in oğlunu esir alır. Oğlan Müslüman olur ve canını kurtarır. Battal Gazi, bu
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oğlana İsmail adını koyar. Oğlanı babası Kelb’in yanına gönderir, amacı oğlanı
kullanıp Kelb’i tuzağa düşürmektir ancak oğlan babasının yanına gidince her
şeyi anlatır. Müslüman oldum diyerek Battal Gazi’yi kandırdığını söyler: oğlanı
atasın ḳatına viridi (9) oġlan vardı atasın ḳatına külâhın yere urdı eydür ey (10)
baba ḳanı ol ḳırḳ ḳul veya ḫayz ve ḳırḳ ruhbân kelb eydür noldılar (11) oġlan
eyitdi dükkelisin baṭṭal ḳılıçdan geçirdi şimdi geldi zevraḳa (12) birle kendüsi
ruhbân ṣurete ḳoymış ben hile itdim ḳurtuldım dinine girdim (13) beni viridi var
ataña şöyle digil ola kim baban müselmân ola didi” (99 a). Ukba Kadı da
Müslüman gibi görünen ancak aslında bir Hristiyan olan ve Kayser’e hizmet
eden münafık bir tiptir. Battal Gazi, bir savaşta Kayser’in oğlu Şemun’ı,
Kayser’in önde gelen komutanları Tariyun’un oğlanları Kasura ve Kalun’ı
yakalar. Mahkeme kurulur ve Battal Gazi bunların boyunlarının vurulmasını
ister. Bu sırada Ukba olaylara müdahale eder ve bunların haraç karşılığında
salıverilmelerini sağlar: “seyyid eyitdi tiz bunlarıñ boyunların uruñ (5) didi meğer
anda bir kazı vardı ḫalife ḳatında hürmetlü idi (6) uġrulayın din ṭutardı adı ʿuḳba
idi ayaġ üzere ṭuru (7) geldi seyyide teferrüc eyledi eydür hele yâ seyyid bunları
baña ıṣmarla naṣiḥât (8) ḳılayın ola ki müselmân olalar didi seyyid ḥoş ola didi
ʿuḳba (9) melʿûn ol altı kişiyi evine iletdi ḫalvet ḳıldı öñlerine (10) ṭaʿam getürdi
yidiler ʿuḳba eyitdi ben daḫı mesiḥiyim zünnâr (11) ḳuşanurum diñ imdi size
naṣiḥât ideyüm ḳabul eyleñ (12) ḳayṣer daḫı benüm sırrımı bilürdi dâʿimâ
benümle meşveret ḳılurdı (13) ol görin kim ḳayṣer öldi ol vaḳtden cigerüm ḫûn
oldı (1) imdi sizi ḥaraca keselüm dükkelüñüz ḳosṭantin yanına (2) cemʿ oluñ
benden yaña göz ḳulaḳ oluñ ne vaḳt kim baṭṭala bir vâḳʿa (3) yaparam irişürsiniz
daḫı cemʿ oluñ malaṭyanıñ üstüne (4) varıñ ol ḳavm ḳılıçdan geçiriñ hiç aman
virmeñ didi bunları öğütledi (5) irtesi oldı seyyid ḳatına cemʿ oldılar bunları
getürdiler ʿuḳba eydür (6) ḫudavende çoḳ naṣiḥâtlar eyledim ḳabul itmediler
ama ḫaraca rażı oldılar” (148 b, 149 a). Ukba, Battal Gazi’yi, Halife’yi, Battal
Gazi’nin lalası Tevabil’i ve Abdurrahman’ı zehirler. Halife, Tevabil, Abdurrahman
ölür, sadece Battal Gazi kurtulur.
Battalname'de Hristiyan gibi görünen ancak gerçekte Müslümanların casusu
olan kişiler de vardır. Bir kilisenin papazlığı görevini yürüten Şemmas Pir,
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Munzır ve Yahya bin Mansur casusluk yapmaları yönüyle İkizler Kuralı’nın
etkisindedir.
Battalname'de yer alan Battal Gazi’nin hanımlarından Gülendam ve Mehperuz
da İkizler Kuralı'nın etkisi altındadır. Gülendam ve Mehperuz Gayrımüslim’dir.
Bu kadınlar rüyalarında Hz. Muhammet’i görürler ve Müslüman olurlar. Hz.
Muhammet bunlardan Battal Gazi'yle evlenmelerini ister. Bunlar da bu dileği
kabul eder ve Battal Gazi ile evlenir.
Battalname’de aynı olay biriminde ortaya çıkan ve İkizler Kuralı’nın etkisinde
olan kişiler vardır. Beşinci olay biriminin beşinci durak noktasında Aliyün ve
Dehyan adlı iki zalim kişi ortaya çıkar. Bu kişiler Müslümanlara zulmetmektedir.
Aynı olay biriminin altıncı durak noktasında Kasım ve Mansur adında iki genç
vardır. Bu gençler ikizler kuralının etkisindedir. Her ikisi de Battal Gazi'den
yardım isterler, Battal Gazi bunlara yardım eder ancak daha sonra bunlar Battal
Gazi'ye ihanet ederler. Ardından gelişen olaylar sonucunda ihanetlerinden
pişman olurlar ve tekrar Müslüman olup Battal Gazi'den af dilerler. Altıncı olay
biriminde yer alan Battal Gazi’yi öldürmeyi, Müslümanları yok etmeyi amaçlayan
ve Kayser’in sadık komutanları olan Tariyun ve Akratis ikizler kuralının
etkisindedir. Altıncı olay biriminde Kayser büyük bir ordu toplar ve Malatya
üzerine sefer çıkar. Bu orduya Hindistan’dan 500 bin askeriyle iki putperest
kardeş katılır. Bu kardeşlerden birinin adı Mihrab, diğerinin adı ise Mihran’dır.
Battalname’de beşinci olay birimi yedinci durakta yer alan Firdevs Şah ve
Bahtiyar

ikizler

kuralının

etkisindedir.

Bu

hükümdarlar

Müslümanlara

zulmetmeleri, gaddarlıkları, acımasızlıkları bakımından aynı özelliklere sahiptir.
Dokuzuncu olay biriminde Battal Gazi. Hindistan'a doğru giderken yolda Ancaf
ve Katran adlı iki dev ile karşılaşır. Bu devler kardeştir ve ikisi de
Gayrimüslim'dir. Battal Gazi bu ikisini de yener ve ikisini de müslüman yapar. İki
dev de Battal Gazi’ye hizmet eder.
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On ikinci olay biriminde ortaya çıkan canavarların padişahı Harsan ile kıl
barakların padişahı Anuk ikizler kuralının etkisindedir. Her ikisi de çok acımasız
insan dışı varlıkları kontrol etmektedirler ve Müslümanlara karşı düşmanca bir
tavır takınmışlardır. Battal Gazi her ikisini de öldürür ve derilerini yüzer. Derileri
tabaklar, kurutur ve ihtiyaç oldukça bu iki padişahın kılığına girerek bunların
ordularını konut eder.
4.1.7. İlk ve Son Durumun Önemi Kuralı
Bir sürü kişi ve nesne peş peşe ortaya çıkınca en önemli kişi öne gelir.
Buna rağmen sonuncu gelen kişi anlatımın duygudaşlık doğurduğu kişidir
(Çobanoğlu, 2017, s. 138).
Birinci olay biriminde Hz. Muhammet ve sahabeleri oturmaktadır. Burada
Abdulvehhab

Rum

ülkesinden

bahseder.

Hz.

Muhammet

bu

ülkenin

fethedilmesini diler. Cebrail gelir ve bu ülkenin Battal Gazi tarafından
fethediceğini söyler. Destan boyunca bütün olayların merkezinde yer alan Battal
Gazi öne çıkar. İkinci olay biriminde Emir Ömer ve Malatya beyleri bir araya
gelip konuşurken Battal Gazi gelir ve ön plana çıkar. Bileğinin gücü, cesareti ve
zekâsı sayesinde babasının mansıbını alır ve Malatya Serleşkeri olur. Üçüncü
ve dördüncü olay birimlerinde Müslüman savaşçılar Kayser'in ordusundaki
savaşçılarla karşı karşıya gelir. Teke tek mücadeleler başlar. Müslüman
savaşçılar yenilmeye başlayınca Battal Gazi meydana girer ve bütün rakiplerini
mağlup eder.
Beşinci olay biriminde ilk durak noktasında Battal Gazi Abdüsselam’ı kurtarmak
için bir keşiş kılığında İstanbul'da dolaşmaktadır. Ünü yayılır ve başta Kayser
olmak üzere İstanbul'un ileri gelenleri, din adamları Battal Gazi’yi dinlemek ister.
Bunların hepsi bir yere toplanır ve bu toplantı yerine en son Battal Gazi girer.
Burada verdiği vaazla Battal Gazi herkesi kendine hayran bırakır. İkinci durak
noktasında Battal Gazi'nin babasının intikamını almak için Muhammet bin
Felah, Mihran'ı öldürmek ister ve onun bulunduğu yeri basar. Uzun bir savaştan
sonra Muhammet, Mihran'a yenilir, bu sırada Battal Gazi yetişir ve Mihran'ı
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yener. Üçüncü durak noktasında Sinbad, Tarsus'a saldırır. Tarsuslular çaresiz
kalır. Battal Gazi, Sinbad'ın kalesine girer ve Sinbad'ı yenip kalesini yıkar. Dört,
beş, altı ve yedinci durak noktalarında önce Müslümanlara eziyet eden bir kişi
ortaya çıkar ve Battal Gazi bu kişiyi öldürür. Yedinci durak noktasında Kayser
Malatya üzerine büyük bir ordu gönderir. Müslümanlar büyük bir yenilgi
yaşarlar. Tam ümitlerinin bittiği anda Battal Gazi gelir ve Kayser'in ordusunu
yener. Sekizinci durak noktasında Müslümanlar ile Mıştıran Kalesi Komutanı
Kelb karşı karşıya gelir, Müslümanlar dara düştüğü zaman Battal Gazi yetişir.
Dokuzuncu durak noktasında Kayser büyük bir orduyu Malatya üzerine
gönderir. Müslümanlar zor durumda iken sahneye Battal Gazi girer ve düşman
ordusunu yener.
Altıncı olay biriminde Kayser’in komutanı Akratis’in ordusu ile Malatyalı
Müslümanlar karşı karşıya gelir. Meydan teke tek savaşlar başlar. Akratis,
meydana girer. Müslümanlardan savaşmak için meydana gelen bütün
savaşçıları şehit eder. Son olarak meydana Battal Gazi’nin lalası Tevabil girer.
Akratis, Tavabil’i de yener, tam onu öldüreceği sırada bir nara atarak meydana
Battal Gazi girer ve Akratis’i yener. Battal Gazi, bu olay birminde çok büyük bir
ordu ile Malatya üzerine sefere çıkan Kayser ile mücadele eder. Kayser’in
büyük ordusu ile Halife’nin, Emir Ömer’in ve diğer Müslüman beylerin
askerlerinden oluşan ordu karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmada meydana
karşılıklı olarak mücadeleler olur. Meydana en son Battla Gazi girer ve Kayser’i
öldürür.
Yedinci olay biriminde Battal Gazi’nin zehirlenmesini ve ölüm döşeğinde
yatmasını fırsat bilen Kayser, Malatya üzerine sefere çıkar, Malatya’yı kuşatır,
Malatyalılar çaresiz kalır. Bu sırada iyileşen Battal Gazi bir nara atarak bir
tepeden iner ve Kayser’in ordusuna saldırır.
Sekizinci olay biriminde Ukba Kadı, Abdülvehhab'ı asmak ister. Halife, devlet
adamları ve Bağdat'ın önde gelen kişileri bir meydanda toplanır. Darağacı
kurulur ve tam Abdülvehhap asılacağı sırada Battal Gazi gelir ve Abdülvehhab ı
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kurtarır. Abdülvehhap’ın suçsuz olduğunu kanıtlar, Ukba’nın bütün kötü
planlarını ortaya çıkarır.
Dokuzuncu olay biriminde Battal Gazi Hindistan'a gider. Amacı buradaki ak fili
ele geçirmektir. Ak filin sahibi putperest bir padişah olan ve Müslümanlara
savaş açan Heylan adlı bir padişahtır. Battal Gazi, uzun bir yolculuktan sonra
Hindistan'a gelir. Burada çok kalabalık iki ordunun karşılaştığını görür. Bu
ordulardan bir tanesi putperest padişah Heylan'ındır. Diğeri ise Müslüman bir
padişah olan Mısır Kayseri’ne aittir. İki ordudan savaşçılar meydana girer.
Heylan'ın ordusundan bir savaşçı on yedi Müslüman'ı şehit eder. En son
meydana Halit diye bir genç girer. Heylan'ın savaşçısı bu genci de şehit eder ve
ciğerini çıkarıp Müslümanlara karşı yer. Battal Gazi bu duruma çok kızar ve bir
nara vurarak meydana girer. Müslüman savaşçı Halid’in ciğerini çıkarıp yiyen
Kalun adlı acımasız savaşçıyı öldürür. Ardından Heylan'ın ordusuna saldırır ve
akşama kadar savaşır, Heylan’ın ordusunu perişan eder. Savaş meydanındaki
herkes Battal Gazi’ye hayran kalır.
Onuncu olay biriminde Arakil Kayser büyük bir ordu ile Malatya'yı kuşatır.
Kuşatmada meydanda teke tek savaşlar olur. Bu savaşlarda Müslümanlar çok
fazla şehit verir. Abdülvehhab, Ahmet Tarran gibi ünlü savaşçılar esir düşer.
Savaşa Halife de ordusuyla katılır fakat bu katılma da savaşın seyrini
değiştirmez. Müslümanlar geri çekilmeye başlarlar. Bu sırada Battal Gazi savaş
meydanına gelir ve Arakil Kayser'in ordusunu yener.
On birinci olay biriminde Halife İstanbul'u kuşatır. Esatur Kayser, Harus ve
Guzende adlı cadıları yardıma çağırır. Bu sırada Battal Gazi bir adada mahsur
kalır. Battal Gazi'nin yokluğunda Müslümanlar cadılara karşı çok zor durumda
kalır. Cadılar ve Esatur Kayser'in savaşçıları sırayla meydana çıkarlar ve
Müslümanlara karşı büyük bir üstünlük kazanırlar. Bu sırada sonuncu olarak
savaş meydanına Battal Gazi girer ve savaşın seyri değişir.
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On ikinci olay biriminde Esatur Kayser, Falikrat'ın Battal Gazi'yi öldürdüğünü
sanarak Malatya'ya saldırır. Malatya'dakilerin en dar anlarında Battal gazi yetişir
ve Müslümanları kurtarır. Bu olay biriminde Battal Gazi oğullarını ve Kayser'in
oğlu Tekfur'u kurtarmak için Hilal Cadı'nın bulunduğu yere doğru yola çıkar.
Battal Gazi'den önce yola Padişah Asced çıkmıştır. Asced, canavarlara ve kıl
baraklara karşı zor durumda kalır ve kuşatılır. Bu sırada Battalgazi gelir ve
kuşatmayı kaldırır.
On üçüncü olay biriminde sahte peygamber Babek, etrafına topladığı kişilerle
Müslümanlara karşı üstünlük sağlar. Tam galip geleceği sırada Battal Gazi gelir
ve Babek'i yener. Babek, şeytanın yardımıyla mucize gösterip kendine
inandırdığı Halife'nin komutanlarıyla ve kendine inandırdığı insanlarla Halife’ye
karşı üstün gelir, tam zaferi kazanacağı sırada Battal Gazi ortaya çıkar. Ukba'yı
ve yanındakileri yener. Babek kaçar, Battal Gazi onu kovalar ve bu kaçışta son
olarak Babek İstanbul'a gelir. İstanbul'da Kayser'i ve Battal Gazi'nin oğlunu
öldürür. İstanbul'da tahta oturur ve yanındakilerle planlar yapar. Bu sırada Battal
Gazi gelir ve onu yakalar.
On dördüncü olay biriminde bir dev Padişah İmlan'ın ülkesine büyük zararlar
vermekte, ülkedeki kızları kaçırıp hapsetmektedir. Battal Gazi buraya gelir.
Padişah, Battal Gazi’den yardım ister. Battal Gazi de devi öldürür ve ülkedeki
insanları devin zulmünden kurtarır.
On beşinci olay biriminde Battal Gazi, Rad Cadı'nın bulunduğu yere gider. Bu
sırada Hakem adında bir kişi ortaya çıkar. Halifeliğin kendi hakkı olduğunu iddia
eder ve etrafına asker toplar. Bağdat'ta bulunan Halife'yi gafil avlar. Bağdat'a
girer. Bu sırada Battal Gazi yetişir ve Halife'yi kurtarır.
On altıncı olay biriminde Kanatur Kayser, 600 bin kişilik bir ordu ile Malatya'ya
saldırır. Emir Ömer, Abdülvehhab ve diğer Malatya beyleri bunlara karşı
çıkarlar. Abdülvehhap, şehit olur. Müslümanlar yenilirler. Kayser ve ordusu
Malatya’yı yerle bir eder. Müslümanlar dağa kaçar ve bu sırada Battal Gazi
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gelir. Battal Gazi'nin gelmesiyle bütün dengeler değişir ve Müslümanlar,
Kayser'in ordusuna galip gelir.
4.1.8. Anlatımda Tek Çizgililik Kuralı
Halk anlatısı bir olay çizgisini başkasıyla karıştırmaz, halk anlatıları her
zaman tek çizgilidir. Eksik kalan kısımları tamamlamak için geriye dönüş
yapmaz. Eğer daha önceki olaylar hakkında bilgi vermek gerekiyorsa bu
bir konuşma içinde verilir (Çobanoğlu, 2017, s. 138). Battalname'de olaylar
Cebrail'in Hz. Muhammet'e Rum ülkesini Battal Gazi'nin fethedeceğini haber
vermesiyle başlar. Bu olaydan sonra anlatı bu çizgide devam eder. Battal
Gazi'nin ataları Malatya gelir. Burada Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi
serleşker olur ancak onu Mihras öldürür. Battal Gazi babasının intikamını alır ve
Malatya Serleşkeri olur ve Battal Gazi'nin Kayser'le mücadelesi başlar. Kayser,
Mihras’ın intikamını alması ve Malatya'yı yakıp yıkması için Ahmer'i gönderir.
Battal Gazi onu yener ve Ahmer, Ahmet Tarran ismini alır. Kayser, Şemmas
komutasında bir ordu daha yollar ve Battal Gazi onu da yener. Ordularının
yenilmesi üzerine Kayser bizzat ordular toplayarak Malatya üzerine iki defa
daha yürür ancak Battal Gazi bu iki seferde de Kayser'i yener. Halife'nin çok
yakınında olan Ukba adında bir kadı Kayser'e hizmet etmektedir. Battal Gazi,
uzun bir mücadeleden sonra Ukba Kadı'yı öldürür. Battal Gazi, Emir Ömer'in
kızıyla evlenmek ister. Emir Ömer ve karısı, Battal Gazi'den yerine getirilmesi
çok zor isteklerde bulunur. Battal Gazi bu istekleri yerine getirmek için
Hindistan'a gider ve istenilenleri alarak geri döner. Hindistan yolunda ve
Hindistan'da Müslümanlara büyük yardımlarda bulunur. Arakil Kayser, Battal
Gazi'yi esir alıp cehennem kuyusuna atar ve ardından Malatya üzerine sefere
çıkar. Battal Gazi, kuyudan kurtulur ve Arakil Kayser'i yener. Arakil'den sonra
tahta geçen Esatur Kayser, Müslümanlara karşı düşmanca davranır. Battal Gazi
ile karşı karşıya gelir ve Battal Gazi onu da yener. Abdülvehhab, Kayser'in
kızına kanar ve Hristiyan olur. Battal Gazi onu tekrar Müslüman yapar.
Müslümanlara düşman olan cadıları öldürür. Babek adına sahte bir peygamber
ortaya çıkar ve etrafına büyük bir kitle toplar. Üzerine yollanan orduları yener.
Battal Gazi Babeki yakalar ve öldürür, taraftarlarını yok eder. Padişah İmlan'ın
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ülkesinde bir dev vardır ve bu dev kızları kaçırmaktadır. Battal Gazi bu devi
öldürür ve İmlan ülkesi ile birlikte Müslüman olur. Hakem adında bir kişi halifelik
iddiasıyla ortaya çıkar, Halife'yi yener. Bağdat'a girdiği sırada Battal Gazi gelir
ve onu öldürür, taraftarlarını yok eder. Kanatur Kayser, Battal Gazi ile yaptığı
antlaşmaya uymaz ve büyük bir ordu ile Malatya üzerine saldırır. Battal Gazi,
Medine'den yola çıkar ve Müslümanların yardımına yetişir. Kayser'in ordusunu
yener ancak Kayser'in peşindeyken şehit olur.
4.1.9. Kalıplaşma Kuralı
Aynı çeşitten iki insan veya durum, elverdiği ölçüde değişik değil, elverdiği
ölçüde birbirine benzerdir. Hayatın böyle katı üsluplaştırılmasının kendine
özgü bir estetik değeri vardır. Gereksiz olan her şey atılmış ve sadece
gerekli olanlar göze çarpıcı bir durumda ortaya çıkarılmıştır (Çobanoğlu,
2017, s. 138).
Battalname'de Gayrimüslim orduları ile Müslüman orduları arasındaki savaşlar
kalıplaşma kuralının etkisindedir. Ordular karşı karşıya gelir. Savaş başlamadan
önce iki taraftan savaşçılar meydana girer. Teke tek mücadeleler başlar. Bu
mücadelelerde Müslüman savaşçılar zor durumlarda kalır, ya şehit olurlar ya da
yaralanıp meydandan çıkarlar.

Bu zor anlarda Battal Gazi bir nara atarak

meydana girer. Bu naranın şiddetiyle adeta yer gök birbirine değer, düşman
askerlerinin aklı başından gider, ödleri patlar. Mesela ikinci olay biriminde
Kayser Malatya üzerine büyük bir ordu gönderir. Müslümanlar ile bu ordu karşı
karşıya gelir. İki taraftan savaşçılar meydana girer ve bire bir savaşlar başlar.
Bazen Müslümanlar bazen de Hristiyanlar galip gelir. Kayser'in ordu komutanı
Ahmer herkesi yener, çok sayıda Müslüman'ı şehit eder. Bu sahnelere
dayanamayan Malatya emiri Emir Ömer meydana girer. Ahmer onu da yener ve
tam Emir Ömer'i öldüreceği sırada meydana Battalgazi girer, Ahmer'i yener. S.
32 b 9-33a 4
Battalname'de Gayrimüslimler Müslüman olmak için Battal Gazi'ye şartlar
sunarlar. Bu şartları yerine getiren Battal Gazi onların Müslüman olmalarına
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vesile olur. Beşinci olay biriminde yedinci durakta bir tüccar Battal Gazi'nin
yanına gelir. Tüccar, Firdevs Şah adlı zalim bir kişiden bahseder. Bu zalim kişi
Müslümanlara eziyet etmektedir. Tüccar, Firdevs Şah'ın zulmü altında olan
Müslümanlardan bir mektup getirir ve mektupta Müslümanlar Battal Gazi'den
kendilerini kurtarmasını ister. Firdevs Şah'ın bir kızı vardır ve tüccar bu kıza
âşıktır. Tüccar, Battal Gazi'ye bu kızla evlenmesini sağlarsa Müslüman
olacağını ve kendisine ait olan 40 bin altını vereceğini söyler. Battalgazi Firdevs
Şah'ın ülkesine gider. Onu ve oğlanlarını yener. Kâfir askerleri kaçarken
karşılarına Hızır Peygamber çıkar. Müslüman olmalarını diller. Onlar da İsa
peygamber mucize gösterdi, Battal Gazi de göstersin biz de müslüman olalım
derler ve ölüyü diriltmesi isterler. Battal Gazi bunu gerçekleştirir ve Hristiyanlar
Müslüman olur.
Battalname'de Hızır Peygamber'in Battal Gazi'ye yardım ettiği sahneler de
kalıplaştırılmıştır. Battal Gazi zor bir duruma düşer. Bu zor durumda Hızır
Peygamber ortaya çıkar, ona önce nasihat eder sonra da bu zor durumdan
kurtulması için yardımda bulunur. Ukba Kadı'nın oğlu Velid Battal Gazi'yi
kandırır ve onu ıssız bir adada bırakır. Battal Gazi Allah'a yalvarmaya başlar.
İhtiyar bir karıcık ortaya çıkar ve onu Hızır Peygamber’in yanına götürür. Hızır
Peygamber ona nasihatler eder ve ileride cadıları öldürmesi için gerekecek olan
üç ok verir. Gözlerini yummasını söyler ve bu ıssız adadan onu alıp karaya
bırakır: “seyyid ilerü vardı selâm virdi ayaġına düşdi seyyidi (1) bağrına baṣdı iki
gözlerinden öpdi bir gün bir gice ḥıżır peygamber ile (2) ṣohbet itdi ḥıżır
peygamber seyyide çoḳ naṣiḥatlar eyledi çıḳardı üç oḳ (3) virdi saña gerek ola
didi ḳarucuḳ ḥıżır birle vedaʿ itdi maḳama (4) gitdi ḥıżır eyitdi gözüñ yum seyyid
yumdı yine gözin açdı kendüyi ḳarada (5) gördi ne ḥıżır var ne ḳarı var seyyid
secde-i şükür eyledi” (231 a). Battal Gazi, Hilal Cadı'yı Hızır Peygamber’in
verdiği okla yaralar ve cadı kaçar. Battal Gazi, cadının sarayına ulaşmak ister
ama bütün yollar devler tarafından kesilmiştir, bir tür ulaşamaz. Allah'a
yalvarmaya başlar. Bu sırada Hızır Peygamber gelir ve Battal Gazi’den atına
binmesin ister. Battal Gazi atına biner ve Hızır Peygamber atı cadının sarayına
doğru sürer. Battal Gazi kendini bir anda cadının sarayı'nın önünde bulur:
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“seyyid ol gice gezdi her yire kim geldi gördi kim (9) divler yolları beklerler yol
istedi bulamadı yüzin yire sürdi zârlıḳ (10) eyledi münâcât itdi hemândem ḥıżır
peygamber çıḳageldi selâm (11) virdi seyyid ʿilmiñ aldı ḥıżır eyitdi seyyid melûl
olma kim bu (12) vilâyetleri sen feth idesin didi atından aşaġa indi seyyid atına
(13) bindirdi eyitdi atuñı şehrden yaña ṭut didi seyyid öyle ḳıldı (1) at pervâz ḳıldı
şehrin çaḳ ortasına ḳondı” (269 a,b). Açıklama yazılacak “seyyid oturdı (5) daḫı
aġladı eyitdi ilahi baña pirlik vaḳtında baña meded it (6) yaluñuz ḳaldım
mûnisimden ayrıldım çoḳ müşkil yirlerde baña (7) meded eylediñ bunda daḫı
maḥrûm eyleme didi yüzin ṭopraġa (8) sürdi aġladı enbiyâyı evliyâyı şefiʿ getürdi
ol dem içinde ḥıżır (9) ʿaleyhisselâm irişdi eydür netesin ve daḫı çoḳ naṣiḥatlar
eyledi (10) ve eyitdi niçün bunñ gibi yirde ġafil olursun ol geyik ṣuretinde (11)
görünen raʿd câżûnıñ ḳızı idi seni aldaddı fırṣat bulur ve atın ve (12) ṭonıñ aldı
saña ziyân degüremedi resûl-ı ḥażretiñ ṣallallahu ʿaleyhi vessellem (13)
ḳıllarından ḳorḳdı ḳatuña gelemedi didi seyyid yâ sen neçe idesin
(1) kim silâhım elüme gire ḥıżır peygamberim eyitdi benüm şimdi serendibde (2)
işüm vardır anda giderim gel berü sen daḫı anda ileteyin didi (307a, b).
4.1.10. Büyük Tablo Sahnesi Kuralı
Anlatıda anlatım, anlatılan bütün kahramanların yan yana geldiği bu
sahnelerde doruğa ulaşır. Bu sahnelerde anlatının kahramanları yan yana
gelir (Çobanoğlu, 2017, s. 138).
Battalname'de anlatı boyunca Müslüman ordularıyla Gayrimüslim ordularınının
karşı

karşıya

geldiği

zamanlarda

büyük

tablo

sahnesi

ortaya

çıkar.

Battalname'de olay birimlerinde yer alan büyük tablo sahneleri şu kişilerden
oluşmaktadır:
Birinci olay biriminde Hz Muhammet ve sahabeleri. İkinci olay biriminde Emir
Ömer, Malatya beyleri ve Battal Gazi. Üçüncü olay biriminde Kayser'in ordu
komutanı Ahmer, Kayser'in oğulları. Kayser'in ordusunda yer alan Sinbat gibi
güçlü savaşçılar, Malatya beyleri ve Battalgazi. Dördüncü olay biriminde
Malatya beyleri, Kayser'in oğlu Şemmas ve Battal Gazi.
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Beşinci olay biriminde yer alan durak noktalarında büyük tablo sahneleri vardır.
İlk durak noktasında Battal Gazi Abdüsselam'ı kurtarmak için İstanbul'a gelir.
Battal Gazi İstanbul'da bir keşiş kılığına girer. Kayser ve İstanbul'daki bütün din
adamları Battal Gazi'yi dinlemek için toplanır. İkinci durak noktasında büyük
sahne Muhammet Bin Felah, Mihran ve adamları ile Battal Gazi'nin bir araya
gelmesiyle oluşur. Üçüncü durak noktasında Battal Gazi, Sinbad'ın kalesine
girer ve burada Sinbad ve askerler ile savaşır. Dördüncü durak noktasında
Battal Gazi, Gazban'ın kalesine gider ve burada Gazban ile savaşır. Bu olay
büyük tablo sahnesini oluşturur. Dört, beş, altı ve yedinci durak noktalarının
büyük tablo sahnesi Kayser'in ordusu ile Müslümanların Malatya önünde
karşılaşmaları ile ortaya çıkar. Sekizinci durak noktasında Kayser büyük bir
orduyu Malatya üzerine gönderir ve burada Battal Gazi, Emir Ömer, Malatya
beyleri, Kostatin Kayser, Kayser'in komutanları karşı karşıya gelir ve büyük
tablo sahnesi ortaya çıkar.
Altıncı olay biriminde Kayser, o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir ordu
toplar. “ḳayṣer sürdi anladın nâmeler (12) perâkende ḳıldılar eṭraf ʿâlemden
leşker cemʿ itdiler yer gök (13) getürmez çeri oldı ve ʿaraḳıl ḳayṣer sürdi leşker
yazdılar (1) ve her biliñ ne ḳadar adamı varsa gönderdiler yüz kez yüz biñ (2)
çeri ʿarz eylediler şöyle ki ḳırḳ günlük yol leşker ḳonmışdı ol (3) kâfir begleri
aḳratis ve müncâyil maġribi ve sercâʿil ve mihraʿil ʿadaib ḳalun (4) ḳalḳani
süleymân-ı anṭaḳi ve isḥâk ḳukı ve ḳalḳal tanari feridler (5) ve belidler ve naṣrı
hemâdani ve kelbi rûm ve ḳalan begleriñ adı ḳıyasa (6) gelmez bunlarıñ her biri
bir iḳlim pâdşâhıdır yardıma gelmişdir uşda (7) bunlar gice ve gündüz
müselmânıñ üzerine yâvuz ḳasd idüp yürümekde” (MN, s. 116a, 116 b). Kayser
bu ordu ile Malatya üzerine yürür. Bunu duyan Emir Ömer, Hailfe’den yardım
diler. Halife de büyük bir ordu toplar. Bu iki ordunun karşılaştığı sahne büyük
tablo sahnesini oluşturur.
Yedinci olay biriminde Battal Gazi, Halife, Emir Ömer, Malatya Beyleri, Ukba
Kadı, Battal Gazi’nin esir aldığı Kayser’in oğlu Şemun, Tariyun’ın oğulları
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Kasura ve Kalun bir yemekte bir araya gelir ve bu olay biriminin büyük tablosu
oluşur.
Sekizinci olay biriminde Abdülvehhab'ın idam edilmesi için Halife'nin, Ukba
Kadı'nın, devlet adamlarının, Bagdat'ın önde gelen kişilerinin ve Battal Gazi'nin
bir araya geldiği sahne büyük tabloyu meydana getirir.
Dokuzuncu olay biriminde büyük tablo sahnesi Hindistan'da ortaya çıkar. Battal
Gazi, Hindistan'a gelir. Burada putperest bir padişah olan Heylan'ın 200 bin
kişilik ordusu ile Müslüman bir Kayser olan Mısır Kayseri’nin 80 bin kişilik
ordusu karşılaşır. Müslümanlar zor durumdadır. Savaşa Battal Gazi müdahale
eder ve Müslümanları hezimetten kurtarır.
Onuncu olay biriminde Arakil Kayser, büyük bir ordu ile Malatya'yı kuşatır. Emir
Ömer, Abdülvehhap, Ahmed Tarran gibi Malatya beyleri Arakil Kayser'le
savaşmaya başlar. Bu savaş sırasında Müslümanlara yardıma Halife de gelir.
Savaşın en zorlu anında savaşa Battal Gazi de dahil olur ve büyük tablo
sahnesi ortaya çıkar.
On birinci olay biriminde büyük tablo sahnesi Halife'nin İstanbul kuşatması
sırasında ortaya çıkar. Halife büyük bir ordu ile İstanbul'u kuşatmıştır. Esatur
Kayser, Battal Gazi'ye ve Halife’ye karşı Guzende Cadı'dan yardım ister. Battal
Gazi, Halife, Esatur Kayser, Guzende Cadı, Emir Ömer ve diğer Malatya beyleri
büyük tablo sahnesini meydana getirir.
On ikinci olay biriminde büyük tablo sahnesi Battal Gazi, Hilal Cadı, Padişah
Asced'in bulunduğu sahnede ortaya çıkar. Bu sahnede Battal Gazi aynı
zamanda canavarların padişahı Harsan ve kıl barakların padişahı Anuk
kılığındadır. Battal Gazi ve yanındakiler ile Hilal Cadı ve yanındakiler arasında
büyük bir savaş olur. Battal Gazi önce Hızır Peygamber'in oku ile Hilal Cadı'yı
yaralar arkasından yine Hızır Peygamber'in yardımı ile Hilal cadıyı öldürür.
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Büyük tablo sahnesi on üçüncü olay biriminde Battal Gazi, sahte peygamber
Babek ve askerleri ile Halife ve Halife'nin askerlerinin bir araya geldiği sahnede
ortaya çıkar. Babek, şeytanın yardımıyla Müslümanlara karşı çok büyük bir
zafer kazanmak üzeredir ancak son anda Battal Gazi gelir ve uzun bir
mücadeleden sonra Babek’i mağlup eder.
On dördüncü olay biriminde büyük tablo sahnesi Padişah İmlan'ın ülkesinde
ortaya çıkar. Battal Gazi, zalim bir dev ve devin kaçırdığı kızlar bu tabloda yer
almaktadır.
On beşinci olay biriminde büyük tablo sahnesi Bağdat'ta ortaya çıkar. Halifelik
iddiasında bulunan Hakem, Bağdat'ı kuşatır ve Bağdat'a girer. Halife, çaresiz bir
şekilde bir evin çatısında Allah'a yalvarmaktadır. Bu sırada Battal Gazi sahneye
girer.
4.1.11. Anlatı Mantığı Kuralı
Anlatının

kendine

has

bir

mantığı

vardır.

Ortaya

konulan

temaların

konunun ana hatlarını etkilemesi gerekir ve üstelik bu etki temaların anlatı
içindeki ağırlığı ile doğru orantılı olmalıdır. Anlatının bu mantığı her
zaman doğal dünyanın mantığı ile ölçülemez. Her şeyden önce onun
kabul edilmesi büyük ölçüde olay örgüsünün iç tutarlılığına dayanır. Akla
sığabilirlik, pek seyrek olarak dış gerçeklikle ölçülür (Çobanoğlu, 2017, s.
138).
Battalname'de (MN) asker sayıları çok fazladır. Bu kadar fazla sayıda askeri
barındıran

orduların

bulunması

gerçek

dünya

için

olanaksızdır

ancak

Battalname'nin kendine özgü mantığı içerisinde bu durum olağandır. Battal
Gazi'nin ne kadar güçlü olduğu temasının işlenmesi için böyle asker sayısının
çok fazla olduğu ordulara ihtiyaç vardır. Mesela Battal Gazi, altıncı olay
biriminde Tariyun'la mücadele eder. Tariyun, Battal Gazi'yi ele geçirmek için 50
bin kişilik bir ordu gönderir. Bu orduyu Battal Gazi tek başına yener. “târiyûn
oġlanları çoḳ zârlıḳ (11) eyledi elli biñ kişi gönderdi târiyûnın mâhiyâr adlu bir
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(12) pehlûvânı vardı ol elli biñ ere baş ḳodı bunlar gelüp (13) ṭaġa girdiler ṭavşan
yayılır gibi yayıldılar seyyidi istediler seyyid (1) çıḳageldi naʿra urdı kim benüm
sehrâb ḥarami didi elli biñ kişi (2) târumâr eyledi (110a, 110b). On üçüncü olay
biriminde Battal Gazi sahte peygamber Babek ve ona inananlar ile
savaşmaktadır. Babek, Vakkas adında bir padişahı kandırır ve ikisi birlikte
Battal Gazi'ye karşı savaşır. Battal Gazi burada 200 bin kişilik bir orduyla tek
başına üç gün savaşır, çok dara düştüğü bir anda Tamus Peri, 100 bin perisiyle
gelir Battal Gazi’ye yardım eder: “ol dem seyyid taġdan indi meydâna girdi (10)
yetmiş iki dürlü luʿublar gösterdi ve ḳamusı seyyidiñ yâl u bâlın (11) ve
hünerlerine ḫayrân ḳaldı seyyid çaġırdı kim vaḳḳas benim baṭṭal ġazi (12) tiz ol
kâfiri ṭutup benüm ḳatıma getür yoḫsa sen bilürsin cihânda (13) görmedügiñ
benden göresin didi hammân adlu bir pehlûvân vardı (1) meydâna girdi seyyide
ḥamle ḳıldı seyyid menʿ eyledi geldi kim geçe ḳuşa (2) ġından ṭutdı getürdi
hevâya atdı inerken çaldı iki pâre (3) eyledi bir bir yetmiş kâfir depeledi ol ḳavm
ḳatı vehme düşdiler bâbek (4) çaġırdı kim hây nolduñuz uş ben bunıñ
ḥaḳḳından gelem didi üstüne (5) yüz biñ kişi ḥavâle eyledi bir vaḳıtdan soñra
yüz biñ daḫı (6) dinç atlu ḥavâle eyledi bu nevʿile üç gün ceng eylediler seyyid
birḳaç (7) yirde çoḳ zahm yidi ḳan çoḳ aḳdı bednipest oldı yüzin

(8) allâh

taʿâlaya ṭutdı resûl ḫażretin şefiʿ getürdi meded istedi (9) ol dem hevâ yüzünden
ġulġule ḳopdı ṭamûs peri yüz biñ (10) peri leşkeriyle çıḳageldi hemân kılıç
ḳapdılar ḳılıç görünür ademisi (11) görünmez başlar hevâya perrân olur bir
demde iki yüz biñ kâfir (12) helâk eylediler kâfir leşkeri ṣındı ḳaçdı” (293 a, 293
b).
Battalname’nin anlatığı mantığı içerisinde olağanüstü olaylar yaşanmaktadır. Bu
olağanüstülüklerin bir kısmı Allah’ın ve Hz. Muhammet’in Battal Gazi’ye yardım
etmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Battal Gazi'yi Ukba kadı zehirler. Halife’nin
yolladığı panzehiri de ele geçirir ve yok eder. Battal Gazi ölüm yatağında iken
bir karıcık çıkagelir. Bu karıcık Medine'de Hz. Muhammet'in türbesinin yanında
ikamet etmektedir. Sabah vaktinde türbeden bir ses işitir. Bu ses türbede
bulunan bir şişeyi en kısa zamanda Malatya'da bulunan Battal Gazi'ye
ulaştırmasını istemektedir. Karıcık Malatya'ya gelir. Karıcığı Battal Gazi'nin
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yanına götürürler. Karıcık dua eder. Elindeki şişeden Battal Gazi'ye içirir ve
Battal Gazi zehiri kusarak çıkartır. Battal Gazi'nin zehrin etkisiyle saçı ve sakalı
dökülmüştür. Karıcık şişedeki son damlaları Battal Gazi'nin başına ve yüzüne
sürer. Bir anda Battal Gazi'nin saçı ve sakalı yeniden çıkar.
On ikinci olay biriminde Battal Gazi, oğullarını ve Kayser'in oğlu Tekfur'u bulmak
için yola çıkar. Yolda karşısına canavarlar ve kıl baraklar çıkar. Bunlarla
karşılaşmadan önce Hz. Muhammet, Battal Gazi'nin rüyasına girer. Su üzerinde
bir elma geleceğini, bu elmayı yemesi gerektiğini ve bu elmayı yediği zaman
bütün dilleri konuşacağını söyler. Battal Gazi su üzerinde gelen bu elmayı yer,
canavarların ve kıl barakların dillerini konuşmaya başlar: “ez-in cânib seyyid
ḥażret ol ṭaġa yol isterken (6) uyḳusı geldi zevraḳdan ṭaşra çıḳdı bir yire yatdı
(7) uyudı düşinde şâh-ı merdân emirü’l müʿminin ʿali kerimullah-ı veccehe (8)
gelür eydür ey pehlûvân bu sefer de çoḳ ʿacayibler göreceksin (9) irte kim
uyanasın ṣu yüzünden bir alma gele yi kim dükkeli dilleri öğreneceksin (10) didi
seyyid uyandı gördi ṣu yüzünde bir büyük alma gelür (11) aldı ol ḳudret almasın
yidi dükkeli diller seyyide maʿlum (12) oldı” (262 b). Canavarların ve kıl
barakların dillerini konuşmaya başlayan Battal Gazi canavarların padişahı
Harsan'ı ve kıl barakların padişahı Anuk'u kandırır. Her ikisini de öldürür. Bir
gecede bunların derisini yüzer, tabaklar ve sabaha kadar kurutur. Sabah olunca
hangi grubu komuta etmek istiyorsa onun kılığına girerek o grubu kontrol eder:
“tiz seyyid ḥażretleri (4) ḫarsânıñ derisin yüzdi kendü eliyle ṭuzladı ṭabaḳlıḳ
eyledi (5) irteye degin ḳurutdı çünkim ṣabaḥ oldı seksârlar geldiler seyyid (6)
ḫarsânıñ derisin giyüp ṭaşra çıḳdı bunlara gelüp yüz gösterdi (7) dükkelisi yüz
yire urdılar” (264 a). “(1) ʿanuḳa ʿarz eyledi seyyid ol gice bunıñ daḫı derisin
çıḳardı ṭabaḳlıḳ (2) eyleyüp irtesi derisin giyüp ṭaşra çıḳup begler geldiler duʿalar
(3) eylediler” (265 a).
4.1.12. Olay Örgüsünde Entrika birliği Kuralı
Olay örgüsünde entrika birliği halk anlatısı için bir ölçüdür. Olay örgüsünde
birbirleriyle

gevşek

organizasyonlarla

bağlanmış

ve

belirsiz hareketlerin

olmayışını sağlar (Çobanoğlu, 2017, s. 139). Battalname'de olay örgüsünde
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entrika birliğini Battal Gazi'nin Rum ülkesini fethetmek ve buradaki insanları
Müslüman yapmak için yaptığı mücadeleler belirlemiştir. Bu çerçevede olay
örgüsündeki hareketler ve durumlar sıkı bir şekilde birbirine bağlanmıştır.
Battalnamenin başında bu entrika birliği bir vahiy yoluyla dile getirilmiştir.
Malatya'dan Peygamber soyundan uzun boylu, güzel yüzlü, buğday tenli bir
kişinin çıkacağı ve Rum ülkesinin kiliselerini yıkacağı, yerlerine mescit ve
medreseler yapacağı, o ülkeyi İslam ümmetine kazandıracağı bildirilmiştir:
“resûl-ı ḥażretiñ mübârek ḥaṭırı (7) rûma meyl eyledi şol saʿat cebrâ՚il emîn geldi
(8) ḥażret vahiy getürdi eyitdi yâ resûlallâh ḫâlık-ı ʿâlem (9) celle celele selâm
virdi çünkim benüm resûlüm mübârek ḫaṭırı (10) rûma meyl eyledi ben daḫı ol
vilâyeti ümmetime rûzi (11) ḳılam didi gerekdir kim deyrleri yıḳalar yirine mescid
ve medrese (12) yapalar çün ḥükm-i risâlet tamâm oldı iki yüz yıldan (13) sonra
bir yigit uzun boylu ḥûb yüzlü buġday añlu kendü mülkünden - (1) şehr-i
malaṭyada adı caʿfer ola pehlûvânlıḳda (2) ḥamza beraber ola didi dört kitâbı
yâd kıla ʿayyarlıḳda (3) ʿömer ve ümmiyyeden ziyâde ola yaluñuz yürici ola çün
âvazca (4) bir nesne oḳıya hava yüzindeki ḳuşlar mizândan yire döküle (5) didi
ol vilâyeti küşâde ḳıla gelüp deyrleri yıḳa yirlerine (6) mescid ve medrese yapa
istanbulıñ ḳapusın ol aça keşişler (7) cigerin ḳan eyleye” (2a, b).
4.1.13. Epik Birlik Kuralı
Bütün anlatı öğelerinin, en baştan beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve
artık

gözden

uzak

tutulamayan

olayları

yaratması

şeklinde

gerçekleşmektedir (Çobanoğlu, 2017, s. 138). Battalname'nin başında destanda
neler olacağı sezdirilir. Hz. Muhammet, Rum ülkesinin fethedilmesi diler. Cebrail
bu dileğin Battal Gazi tarafından gerçekleştirileceğini bildiren bir vahiy getirir.
Hz. Muhammet, Battal Gazi’ye verilmek üzere Abdulvehhab’a emanetler verir.
Battal Gazi’nin ataları Malatya’ya gelir ve buraya yerleşir. Battal Gazi’nin babası
Hüseyin Gazi’ye Battal Gazi’nin savaş aletleri ve atı Aşkar bir mağarada Battal
Gazi’ye ulaştırması için teslim edilir. Hüseyin Gazi, Mihras tarafından şehit edilir
ve bu olaydan sonra Battal Gazi’nin Gayrımüslümlerle mücadelesi başlar. İslam
düşmanı, kötü, zalim, zorba, ikiyüzlü, münafık, hilekâr tipler Battal Gazi’nin
karşısına çıkar ve Battal Gazi bunların hepsini yener. Yaptığı mücadeler
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sonucunda Battal Gazi, çok fazla Gayrımüslim’in İslamiyet’i seçmesini sağlar.
İslamiyet’i seçmeyenleri ise cezalandırır.
4.1.14. İdeal Epik Birlik Kuralı
Birçok anlatı öğesi, kişiler arasındaki ilişkileri en iyi şekilde aydınlatmak için
bir araya gelir

(Çobanoğlu,

2017, s. 138). Battalname'de Battal Gazi'nin

İslamiyet düşmanları ile yaptığı mücadeleler ve İslamiyet'i yaymak için
gösterdiği gayretler ideal epik birlik kuralının ortaya çıkmasını sağlar. Battal
Gazi Bizans'a ve diğer Gayrimüslimlere karşı büyük bir mücadele vermiştir.
İslam dini uğruna savaşan Battal Gazi, inancının bütün insanlar tarafından kabul
edilmesini dilemektedir. Bu dileği de Battalname’de (MN) “benüm niyetüm oldur
kim ḳayṣeriñ başın kesem (11) tamâmet rûmı müselmânlıḳ ḳılam kilisaların
yıḳam yerlerine mescidler (12) ve medreseler yapam” ifadeleri ile sıkça
tekrarlayarak dile getirmektedir. Bu dileğin yerine getirlmesi de Battalname’de
iki ayrı dünya görüşü arasındaki çatışma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu
çatışmanın bir tarafında Battal Gazi, Battal Gazi’nin koruduğu ve kolladığı
Müslümanlar, diğer tarafında Müslümanları yok etmek isteyen zalim ve
acımasız Gayrımüslüimler vardır. Bu çatışmada gayrimüslimler her zaman
sayıca çok fazladır. Müslümanlar bunlar karşısında her zaman dara düşer. En
darda kaldıkları anda Battal Gazi yetişir ve Müslümanlar savaşı kazanır.
Müslümanlar ve Gayrımüslimler arasındaki savaşların çoğu Malatya’da
yapılmıştır. Çünkü Bizanslılar Malatya’yı aştıkları anda önlerinde hiçbir engel
kalmayacaktır.
4.1.15. Dikkati Başkahraman Üzerine Toplama Kuralı
Halk anlatı geleneğinin en büyük kuralı dikkati başkahraman üzerine
toplamadır. Anlatıda tarihî olaylar anlatılıyorsa dikkat kahraman üzerinde
toplanır.

Sage, başkahramanın

hikâyesi

ile

başlar

ve

bütün

dış

görünüşüyle o en önemli karakterdir (Çobanoğlu, 2017,s. 138).
Battalname’de anlatı boyunca bütün olayların merkezinde Battal Gazi vardır.
Battalname, Battal Gazi’nin hangi amaç uğruna savaşacağını anlatan bir olay ile
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başlar. Hz. Muhammet'e Abdülvehhab Rum ülkesini anlatır ve Hz. Muhammet
bu ülkenin fethedilmesini diler. Bu sırada Cebrail vahiy getirir. Vahye göre Rum
ülkesi

fethedilecektir

ve

bu

fethi

de

Battal

Gazi

gerçekleştirecektir:

“ʿabdü’lvehhâb ilerü geldi resûl-ı ḥażret ʿaleyhisselam (13) önünde duʿa ḳıldı
eyitdi yâ resûlallâh çoḳ iḳlimler (1) temâşâ ḳıldım ama bu gördüġüm yirlerde hiç
rûmdan (2) yegrek yir görmedim şehirleri birbirine yaḳın ṡuları firâvân (3)
çeşmeleri çok havâsı ḫûb tend ü rast ve şikârları (4) ve niʿmetleri bol âdemleri
ġarib dost amma kâfir inşâllâhu (5) taʿâlâ ol vilâyeti müselmânlara ruzi ḳıla didi
şol (6) ḳadar vaṡf eyledi ki resûl-ı ḥażretiñ mübârek ḥaṭırı (7) rûma meyl eyledi
şol saʿat cebrâ՚il emîn geldi (8) ḥażret vahiy getürdi eyitdi yâ resûlallâh ḫâlık-ı
ʿâlem (9) celle celele selâm virdi çünkim benüm resûlüm mübârek ḫaṭırı (10)
rûma meyl eyledi ben daḫı ol vilâyeti ümmetime rûzi (11) ḳılam didi gerekdir
kim deyrleri yıḳalar yirine mescid ve medrese (12) yapalar çün ḥükm-i risâlet
tamâm oldı iki yüz yıldan (13) sonra bir yigit uzun boylu ḥûb yüzlü buġday añlu
kendü mülkünden (1) şehr-i malaṭyada adı caʿfer ola pehlûvânlıḳda (2) ḥamza
beraber ola didi dört kitâbı yâd kıla ʿayyarlıḳda (3) ʿömer ve ümmiyyeden ziyâde
ola yaluñuz yürici ola çün âvazca (4) bir nesne oḳıya hava yüzindeki ḳuşlar
mizândan yire döküle (5) didi ol vilâyeti küşâde ḳıla gelüp deyrleri yıḳa yirlerine
(6) mescid ve medrese yapa istanbulıñ ḳapusın ol aça keşişler (7) cigerin ḳan
eyleye mübârek ḫatırı âsude olsun (8) didi yine ʿuruc ḳıla çün resûl-ı ḥażret bu
ḫaberi işitdi (9) şâd oldı” (MN, 2a, 2b). Bu olaydan sonra destan boyunca Battal
Gazi bu doğrultuda mücadeleye başlar.
İkinci olay biriminde Battal Gazi, babasının intikamını alır. Babasını öldüren
Mihran ve yanındaki Rum beylerini öldürür. Malatya'ya serleşker olur.
Üçüncü olay biriminde Kayser, Malatya üzerine ünlü komutanı Ahmer'i gönderir.
Battal Gazi, Ahmer'i yener, Ahmer Müslüman olur. Battal Gazi, Ahmer'e Ahmed
Tarran adını verir. Ahmer de destanda o ana kadar adı Cafer olan Battal
Gazi'ye, Battal Gazi unvanını verir. Battal Gazi, Kayser'in gönderdiği orduyu
yener.
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Dördüncü olay biriminde Battal Gazi, Zeyneb’le evlenir. Bir savaşta Kayser'in
oğlu Şemmas'ı esir alır. Şemmas bir şekilde kurtulur ve Zeyneb'i kaçırır.
Zeyneb'in peşine düşen Battal Gazi Zeyneb'i kurtarır. Bu sırada Kayser'in küçük
kızı Mehperuz, Battal Gazi'ye âşık olur. Battal Gazi, Mehperuz'ı da alarak
Malatya'ya döner.
Beşinci olay biriminde Battal Gazi, İstanbul'a giden ve Kayser'e esir düşen
Abdüsselam'ı kurtarır. Babasının katillerinden birisi olan Mihran'ı öldürür.
Tarsus'ta Müslümanlara saldıran Sinbad'ı yener. Kayser'in oğlu Şemmas ve ona
yardımcı olan Gazban adında bir Hristiyan vardır. Bunlar Müslümanlara göre
eziyet etmektedir. Battal Gazi bunları bulur ve öldürür. Kayser, vezirinin kızı
Beyza'yı Battal Gazi'ye suikastte bulunması için Malatya'ya gönderir ancak
Battal Gazi Beyza'yı engeller ve Beyza Müslüman olur. Bu olaydan sonra Battal
Gazi Müslümanlara zulmeden Deliyun ve Aliyün adlı kâfirleri öldürür. Katyun
adında bir Hristiyan hükümdar Battal Gazi'ye tuzak kurar fakat Battal Gazi bu
tuzağı bozar. Katyun, Müslüman olur. Zalim iki hükümdar vardır ve bunlar
Müslümanlara eziyet etmektedir. Battal Gazi, Firdevs Şah ve Bahtiyar adındaki
bu iki zalim hükümdarı yener. Kayser, Battal Gazi'nin Rum ülkesine geçişini
engellemek için sıkı tedbirler alır fakat Battal Gazi bütün bunlara rağmen Rum
ülkesine geçer. Mıştıran Kalesi komutana Kelb' i ve tebaasını Müslüman yapar.
Kayser, Malatya'yı yere geçirip Battal Gazi ve yanındakileri yok etmek için
büyük bir ordu ile Malatya üzerine yürür. Battal Gazi, Kayser'i yener.
Altıncı olay biriminde Battal Gazi, Tariyun adındaki bir zalim komutanın elinden
zindana attığı Müslümanları kurtarır. Tariyun'ın kızı Gülendam'ı Müslüman
yapar. Kayser çok büyük bir ordu ile Malatya üzerine yürür. Battal Gazi önce bir
Hintli ardından da bir saka kılığına girer ve Kayser'in ordusundaki belli başlı
komutanları, beyleri öldürür. Son olarak da iki ordu karşılaşınca savaş
meydanında Kayser'i öldürür.
Yedinci olay biriminde Ukba Kadı, Battal Gazi’yi, Tevabil’i, Abdurrahman’ı ve
son

olarak

da

Halife’yi

zehirler.

Hz.

Muhammet’in

yardımıyla

bu
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zehirlenenlerden sadece Battal Gazi kurtulur ve Kayser'le olan savaşına devam
eder.
Sekizinci olay biriminde Battal Gazi hain bir devlet adamı olan Ukba Kadı ile
mücadele eder. Ukba Kadı o kadar haindir ki Halife'yi zehirleyerek öldürmüştür,
Battal Gazi'yi de zehirlemek ister ancak Battal Gazi, Hz. Muhammet'in yardımı
ile bu zehirden kurtulur. Ukba'nın amacı bütün Müslümanları yok etmektir. Bu
amacı uğrunda her şeyi yapar. Önündeki en büyük engel Battal Gazi'dir. Battal
Gazi, Ukba'nın bütün kötü planlarını bozar, herkese gerçekleri gösterir ve en
sonunda Ukba'yı derisini yüzerek öldürür.
Dokuzuncu olay biriminde Hindistan'a doğru yola çıkan Battal Gazi yolda
putperest bir padişah olan Mihrab'ı ve yanındaki on yedi padişahı Müslüman
yapar.

Ardından

Hindistan'a

gelir

ve

burada

Müslümanlarla

savaşan,

Müslümanlara çok büyük kayıplar verdiren, eziyet eden putperest bir padişah
olan Heylan ile savaşır. Heylan'a karşı Müslümanlar çok zor durumdadır. Bu
sırada Battal Gazi Müslümanların yardımına yetişir. Heylan'ın ordusuna büyük
kayıplar verdirir ve arkasından da Heylan'ı öldürür. Battal Gazi'nin Hindistan'da
olmasını fırsat bilen Kayser, Malatya'yı yerle bir eder. Malatya'ya dönen Battal
Gazi getirdiği ganimetlerle Malatya'yı tekrar mamur bir şehir haline getirir.
Kayser, aynı zamanda Malatya'yı bastığı zaman Emir Ömer'in Battal Gazi'ye
vermeye söz verdiği kızını da kaçırır. Battal Gazi, ülkesine geçer ve kızı da
alarak geri gelir.
Onuncu olay biriminde Battal Gazi karısı Fatıma Hatun'un ölümüne yol açan
Ukba Kadı'nın oğlu Velid'i yakalamak için Rum ülkesine gider. Burada çok güçlü
bir savaşçı olan ve karşılaştığı herkesi yenen Adn Banu adında bir kadını yener.
Arakil Kayser'in kızı Ketayun'ı kaçırır ancak ardından yakalanır. Arakil Kayser,
Battal Gazi'yi cehennem kuyusuna attırır. Kuyudan bir ejderhanın kuyruğuna
tutunarak çıkar. Ketayun da Battal Gazi'yi hile ile yakalattığı için çok pişmandır
ve onun kurtulması için dua etmektedir. Battal Gazi, Ketayun'u bulur ve onu da
alarak Malatya'ya gider. Bu sırada Arakil Kayser, Malatya'yı kuşatmış ve
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Müslümanları çok bunaltmıştır. Müslümanların en darda kaldığı anda Battal
Gazi yetişir ve Arakil Kayser'i yener.
On birinci olay biriminde Battal Gazi'ye karşı Esatur Kayser, Harus ve Guzende
adlı cadılarla iş birliği yapar. Ukba Kadı'nın oğlu Velid, Battal Gazi’yi kandırır ve
onu ıssız bir adada tek başına bırakır. Battal Gazi'nin yokluğuna fırsat bilen
Esatur Kayser ve Guzende Cadı Müslümanların üzerine saldırır. Guzende,
yaptığı büyüyle Müslümanları çok zor durumda bırakır. Bütün Müslümanlar
Allah'tan yardım ister. Bu sırada Battal Gazi ortaya çıkar ve cadıyı öldürür.
Ardından Esatur Kayser'in ordusunu yener. Esatur Kayser, Battal Gazi’nin bütün
şartlarını kabul eder.
On ikinci olay biriminde Battal Gazi çok zor durumlarda kalır. Hz. Muhammet'in
ve Hızır Peygamber'in yardımı, zekâsı, cesareti, gücü ve kudreti sayesinde
bütün bu zor durumlardan kurtulur. İstanbul'da Kayser'in komutanı Falikrat
Battal Gazi'yi esir alır. Battal Gazi zekâsı sayesinde bu esaretten kurtulur.
Esatur Kayser, Battal Gazi'nin öldüğünü sanarak Malatya üzerine yürür. Battal
Gazi, Kayser tam zaferi kazanacakken yetişir ve gücü ile onu yener, esir alır.
Battal Gazi, kaçırılan oğullarının peşine düşer. Yolda devlerin elinde zor
durumda kalan Asced Padişahı'nın kızını kurtarır, padişah da bu iyiliği
karşılığında kızını Battal Gazi'ye verir, oğullarını bulmak için yaptığı savaşlarda
ona destek olur. Battal Gazi, oğullarını bulmak için Hilal Cadı'nın yanına
giderken canavarlar ve kıl baraklılar ile karşılaşır. Zekâsı sayesinde bunların
padişahlarını öldürür, derilerini yüzer, tabaklar, kurutur. Bunların kılığına girerek
canavarları ve kıl barakları kontrol eder. Hilal Cadı ile karşılaşınca Hilal Cadı
Müslümanlara büyü yapmaya başlar. Battal Gazi Hızır Peygamber'in verdiği
okla önce cadıyı yaralar, ardından cadının sarayına girerek onu öldürür.
On üçüncü olay biriminde şeytanla iş birliği yaparak Babek adında sahte bir
peygamber ortaya çıkar. Bu sahte peygamber İslamiyet için büyük tehlikedir.
Şeytanın yardımı ile mucizeler gösterir, etrafına çok fazla sayıda asker ve insan
toplar, büyük bir taraftar kitlesi oluşur. Babek’e ne kılıç ne ok ne süngü ne de
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gürz bir zarar verir. Halife’yi yener, Bağdat’ı ele geçirir, Halife Şam’a gitmek
zorunda kalır. Üzerine yollanan bütün orduları ya yener ya da kendine bağlar.
Bu büyük tehlikeyi bir önceki olay biriminde Hızır Peygamber Battal Gazi’ye
“ḥıżır seyyide eyitdi ey pehlûvân vaḳıt ṭardır islam (3) üzerine düşmân belürdi
yine senden meded olur didi” (MN, 273 a) sözleriyle belirtir. Battal Gazi, Babek
ile mücadeleye başlar. Üç gün süren bir savaştan sonra onu ve yanındakileri
yener. Babek kaçmaya başlar, Battal Gazi onu kovalar. Babek en son olarak
İstanbul’a gelir, Kayser’i ve Battal Gazi’nin oğlunu öldürür, tahta geçer. Tahta
geçince adanlarını toplar ve planlar yapmaya başlar. Bu toplantıya Battal Gazi
de gizlice katılır, toplantı sonunda Babek’i yakalar, adamlarını öldürür. Babek’i
alarak Halife’nin yanına gider ve Bağdat’ta Babek’i yakarak öldürürler.
On dördüncü olay biriminde İmlan adlı padişahın bir kızı vardır. Bu kız çok
güzeldir, herkes onunla evlenmek ister ancak kızın çok zor şartları vardır. Halife
de bu kızı ister ve alması için Battal Gazi'yi görevlendirir. Battal Gazi bu ülkeye
gider. Kızın acımasız bir dev tarafından kaçırıldığını görür. Bu dev aynı
zamanda başka kızlarda kaçırmıştır, insanlara büyük zararlar vermiştir. Battal
Gazi bu devi öldürür, kızları kurtarır ve bu ülke Müslüman olur.
On beşinci olay biriminde Halife'nin kızı kaybolur. Çaresiz kalan Halife Battal
Gazi'den yardım ister. Battal Gazi kızı bulmak için yola çıkar. Kızı kaçıranın Rad
Cadı olduğunu öğrenir. Battal Gazi, yolda iki beyle karşılaşır ve bunların kızları
da Rad Cadı tarafından kaçırılmıştır. Bunlar da Battal Gazi'den yardım isterler
ve eğer kızlarını getirirse halkları ile Müslüman olacaklarını söylerler. Battal
Gazi, Rad Cadı'yı öldürür ve kızları kurtarır. Beyler sözlerini tutar ve halkları ile
Müslüman olur. Bu sırada Battal Gazi'nin yokluğunu fırsat bilen Hakem adlı bir
şahıs halifelik iddiasında bulunur. Halife'yi bir gece baskınıyla yenerler, Bağdat'ı
kuşatıp Halife'yi çok zor durumda bırakırlar. Son olarak da Bağdat'a girerler.
Halife, bir evin damına çıkar ve kıbleye dönerek Allah'tan yardım diler. Tam bu
sırada Battal Gazi gelir ve Hakem ve taraftarlarını yener.
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On altıncı olay biriminde Kanatur Kayser karşısında Müslümanlar çok zor
duruma düşer. Kanatur yanında Avc Fireng ve 600 bin kişilik bir orduyla
Malatya'ya saldırır. Avc Fireng, Abdülvehhap'ı şehit eder. Kayser, Malatya’ya
girer ve şehri yıkar. Müslümanlar dağlara kaçar. Hz. Muhammet, Medine'de
bulunan Battal Gazi'den Malatya'da bulunan Müslümanların yardımına gitmesini
ister. Battal Gazi, Malatya'ya gelir ve Abdülvehhab'ın şehit olduğunu görür.
Bunun üzerine Kayser'in ordusuna saldırır ve önünde kimse duramaz. Avc
Fireng'le karşılaşır ve onu bir vuruşta ikiye böler. Bu sırada Halife de gelir.
Halife'nin ardından Tamus Peri yanında 100 bin peri ile gelir ve Kayseri'nin
ordusunu hep birlikte yok ederler. Kayser kaçar ve Battal Gazi onun peşine
düşer.
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6. BÖLÜM
İŞLEVSEL HALKBİLİMİ KURAMI BAĞLAMINDA
BATTALNAME
6. 1. İŞLEVSEL HALKBİLİMİ KURAMI’NA GÖRE BATTALNAME
İşlevsel Kuram, günümüz halkbilimi çalışmalarında en yaygın olarak kullanılan
teorilerden bir tanesidir. İşlevsel Halkbilimi Kuramı’nın kurucularından biri
Bronislaw Kaspar Malinowski diğeri ise A. Reginald Radcliffe-Brown’dur.
Malinowski, kültürü çeşitli cephe ve kurumların karşılıklı ilişkisi olarak görür.
Malinowski’ye göre kültür insanların yaptığı araç ve gereçlerden, tüketim
mallarından, anayasal belgelerden, insana özgü düşünce ve becerilerden, inanç
ve törelerden oluşan bütünsel bir toplamdır. Kültür, kısmen maddi kısmen de
manevi unsurlardan oluşan kocaman bir aygıttır. İnsanoğlu bu aygıtı kullanarak
karşılaştığı sorunların üstesinden gelir. Bu sorunlar insanların beslenme, üreme
ve sağlığını koruma ihtiyaçlarından doğar. Sorunlar çözülürken insanoğlu yeni
ve suni bir çevre yaratır. Bu suni çevrenin devamlı olarak yeniden meydana
getirilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesi gerekir. Malinowski’ye göre insanın
öncelikle organizmasının ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. İnsanlar beslenmek,
barınmak, ısınmak, dış etkilerden korunmak için bazı faaliyetlerde bulunur.
Dıştan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı örgütlenir. İnsanlar bilgi üretir, değer
ve ahlak duygusu geliştirir. Sanatsal ve eğlendirici etkinliklerde bulunur
(Çobanoğlu, 2015, s. 266-271). İster çok yalın ister son derece karmaşık ve
gelişmiş bir kültür olsun insani ve ruhani şeyler içeren oldukça fazla olguyla
karşılaşılır. İnsanlar bu olgular sayesinde karşılaştıkları sorunlarla baş
edebilirler (Malinowski, 2020, s. 43).
Teoloji ve mitoloji araştırmalarında sıklıkla kullanılan kült kavramına mekân,
zaman, inanç ögeleri başta olmak üzere “bağlam” dikkate alınarak bakıldığında,
kültün insanoğlunun yaşamına ilişkin maddi, manevi ve sosyal işlevlerinin
olduğu ortaya çıkmaktadır (Yıldız, 2019, s. 1053). İşlevsel kurama göre metin
tepki gösterecek bir seyirci topluluğuna sunulmaz ya da icra edilmezse
anlamsızdır. Bundan dolayı da Malinovski metnin önemli olduğunu ancak
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bağlamsız bir metnin ölü olduğunu belirtir (Çobanoğlu, 2015, s. 281). Destanlar,
tarihte konak ve saraylardan başka tekke, han, kahvehane, çayhane, bozahane,
köy odası gibi umuma açık mekânlarda da icra edilmiştir. Devlet; askerin
moralini yüksek tutmak, onları zihnen savaşa hazır hâle getirmek için
ordugâhlarda, kale garnizonlarında ve kışlalarda destancılar istihdam etmiştir
(Çobanoğlu, 2011, s. 89). Anadolu ve Rumeli serhadlerinde, oda ve
derneklerde, Battalnameler kendine mahsus töre ve saygı ile okunmuştur.
Fahrettin Kırzıoğlu, altı yaşından liseye başlayıncaya kadar evlerinde,
komşularında, uzun kış gecelerinde odalarda, derneklerde Battalname’nin
okunması ve dinlenmesi geleneğine bizzat şahit olmuştur. Kırzıoğlu aynı
zamanda 1934-1937 yılları arasında Arpaçayı’nda ve Pasof’ta tahsil müfettişliği
sırasında

kaldığı

köy

konaklarında

Battalname’nin

icrasına

katılmıştır.

Battalname’nin okunma bağlamını şöyle açıklamıştır:
- Battalnamenin içinde sık sık Hz. Muhammet’e salavat-ı şerife getirilmesi
gereken yerler geçtiğinden Battalname dinlemeye gelenler, bilhassa yaşlı kadın
ve erkekler, abdest almış olarak gelirler.
- Battalname’yi okuyan kişi bu metni daha önceden okumuştur. Yazımdaki
yanlışları düzeltip eski söyleyişteki kelimelerin de anlamlarını izah edebilecek
seviyede hazırlıklı bulunur.
- Battalname dinleyicilere üstün ahlak, fedakârlık, yiğitlik, gözüpeklik, cesaret,
yılmazlık örnekleri vererek onları manevi yönden besler. Battalname’nin icra
ortamında bulunanlar bu kitabı defalarca dinlemiş ve bu kitaptaki olayları bilen
kişilerdir. Battalname’de İslam düşmanları yakalanır. Tam öldürüleceği veya can
çekiştiği sırada dinleyiciler okuyucudan rica ederler ve okumayı durdururlar.
Battalname'nin okunması bir sonraki geceye ertelenir.
- Battalname okunurken “ertesi/ferdası gün” sözü geçtikçe “üzerimize hayırlı
sabahlar açıla” ifadesi söylenirken bütün dinleyenler hep bir ağızdan “amin”
demeyi âdet edilmişlerdir.
- Battalname'de; Hz. Muhammet, sıkışık anlarında Battal Gazi'ye yardım eder.
Hz. Muhammet, Battal Gazi'nin düşüne girer, ona yol gösterici öğütlerde
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bulunur. Bu öğütlerin okunduğu anlarda dinleyenler kendileri için de böyle bir
şefaatin esirgenmemesi dileğinde bulunurlar.
-

Battalname'de,

Battal Gazi'nin

sıkışık anlarında Battal Gazi'ye

Hz.

Muhammet'in yardım ettiği gibi Hızır ve İlyas nebiler de yardımda bulunurlar. Bu
yardımların anlatıldığı yerlerde dinleyiciler "Ya Rabbi! Bize de böyle yardımcı
gönder, Ehl-i İslam'ı dardan kurtar." yollu dilekleri tekrar ederler. Düşmanlara
kahriyeler söylerler.
- Zekâsı, gücü ve cesaretiyle her türlü zorluğu yenen Battal Gazi dinleyenler için
ve özellikle gençler için model bir şahıstır. Dinleyiciler onun öğütlerini belleyip
düstur edinmek için bütün dikkatleri ile okuyanı dinlerler (Kırzıoğlu, 1997, s. 7172)
Çobanoğlu (1999), “Sözlü Kültürden Yazılı Kültür Ortamına Geçiş Bağlamında
Erken Dönem Osmanlı Tarihlerinden Âşıkpaşazâde’nin Epik Karakteri Üzerine
Tespitler” adlı makalesinin girişinde Halil İnalcık’ın “Âşık-Paşazâde Tarihî Nasıl
Okunmalı?” adlı makalesinde işâret ettiği hususu belirterek; Tevârih-i Âl-i
Osman (Menâkıb-ı Âl-i Osman) kitabının sözlü kültür ortamındaki işlevinden
bahsetmiştir. Bu tip eserlerin savaş ve barış zamanlarında bozahanelerde ve
benzeri yerlerde gruplara karşı okunmak için yazıldığını belirtmiştir. Bunun için
Paşazâde’nin eserinde okuyucuların yanı sıra dinleyicilerin de göz önünde
bulundurulduğunu ifade etmektedir. Çobanoğlu, kitaptaki sözlü kültür ortamının
izlerini ve muhtemel dinleyici kitlesinin özelliklerini gösteren “O Gaziler”, “Ay
derviş!” veya “İmdi ey aziz!” gibi dinleyiciye doğrudan hitaplara dikkati
çekmektedir. Bu tür dinleyiciye hitapların yanı sıra “Sebep neyidügüm sana
haber vereyüm işidesin…”, “Dinle ki deyem”, “Dinle ki ne der bu ışk pirin” gibi
örneklerle eserin yazım bakımından üslubunu “okuma” eyleminden daha çok
“dinleme” eylemine yönelik oluşturduğunu ifade etmektedir (Çobanoğlu, 1999,
65-67). Battalname’de de okuma ve dinleme eylemine yönelik ifadeler oldukça
fazla yer tutmaktadır:
“vir ṣalavât ʿaşḳla (6) ey müʿminân ben daḫı bir ḳıṣṣa eydem saña ṭut kulaġıñ
(7) bir dem işit benden yaña seyyidiñ aḥvâlini şerḥ ideyüm” (54 a).
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“vir ṣalavât seyyid-i peygambere (4) ben daḥı bir ḫoş ġaza eydüm saña tut
ḳulaġın işit bundan yaña (5) seyyidiñ ulu ġazasın dinlegil ne gelür başına bir bir
anlagil” (109 a).
“ey yâr işidincek ḳulaḳ tut diñle zinhârı (4) açıla görklü dilşâd olasın dükkeli
ḳayġudan âzâd olasın” (179 a).
“vir ṣalavât ʿaşḳla diñle ey cân (12) bir ġazavat eydem diñle saña ṭut ḳulaġın bir
dem işit benden yaña (13) ben de seyyidden rivâyet eydem ne ki başdan
geçdiyse şerḥ ideyüm” (225 a).
Battalname “ḥikâyet daḫı burada tamâm (11) oldı seyyid baṭṭal ġaziniñ ruhuna
allâh taʿâla raḥmet (12) ve ismi allâhu’l ulum bi’l sevâb (13) oḳuyanı yazanı
dinleyeni raḥmetiñle yârlıġagil yâ ġani” (319 b) ifadeleriyle son bulmaktadır.
Battalname’nin sonunda yer alan bu ifade ve daha önceki bölümlerde geçen
buna benzer ifadeler Battalname’nin icrasında yer alan okuyan ve dinleyen
unsurlarını ortaya koymaktadır. İşlevsel kuram, icra edilen bir folklor unsurunun
anlatanda

ve

dinleyende

oluşturduğu

niteliklerin

ortaya

konulmasını

amaçlamıştır. Bir folklor unsuru birden fazla işleve sahip olabilir. Dahası folklor
unsurunun işlevi icra edildiği bağlama bağlı olarak da değişebilir. Folklorun çok
sayıda işlevinin içerisinde William Bascom’un önemli gördüğü işlevlerden
değerlere, toplum kurallarına ve törelere destek verme ile eğitim ve kültürün
gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi işlevleri Battalname kültünün yerine
getirdiği işlevlerin önde gelenleridir:
1. Değerlere, toplum kurallarına ve törelere destek verme: Folklor unsurları icra
sırasında hem icrayı yapana hem de icrayı dinleyenlere, seyredenlere içinde
bulunduğu kültürün ritüellerini, toplum kurallarını doğrulayıp, onaylatarak
benimsetir; toplumsal kurumları destekler. Böylece folklor toplumsal kurum ve
değerlerin güncelleşmesini, güncellenip köklenmesini sağlar.
2. Eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi işlevi: Yazılı
kültür geleneği olmayan ya da sözlü kültür ortamının tek kültür ortamı olduğu
toplumlarda folklorun taşıdığı bilgiler tarihsel olarak gerçek kabul edilir. Bu
bilgilerin öğretimleri son derece önemlidir. Bu bağlamda folklor kültürün
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aynasıdır ve insanlar için bir kılavuz olarak düşünülmektedir (Çobanoğlu, 2015,
s. 281-282).
6.1.1. Değerlere, Toplum Kurallarına ve Törelere Destek
Verme
İnsanlar herhangi bir amacı gerçekleştirmek, herhangi bir hedefe uşamak için
örgütlenmek

zorundadır.

Malinowski

bu

şekilde

vücuda

getirilmiş

bir

örgütlenmeyi “kurum” olarak adlandırmaktadır. Bu kavram insanların bir araya
gelmelerini sağlayan birtakım geleneksel değerler üzerinde varılan bir
anlaşmayı içerir (Çobanoğlu, 2015, s. 270). Kültürün ana unsuru insanların
kalıcı gruplar hâlinde örgütlenmesidir ve bu örgütlenmelerin sonucunda
kurumlar ortaya çıkar. Kurumlar belirli bir amaç için gerekli olan değerleri
oluşturmak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulur. Toplumlarda ihtiyaç
olmadığı hâlde ortaya çıkan bir kurum yoktur. Kurumlar bir ihtiyaç hâlinde ortaya
çıkar (Malinowski, 2020, s. 48-49). Türk kültüründe “Gazilik” önemli bir
kurumdur ve çok önemli işlevleri yerine getirmiştir. İslamiyet öncesinin “Alplık”
kurumu Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra “Gazilik” kurumu şeklinde devam
etmiştir (İnalcık, 2018, s. 31-32). Bunun nedeni canlı bir varlık olan insanın
hayatta kalabilme koşullarını sağlamak zorunda olmasıdır. Bir topluluk sürekli
ve normal şekilde kendini yenileyemediği sürece kültürel varlığını devam
ettiremez (Malinowski, 2020, s. 80). Osmanlının büyümesi ve bir imparatorluk
konumuna yükselmesi başlıca iki temel olaya bağlıdır: Gaza geleneği ve
Türkmenlerin kitle hâlinde göçü. Gazilik Kurumu o kadar etkilidir ki Osmanlı
Devleti bir gazi devleti olarak doğmuş ve bu geleneği sürdürmüştür. 1461’de
Fatih Sultan Mehmet yaya olarak Trabzon Dağlarına turmanırken “Bu zahmetler
Allah içindir, elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmesevüz bize
gazi demek layık olmazdı.” sözlerini söyler (İnalcık, 2018, s. 8-20). Yine Fatih
Sultan Mehmet, Mısır Memlûk sultanına yazdığı fetihnamede devrinin en ileri
gaza sultanı olduğunu yazmış, sonraları İslam’ın gaza kılıcının kendi elinde
olduğunu ilan etmiştir (İnalcık, 2005, s. 144).
Devletler ve devlet adamları ndan güç almaya ve güçlerini bu kuruma
dayandırmaya gayret göstermiştir. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki
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mücadelede bu somut olarak görülmektedir. Şah İsmail, Osmanlı Sultanlarına
rakip çıktığı zaman ataları gibi gazilik iddiasında bulunmuştur. Yavuz Selim de
Şah İsmail’e karşı çıktığı seferi, gaza olarak ilan eder. Buna karşı Şah İsmail,
Yavuz

Selim’e

gönderdiği

mektupta

Anadolu

halkının

çoğunun

kendi

babalarının müridi olduğunu ve ailesinin gaza ile şöhret kazandığını söyler
(İnalcık, 2018, s. 138).
Gazilerin oluşturduğu sosyal sınıfın zamana ve mekâna göre isimleri, kıyafetleri,
ahlaki prensipleri az çok değişiklik göstermiştir. Bu sınıfın bir kısmı iç
kargaşalarda ve hudutlarda gönüllü ve ücretli askerlik yaparken bazıları da fırsat
buldukça büyük şehirlerde hırsızlık, kabadayılık, haydutluk yapmıştır. Bu
sınıftan birtakım kişiler de esnaf teşkilatına girmiştir (Köprülü, 1999, s. 87).
Abbasiler Dönemi’nde Halife Nasır, İslam dünyasında hem saygınlığını
arttırmak hem de kendi hükümranlığına sağlam bir zemin oluşturmak için
halifeliğin etki alanına giren fütüvvet zümrelerini kendi liderliği altında bir araya
getirdi. Bu sayede Fütüvvet Teşkilatı bir serseriler topluluğu olmaktan çıktı.
Halife Nasır, ahlaki değeri ve toplumsal seviyesi yüksek bir İslam Şövalyelik
Müessesesi kurdu. Fütüvvet Teşkilatı meşru bir güç oldu. Anadolu’da Ahilik de
bu teşkilatın üyesiydi, Selçuklu ve Osmanlı sultanları da bu teşkilata üyeydi
(Köprülü, 1999, s. 87).
İnsanlar bir amaca yönelik örgütlü faaliyet sistemleri kurarlar. Yeni doğan
bireyler bu sistemler içinde yaşama başlar. Bu örgütlerin antlaşması olan
değerler sistemi vardır. İnsanlar var olan bu değerler sistemine göre örgütlenir
ya da var olan örgütler içinde yer almaya çalışır (Malinowski, 2020, s. 59).
Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında gazileri cesaretlendirmek, ilham vermek
ve gaza fikrini canlı tutmak için Battalname gibi eserler gazi gruplarına
okunurdu. Battalname’de yer alan “işitgil, tut kulağın dinle” gibi ifadeler bunun
delilidir. Bu destanları, hikâyeleri dinleyen gaziler dinlediklerini hayata geçirmek
için mücadele ediyordu. Yapılan bu mücadelelerle ilgili birçok hikâye de sözlü
gelenek içinde ortaya çıkıyor ve Osmanlı kronikleri içinde yer alıyordu. Bu
anlatılar sayesinde Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin saygınlığı ve gücü artıyor,
gaza fikri ile Anadolu’ya gelen gaziler onların etrafında toplanıyordu (Döğüş,
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2008, s. 827). Bu toplanmalar sonucunda Arapların pek çok teşebbüsüne
rağmen başaramadıkları Anadolu’nun İslamlaştırılması hareketi başarıya
ulaşıyordu. İstanbul’un fethi ile de bu hareket taçlandırılıyordu. Anadolu’nun
Türkler tarafından İslamlaştırılması hareketinde gaza ideolojisi ve çok önemli
bir görevi yerine getirmiştir (Köksal, 1983, s. 5). Gaza ideolojisi ve
Battalname’de olayların merkezindeki ana unsurdur. Battal Gazi her ne yaparsa
gaza için yapar ve bütün faaliyetleri ile onu inkişaf ettirir. Battalname’nin olaylar
örgüsünü oluşturan olay birimlerinin başında bu anlatılanların gaza olduğunu ve
icra bağlamında bulunanların bunları can kulağıyla dinlemeleri, olayları
anlamaları gerektiğini belirtir:
“(12) ben daḫı bir ḥoş ġaza eydüm saña ṭut kulaġın bir dem benden yaña (13)
hem bir ulu maʿcerât dinleyesin” (39 a).
“(4) ben daḥı bir ḫoş ġaza eydüm saña tut ḳulaġın işit bundan yaña (5) seyyidiñ
ulu ġazasın dinlegil ne gelür başına bir bir anlagil” (109 a).
“(3) ben daḫı bir ḫoş ġaza eydüm saña ṭut ḳulaġın bir dem işit benden yaña (4)
seyyidi görgil ki ne işler ḳılur” (159 a).
“(6) ey siz bilüp siz diñleyenler siziñ ardınca maʿni söyleseler işidüñ (7) bu
ʿacayib dâsitânı teferrüç eyle bu dünyâ bu dâsitânı diyem seyyidiñ (8) bir ḫoş
ġazasın gerek canına ḳanca oḳuyasın göresin seyyid kim neler (9) itdi cihân içre
ne işler ḳıldı gitdi “ (178 b).
“(8) sen daḫı gel ey beri vir ṣalavât seyyid-i peyġambere (9) ben daḫı bir ḫoş
ġaza eydim saña ʿaḳlıñla fikrini ṭut benden yaña (10) seyyidiñ aḥvalüñ şerḥ
ideyin” (197 b).
“vir ṣalavât ʿaşḳla diñle ey cân (12) bir ġazavat eydem diñle saña ṭut ḳulaġın bir
dem işit benden yaña (13) ben de seyyidden rivâyet eydem ne ki başdan
geçdiyse şerḥ ideyüm” (225 a).
“baṭṭal-ı seyyid (13 ger seversin ʿaşḳla peygamberi vir ṣalavât muʿsibetden ol
beri - (1) bir ġazâvat eydüm ben de saña seyyidi şerh ideyüm ögüd saña (2)
neçe kûh-ı ḳafa vardı dinlegil neçe ḳırdı bunları añlagil (3) yetmiş iki biñ milleti
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kendüzine neçe uydurır girerler sözine (4) bunca dürlü maʿcerâtlar iderse
buluşup ḫıżırla bunca giderse (5) ḳamusı şerḥ ideyim saña bire vir ṣalavât
seyyid-i peygambere” (254 a,b).
İslamiyet öncesinin “Alplık” kurumu Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra
“Gazilik” kurumu şeklinde devam etmiştir. Alplık kurumu İslamiyet öncesinde
Türk milletinin teşekkül ettirdiği önemli bir kurumdu. Bu kurum Türklerin
İslamiyet’i kabulünden sonra da varlığını sürdürmüştür.
Kurumlar belirli bir amaç için gerekli olan değerler veya ihtiyaçlar için oluşturulur
(Malinowski, 2020, s. 47). 1260-1300 yılları arasında gaza faaliyetleri Batı
Anadolu’da en yüksek seviyeye çıkıyordu, Gazi Türkmen beylikleri kuruluyordu.
13. yüzyılda Türkler bir yanda Haçlılara diğer yanda da Moğollara karşı bir
ölüm-kalım savaşı veriyordu. Bu savaşlarda Türkleri gaza ruhu ayakta
tutuyordu, gaza heyecanı Anadolu’da Türkmenler arasında doruğa ulaşıyordu.
Osman Gazi, uçların en ileri bölümlerinde gazayı son derece atılgan bir şekilde
sürdürüyor, gazi alpların önderi durumuna yükseliyordu. Osman Gazi’nin
bayrağı altında toplanan, savaş grubunda kızıl börk giyip gaziliğe özenen ve
alpların hizmetine girenlerin büyük çoğunluğu aşiret Türkmenleriydi. Bunun
yanında çeşitli kökenden insanlar da vardı (İnalcık, 2018, s. 10-25). Tarihteki bu
olaya benzer durum Battalname’de de vardır. Çünkü Türk epik destan
geleneğinde, destanlar belli bir tarihî dönemi birçok yönüyle oldukça geniş bir
çerçevede ele alır, bu olayların halk hafızasındaki görünüşlerini uygun bir dille,
estetik açıdan kendine has destan mantığı içinde işleyerek ortaya koyarlar.
Destanlarda, milletin dış düşmanlarına karşı savaşı ve bu savaşlarda gösterdiği
kahramanlıkları, devletin iç meseleleri, sosyal çatışmalar ve benzeri unsurlar bir
bütünlük içinde anlatılır (Çobanoğlu, 2011, s. 21). Gazilik Kurumu’nun birleştirici
işlevi Battalname’de de yer almıştır. Battal Gazi’nin yoldaşlarının çoğu
Müslüman’dır. Ancak bunların yanında Hristiyan olup sonradan Müslüman
olanlar da vardır. Bu şahısların en önemlisi Ahmet Tarran’dır. Battal Gazi’ye
Battal unvanını da veren bu şahıs Battal Gazi’nin mücadelelerinin çoğunda
onun yanında yer almış ve savaşmıştır.
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“aḥmer eydür (6) yâ caʿfer gerekdir ki bir laḳab ḳoyam baña ḫâtırıñ ḳalmasın (7)
caʿfer eydür ḥoş ola didi aḥmer eydür senüñ adıñ (8) seyyid baṭṭal ġazi olsun
didi baṭṭal eydür ben de (9) saña bir ad ḳoyam aḥmer eydür ḫoş ola seyyid
baṭṭal eyitdi (10) seniñ adıñ aḥmed ṭarran olsun didi” (MN, s. 36a).
“(1) ol gün meydân ṭutdı çoḳ kâfir depeledi diledi artık kimesne (2) meydâna
girmedi aḥmed ilerü geldi seyyid önünde baş ḳodı eydür (3) yâ pehlûvân
dilerüm ki kendümi leşkere uram didi baṭṭal (4) raḥmetullâh-ı ʿaleyh destûr virdi
atından indi ḳolañın (5) muḥkem çekdi kendüzin ol deryâ gibi leşkere urdı” (MN,
s. 38a).
Battalname’de Hristiyanların Müslüman olması sıklıkla karşılaşılan bir olaydır.
Hristiyanlar ya rüyalarında Hz. Muhammet’i görürler, ardından Battal Gazi’ye
biat ederek Müslüman olurlar ya da Battal Gazi’ye yenilirler, Battal Gazi onları
İslamiyet’e davet eder. Onlar da bu daveti kabul edip Müslüman olurlar:
“ey pehlûvân seyyid baṭṭal ġazi (13) gel beni küfrden ḫalâs eyle didi seyyid
çünkim bir ḫaber işitdi aşaġa - (1) indi ḳaṭyûn seyyidiñ ayaġına düşdi imân ʿarz
ḳıldı müselmân (2) oldı manṣûr şâd ḥurrem oldı beglerin ḳulların ḳamusı (3)
müselmân oldılar şehr ḫaber oldı dükkeli bir aġuzdan müselmân (4) oldılar
seyyid ḳaṭyûn ve begleri aldı çoḳluḳ ḳulla birle mâlâtyaya (5) geldi aṣḥâb ḳarşu
geldi seyyid ḳaṭyûn birle görüşdiler ṭoylar itdiler (6) şâdlıḳlar eylediler” (MN, s.
76b-77a).
Gaza, kutsal bir savaştır ve bu savaşta gaziler gazi/alp liderlerin etrafında
toplanırlar,

onların

bayrağı

altında

birleşirler

(İnalcık,

2018,

s.

18).

Battalname’de de gaziler Battal Gazi’nin liderliği etrafında toplanırlar, mücadele
ederler. Sıkışık anlarında Battal Gazi ne derse onu yaparlar. Kayser, Malatya
üzerine oğlu Şemun komutasında beş yüz bin kişilik bir ordu gönderir.
Müslümanların casusu Munzır bu durumu Malatya’ya haber verir. Emir Ömer ne
yapacağını bilemez ve Battal Gazi’ye ne yapılması gerektiğini sorar. Battal Gazi
de yapılması gerekenleri söyler:
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“emir ʿömer eydür yâ baṭṭal ġazi nice (12) idelüm seyyid eyitdi ʿalemleri ṭaşra
çıḳarıñ leşker cemʿ (13) idüñ ve hem öyle ḳıldılar yigirmi beş biñ leşker cemʿ
oldı on iki - (1) binin şehirde ḳodılar kim şehr bekleyeler” (MN, s. 42a-42b).
Tarsus’a yakın bir kale vardır. Bu kalenin komutanı Sinbad’dır ve Müslümanlara
zarar vermektedir. Tarsus’ta bulunan Battal Gazi bunu öğrenir ve bu kalenin
üzerine yürümeye karar verir. Durumu anlatan bir mektup yazar ve Battal
Gazi’nin yârenleri derhal Tarsus’a doğru yola çıkar, Emir Ömer asker gönderir:
“seyyid eyitdi inşâallâh (8) teʿâla anuñ şerrinden bu iḳlimden defʿ idem didi tiz
nâme yazdılar (9) mâlaṭyaya bildirdiler ḥikâyetin ve kalʿa ḥikâyetin çün nâme
emir ʿömere degdi (10) oḳudı şâd oldı aḥmed ṭarran ve ʿabdulvehhâb ve cuʿde
dört (11) oġlıyla abdüsselâm ṭevâbîl ve saʿd ve naṣr-ı ḥubbâb (12) üç yüz yigit
birle seyyide gönderdi” (MN, s. 65b).
Külliyeler Anadolu topraklarında Türklerin teşkil ettiği önemli kurumlardandır.
Külliye, işlevleri birbirini tamamlar nitelikte ve üslup özellikleri aynı olan birden
fazla yapıdan oluşan topluluklar için kullanılan bir terimdir. Külliyeler, Anadolu
topraklarında XIII. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmıştır. Anadolu'da
sosyokültürel, sosyoekonomik ve dinsel açıdan var olmaya ve tutunmaya
çalışan Türk milleti külliyeler gibi yapılar inşa ederek yaşam alanlarının temel
dayanaklarını oluşturmaya çalışmışlardır. Eskişehir bölgesi uzun süre TürkBizans sınırı olmuştur. Bu topraklardaki oluşabilecek otorite boşluğunu
gidermek ve başıboş Türkmenleri bir şemsiye altında toplamak ve ortak bir
paydada birleştirmek için Selçuklular bu yörede tekkeler kurmuşlardır.
Selçukluların bu yörede tekkeler kurmasının nedeni toplumsal barışı ve
bütünlüğü sağlamaktır. Bu tekkeler aracılığıyla halk dini olarak bir arada
tutuluyor, sosyal ve kültürel temeller atılıyordu.

Gazilik

Kurumu’nun

oluşmasında,

yayılmasında

büyük

katkıları

olan

Battalname’nin kahramanı Battal Gazi’nin Eskişehir’de çok özenli yapılmış bir
de külliyesi bulunmaktadır. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda çok özenli
bir şekilde yapılmış olan bir türbe, genellikle içindeki şahsiyetin çok saygın bir
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kimlik olduğunu gösterir. Bu saygın kimlik etrafında oluşan kült yerel değil daha
evrensel bir olguya işaret etmektedir. Buna hiç kuşkusuz en iyi örneklerden biri
Seyit Battal Gazi kültüdür. Ünü Balkanlara kadar yayılmış olan Battal Gazi'nin
inananların perspektifi oldukça geniştir. Ayrıca Seyyid Battal Gazi’nin mezar ve
türbelerinin Anadolu'da yedi ayrı yerde olması önemli bir ayrıntıdır (Say, 2009,
s.10.)
Seyyid Battal Gazi Külliyesi; Anadolu kültür tarihinde, sosyal ve dinsel
yapılanmasında bir merkez olma özelliğini üzerinde bulundurmaktadır. Türk
nüfusunun yoğun olması, külliyenin bulunduğu bölgedeki olumlu iktisadi
gelişmeler bu bölgeyi ve külliyeyi bir merkez konumuna getirmiştir. Külliyenin
bulunduğu bölge Anadolu'nun Türkleşmesinde çok önemli merkezlerden
birisidir. Aynı zamanda bu bölgede göçerevli Türk aşiretlerinin barındırılması;
bölgenin merkezde ve kolay ulaşılabilen bir yerde olması, hac ve ticaret
yollarının buradan geçmesi; bölgenin kültürel, dinî, ekonomik, siyasi vb. yönden
gelişim göstermesi külliyenin önemini arttırmıştır.
Anadolu'da yüzyıllardan günümüze kalan en önemli üç tekke bulunmaktadır:
Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Seyit Battal Gazi. Genel olarak tekkeler onları
kuran kişilerin adları ile anılmış ve yaşamıştır. Bu durum Seyyid Battal Gazi
Külliyesi’nde farklıdır. Bu külliyede önce yapılar meydana gelmiş ardından da bu
yapılar ve dolayısıyla külliye Battalname'nin kahramanı Seyid Battal Gazi adı ile
yaşamıştır. Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve külliyenin bulunduğu yer Anadolu'nun
Türkleşmesi ve İslamlaşmasında çok önemli bir merkez olmuştur (Say, 2006, s.
4-27).
Battalname’nin geleneksel değerlerin yaşatılmasında, bu değerler göre toplum
hayatınının düzenlemesinde ve bu değerler doğrultusundaki törelere destek
verme hususlarında yerine getirdiği işlevi SSCB Dönemi’nde esaret ve zulüm
altındaki Türk Cumhuriyetleri’nde de görmekteyiz. Battalname kültü etrafında
şekillenen dinî ve millî değerler SSCB baskısı altındaki Türk Cumhuriyetlerinde
canlı tutulmuş ve Türk milleti Battalnameleri okuyarak dinî ve millî değerlerini
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yaşatmıştır

(Cicioğlu,

2013).

Battalname

kültü

Türkistan’da

SSCB’nin

baskılarına karşı bir kalkan görevi görmüştür.

6.1.2. Eğitim veya Kültürün Gelecek Kuşaklara Aktarılarak Eğitilmesi
İşlevi
Destanların belki de en önemli işlev ve özelliği yerli düşünce ve felsefenin
doğuşunu hazırlaması ve onu zaman içinde işleyip, geliştirerek sonraki
kuşaklara aktaran en önemli eğitim ve öğretim aracı olmasıdır (Çobanoğlu,
2011, s. 17). Bir topluluktaki var olan ve sürdürülen davranışlara bakıldığı
zaman iki temel güçten söz edilebilir: Eğitim ve otorite. Tecrübenin, bilginin,
geleneğin ve ahlaki değerlerin aktarımının sağlanması için eğitim sistemi her
kültürde bulunmalıdır. İnsanların örgütlenmesi sonucu oluşmuş herhangi bir
kurumda yer alan kişi ilerleyen yaşından dolayı yetersiz kalırsa ya da ölürse bu
kişinin yeri o kurumda doldurulmak zorundadır ve bu işi de yapmak için de
eğitime ihtiyaç vardır. (Malinowski, 2020, s. 102).
Kültürel gelenek her kuşak tarafından bir sonrakine aktarılmalıdır. Eğitsel
özelliklere bağlı mekanizma ve yöntem bütün kültürlerde var olmak zorundadır
(Malinovski, 2020, s. 44). Türk kültürü, her alanda önemli ve nitelikli insan
yetiştirmek bakımından dünyada eşi olmayan bir kültürdür. Okul kavramının ve
okulların olmadığı zamanlarda eğitim halk kültürü ile yapılmaktaydı. Halk
tecrübeleri ile kültürü oluşturuyor, onunla nesilleri eğitiyordu. Ninniler, çocuk
oyunları, maniler, masallar, fıkralar, atasözleri, efsaneler, destanlar bu kültür
unsurlarının bazılarıdır (Demir ve Erdem, 2006, s. 7).
Battalname’de yiğitlik, kahramanlık ve cesaret ana temadır. Bu ana tema kişiler,
yer ve zaman unsurlarını bir mıknatıs gibi üzerine çekmiştir. Bu unsurların
toplanmasıyla birlikte kişiler arasında çatışmalar ve anlaşmalar ortaya çıkmıştır.
Bu çatışmalar ve anlaşmalar çerçevesinde olaylar gelişmiştir. Battalname’nin
olay

birimlerinin

teması,

kişiler

arasındaki

çatışmalar

ve

anlaşmalar

Battalname’nin icra bağlamında bulunan bireylerin eğitiminde büyük bir işlevi
yerine getirmiştir. Battalname, icra bağlamında bulunan bireyleri gazaya teşvik
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etmiştir. Battalname’de icra ortamındaki dinleyicilere ahlaki değerlerin kutsal bir
savaşla perçinlenmesi öğüdü verilir. Gaziliğin ne kadar üstün bir vasıf olduğu
dinleyenlere örneklerle gösterilir, yüksek seciyeli ve karakterli bir insan olmanın
temelleri atılır. Battal Gazi, dinleyicilere hayatını Allah yolunda adamış bir gazi
olarak sunulur. O, yaptığı her şeyi hiçbir menfaat beklemeksizin Allah yolunda
yapar. Müslüman ya da Gayrimüslim fark etmeksizin herkese yardım eder. En
azılı düşmanlarını dahi mağlup eder ve onları önce İslamiyet’e davet eder.
Müslüman olanlar Battal Gazi’nin hışmından kurtulur ancak Müslüman
olmayanlar Battal Gazi’nin gazabına uğrar. Battal Gazi, Allah yolunda her türlü
fedakârlığı yapar.
Battalname’de Battal Gazi bir model şahıs olarak kurgulanmıştır. Bu model
şahıs Osmanlı tarihî kaynaklarında da yer almaktadır. Hayatı gaza faaliyetlerinin
içinde geçmiş ve aynı zamanda kendisi de bir gazi olan Ahmedî, İskendername
adlı eserinin başında gazileri Hak dinin vasıtası, Allah’ın kılıcı, dünyayı şirkten
temizleyen süpürgeci olarak tanımlar. Ahmedî’ye göre gazi, Allah’ın yeryüzünde
şirki kaldırmak için kullandığı bir silahı ve hizmetkârıdır. Allah’ın kılıcı ve
müminlerin hamisidir. Allah yolunda ölürse şehittir ve Allah katında sonsuzluğa
ulaşır (Atsız, 1949, s. 6-8).
1495 yılında Oruç b. Adil tarafından yazılan Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserde
Osmanlılar gazi kişilerdir ve girdikleri mücadelelerde muzaffer olmuşlardır. Hak
yolunda savaşırlar, gaza malını toplayıp Hak yolunda harcarlar. Din yolunda
savaşırlar ancak bu mücadelelerinden dolayı gurura kapılmazlar. İslam’ı
gözetirler, korurlar, kâfirlerden Müslümanların intikamlarını alırlar (Göğüş, 2008,
s. 829). Oruç b. Adil’in dile getirdiği özelliklerin tümü Battalname’de Battal
Gazi’de bulunmaktadır. Battalname’de model şahıs olarak sunulan Battal Gazi
tipi, Türk milletine Battalname kültü vasıtasıyla aktarılmış ve 1495 yılında
yazılan bir Osmanlı tarihinde de yerini almıştır.
Battalname, İslamiyet’ten sonra Türk toplumunda gazilerin yetişmesinde ve
gaza ruhunun ortaya çıkıp canlı tutulmasında büyük bir işlevi yerine getirmiştir.
Battalnameler Anadolu’nun fethinde ve fetihten sonra Anadolu’ya yapılan Haçlı
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Seferlerinde Türk milletinin millî ve dinî duygularını beslemiştir. Bu duygularla
beslenen gaziler her türlü güçlüğe karşı canla başla mücadele etmiştir.
Müslüman olmadan önce ve ilk İslamlık çağında Alplık ruhu ile beslenip Alp-Er
Tonga, Oğuz Gağan destanları, Dede Korkut Oğuzname boyları, ve Köroğlu
kolları gibi hepsi millî ve eşsiz kahramanlık epopeleriyle gençlerini yetiştiren
Türkler, Müslüman olduktan sonra Gazavat hikâyelerini benimseyip, kendi
anlayışlarına göre millîleştirip, Türk dilinde bunların nesir ve nazım kitaplarını
yazarak büyük bir tatla okumaya başladılar. Bu arada Hazreti Ali’nin gazalar ile
Türkistan’a, Azerbaycan’a, Anadolu’ya, Dağıstan’a bile gelmiş olduğu inancını
millî rivâyetlerde yaşattılar. Bunun gibi Emeviler çağında ve bilhassa Abbasiler
zamanında Rum Kayserliği/Bizans İmparatorluğu serhaddindeki en büyük
gazavât üssü Malatya’dan yetişen ve Seyyitgazi’de şehit düşen Seyyit Battal
Gazi’nin de Rum gazalarını ve harikalı erliklerini destanlaştırdılar. Selçukluların
Anadolu fethinde ve Haçlı Seferleri ordularını kırıp temizlemede, erlikle
savaşçılık

duygularını,

Türkiye’sinde,

Anadolu

bu

dinî-millî

yeni

destanla

ve

Rumeli

serhadlerinde

beslediler.
oda

ve

Osmanlı

derneklerde

Battalnameler okunmaya başlandı (Kırzıoğlu, 1977, s. 61).
Serhad yani sınır boylarındaki kişiler ülkenin iç bölgelerinde yaşayan insanlara
göre daha büyük fedakârlıklar ile yaşamaya mecburdular. Sınır boylarında
yaşayanlar her an düşman akını ya da baskını ile karşı karşıyaydı, her an çoluk
ve çocukları ile ateşin ortasında kalabilirlerdi, yurtları ve yuvaları her an
bozulabilirdi. Bu nedenle sınırlarda yaşayanların akıncılık ve serhadlü ruhu ile
yaşamaları gerekirdi. Bunun için de serhadlerde yaşayayanların çocukluk
çağından

itibaren

binicilik,

atıcılık,

silahşorluk,

savaşçılık,

gözüaçıklık,

gözüpeklik özellikleriyle yoğurulmaları gerekmektedir (Kırzıoğlu, 1977, s. 63).
Bu özelliklerin bireylere kazandırılmasında Battalnameler önemli bir eğitim
işlevini

yerine

getirmiştir.

Battalname’nin

okunduğu

bağlamda

bulunan

dinleyiciler zihnen gazaya hazır hâle getirilmiştir.
Ruslar 1801’de Gürcistan’ı koruma bahanesiyle hile ve zorla Tiflis’e yerleşti.
1806’da Rumeli’de Bender ve Kotin’i işgal ettiler. Anadolu’da da Kars ve Ahıska
vileyetlerine saldırdılar. Bu tarihten itibaren doksan iki yıl boyunca meydana
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gelen Türk-Rus savaşlarında Türkiye’nin doğu kapısı Kars’ta çok kanlı ve yıkıcı
savaşlar oldu. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
Kars, Ardahan, Batum, savaş tazminatı olarak Rus Çarlığı’na bırakıldı. Rus
esareti ve zulmü altında geçen kırk yıla bu yöre halkı “Kırk Yıllık Kara Günler”
adını vermiştir. Bu kırk yıl boyunca Ruslar, Türkleri uyuşuk ve düşkün hâle
getirmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstermiştir. 120 bin Türk’ü bu
bölgelerden zorla göç ettirdiler ve yerlerine Rus, Rum, Ermeni, Nasturi
muhacirlerini yerleştirdiler. Türkiye-Azerbaycan arasını bir etnik duvar ile
bölmeyi amaçladılar. Ruslar, uyuşturma taktikleri ile Türkleri erlikten düşürmek
istediler, Türkiye’den Kur’an-ı Kerim’den başka kitap getirilmesine izin
vermediler, Erzurumlu köy imamlarının gelip imamlık yapmasına ve köy
mekteplerinde ders vermelerine yasak getirdiler. Bütün bu baskı, engelleme ve
zorlamalara rağmen Kars halkı Ruslara direnmiştir. Çocukluğundan itibaren
çelik-çomakla, atla, sapanla oynayarak büyüyen bu insanlar geceleri toplanıp
Battalname, Siret-i Nebevi, Köroğlu destanı gibi millî şuuru ayakta tutacak
eserleri okuyordu. Bu toplantılarda bulunanlar bu eserleri dinleye dinleye
kendilerinde güç buluyor, yiğitlik damarları kabarıyor, düşmanın zulmüne ve
baskısına uğrayınca silahını kapıp direnişe başlıyordu (Kırzıoğlu, 1977, s. 71).
Kars’ta Gazilik ruhunu canlı tutan Battalname, insanların millî şuurunu ayakta
tutmuştur. Haksızlıklara ve zulme karşı mücadele etmeleri için insanlara güç
vermiştir. Çünkü Battalname’de Battal Gazi insanlara zulm eden kötülerle
savaşmış ve her zaman kazanmıştır. Bu mücadelesinde hiçbir zorluk Battal
Gazi’yi duruduramamıştır. Aklı, bilgisi, gücü, kurnazlığıyla her türlü güç
durumdan kurtulmuş ve her zaman galip gelmiştir. Çıktığı yolda Allah, Hz.
Muhammet ve Hızır her zaman onun yardımcısı olmuştur. Geceleri Battalname
okunurken bu bağlamda bulunan dinleyiciler Battal Gazi’nin gazi tipinden
derinden etkilenmiş ve zulme ve esarete karşı direnmeye devam etmiştir.
Battalname kültü Rus esareti altında kalan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde
de Türklerin millî şuurunu canlı tutması, Türklerin zulme baş eğmemeleri
yönlerinden de önemli bir işlevi yerine getirmiştir, esaret yıllarında Türk
Cumhuriyetleri’ndeki bağımsızlık fikrini canlı tutmuştur. Battal Gazi destanı
Anadolu

coğrafyasında

oluştuktan

ve

Battalnameler

şeklinde

yazıya
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geçirildikten sonra, Battalnameler Türk kültür ekolojisinin farklı coğrafyalarına
yayılmıştır. Battalname’nin Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Muhammed
Fuzuli Elyazmaları Enstitüsünde bir adet el yazması ve üç adet taş basması
nüshası, Kazan Devlet Üniversitesi Fennî Kütüphanede (Yazma Eserler
Kütüphanesi) Anadolu Türkçesiyle yazılmış altı adet ve Kazak Türkçesiyle
yazılmış bir adet el yazması nüshası, Kazakistan İlimler Merkez Kütüphanesi ve
Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü Kütüphanesinde Kazak Türkçesiyle
yazılmış sekiz adet el yazması ve iki adet matbu nüsha ile Anadolu Türkçesiyle
yazılmış iki adet el yazması nüshası, Kırgızistan Milli İlimler Akademisi
Elyazmaları Arşivi’nde Kırgız Türkçesiyle yazılmış bir adet el yazması nüshası,
Özbekistan Bilimler Akademisi Birunî Şarkiyat Enstitüsü Elyazmaları Arşivinde
Özbek Türkçesiyle yazılmış beş adet el yazması nüshası mevcuttur (Cicioğlu,
2013, s.4). Ocak (1992), Battalname’nin Türk kültür ekolojisinde bu kadar
yaygın olmasını, sevilmesini, benimsenmesini Rus işgali altında bulunan Türk
yurtlarındaki Türklerin Battalnamelerle teselli bulmasına bağlar. Battalnameler,
işgal altındaki Türklerin kültürel belleklerini canlı tutmuştur. Türkler, bu ve buna
benzer eserlerle millî ve manevî açlıklarını gidermiş, Rus baskısına göğüs
germiştir. Halkın maneviyatını güçlü tutan bu eserler, Rus misyonerlerin
faaliyetlerine karşı bir kalkan vazifesi görmüştür (Togan, 1981, s. 492).
Battalname kültü 20. asırda da Battalname’yi okuyanlar üzerinde etkisini
sürdürmektedir. Battal Gazi, Halide Edip Adıvar’ı çocukluğundan itibaren
etkilemiştir. Anneannesinin evinde, özellikle lalası Ahmet Ağa’nın okuduğu
hikâyelerden onu en çok etkileyeni Battal Gazi’dir. Battal Gazi’nin Halide Edip
üzerindeki etkisiyle onun eserlerinde Battal Gazi bir kahramanlık örneğidir.
Halide Edip, “Duatepe” adlı hikâyesinde Kurtuluş Savaşı’nda mücadele
edenlerin her birinin içinde bir Battal Gazi olduğunu belirtir. Türk askerinin
ruhuyla Battal Gazi’nin ruhu arasında ortaklık görür (Kaya, 2015, s. 120-121).
“Yanımdaki sırtlardan arkasındaki Karlıtepe’nin dargın ve siyah zirvelerinden
topraklar, dumanlar fışkırıyor. Coşkun ve ebedî bir gümbürtü ortasından
rengârenk dumanlar, beyaz kandiller gibi uçuşan şarapnaller bu semavî
teranenin sahnesidir. Bu bir dev dünyasına benziyor. Dağdan dağa devler
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birbirine eski günlerde böyle haykırmışlar, eski Türk hikâyelerinde, dört yüz
düşmanın ödünü patlatıp canını cehenneme gönderen nara işte buymuş. Kim
bilir, belki bu topların ağzından Battal Gazi de Türk askeriyle Bizans’a, Yunan’a
bir daha meydan okumak için gürlüyor, belki bu tepelere tırmanan Türk
askerinin hepsi, kalbinde bir Battal Gazi, hücum ediyor.” (Adıvar, 2001, s.145).
Battal Gazi eğitimde ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında bir model
şahıstır. Baudelaire, Rousseau, Daudet, Balzac modern Fransa’nın kuruluşunda
çok önemli rol oynamıştır. Özellikle Balzac’ın romanlarında geleceğin Fransa’sı
için kurgulanmış tipler vardır. Balzac, Napoleon’nun silahla hükmetmek istediği
dünyayı sanatının gücü ile fethedeceğine inanır. Balzac, Napoleon’un bir
resminin altına “Onun kılıçla sona erdiremediği şeyleri ben kalemimle
tamamlayacağım.” diye yazar (Zweig, 1995, s. 13). Destan kahramanları, her
zaman toplumun temsilcisi ve toplumun önünde olmuştur (Lukacs, 2003, s. 73).
Destan kahramanları, toplumun önüne model olarak konulan kişilerdir ve bunlar
birey değildir. Çünkü onlar ait oldukları toplumu ve savundukları düşünceleri en
üst düzeyde temsil ederler, ben değil biz adına düşünürler ve buna göre hareket
ederler. Bir topluma model olarak sunulan kahramanlar ait oldukları toplumu ve
savundukları düşünceleri en üst düzeyde temsil ederler. Bundan dolayı belirli
amaçlarla idealize edilen kahramanlar, anlamlı bir bütünün parçasıdır. Türk
tahkiyesi bu noktadan incelendiği zaman yarın için kurgulanmış kahramanların
bir bölümü hayatlarıyla, fikirleriyle, ülküleriyle, başarılarıyla hem kendi
dönemlerine hem de daha sonraki dönemlere örnek olan model şahıslardır
(Şengül, 2007, s. 138). Battalname kültüyle Türk insanına bir model şahıs
sunulmuştur. Bu model şahıs, Battal Gazi, Gazilik Kurumunun bir parçasıdır. O,
yaptığı her şeyle Gazilik Kurumunu insanlara anlatır, bu kurumun nasıl bir insan
tipi istediği somut bir şekilde icra ortamında bulunan bireylere sunulur.
Battalname’de Battal Gazi kendi adına değil, ait olduğu toplum ve kültür adına
fedakârlık yapar. Battal Gazi, çok zor bir coğrafyada yaşar. Bir yandan Rum
Kayserleri sürekli olarak ordu toplayıp Müslümanların üzerine gelir, bir yandan
Babek gibi sahte peygamberler çıkar ve İslamiyet’e büyük zararlar verir, bir
yandan Müslümanlar kendi içlerinde çekişmelere düşerler, bir yandan
münafıklar Müslümanları içten hançerlerler. Gücünü, aklını, zekasını ve
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kendisine yapılan ilahî yardımları kullanan Battal Gazi bütün zorlukların
üstesinden gelir. Battal Gazi dinine hizmet etmeyi en büyük erdem kabul eden,
adalete inanan, insanlık şerefine saygı duyan, uyuşukluğun ve tembelliğin
karşısında olan; cesur, dürüst ve vatansever bir model şahıstır.
Anadolu’da Haçlı ve Moğol baskısı arasında sıkışan Türk milletinin manevî
yönden desteklenmesi gerekmekteydi. Gazilik Kurumu ve gazi tipi bu manevî
desteklerin en önemlilerindendi. Bu kurum ile gazi tipini Türk insanına anlatan
kaynaklardan bir tanesi de Battalname’ydi. Anadolu’da teşekkül etmiş ilk Türk
destanı Battalname’dir. Battalname, Anadolu’da oluşmuş destan zincirinin ilk
halkasıdır. Battalname diğer Anadolu Türk destanları olan Dânişmendname ve
Saltukname’ye kaynaklık etmiştir (Demir ve Erdem, 2006, s. 21). Battalname’de
olayların merkezinde bulunan ve Türk milletine bir model şahıs olarak sunulan
Battal Gazi’nin iki yönü vardır. Birincisi, Battal Gazi inandığı değerler için
mücadele eder ve bu mücadelede hiçbir güçlük onu yıldıramaz. Battal Gazi en
zor durumlarda bile düşmanları yener, her türlü zorluğun üstesinden gelir.
Battalname’de olay örgüsünü oluşturan her olay biriminde Battal Gazi bir
düşmanla savaşır ve bu savaşların hepsinden galip çıkar. Battal Gazi’nin ikinci
yönü, Battal Gazi Türklerin kültürel belleklerinde yer alan tam bir gazi tipidir.
Battalname’de bu tip o kadar iyi tasarlanmıştır ki 1340 yılında yazıldığı
düşünülen

Âşık

Paşa’nın

Garipname’sinde

anlattığı

tipin

özelliklerini

taşımaktadır. Âşık Paşa’nın eserinde gaziyan kelimesi yerine alp terimini
kullanması ilginçtir ancak o, alp ve gaziyi özdeş terimler olarak kullanır. Avrasya
hanlıklarında alp, bagatur/bahadır diye anılan kahraman savaşçıyı, gazi ise
alpın daha çok İslami gaza ile kaynaşmış tipini vurgular. Âşık Paşa’nın gördüğü
alp, 13. yüzyıl Anadolu’sunda profesyonel savaşçı kişidir. Âşık Paşa’nın alp
tasviri genellikle Anadolu’da uçlardaki gazilerin tasviridir. Bu gazi tasvirini
Battalname’de betimlenen Battal Gazi’ye eş buluruz (İnalcık, 2018, s. 23-32).
Âşık Paşa, Garipname adlı eserinde alp ya da gazi olabilmenin şartlarını şu
şekilde sıralar:
Kişi alp olmaklıga alet ana
Ne gerekdür eydeyüm bir bir sana
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Ana elbette tokuz nesne gerek
Evveli şol kim ola muhkem yürek
Alp, muhkem bir yüreğe sahip olmalıdır, yani cesaret sahibi olmalıdır. Alp
düşmanını görüp korkmalıdır, geri çekilmemelidir. Cesaret askeri ayakta tutan
direktir (İnalcık, 2018, s. 29). Battalname destanın başından itibaren Battal Gazi
çok cesur bir yiğittir. Hiçbir zorluk onu durduramaz, düşman ne kadar kuvvetli ve
sayıca çok olsa dahi Battal Gazi düşmanla mücadele etmekten asla
vazgeçmez. Destanın devamında da Battal Gazi bu yolda devam eder. Yeri
gelir Müslümanlara düşman Kayser’lerle savaşır, yeri gelir Ukba Kadı gibi
Müslümanların içine sızmış ajanları yok eder, yeri gelir İslam âleminin baş
edemediği Babek gibi sahte peygamberi ortadan kaldırır.
Bazusında kuvveti olmazısa
Alp olımaz tende güci azısa
Alp fiziksel olarak çok güçlü olmalı, herkes onun gücünü görmeli ve alpı
saymalıdır. Battalname’de Battal Gazi çok güçlü bir pahlivandır. Destanın
başından itibaren onun sırtını kimse yere getiremez. Battal Gazi, savaş
meydanlarına girerken attığı nara ile yeri, göğü inletir, âdeta yer ve gök birbirine
dokunur. Battal Gazi’nin narasının gücünden düşmanlarının ödü patlar. Savaş
meydanına

giren

Battal

Gazi’yi

kimse

durduramaz.

O,

bir

vuruşuyla

düşmanlarını iki parçaya böler, vurduğu gürzle düşmanını kalkanı ile birlikte
ezer. Aşkar’a binip binlerce kişinin üzerine tek başına saldırır. Zindanların demir
parmaklıklarını elleriyle parçalar.
Bes bu kez gayret gerek ol kişiye
Kim anunla kendü canına kıya
Alp; gayret, hamiyet ve sabır sahibi olmalıdır. Alp, vatanını ve milletini korumak
için gayretli olmalı ve her türlü güçlüğe karşı sabırla mücadele edip güçlüklerin
üstesinden gelmelidir. Battal Gazi’yi Kayser Cehennem Kuyusu’na atar. Buraya
atılan hiç kimse bir daha yeryüzüne çıkamamıştır. Battal Gazi, bu kuyuda
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sürekli dualar okur, Allah’tan yardım diler. Sonunda bir fırsat bulur ve bir
ejderhanın kuyruğuna tutunarak bu kuyudan çıkar. Battal Gazi, sayıca çok fazla
olan düşman kuvvetleriyle savaşırken sonuna kadar dayanır, sabreder. Bıçağın
kemiğe dayandığı anlarda da Allah’tan yardım diler. Bu anlar da bir toz bulutu
peydâ olur ve düşmanlar hiçbir şey göremez olur. Battal Gazi bu fırsatı kullanır
ve düşmanını bozguna uğratır.
Alplara dördünci alet at durur
Alplara bu at gey alet durur

At dahı oldı bu kez bir ton gerek
Kim anınla örtile karın yürek

Alplara altıncı alet yay olur
Anınıla çavı ile yayılur

Bes kılıçdır aletün yidincisi
Oldur alpun altunı vü incisi

Kılıç oldı alp elinde sünü yok
Sünü işin işleyemez kılıç ok
Battalname’nin başında Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’ye bir mağarada
ilahi bir şekilde doğacak olan oğlu Cafer’e yani Battal Gazi’ye ulaştırması için
emanetler verilir. Bu emanetler Battal Gazi’nin gazalarında kullanacağı atı
Aşkar, savaş aletleri ve giysileridir. Destanın başında Battal Gazi, Âşık Paşa’nın
alplık için gerekli saydığı savaş teçhizatlarıyla donatılır. Battal Gazi on üç
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yaşında Aşkar’a biner, savaş giysilerini giyer ve silahlarını kuşanır. O andan
sonra Battal Gazi’yi hiçbir kuvvet ve güçlük durduramaz. O, önüne çıkan her
orduyu yener, her türlü güçlüğün üstesinden gelir.
Cümle alet oldı bu kez yârı yok
Bile ardınca yürır dildârı yok
Battalname’de Battal Gazi bir gün Emir Ömer ile dolaşırken amcasının kızı
Zeynep’i görür ve ona âşık olur. Battal Gazi’yi gören Zeynep de ona tutulur. Hz.
Muhammat Emir Ömer’in rüyasına girer ve onları evlendirmesini ister. Bunun
üzerine Emir Ömer, Battal Gazi ile Zeynep’i evlendirir. Zeynep’i Kayser’in oğlu
kaçırır ve İstanbul’a götürür. Zeynep, burada Kayser’in kızı Mehperuz’a emanet
edilir. Mehperuz, rüyasında Hz. Muhammet’i görür ve Hz. Muhammet ondan
Battal Gazi ile evlenmesini ister. Battal Gazi, Zeynep’i ve Mehperuz’u alarak
Malatya’ya döner, Zeynep’in rızasını alarak Mehperuz ile evlenir. Battal Gazi,
Tariyun’a esir düşer. Zindanda Tariyun’ın kızı Gülendam Battal Gazi’yi ziyarete
gelir ve ona âşık olur. Gülendam, rüyasında Hz. Muhammet’i görür ve Hz.
Muhammet ona kendisini Battal Gazi’ye verdiğini söyler. Battal Gazi, zindandan
kurtulur. Gülendam, Müslüman olur ve Battal Gazi ile Malatya’ya gelir ve
evlenirler. Battal Gazi’nin bu üç eşinden üç çocuğu olur. Zeynep’ten Ali,
Mehperuz’dan Beşir, Gülendam’dan Nezir doğar. Battalname’de Battal Gazi
bunların yanında Emir Ömer’in, Halife’nin ve Kayser’in diğer kızıyla da evlenir.
…
Çün kafadar olmaya bes neyleye
Dört yanını kendü nice bekleye
Battalname’de olayların merkezinde Battal Gazi vardır. Battal Gazi, kararlarını
bağımsız bir şekilde alır, hiç kimseden korkusu yoktur ve kendi doğru bildiği
yolda gider. Destanın başında Battal Gazi’nin babası şehit edilir ve Battal Gazi
on üç yaşına babasının intikamını alır. Bunun üzerine Kayser, Malatya üzerine
büyük bir ordu gönderir. Battal Gazi, kimseye haber vermeden bir sabah tek
başına şehirden çıkar ve bu ordu ile savaşmaya başlar.
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Battalname’de yukarıda sıralanan alplık özelliklerinin hepsi Battal Gazi’de
bulunmaktadır. Alpın kıyafetleri, atı ve silahları destanın başında Battal Gazi’ye
verilmiştir başka bir deyişle destanın başında Battal Gazi alplığın şekil
özellikleriyle donatılmıştır. Destan ilerledikçe alplığın ruhsal özellikleri de Battal
Gazi’de tek tek ortaya çıkmıştır.
Battalname’de olaylar ilerledikçe Battal Gazi’nin içindeki kuvvet yoğunlaşır ve
yavaş yavaş gazi olma ülküsüne doğru ilerler. Battal Gazi’nin karşısına çıkan
her zorluk, her engel onu daha da güçlendirir. Battalname’de olaylar ilerledikçe
Battal Gazi kusursuz bir gazi şeklini alır. Kusursuzluğa giden yolda Hz.
Muhammet ve Hızır çok darda kaldığı anlarda Battal Gazi’ye yardım eder.
Türk geleneğinde gazide bulunması gereken on kişilik özelliği sayılır. Bunlar
cesaret, yılmazlık, kendine güven, güçlülük ve savaşçılık, atılganlık, dayanıklılık,
yerinde metanetle durma, sabırlılık, fırsatları kollama, yoldaşına vefadır (İnalcık,
2018, 26-33). Bu on özellik Battalname’de vardır. Battal Gazi cesurdur, hiçbir
zaman korkuya kapılmaz. Karşısındaki rakibi kim olursa olsun onlara saldırmak
için bir an dahi tereddüt etmez. Arkadaşlarını kurtarmak için bir keşiş kılığını
girer, İstanbul’a gider, arkadaşlarını kurtarır, İstanbul’daki belli başlı din
adamlarını öldürür ve Malatya’ya döner. Battal Gazi’yi hiçbir güçlük yıldıramaz.
Önüne çıkan her engeli aşar. Battal Gazi, her durumda kendine güvenir ve en
zor durumlarda bile bu güvenini kaybetmez; çok güçlü bir savaşçıdır, kimse onu
yenemez; çok sabırlı bir kişidir, zorluklar karşısında her zaman sabreder;
yoldaşına vefalıdır, hiçbir yoldaşını darda bırakmaz, her zaman ve her yerde
onların yanında olur.
Battal Gazi’nin yaşamıyla ülküleri uzlaşır. Battal Gazi, yaptıklarıyla gazinin nasıl
olması gerektiğini ortaya koyar: Battal Gazi iyi bir silahşordur, cenk meydanında
rakiplerine aman vermez. İslamiyet’i ve Hristiyanlığı çok iyi bilir. Yabancı dilleri
ana dili gibi konuşur. Gayrımüslimleri İslamiyet’e davet eder, aman dileyene
kılıç çekmez. Cesurdur, yiğittir bunların yanında çok akllı ve kurnazdır,
mükemmel planlar yapar ve hasımlarını mağlup eder. Dünya malına tamah
etmez. Gazadan elde edilen ganimetlerden kendi hesabına bir şey almaz. Battal
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Gazi’nin etrafında insanlar birleşir. Bu birleşme sonucunda oluşan

Gazilik

Kurumu vasıtasıyla insanlar en yüce gayeleri olan gazaya yönelirler.
Batal Gazi’de gazinin kalıcı kişilik nitelikleri ve bu kişiliğin sahip olduğu çeşitli
erdemler vardır. O, gazi tipinin barındırması gereken tip özeliklerini üzerinde
taşımaktadır. Aristoteles'in de ifade ettiği gibi her erdem ve karakter kendine
özgü duygu ifadesi ile ortaya çıkar. Demek ki karaktere sahip olmak belli
erdemlere sahip olmayı, belli erdemlere sahip olmak ise yine belli duygulara
sahip olmayı gerektirir (Yazıcı, 2011, s. 140). Battalname’de Battal Gazi’nin
sahip olduğu ve Battalname’yi dinleyere iletilen erdemler şunlardır: Vatanın ve
dinin uğrunda mücadele et, İslamiyet’i çok iyi bil, zor anlarda insanları birleştirici
ol, mazlumları koru, zalimlerle mücadele et, iyi bir silahşor ol, verdiğin sözü tut,
ahde vefa göster, insanları kolla, gözet, Gayrımüslimleri İslam’a davet et, dünya
malına tamah etme, zorda kalanlara yardım et, kendini geliştir, aklını iyi kullan,
hak bildiğin yolda sonuna kadar git.
Battalname kültü Türk milletinin Anadolu’daki macerasında temel ihtiyaçlarına
kültürel cevaplar verirken bireylerin eğitiminde kullanılan önemli bir araçtır.
Battalname kültü ile tasarlanan insan tipi model bir şahıstır ve bu model şahıs
gaza ideolojisini somut olarak insanlara aktarmıştır. Battalname’de ete kemiğe
bürünmüş olarak sunulan Battal Gazi, Battalname’nin icra bağlamında
bulunanlara model şahıs olmuştur. Battalname’de anlatılan gaziler ve bu
gazilerin

oluşturduğu

Gazilik

Kurumu

Anadolu’nun

fethinde

ve

vatan

yapılmasında çok büyük görevleri yerine getirmiştir. İlerleyen dönemlerde
Battalname kültü esaret altındaki Türklere manevi güç ve esarete karşı direnme
azmi vermiş, dıştan gelen baskılara karşı bir kalkan olmuştur.
Battalname kültü, Türk toplumunun sosyal, dinsel ve ahlaki değerlerini temsil
eden ve simgeleyen unsurları üzerinde taşımaktadır. Battalname'yi dinleyenler,
dinleme esnasında bu kültün temsil ettiği misyon ile kendi varlıklarını
özdeşleştirilmiştir. Simgeleşen ve toplumla özdeşleşen Battalname Türk
toplumunun inandığı değerler bütününün toplamını üzerinde taşıyan bir kült
olmuştur.
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SONUÇ
Sosyal bilimler sahasında kült, ilk çalışmalarda ibadet, tapma, tapım
anlamlarında kullanılmıştır. Daha sonra kelime seküler bir anlam kazanmıştır.
Kült terimi dinî olmayan bir kişiye, düşünceye ya da herhangi bir şeye bağlılık
anlamlarında kullanılmaya da başlanmıştır. Günümüzde kült terimi dinî ve din
dışı anlamlarıyla kullanılmaya devam edilmektedir. Literatürdeki kült tanımları
içinde yaygın olarak “saygı duyma, kutsama, kendini bir şeye adama, ululama,
yüceltme” anlamları görülür. İster arkaik isterse modern örneklerden yola
çıkılsın kültte “bağlılık duyma ve bağlılık duyulanlar için kendini diğerleri içinde
ayırt etme” veya “biz ve onlar” bileşimi söz konusudur.
Battalname kültü, Türk toplumun sosyal, dinsel ve ahlaki değerlerinin temsilcisi
ve simgesidir. Türk milleti bu kültün temsil ettiği misyon ile kendi varlığını
özdeşleştirmiştir. Olağan ve olağanüstü özelliklerin bir arada bulunduğu bu kült
toplumdaki bireylerin inandığı değerler bütününün toplamıdır.
Battalname kültüne konu olan Battal Gazi’nin biri tarihî diğeri menkıbevi iki
hayatı vardır. Bu iki hayat, tarihî süreçte Battal Gazi’nin iki tür kişilik olarak
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tarihte biri Emeviler Dönemi’nde yaşamış
Abdullah el-Battal diğeri de Abbasiler Dönemi’nde yaşamış olan Cafer el-Battal
olmak üzere iki şahsiyet vardır. Tarihî kaynaklardan hareketle Abdullah elBattal’ın Arap, Cafer el-Battal’ın ise Türk olma ihtimalinin yüksek olduğu
anlaşılmaktadır.
Anadolu’da teşekkül etmiş ilk Türk destanı Battal Gazi destanının yazılı metni
olan Battalname, Alex Olrik’in epik bir anlatı da bulunması gerekenler olarak
sıraladığı "Halk Anlatılarının Epik Yasaları"na uymaktadır. Bir halk âşığı ya da
destancı icrasına başladığı anda bu yasaların kontrolü altındadır. Alex Olrik’in
ilk yasası “Giriş ve Bitiriş Kuralı”dır. Bu kurala göre anlatıda olaylar durgunluktan
coşkunluğa doğru bir yol izleyerek başlar. Çoğu zaman başlıca kişilerden birinin
başına gelen bir felaketi içeren sonuç olayından sonra coşkunluktan durgunluğa
giderek biter. Battalname’nin (MN) bütün olay birimlerinde bu kuralın etkisi
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görülmektedir.

Olay

birimlerinde

olaylar

durağan

bir

şekilde

başlar.

Müslümanlara ya da insanlara düşman, zalim, hileci, ikiyüzlü, zorba, bencil,
kötü, düzenbaz, hilekâr bir tip ortaya çıkar, Müslümanlara ya da insanlara
saldırır ve olaylar durağanlıktan çıkar, coşkunluğa geçer. Kötü, zalim, zorba,
hilekâr, münafık, hileci, zorba kişilerin yaptığı zulümlere ve kötülüklere karşı
Battal Gazi olaylara müdahil olur, bunları yener. Bu zaferlerden sonra olaylar
coşkunluktan duraganlığa doğru bir seyir izler ve olay birimi sonlanır.
Olrik’in ikinci kuralı “Yineleme Kuralı”dır. Yineleme Kuralı Battalname’de sıkça
ortaya çıkmaktadır. Örneğin Battalname'de savaş sahneleri ve Battal Gazi'nin
düşmanlarını yenip onları Müslümanlığa davet ettiği durumlar Battalname’de
yinelenmektedir.
Olrik’in üçüncü yasası “Üçleme”dir. Battalname'de Battal Gazi, üç defa çok
tehlikeli bir şekilde ölüm tehlikesi geçirir. Battalname'de Hz. Muhammet, üç defa
Battal Gazi'nin evlenmesini sağlar. Battalname'de, ihtiyar bir karıcık üç kez
Battal Gazi'ye ve arkadaşlarına zor durumlarda yardım eder.
Olrik’in dördüncü kuralı “Bir Sahnede İki Kuralı”dır. Battalneme’de anlatı
boyunca Battal Gazi ile zıt özellikler taşıyan tipler ortaya çıkar. Örneğin ikinci
olay biriminde ilk sahnede Battal Gazi ile Abdüsselam, ikinci sahnede ise Battal
Gazi ile Mihras ortaya çıkar. Üçüncü olay biriminde Kayser’in ünlü komutanı
Ahmer ile Battal Gazi, dördüncü olay biriminde Battal Gazi ile Kayser'in oğlu
Şemmas ortaya çıkar.
Olrik’in beşinci kuralı “Zıtlık Kuralı”dır. Halk anlatısında her zaman kutuplaşma
vardır. Bu temel zıtlık epik yapısının önemli kuralıdır. Battalname’de Battal Gazi
insanlara zarar veren kötü, zalim, zorba, hilekâr, münafık, ikiyüzlü tiplerle
çatışır. Battal Gazi, kendi tip özellikleriyle zıt olan bu kişileri yenilgiye uğratır,
Müslümanları ya da insanları bu kişilerin kötülüklerinden, zulümlerinden kurtarır.
Olrik’in altıncı yasası “İkizler Kuralı”dır. Battalname’de aynı tip özellklerini
taşıyan kişiler İkizler Kuralı’nın etkisindedir. Örneğin Battalname’de Şemmas
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Pir, Yahya bin Mansur ve Munzır; Rum ülkesinde Hristiyan gibi yaşayıp
Müslümanlara casusluk yapan kişilerdir ve bu ortak özellikleri ile bunlar İkizler
Kuralı’nın etkisindedir. Battal Gazi’nin hanımları Gülendam ve Mehperuz da
İkizler Kuralı’nın etkisindedir. Her ikisi de Gayrımüslim’dir, rüyalarına Hz.
Muhammet girer ve her ikisi de Müslüman olur. Hz. Muhammet onlardan Battal
Gazi ile evlenmelerini ister ve onlar da evlenirler.
Olrik’in yedinci yasası “İlk ve Son Durumun Önemi Kuralı”dır. Battalname’de
kişiler art artda ortaya çıkar ve bu çıkışta Battal Gazi öne gelir. Örneğin
Kayser’in ordusu ile Müslümanlar karşılaşınca meydanda teke tek savaşlar olur.
Bu savaşlarda Kayser’in adamları üstün gelmeye başladı mı Battal Gazi
meydana girer ve meydandaki tüm düşman askerlerini yener.
Olrik’in sekizinci yasası “Anlatımda Tek Çizgililik Kuralı”dır. Battalname’de
olaylar, bir olay çizgisi üzerinden yürür ve bu olay çizgisi diğer olaylarla
karıştırılmaz. Battalname'de olaylar Cebrail'in Hz. Muhammet'e Rum ülkesini
Battal Gazi'nin fethedeceğini haber vermesiyle başlar. Bu olaydan sonra anlatı
bu çizgide devam eder.
Olrik’in dokuzuncu yasası “Kalıplaşma Kuralı”dır. Battalname’de aynı çeşitten iki
durum ya da insan elverdiği ölçüde benzerdir. Bu sayede gereksiz olan her
şey atılmış ve sadece gerekli olanlar göze çarpıcı bir durumda ortaya
çıkarılmıştır. Örneğin Battalname'de Gayrimüslim orduları ile Müslüman orduları
arasındaki savaşlar kalıplaşma kuralının etkisindedir.
Olrik’in onuncu yasası “Büyük Tablo Sahnesi Kuralı”dır. Battalname’de olay
birimlerinde yer alan kahramanlar yan yana gelir ve burada büyük tablo sahnesi
ortaya çıkar.
Olrik’in on birinci yasası “Anlatı Mantığı Kuralı”dır. Battalname’nin kendine has
bir mantığı vardır. Battalname’de geçen olayların mantığı her zaman doğal
dünyanın mantığı ile ölçülemez. Her şeyden önce onun kabul edilmesi
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büyük ölçüde olay örgüsünün iç tutarlılığına dayanır. Akla sığabilirlik, pek
seyrek olarak dış gerçeklikle ölçülür. Mesela Battalname'de asker sayıları çok
fazladır. Bu kadar fazla sayıda askeri barındıran orduların bulunması gerçek
dünya için olanaksızdır ancak Battalname'nin kendine özgü mantığı içerisinde
bu durum olağandır. Battal Gazi'nin ne kadar güçlü olduğu temasının işlenmesi
için böyle asker sayısının çok fazla olduğu ordulara ihtiyaç vardır.
Olrik’in on ikinci yasası “Olay Örgüsünde Entrika birliği Kuralı”dır. Battalname'de
olay örgüsünde entrika birliğini Battal Gazi'nin Rum ülkesini fethetmek ve
buradaki insanları Müslüman yapmak için yaptığı mücadeleler belirlemiştir. Bu
çerçevede olay örgüsündeki hareketler ve durumlar sıkı bir şekilde birbirine
bağlanmıştır.
Olrik’in on üçüncü yasası “Epik Birlik Kuralı”dır. Battalname’de anlatı öğeleri en
baştan beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve artık gözden uzak tutulamayan
olayları yaratmıştır. Battalname'nin başında destanda neler olacağı sezdirilir.
Hz. Muhammet, Rum ülkesinin fethedilmesi diler. Cebrail bu dileğin Battal Gazi
tarafından gerçekleştirileceğini bildiren bir vahiy getirir ve olaylar bu doğrultuda
devam eder.
Olrik’in on dördüncü yasası “İdeal Epik Birlik Kuralı”dır. Battalname'de Battal
Gazi'nin İslamiyet düşmanları ile yaptığı mücadeleler ve İslamiyet'i yaymak için
gösterdiği gayretler ideal epik birlik kuralının ortaya çıkmasını sağlar. Battal
Gazi, Bizans'a ve diğer Gayrimüslimlere karşı büyük bir mücadele vermiştir.
İslam dini uğruna savaşan Battal Gazi, inancının bütün insanlar tarafından kabul
edilmesini dilemektedir.
Olrik’in on beşinci kuralı “Dikkati Başkahraman Üzerine Toplama Kuralı”dır.
Battalname, Battal Gazi’nin hikâyesi ile başlar ve bütün dış görünüşüyle o en
önemli kişidir. Battalname’de anlatı boyunca bütün olayların merkezinde Battal
Gazi vardır.
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Kültün insanoğlunun yaşamına ilişkin bireysel ve sosyal işlevleri vardır. Bu
çalışmada

Battalname

kültünün

bireysel

işlevleri

Maslow’un

İhtiyaçlar

Hiyerarşisi bağlamında incelenmiştir. Bu bağlamda Battalname’de Battal Gazi,
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi piramidinin basamaklarını teker teker çıkmış ve
en sonunda kendini gerçekleştirmiştir.
Maslow'un

ihtiyaçlar

hiyerarşisinde

hedeflerine

odaklanarak

ihtiyaçlarını

karşılayıp bir üst basamağa geçen birey alttaki basamaktan yeterli seviyede
ihtiyaçlarını karşılamış olmalıdır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi bir piramit
gibidir, birey en alttan başlar ve ihtiyaçlarını karşıladıkça bir üst basamağa
çıkar. Battalnamelerde Battal Gazi, destanın başından itibaren Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ihtiyaçlarını gidermiş ve en son basamakta kendini
gerçekleştirmiştir.
Battalname’nin başında Battal Gazi’yi güdüleyecek, onun motivasyon kaynağı
olacak hedef belirlenmiştir. Bu hedef Cebrail tarafından Hz. Muhammet'e
iletilmiştir. Cebrail’in getirdiği vahiyde iki yüz yıl sonra Malatya’dan Cafer (Battal
Gazi) adında bir yiğidin çıkacağı ve Rum ülkesini fethedeceği bildirilmektedir. İki
yüzyıl sonra Battal Gazi doğar ve bu hedef doğrultusunda Maslow’un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi’nin basamaklarını çıkar.
Battalname’nin başında Battal Gazi’nin fizyolojik ihtiyaçları karşılanır. Fizyolojik
ihtiyaçları

karşılanan

Battal

Gazi’nin

güvenlik

ihtiyacı

ortaya

çıkar.

Battalname’de içinde bulunulan zamandaki güvenlik ihtiyacı giderildiği gibi
gelecekteki güvenlik ihtiyacı da karşılanmıştır. Battal Gazi’nin babası Hüseyin
Gazi’ye bir mağarada Battal Gazi’nin ileride kendinin ve Müslümanların
güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanacağı savaş aletleri ve giysileri ile
bineceği at olan Aşkar verilir. Battal Gazi, kendisine ilahi bir şekilde verilen bu
şeylerle destan boyunca bütün düşmanlarını yener.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenlik ihtiyacını ait olma ve sevme ihtiyacı
takip eder. Battal Gazi’nin sevgi ve ait olma ihtiyacı annesi, lalası, yârenleri,
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başta Emir Ömer olmak üzere Malatya beyleri ve eşleri tarafından çok
sevilmesi, aile kurması şeklinde karşılanmıştır.
Sevme ve ait olma ihtiyacı karşılanan Battal Gazi’de takdir edilme ve saygı
ihtiyacı ortaya çıkar. Kendine güvenen, silah kullanmada ve ata binmede
ustalaşan, din bilimlerini öğrenen Battal Gazi’nin savaş meydanlarında
gösterdiği cesareti, yiğitliği ve gücü Malatya’daki herkes takdir eder.
Malatya’dakiler Kayser’in gönderdiği büyük bir orduyu Battal Gazi’nin gücü,
cesareti ve kahramanlığı sayesinde yenerler. Burada Hz. Muhammet’in Battal
Gazi için gönderdiği mektup okunur ve herkes Battal Gazi’ye büyük bir saygı
duyar. Bu zaferden sonra Battal Gazi Malatya serleşkeri olur.
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamak olan kendini gerçekleştirme
basamağına insanların ancak yüzde biri ulaşabilir. Bunun nedeni bu basamağı
ulaşacak insanın ideal ve bilge olması gerekir; bilimde, sanatta, mesleki alanda,
dinî ve siyasi alanlarda en üst seviyeye çıkmalı ve örnek insan özelliklerine
sahip olmalıdır. Bu aşamaya gelmiş insanlar şahsı için gelir elde etmeyi,
menfaat sağlamayı vb. özellikleri bırakıp toplumsal faydayı ön planda tutan
insanlardır. Maslow hiyerarşisinin ilk dört basamağındaki ihtiyaçlarını karşılayan
Battal Gazi insanların ancak yüzde birinin ulaşabildiği kendini gerçekleştirme
basamağına ulaşır. Bu basamağa ulaşan Battal Gazi’nin yaşamıyla ülküleri
uzlaşır ve yaptıklarıyla gazinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar.
Battalname kültünün sosyal işlevleri İşlevsel Halkbilimi Kuramı’na göre
incelenmiştir. Kurama göre yapılan incelemede Battalname kültünün değerlere,
toplum kurallarına ve törelere destek verme ile eğitim ve kültürün gelecek
kuşaklara aktarılarak eğitilmesi işlevlerini yerine getirdiği tespit edilmiştir.
Teoloji ve mitoloji araştırmalarında sıklıkla kullanılan kült kavramına mekân,
zaman, inanç ögeleri başta olmak üzere “bağlam” dikkate alınarak bakıldığında,
kültün insanoğlunun yaşamına ilişkin maddi, manevi ve sosyal işlevlerinin
olduğu ortaya çıkmaktadır. Battalname kültü İşlevsel Halkbilimi Kuramı’na göre
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değerlendirildiği zaman Battalnameler tepki gösterecek bir seyirci topluluğuna
sunulmuş ya da icra edilmiştir. Zaten destanlar, tarihte konak ve saraylardan
başka tekke, han, kahvehane, çayhane, bozahane, köy odası gibi umuma açık
mekânlarda da icra edilmiştir. Devlet; askerin moralini yüksek tutmak, onları
zihnen savaşa hazır hâle getirmek için ordugâhlarda, kale garnizonlarında ve
kışlalarda destancılar istihdam etmiştir.
Battalname’de “dinlegil, tut kulağın, işit, anlagil” gibi dinleme eylemine yönelik
ifadeler vardır. Bu ifadeler Battalname’nin icrasında yer alan okuyan ve dinleyen
unsurlarını ortaya koymaktadır. İşlevsel kuram, icra edilen bir folklor unsurunun
anlatanda

ve

dinleyende

oluşturduğu

niteliklerin

ortaya

konulmasını

amaçlamıştır.
İnsanlar herhangi bir amacı gerçekleştirmek, herhangi bir hedefe uşamak için
örgütlenmek

zorundadır.

Malinowski

bu

şekilde

vücuda

getirilmiş

bir

örgütlenmeyi “kurum” olarak adlandırmaktadır. Bu kavram insanların bir araya
gelmelerini sağlayan birtakım geleneksel değerler üzerinde varılan bir
anlaşmayı içerir. Kurumlar belirli bir amaç için gerekli olan değerleri oluşturmak
ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulur.

Toplumlarda ihtiyaç olmadığı

hâlde ortaya çıkan bir kurum yoktur. Türk kültüründe “Gazilik” önemli bir
kurumdur ve çok önemli işlevleri yerine getirmiştir. İslamiyet öncesinin “Alplık”
kurumu Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra “Gazilik” kurumu şeklinde devam
etmiştir. Osmanlının büyümesi ve bir imparatorluk konumuna yükselmesinde
başlıca kurumlardan bir tanesi Gazilik Kurumudur.

Gazilik Kurumu o kadar

etkilidir ki Osmanlı Devleti bir gazi devleti olarak doğmuş ve bu geleneği
sürdürmüştür. Türk devletleri ve devlet adamları Gazilik Kurumundan güç
almaya ve güçlerini bu kuruma dayandırmaya gayret göstermiştir. Gazilik
Kurumunun oluşmasında, yayılmasında Battalname kültünün büyük katkıları
olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında gazileri cesaretlendirmek, ilham vermek
ve gaza fikrini canlı tutmak için Battalname gibi eserler gazi gruplarına
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okunurdu. Battalname’de yer alan “işitgil, tut kulağın dinle” gibi ifadeler bunu
göstermektedir. Bu destanları, hikâyeleri dinleyen gaziler dinlediklerini hayata
geçirmek için mücadele ediyordu. Bu anlatılar sayesinde Osman Gazi ve Orhan
Gazi’nin saygınlığı ve gücü artıyor, gaza fikri ile Anadolu’ya gelen gaziler onların
etrafında

toplanıyordu.

Bu

toplanmalar

sonucunda

Arapların

pek

çok

teşebbüsüne rağmen başaramadıkları Anadolu’nun İslamlaştırılması hareketi
başarıya

ulaşıyordu.

Anadolu’nun

Türkler

tarafından

İslamlaştırılması

Gazilik Kurumu çok önemli bir görevi yerine

hareketinde gaza ideolojisi ve

Gazilik Kurumu Battalname’de olayların

getirmiştir. Gaza ideolojisi ve

merkezindeki ana unsurdur. Battal Gazi her ne yaparsa gaza için yapar ve
bütün faaliyetleri ile Gazilik Kurumunu inkişaf ettirir.
Battalname’nin geleneksel değerlerin yaşatılmasında, bu değerler göre toplum
hayatının düzenlemesinde ve bu değerler doğrultusundaki törelere destek
verme hususlarında yerine getirdiği işlevi SSCB Dönemi’nde esaret ve zulüm
altındaki Türk Cumhuriyetleri’nde de görmekteyiz. Battal Gazi destanı Anadolu
coğrafyasında oluştuktan ve Battalnameler şeklinde yazıya geçirildikten sonra,
Battalnameler
Battalname’nin

Türk

kültür

ekolojisinin

Azerbaycan’da,

farklı

Kazan’da,

coğrafyalarına

Kazakistan’da,

Özbekistan’da el yazması ve matbu nüshaları mevcuttur.
bulunan

Türk

yurtlarındaki

Türkler

Battalnamelerle

yayılmıştır.

Kırgızistan’da,

Rus işgali altında
teselli

bulmuştur.

Battalnameler, işgal altındaki Türklerin kültürel belleklerini canlı tutmuştur.
Türkler, bu ve buna benzer eserlerle millî ve manevî açlıklarını gidermiş, Rus
baskısına göğüs germiştir. Battalname kültü etrafında şekillenen dinî ve millî
değerler SSCB baskısı altındaki Türk Cumhuriyetlerinde canlı tutulmuş ve Türk
milleti Battalnameleri okuyarak dinî ve millî değerlerini yaşatmıştır. Battalname
kültü Türkistan’da SSCB’nin baskılarına ve Rus misyonerlerin faaliyetlerine
karşı bir kalkan görevi görmüştür.
Bir topluluktaki var olan ve sürdürülen davranışlara bakıldığı zaman iki temel
güçten söz edilebilir: Eğitim ve otorite. Tecrübenin, bilginin, geleneğin ve ahlaki
değerlerin aktarımının sağlanması için eğitim sistemi her kültürde bulunmalıdır.
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Kültürel gelenek her kuşak tarafından bir sonrakine aktarılmalıdır. Eğitsel
özelliklere bağlı mekanizma ve yöntem bütün kültürlerde var olmak zorundadır.
Türk kültürü, her alanda önemli ve nitelikli insan yetiştirmek bakımından
dünyada eşi olmayan bir kültürdür. Okul kavramının ve okulların olmadığı
zamanlarda eğitim halk kültürü ile yapılmaktaydı. Halk tecrübeleri ile kültürü
oluşturuyor, onunla nesilleri eğitiyordu. Ninniler, çocuk oyunları, maniler,
masallar, fıkralar, atasözleri, efsaneler, destanlar bu kültür unsurlarının
bazılarıdır.
Battalname’de yiğitlik, kahramanlık ve cesaret ana temadır. Bu ana tema kişiler,
yer ve zaman unsurlarını bir mıknatıs gibi üzerine çekmiştir. Bu unsurların
toplanmasıyla birlikte kişiler arasında çatışmalar ve anlaşmalar ortaya çıkmıştır.
Bu çatışmalar ve anlaşmalar çerçevesinde olaylar gelişmiştir. Battalname’nin
olay

birimlerinin

teması,

kişiler

arasındaki

çatışmalar

ve

anlaşmalar

Battalname’nin icra bağlamında bulunan bireylerin eğitiminde büyük bir işlevi
yerine getirmiştir. Battalname, icra bağlamında bulunan bireyleri gazaya teşvik
etmiştir. Battalname’de icra ortamındaki dinleyicilere ahlaki değerlerin kutsal bir
savaşla perçinlenmesi öğüdü verilir. Gaziliğin ne kadar üstün bir vasıf olduğu
dinleyenlere örneklerle gösterilir, yüksek seciyeli ve karakterli bir insan olmanın
temelleri atılır. Battal Gazi, dinleyicilere hayatını Allah yolunda adamış bir gazi
olarak sunulur. O, yaptığı her şeyi hiçbir menfaat beklemeksizin Allah yolunda
yapar. Müslüman ya da Gayrimüslim fark etmeksizin herkese yardım eder.
Battal Gazi, Allah yolunda her türlü fedakârlığı yapar.
Battalname kültüyle Türk insanına bir model şahıs sunulmuştur. Bu model
şahıs, Battal Gazi, Gazilik Kurumunun bir parçasıdır. O, yaptığı her şeyle
Gazilik Kurumunu insanlara anlatır, bu kurumun nasıl bir insan tipi istediği
somut bir şekilde icra ortamında bulunan bireylere sunulur. Battalname’de
Battal Gazi kendi adına değil, ait olduğu toplum ve kültür adına fedakârlık yapar.
Battal Gazi, çok zor bir coğrafyada yaşar. Bir yandan Rum Kayserleri sürekli
olarak ordu toplayıp Müslümanların üzerine gelir, bir yandan Babek gibi sahte
peygamberler çıkar ve İslamiyet’e büyük zararlar verir, bir yandan Müslümanlar
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kendi içlerinde çekişmelere düşerler, bir yandan münafıklar Müslümanları içten
hançerlerler. Gücünü, aklını, zekasını ve kendisine yapılan ilahî yardımları
kullanan Battal Gazi bütün zorlukların üstesinden gelir. Battal Gazi dinine
hizmet etmeyi en büyük erdem kabul eden, adalete inanan, insanlık şerefine
saygı duyan, uyuşukluğun ve tembelliğin karşısında olan; cesur, dürüst ve
vatansever bir model şahıstır. Türk geleneğinde gazide bulunması gereken on
kişilik özelliği sayılır. Bunlar cesaret, yılmazlık, kendine güven, güçlülük ve
savaşçılık, atılganlık, dayanıklılık, yerinde metanetle durma, sabırlılık, fırsatları
kollama, yoldaşına vefadır. Bu on özellik Battalname’de vardır.
Battal Gazi’nin yaşamıyla ülküleri uzlaşır. Battal Gazi, yaptıklarıyla gazinin nasıl
olması gerektiğini ortaya koyar: Battal Gazi iyi bir silahşordur, cenk meydanında
rakiplerine aman vermez. İslamiyet’i ve Hristiyanlığı çok iyi bilir. Yabancı dilleri
ana dili gibi konuşur. Gayrımüslimleri İslamiyet’e davet eder, aman dileyene
kılıç çekmez. Cesurdur, yiğittir bunların yanında çok akıllı ve kurnazdır,
mükemmel planlar yapar ve hasımlarını mağlup eder. Dünya malına tamah
etmez. Gazadan elde edilen ganimetlerden kendi hesabına bir şey almaz. Battal
Gazi’nin etrafında insanlar birleşir. Bu birleşme sonucunda oluşan vasıtasıyla
insanlar en yüce gayeleri olan gazaya yönelirler.
Battalname’de Battal Gazi’nin sahip olduğu ve Battalname’yi dinleyere iletilen
erdemler vardır: Vatanın ve dinin uğrunda mücadele et, İslamiyet’i çok iyi bil, zor
anlarda insanları birleştirici ol, mazlumları koru, zalimlerle mücadele et, iyi bir
silahşor ol, verdiğin sözü tut, ahde vefa göster, insanları kolla, gözet,
Gayrımüslimleri İslam’a davet et, dünya malına tamah etme, zorda kalanlara
yardım et, kendini geliştir, aklını iyi kullan, hak bildiğin yolda sonuna kadar git.
Battalname, icra anında bulunanlara bu erdemleri aktarmıştır.
Battalname, İslamiyet’ten sonra Türk toplumunda gazilerin yetişmesinde ve
gaza ruhunun ortaya çıkıp canlı tutulmasında önemli bir işlevi yerine getirmiştir.
Battalnameler Anadolu’nun fethinde ve fetihten sonra Anadolu’ya yapılan Haçlı
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Seferlerinde Türk milletinin millî ve dinî duygularını beslemiştir. Bu duygularla
beslenen gaziler her türlü güçlüğe karşı canla başla mücadele etmiştir.
Battalname kültü 20. asırda da Battalname’yi okuyanlar üzerinde etkisini
sürdürmektedir. Battal Gazi, Halide Edip Adıvar’ı çocukluğundan itibaren
etkilemiştir. Anneannesinin evinde, özellikle lalası Ahmet Ağa’nın okuduğu
hikâyelerden onu en çok etkileyeni Battal Gazi’dir. Battal Gazi’nin Halide Edip
üzerindeki etkisiyle onun eserlerinde Battal Gazi bir kahramanlık örneğidir.
Halide Edip, “Duatepe” adlı hikâyesinde Kurtuluş Savaşı’nda mücadele
edenlerin her birinin içinde bir Battal Gazi olduğunu belirtir. Türk askerinin
ruhuyla Battal Gazi’nin ruhu arasında ortaklık görür.
Battalname kültü, Türk toplumunun sosyal, dinsel ve ahlaki değerlerini temsil
eden ve simgeleyen unsurları üzerinde taşımaktadır. Battalname'yi dinleyenler,
dinleme esnasında bu kültün temsil ettiği misyon ile kendi varlıklarını
özdeşleştirilmiştir. Simgeleşen ve toplumla özdeşleşen Battalname Türk
toplumunun inandığı değerler bütününün toplamını üzerinde taşıyan bir kült
olmuştur.
Çobanoğlu (2011), Türk Dünyası Epik Destan Geleneği'nin giriş bölümünde
Türk kültür tarihçisine düşen görevin Türk kültür ve tarihini kendi başına
gelişmiş ve kendine münhasır bir oluş olarak kavraması ve onun tecelli edişini
belgelerle ortaya koymak olduğunu belirtir. Bu görev doğrultusunda bu tezde
Battalname’nin Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap veren kültür cevapları olduğu
ve bu cevaplar doğrultusunda işlevlerinin vücuda geldiği ortaya konulmuştur.
Battalname’nin kahramanı Battal Gazi'nin model şahıs olduğu ve bu model
şahsın destan boyunca ihtiyaçlarını gidererek kendini gerçekleştirmiş bir
kahraman olduğu tespit edilmiştir. Battalname’nin işlevleri ve Battal Gazi'nin
kendini gerçekleştirmiş bir kahraman olarak ortaya çıkması Türk milletinin
Battalname'ye derin bağlılık göstermesini, saygı duymasını, yüceltmesini ve
çağlar boyunca Battalname’yi okumasını; Türk kültüründe bir Battalname
kültünün olduğu ortaya çıkmasını sağlamıştır.
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(1) Bismillahirrahmanirrahim (2) râviyân-i aḫbâr ve nâḳilân-ı âsâr şöyle rivâyet
itmişler ki (3) bir gün resûl-ı ḥażret ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem oturmuşdı (4)
aṣḥâb-ı rıdvanullah taʿâla ʿâleyhim aṣḥabın ḳarşusında (5) ama resûl-ı ḥaẓretiñ
mübârek ḥâṭırı ḫayli melûl idi (6) şol sebebden ki cebraʾil ḥażret-i rabbü’l
ʿâleminden vaḥiy (7) getürmemişdi pes resûl-ı hazret mübârek yüzin
yârenlerden (8) yana döndi yâ ṣaḥâbelerüm dilerüm ki biriñüz ġarir ḥikâyet (9)
veyâḫûd bir sergüzeşte eyde biraz aña meşgûl olan (10) inşâʾallâh ḳarındaşum
cebraʾil gice vahiy getüre didi (11) ṣaḥâbeler ortasında bir yigit uzun boylu ḫûb
sûretlü (12) adı ʿabdü’lvehhâb ilerü geldi resûl-ı ḥażret ʿaleyhisselam (13)
önünde duʿa ḳıldı eyitdi yâ resûlallâh çoḳ iḳlimler
2a
(1) temâşâ ḳıldım ama bu gördüġüm yirlerde hiç rûmdan (2) yegrek yir
görmedim şehirleri birbirine yaḳın ṡuları firâvân (3) çeşmeleri çok havâsı ḫûb
tend ü rast ve şikârları (4) ve niʿmetleri bol âdemleri ġarib dost amma kâfir
inşâllâhu (5) taʿâlâ ol vilâyeti müselmânlara ruzi ḳıla didi şol (6) ḳadar vaṡf
eyledi ki resûl-ı ḥażretiñ mübârek ḥaṭırı (7) rûma meyl eyledi şol saʿat cebrâ՚il
emîn geldi (8) ḥażret vahiy getürdi eyitdi yâ resûlallâh ḫâlık-ı ʿâlem (9) celle
celele selâm virdi çünkim benüm resûlüm mübârek ḫaṭırı (10) rûma meyl eyledi
ben daḫı ol vilâyeti ümmetime rûzi (11) ḳılam didi gerekdir kim deyrleri yıḳalar
yirine mescid ve medrese (12) yapalar çün ḥükm-i risâlet tamâm oldı iki yüz
yıldan (13) sonra bir yigit uzun boylu ḥûb yüzlü buġday añlu kendü mülkünden
2b
(1) şehr-i malaṭyada adı caʿfer ola pehlûvânlıḳda (2) ḥamza beraber ola didi dört
kitâbı yâd kıla ʿayyarlıḳda (3) ʿömer ve ümmiyyeden ziyâde ola yaluñuz yürici
ola çün âvazca (4) bir nesne oḳıya hava yüzindeki ḳuşlar mizândan yire döküle
(5) didi ol vilâyeti küşâde ḳıla gelüp deyrleri yıḳa yirlerine (6) mescid ve medrese
yapa istanbulıñ ḳapusın ol aça keşişler (7) cigerin ḳan eyleye mübârek ḫatırı
âsude olsun (8) didi yine ʿuruc ḳıla çün resûl-ı ḥażret bu ḫaberi işitdi (9) şâd oldı
açdı baş yuḳaru ḳaldırdı eyitdi yâ ṣaḥâbelerüm (10) pâdşâh-ı ʿâlem perverdigâr
ol rûm vilâyeti bana ve benüm ümmetime baġışladı (11) didi aŝḥablar bu
sözden ʿâzim-i şâd oldı sevindiler pes ʿabdü’lvehhâb (12) ṭurı geldi yâ resûlallâh
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aṣhabdan ol zamanda hiçbir kimse (13) irüşür ol yiġidüñ yüzini görür mi yine
cebrâ՚il eydür
3a
(1) yâ muḥammed ḥak teʿâla şöyle buyurır kim ol kişi su՚âl eyledi ol (2) zamana
ḳalacaktır ol yigüdün yüzini görüp anuñla çoḳ (3) ġazalar idecektir benüm
ḥabibim ʿabdü’lvehhâb mübârek başını sıġasın (4) mübârek bârin aġzın aġzına
bıraksun bugün ve bu sâʿat ṭariḥ (5) idüp aña ıŝmarlasun ḳaçan kim ol yigide
irişe resûlün (6) mübârek mektûbın aña deġüre didi yine ʿuruc eyledi pes (7)
resûl buyırdı yazdılar târiḥ itdi ʿabdu’lvehhâba ısmarladı ve başını (8) ve aġzını
bârin aġzına ḳoydı virdi inüb virdi buyırdı ve ol bâr (9) boġazında ḳaldı aşaġa
inmedi zirâ kim emânet idi ve daḫı caʿfere (10) irişesin selâmı degüresin didi
ʿabdü’lvehhâb dest-i ḥaṭṭı (11) aldı yüzi yire urdı saḳladı çünkim risâlet tamâm
oldı (12) çünkü resûllullâh ʿaleyhisselâm bu dâr-ı fenâdan dâr-ı beḳâya (13)
rıḥlet itdi ḫilâfet ebu bekire degdi iki buçuk yıl ḫalife
3b
(1) oldı daḫı dünyâdan naḳl eyledi ḫilâfet ʿömere degdi (2) on iki buçuk yıl ḫalife
oldı andan ḫilâfet ʿosmana degdi (3) ol daḫı dünyadan naḳleyledi ḫilâfet ʿaliye
degdi rıdvânuʿllahı ʿaleyhim ecmain (4) dört yıl ḫalife oldı anı daḫı şehîd itdiler
andan soñra (5) üç yezid ḫuruc itdi ḥasan ḥüseyini şehîd itdiler evlâd-ı ʿali (6)
cümlesi perâkende oldılar ḫilâfeti ġażabla yezid ṭutdı yetmiş dört (7) yıl ihânet
eylediler ʿali ḫutbede oḳunmazdı ʿali adı añılmazdı (8) pes öyle olsa bir yigit
vardı ʿali adlu ʿabdullâh oġlanlarından (9) idi pes bu ʿali medinede imâmet
itmişdi gördi kim rüzgâr (10) böyle oldı ʿalemi harici ṭutdı bir gice medineden
çıkdı (11) malaṭyaya geldi bir begi vardı emirü’l müʾminin ʿömer oġlanlarından
(12) idi adına ziyâd dirlerdi müʾmin ṣufi idi sürdi (13) ʿali anıñ ḳatına geldi ʿazmi
ḫoş gördi nevâḫat ḳıldı
4a
(1) şehrin ḫitâbeṭin aña virdi dört yıl anda ṭurdı (2) bir gün vefât itdi bir oġlı ḳaldı
adı rebi՚ idi ġayet ʿâlim (3) ḳopdı ḫiṭâbeti aña virdiler otuz yıl ḥiṭâbet itdi ol daḫı
vefât (4) itdi yirine iki oġlı ḳaldı biri ḥasan biri ḥüseyin amma ḥasan1 ġayet (5)

1

Müstensih hatası yüzünden bu kelime hüseyin şeklinde yazılmıştır.

172

ḥub âvâz ḳopdı ve âlâ ḥüseyin cihân pehlûvân ḳopdı nice kez (6) ḳayŝerden çeri
geldi ṣeddi elli pâre şehrin ve on iki pâre (7) ḳalʿasın aldı yıḳdı andan ṣoñra
şehrin begi ziyâd öldi (8) yerine oġlı nuʿman ḳaldı ʿazim görklü mütteki idi
ḥiṭâbeti (9) ḥasana virdiler malaṭyanın serleşkerligin ḥüseyine virdiler (10) pes
ḳayŝer ʿaciz ḳaldı ḥüseyin ḳorḳusundan yedi mil (11) yapdırdı kim ḥüseyin ol
milden öte geçmemişdir ve her yıl (12) armaġan diyü ḫaraç virirdi ḥüseyin daḫı
ol ṭarafa varmazdı (13) ammâ daʿim öyle başı ḫoşdı şikâr iderdi bir laḥza
4b
(1) ḫâli olmazdı bir gün malaṭya begleriyle otururken geldiler nuʿmana (2)
muştuladılar müjdegâni olsun ey şâh-ı ʿâlem oġluñuz (3) ṭoġdı didiler nuʿman
sevindi şâd oldı buyırdı şenlikler (4) ḳıldılar adını ʿömer ḳodılar yedi gün ṭoylar
eylediler (5) bir gün ḥüseyin ġazi rıḍvanullâh-ı ʿaleyh şam ṭaġında şikâr (6)
iderken bir geyik gördi münaḳḳaş çul üstünde hemendâm (7) üstine at ṣaldı
geyik ḳaçdı ḥüseyin eydür ḳomazam (8) tâ seni ele getürüp nuʿmanın oġlı
ʿömere iletmeyince didi (9) daḫı ḳovdı geyik ḳaçdı bir maġaraya girdi belürsüz
oldı (10) ḥüseyin eydür ineyin bir göreyin didi atından aşaġa indi (11) maġaraya
girdi bir iki ḳadem yüridi ne gördi size beyân idelüm (12) siz ʿâşıḳlar daḫı ʿaşḳla
ʿâşıḳane ṣıdḳ ile ṣâdıḳâne ṣalavât (13) virelüm muḥammede andan ṣoñra gördi
kim bir saru at
5a
(1) ṭurur mükerrem ṣaġmaya benzer idi eyeri uyanı bile ve bir (2) boḫca ṭon daḫı
ayrı öñinde berkinmiş ve bir süñü atıñ öñinde (3) yire ṡancalmış ve bir
ʿâzemetlü gürz ṭarafında berkinmiş bu ʿâzemetlü (4) şöyle ṭurur oldır saḫra
altında ġarrân büricek dererdi (5) yiri ḳat ḳat çünkim ḥüseyin ġazi bunı gördi
ḥayrân (6) ḳaldı eydür bunıñ gibi bunda neyler didi ilerü yüridi kim (7) ṭuta at
ürkdi döne geldi bir çifte ṡaldı ḥüseyin (8) girüsüne ṡıçradı nice kim cehd itdi
ṭutamadı ʿâciz ḳaldı maġara (9) köşesinden bir âvâz geldi kim yâ âşḳar ol yigide
mutiʿ (10) ol kim daḫı vaḳt olmadı kim ben çıḳam seni ḥak taʿâla caʿfere (11)
virdi kim üzerine bine yiryüzünde ġaza ḳıla ʿâlemi yiryüzinde (12) küfr
ḳaranuluġundan ḳurtara ol yigide râm ol didi çünkim (13) ʿaşḳar bu âvâzı işitdi
ṭurdı ḥüseyin ġazi dört yaña baḳdı hiç
5b
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(1) kimse görmedi ilerü vardı ʿaşḳar uyanın eline aldı (2) süñüyi çeḳdi caferdir
gördi kim yazılmış bu süñü giysü senüñdür andan (3) boḫçayı açdı gördi kim
âdem peyġamberin iki bölük ṡaçı ve dâvûd (4) peyġamberin çaḳalı ve emirü’l
müʾminin ḫamzanıñ yaraġı buldı (5) ḥüseyin ġazi şâd oldı sevindi kendü atına
bindi ʿaşḳarı bindi (6) gitdi yolda fikr ider yâ râb cafer kimdir kim anıñ gibi at ve
yaraḳ (7) naṣib ola didi ve bu fikirde iken uyḳu ġalib oldı atından (8) indi atın bir
aġaca baġladı kendüsi yatdı uyudı düş gördi (9) bir pîr geldi eydür yâ ḥüseyin
ġazi beşâret olsun sana kim (10) ol cafer sen belüñden gele az ḳaldı kim ẓuhura
gele vilâyet-i (11) rûmı müselmânlık eyleye ve işler ide kim hiçbir pehlûvân
itmemiş (12) ola didi ḥüseyin ġazi uyandı şâd oldı secde-i (13) şükür eyledi ṭurdı
atına bindi şehre geldi bunıñ üzerine
6a
(1) bir neçe zaman geçdi nuʿman bin ziyâd öldi yirine oġlı (2) ʿömer taḥta geçdi
oturdı pâdşâh oldı ṭoylar ḳıldı (3) ḫilʿatlar giyürdi ḥüseyin ġazi bu şaḍlıḳda oturdı
(4) bir ḳulı vardı pehlûvân idi adına ṭevâbîl dirlerdi ḳapudan (5) içerü girdi
ḥüseyin ġazinin kulaġına nesne didi yüzi (6) ḳızardı şâḍ oldı ṭevâbîl girü çıḳdı
gitdi emir ʿömer (7) ṭurdı kim pehlûvân ne ḫaber bize bildür didi ḥüseyin ġazi (8)
eydür şâhâ ḳulunuzıñ bir oġlancugı vücuda geldi didi (9) emir ʿömer usṭurlab
ʿilminden ḫaberdardı iyü bilürdi (10) baḳdı taliʿin ḳuvvetlü gördi ḥükm itdi bu
oġlan ġayet de (11) pehlûvân ḳopa ve daḫı dünyâ dar ola işler ide ʿâlemde (12)
kimesne itmemiş ola bunıñ adı cafer ola didi birḳaç (13) duʿalar yazdı başına
baġladılar soñra ḥüseyin daḫı
6b
(1) ḳonuḳluḳlar eyledi şehriñ aga beyleri cemʿ eyledi üç gün (2) yimek içmek
eyledi ama biz geldik bu yaña cafer ḥikâyesine çünkim (3) caʿferi beṡledi üç
yaşına baṡdı her kim görürse yedi (4) yaşında ṡanurdı her kim eline alsa
ḳomazdı tamâmetde bir daḫı (5) naẓırı yoġdı ammâ her gün şihâr iderdi ḳayṣer
daḫı her yıl (6) ḫaraç virirdi ḥüseyine daḫı tuḥfeler virirdi ve armaġanlar (7)
virirdi işbu resme zindegânı ḳılurdı barışaḳ urur yine veli (8) günlerde bir gün
ḥüseyin ġazi bir gün maʿmuriye ṭarafına şiḳara çıḳdı (9) nâgâh öñinden bir geyik
çıḳageldi bir aṭlas çulıyla üṡtünde (10) ḳıymetli ṭaşlar berkitmiş ḥüseyin ġazi
eydür bunı dirice ṭutayım (11) caʿfere armaġan eyleyeyüm birḳaç kemend atdı
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ḳulanı gelmedi (12) geyik ol bu ṭaġın öte yanına aşdı hemendâm ḥüseyin ġazi
(13) ardınca çıḳdı aşaġa naẓar itdi gördi kim bir ḳalʿa ḳulesi huba
7a
(1) âsumâna beraber olmuş ḳalʿanın dibinde bir şehr-i muʿazzam ġalabalıḳ (2)
şehriñ öñinde ḳırḳ biñ ḳadar çeri ḳonmış yatur ḳızıl ve (3) yaşıl aṭlasdan
bârgâhlar seyâbanlar kurulmış atlar ününden (4) ve ademler âvâzından
işidenlerin zehresin çâk olurdı bu şehriñ (5) adına maʿmuriye dirler imiş begine
mihrâb dirlerdi ḳayṣer ʿavratınıñ (6) ḳarındaşı idi bunlar üç ḳarındaşlardı
ûlûsınıñ adı mihrâbdı (7) ortancalarının adı mihrân idi küçilerinin adı şemâseb
idi amma (8) ol geyik mihrâsıñ idi her ḳande olsa yürirdi kimsenüñ (9) zehresi
yog idi aña yâvuz naẓar ḳıldı pes ahû segirdi vardı

(10) mihrâsıñ çadırına

düşdi mihrâs gördi kim geyik (11) derlemiş anı gördi ġaẓaba geldi hay benüm
geyigüm derlemiş ḳovan (12) kimdür didi tiz gerek aman virmen başını kesiñ
getürüñ (13) didi bir neçe ḳullar aşaġa yuḳarı segirttiler nâgâh gördiler depenüñ
7b
(1) üstünde bir şaḫıŝ ṭurır vardılar eyitdiler hây delü misin (2) pâdşâhıñ geyigin
niçün ḳovdın didiler ḥüseyin ġazi ortaya (3) aldılar ḥüseyinin çaḳalı yoġ idi eydür
gördün mi bugün yaraḳsız (4) bilündim ve hem ḳorḳulu düş gördüm idi didi allâh
teʿâla ne tevekkül ḳıldı (5) yazılmışda bozulmuş yoḳdır didi herce yâd yâd didi
bir kez naʿra (6) urdı ḥamle ḳıldı ḳalb ḳalbe urdı gâh ḳılıç ile gâh gürz ile (7) gâh
süñü ile dövişdi kâfir ḳanın seyl gibi aḳdı aḥşam namazına (8) degin derişdi ol
gice irteye degin ʿazm-i ceng oldı iki defʿa (9) mihrâsa ugradı birer ḍarb-ile yıḳdı
yoruluvirdi amma kendü daḫı (10) zaḫımlu oldı ḳanı çoḳ aḳdı mest oldı ve ṭâkati
ṭâḳ oldı (11) mecâli ḳalmadı müfred ḳażâ gögden incek ademiyye mecâli

(12)

ḳalmaya şol dem araya ve kaẓa-yı âsumâni irmişdi atı sürçdi (13) ġuluv ḳıldılar
kemendler atdılar ḥüseyin ġazi ol ara içinde şehid itdiler cân-ı ʿaziz
8a
(1) hezârân şevḳle ḥak teʿâla ḥuzurına ıṡmarladı rahmetullâh-ı teʿâla andan
ṣoñra nitekim (2) cehd itdiler atın ṭutamadılar çıḳdı ḳızıl ḳana ġark olmış malaṭya
(3) yolın ṭutıp revân oldı bir gün yârenlerden ʿabdüsselam ve ʿali bin hâşim (4)
ve yaḥya ibn-i manṡur ve emir ʿömer ve ʿabdulvehhâb oturmışlardı (5) gördiler
ḥüseyin ġazinin atı ḳızıl ḳana ġark olmuş çıḳa geldi (6) feryâd figân eylediler
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aġlaşdılar ʿacaba bu işi kim itmiş ola didiler yaḥya (7) ibn-i manṡur dirler bir er
vardı ʿömer ibn-i ümeyye oġlanlarından (8) idi sünileriñ câsûsı idi (9)
maʿmuriyede ḥüseyin ġaziyi gördüm ḳırḳ biñ er ile mihrâb ortaya (10) aldı üç
gün ʿazim ceng ḳıldı andan ṣoñra şehit eylediler (11) didi ve baʿde müselmânlar
yedi gün yas ṭutdılar yas ṭonların (12) giydiler nâme yazup baġdâda ḫalifeye
yolladılar ol zamanda (13) ḫalife ṭavamıḳ bin maʿd idi çok süniler idi üç gün
ġarasın
8b
(1) tuṭdı andan ṣoñra bunı yazdı yâ emir ʿömer ve malaṭya beglerine kim (2)
zinhâr ġâfil olmañ ḳayṣer ḥareket ide baña ḥaber gönderesüz (3) hem dem birer
bellü kişilere birer eyü hilʿat virdi istimâletledi (4) hiç ḳorkmañ allâhu teʿâlaya
sıġınıñ didi çünkim bu ḫaber malaṭyaya (5) geldi ḳamu şâd oldılar ulu cemʿiyyet
eylediler emir ʿömer eyitdi (6) baña serleşker gerekdir caʿfer henüz maʿsumdur
atasınıñ (7) ḳâim maḳam olamaz hele ola büyüyince bize er bulıñ serleşker (8)
olsun didi ulular ṭanışdılar maṣlaḥat öyle gördiler caʿfer

(9) büyüyince

ʿabdusselam serleşker ola bunıñ üzerine on yıl kimse añılmadı (10) işbu ḳıṣṣayı ʿacayib ü ġarabet buracıkda tamâm oldı (11) her kim muḥammedîdir ʿaşḳla
ʿâşıḳâne ṣıdḳla ṣadıḳâne ṣalavât (12) vir muḥammet muṣṭafaya (13) meclis-i
dü dem ḥikâyet-i caʿfer ġazi rahmetu’llâhı ʿaleyh
9a
(1) râviyân-i aḫbar ve nâkilân-ı aṣar ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (2) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur ki çünkim caʿfer on üç yaşına (3) girdi yâl u bâl atası oldı ḳadd
ü ḳamet çekdi dört kitâb (4) yâd ḳıldı ʿilmü’l ḥadiŝ ve tefsir içinde ġayet kâmil
oldı (5) vardılar ḫitabeti caʿfere virdiler cumʿa güni kim oldı caʿfer (6) minbere
çıḳdı ḫutbe oḳudı ḫalḳdan ġarbu ḳopdı zârlıḳ peydâ (7) oldı ṣanaydıñ kim
ḳıyâmet ḳopdı andan soñra ġażban (8) adlu bir silahşor vardı ġayet hünermend
idi caʿfer aña ḥıżmat eyledi (9) tâ ḥattı ġayetine erişdi bir daḫı naẓırı yoġ idi at
segirtmekde (10) süñü oynamaḳda at segirdirken altından geçmekde gürzde
(11) ve ḳılıçda ve güreşde bunuñ gibi nesnelerde ġayet uruşurdu kim (12) bir
daḫı misli yoġ idi yigirmi arşın ḳadd ü ḳâmet çekdi bir gün kendü (13)
yârenleriyle teferrüce çıkdılar ṣu kenarında abdest alup namaz ḳıldılar
9b
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(1) ṣoḥbete meşgûl oldılar ʿilm ü tefsir dürlü ḥadiŝden baḥŝ ḳıldılar (2) ne kadar
ulular var ise cümle mülzem ḳıldı andan ṣoñra dilek (3) eylediler bugün caʿfer
silaḥşorlıḳ bile yârenler teferrüc ḳılalum ve hem ulular (4) didi tiz bir at getürdiler
bindi silaḥşorlıḳ gösterdi kim hiç (5) kimse görmüş degüldü dükkeli duʿalar ve
senâlar ḳıldılar aferin getürdiler (6) eyitdiler atasından hünermend ḳopmış
atasınıñ mâlın manṣıbın (7) eller ṣarf ider bu şöyle aç bînevâ yürür iş bunıñ gibi
hünerle didiler (8) caʿfer-i ṣadıḳ eyitdi yârenler hele şimdi vaḳt degüldür ol vaḳt
(9) kim yetdi bir hüner gösterem andan atamıñ manṣıbın ṭalep ḳılam didi (10)
yârenler eyitdiler hüner didükleri ancaḳ ola hele şimdi senin elüñden (11) gelen
hiç kimsenüñ elinden gelmez didiler şol ḳadar söylediler kim (12) caʿferüñ göñli
manṣıb sevâdlına düşdi şeb-i muhkem erişdi ṭurdılar (13) şehre geldiler her
birisi ulu evine ṭaġıldılar caʿfer daḫı evlerine
10 a
(1) geldi anası saʿide ḫatun ḳarşu geldi iki gözlerinden (2) öpdi eve girdiler
öniñe taʿam getürdi gördi kim gözleri (3) ṭola geldi anası âh eyledi eydür ey
cânum oġul noldıñ (4) aġlarsın ḥâlıñ nedir baña daḫı bildir didi caʿfer eydür (5)
ey ana nice aġlamayayın kim benüm atamın ḳılıcı ekmeġin yirlerdi (6) her birisi
şimdi begler ve ulular mâl ve mülk ıssıdır benüm hod (7) etmeġim nireme
yetmez didi daḫı aġladı anası eydür ciġer gûşem (8) seniñ ataña istanbuldan
ḥarac gelürdi ḳılıç ḳorḳusundan (9) ḳayṣer-i rûm taḥtında yatmazdı bizüm
ḥâlimiz şimdi gör neye (10) erişdi didi aġladı caʿfer eydür yâ ana hiç aġlama sen
(11) atamın manṣıbıñ ṭalep iderem didi anası eydür ciġer gûşem (12) ferâgat
eyle ʿabdüsselam şimdi muʿteber mâl ıssı ḳavm ḳabile (13) ıssı kişidir ve hem
emir ʿömer ḳavmindendir żirâ sen söylersen dutmayalar
10 b
(1) ḳabul itmeyeler ortada bir düşmanlıḳ ola kerem eyle (2) söyleme görelim haḳ
teʿâla neye erüşdürür didi ol (3) gice geçdi caʿfer eydür ṣubḥdem ṭurıgeldi
abdest aldı (4) mescide vardı namâz ḳıldı çün namazdan fariġ oldılar (5) cemʿi
ümerâ anda hazır idi caʿfer başın ḳaldırdı eydür yâ emir (6) ʿömer ben ḳulunız
zirâ sözi vardır eger buyurursan söylesin (7) didi emir ʿömer eyitdi söyle
işidelüm caʿfer eydür atamıñ (8) manṣıbın talep iderem didi şimdiki ḥâlde
pehlûvânlıḳda (9) ve at oynatmada ve silahşorlıḳda hiç kimseden aluv degülüm
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niçün (10) atam manṣıbın ayrılar ṣarf iderler ben aç bînevâ didi (11) oturanların
ciġeri çâk oldı özleri güyendi dükkelisi (12) caʿfer içün rast gerçek eydür didiler
ʿabdüsselam eydür (13) yâ caʿfer atañ manṣıbın istersin caʿfer eydür beli eydür
11 a
(1) atañ hüner gösterdi manṣıb aldı sen daḫı hüner göster (2) manṣıb al senin
atanıñ henüz ḳanı yerde yatur ḳurımadan (3) manṣıb istemen ne itmekdir senin
yeriñ mescid veya bir medresede (4) oturup ʿilm ḥaṣıl itmekdir yoḫsa manṣıb ne
gerek didi çün (5) caʿfer bunı işitdi ḥayli melül oldı eve geldi ol gice (6) tâ
ṣabaḥa degin uyumadı çün ṣabaḥ namâzı yaḳın oldı (7) abdest aldı namâz ḳıldı
ḥalıḳa çok tażarruʿ ḳıldı atın eyerledi urı turdı silâha ġark oldı anasıyla (8) vedâʿ
idüp revâne oldı geldi ḳapuyı güçlük açdırdı (9) ẕikr-i yezdân ḳılup gitdi çün
ṣabaḥ namazı vakti oldı (11) müezzin bañladı ḥalayıḳ mescide cemʿ oldılar
ulular begler (12) geldiler caʿfer gelmedi evlerine adam virdiler anası eyitdi (13)
dün buçıgında ṭurdı atına bindi gitdi didi emir (14) ʿömer eyitdi tiz namâz ḳıluñ
ardınca varıñ ṣayazakim ʿarz-ı rûm ḳıla
11 b
(1) ol kâfirlerüñ ḥâlin bilmez nâgâh anda helâk ola ḥüseyinin (2) yadigârıdır didi
aradılar bulamadılar girü döndüler bu yaña (3) caʿfer içün perişân oldılar anası
bîçare zârlıḳ ḳılup (4) aġlardı bunlar olanda mâlaṭyada biz geldik bu yana caʿfer
hikâyetine (5) çünkim caʿfer irteye degin gitdi bir deyre geldi yetişdi gördi (6)
gördi bir ḳalʿa gibi aḳ mermerden yapılmış bir demürden (7) ḳapusı var bir keşiş
ṭam üstinde ṭurır çünkim caʿfer (8) yaḳın geldi selâm virdi hoş geldin yâ caʿfer
bu gice (9) atanı düşimde gördüm eydür irte oġlum caʿfer gelür (10) benüm
ḳanum istemege gider aña naṣihât eyle didi caʿfer (11) bunıñ sözine ḫâyran
ḳaldı atından indi ruhbânla (12) görişdi adı şemmâs idi içer girdiler etmek (13)
üzüm ve pekmez getürdi yediler çünkim aḫşam oldı yer altında (14) bir mescid
düzülmişdi ve ḳandiller aṣılmışdı caʿfer (15) aldı anda gitdi caʿfer gördi bir lâtif
muṣḥaf
12 a
(1) raḥleyle miḥrabda ṭurır ilerü yüridi muṣḥaf açdı gördi (2) atasınıñ ḫaṭṭıdır
yüzine sürdi şemmâs daḫı ruhbân (3) ṭonların çıḳardı bir ḳat ṣufiyâne ṭonlar
giydi ezan oḳıdı (4) caʿfer imâmlık eyledi namâz ḳıldılar çün namazdan fâriġ (5)
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oldılar caʿfer muṣḥaf açdı bir nice ayet-i kurʿan oḳıdı tefsir eyledi (6) şemmâs
ḥayran oldı an ṣoñra rûm ḥikâyeleri ve (7) mihrâsıñ ḳıṣṣaların beyân söyledi ve
hıyanetlerin ʿarz eyledi (8) çoḳ naṣiḥatler eyledi ṣabaḥ oldı ṣabaḥ namâzın
ḳıldılar (9) orada oḳudılar caʿfer atlandı şemmâsa vedaʿ idüp tevekkülallâh (10)
didi revâne oldı şikâr ide ide giderdi ḥaḳ teʿâladan (11) istiʿânet dilerdi eydürdi
ey ḫalıḳ-ı perverdigâr nola (12) bîçâre miskin ve yetim ḳula iḥsân idüp ve yardım
(13) ḳılasın ḳudret ve ḳuvvet viresin bu rûm vilâyetin müselmân
12 b
(1) lıḳ ḳılasın kilisaların yıḳam yirlerine mescid ve medreseler yapam didi (2)
nâgâh ḳarşudan bir süvar çıḳageldi tamâm sâz müretteb kendü (3) ḳızıl altuna
ġark olmuş çünkim caʿfer bunı gördi ilerü (4) yüridi bu yaña herif daḫı cagırdı
hey ne kişisin gelişiñ (5) ḳandendir ḳande gidersin didi caʿfer eydür çinden (6)
gelürem benüm atama ḳanatus dirler silahşorlıga heves ḳıldım (7) eydür rûmda
silahşor çok didiler ol ḥâlden rûma ʿazm eyledüm (8) didi çünkim bir kibiri naẓar
ḳıldı gördi kim maḥbûb-ı ʿâlemdür ayın on dördüne (9) beñzer bir şerban-ı
dûyân ger benleri yanaġın örtmiş yüzi benle ṭolmış (10) aġzı ḥoḳḳaya beñzer
dişleri dürdâneye beñzer hemân bu kibir bunı (11) gördi ḥayatı gitdi eydür ey
oġlan seniñ devletüñ yâri ḳıldı (12) benüm ḳatıma geldüñ ben mihrâsıñ
ḳardaşıyım adım şemâseb (13) dir rûmda ve hişamda ve şamda benüm gibi
silahşor yoḳdır çünkim (14) baña geldiñ benüm ḳatumda ṭurasın seni silahşor
ideyim
13 a
(1) ʿâlemi eṭrafda söyliyeler benüm adım eṭrafda ṭönmişdir heybetimden (2)
ḫalife baġdâdda yatamaz didi caʿfer eyitdi ben daḫı iken (3) nesne bilmez
degülim süñü oyununda ḫayli bilürim göriñ (4) didi şemâseb maṣlaḥatdır diyü
elindeki süñüyi ḥavale ḳıldı (5) çünkim süñü caʿfere irdi yerin ṭutdı çekdi süñüyi
elinden (6) aldı laʿin elin ova ḳaldı geldi kim geçe iki baġrın arasına (7) bir gürz
öyle urdı kim iki ayaġı üzengüden ḳopdı depesi (8) üstinde muʿallak yıḳıldı
caʿfer ṣıçradı sinesi (9) üstünde oturdı eşşek ḳuyruġı gibi çil ṣaḳalın (10) eline
aldı ṭolayıp ḫançeri boġazında ḳodı şemâseb gözin (11) açdı gördi kim üstünde
ṭuran caʿferdir dine daʿvet (12) eyledi şemâseb herzeye başladı gördi ki
ḳabiliyyet yoḳ (13) hemândem caʿfer başın gövdesinden cüdâ ḳıldı atına biñdi
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13 b
(1) revâne oldı ol gün gitdi her nere uġradı şikâr itdi kesüp (2) yirdi ol gice irteye
degin gitdi ṣabaḥ vaḳtinde bir boyuna çıḳdı (3) aşaġa naẓar ḳıldı gördi kim bir
şehr-i muʿazzam ġalabalıḳ şehrin öniñde (4) bîhesâp leşker konmış çadırlar ve
seyâbanlar ḳurulmış ʿacepledi (5) bu ne leşker ola diyü ṣorarken gördi kim bir
kişi gelür aña ṣordı (6) bu şehir ne şehirdir bu çeri ne çeridir ol kişi eydür (7)
buña maʿmuriyye dirler bu leşker mihrâsıñdır ḥüseyin ġazi bunda (8) şehit
ḳıldılar şimdi ḳasıdları oldur ki mâlaṭyaya vara aşaġa (9) sın yuḳaruya döndireler
daḫı şamı şamanı ḫarab (10) ḳılalar tâ kaġbe ḳapusına varınca degin yaḳıb
yıḳalar didi (11) caʿfer ġazi çün bunı işitdi şehirden yaña revâne oldı (12)
giderken gördi kim bir saḥra içinde bir baḥçe vardır ṭolaşdı (13) ḳapusına geldi
içerü girdi cennete beñzer dürlü yemişler gülistân (14) ribahatlar teferrüc eyledi
andan soñra baġ arasına geldi gördi kim
14 a
(1) bir yüksek ṭaḳ çekilmiş öniñde bir ulu aġaç dibinde (2) bir ulu ḥavıż ortasında
bir ulu şadırvan içinde balıḳlar (3) oynar caʿfer hemândem atın bahçe içine
salıvirdi daḫı (4) kendüsi bir taḥtuñ üzerine çıkup oturdı (5) balıḳları teferrüc
iderdi uyḳu ġalebe ḳıldı yatdı uyıdı (6) eydür birazcık yatayım didi andan soñra
kendümi allâh teʿâla (7) dergâhına ıṣmarlayayın bu leşkere urayın allâhu teʿâlâ
fırṣat (8) virirse didi daḫı yatdı uyudı meġer kim bu mihrâsıñ (9) teferücgâhıdır
dâîm gelüb ṣoḥbet iderdi girü begleriyle (10) ol gün geldi kim ṣoḥbet ideler
gördiler kim taḥt üstünde bir (11) oġlan yatur ayuñ on dördine beñzer gerdebiç
idüp (12) yaʿni çepçevre ortaya alup caʿferi yatduġı yerde teferrüc (13) iderler
mihrâs eydür begler bu oġlan ne oġlandır eyitdiler
14 b
(1) ġaribe beñzer mihrâs eydür yâ pes ġarip olmasa bu küsta (2) ḫlıḳ ider miydi
ola ġalebe ḳılmazdı didiler pes bu âvâza (3) ġalebe lafından caʿfer uyandı gördi
kim begler taḥtı ortaya (4) almışlar ṭururlar ortalarında mihrâseb ṭurır caʿfer
mihrâsebi (5) bildi ṣıçradı aşaġa indi el baġlayup ḳarşu ṭurdı (6) hıẕmat eyledi
mihrâseb melʿun ḳahḳaha ile güldi (7) geçüp taḥtda oturdı begler çevre yanında
oturdılar (8) mihrâseb buyurdı avda avlanan geyik etlerinden kebap itdiler (9)
mihraseb caʿferi ilerü oḳıdı eydür kimsüñ gelişin (10) ḳandandır ve ḳande

180

gidersin caʿfer eyitdi çin iḳliminden (11) gelürem atama sercâʿil dirler ben daḫı
ata binüp silahşorlıḳ (12) heves eyledüm rûmda silahşor çoḳ didiler ol hevese
(13) bu ṭarafa ʿazm eyledüm didi mihrâseb geldi eydür seniñ taliʿin (14) saʿd
itmiş benüm ḳatıma geldün baña mihrâseb dirler ḳayṣer-i (15) rûmıñ
serleşkeriyim ve hem cihân pehlûvânıyım bencileyin bir daḫı (16) yoḳdır şâm
şâmât benüm hünerimden âsâyiş ḳılmazlar (17) didi yüz ḳulım vardır deñlisi
silahşordır her birisi
15 a
(1) kendüzüyin biñ kişiye urur gerekdir kim seni düñlesinden (2) yeg idem didi
caʿfer hıżmat eyledi hele şarâb ve kebâp (3) getürdiler mihrâseb caʿferi ilerü
oḳudı şarâb virdiler caʿfer (4) eydür ʿahdluyam ol vaḳte kim atam ḳatında
kendüm ṣaḳalum (5) kesinceye şarâb içmeyem didim evet sâkiliġiniz ideyim
didi (6) elini yudı ol itlere sâkilik eyledi çünkim birḳaç ḳadeh içdiler (7) ol melʿun
mihrâseb mest oldı caʿfere naẓar eyledi (8) gördi bir ḫub ṣuretdir meyl eyledi
kim birḳaç şeftâlû (9) kârlıḳ ide taḥtından inüp caʿferin elin eline alup (10) bahça
bucaġında tenhâ yürirdür ḫalvet yire vardılar (11) hiç kimesne bunlarıñ ḥaline
muṭṭaliʿ deġil mihrâseb diledi kim birḳaç (12) şeftâḳârlık ide caʿfer gördi kim ḥâl
ayrıḳtı kendü kendüne (13) eydür hüner göstermek gerekdir didi dört yaña baḳdı
gördi kim
15 b
(1) tenhadır hâ atañ ḳanın al diyüp yumruġun dükdi yâ allâh (2) diyüp bir muşt
öyle urdu kim depesünüñ üstüne fi’lhâl (3) yıḳıldı hemândem sinesine çıḳdı
şâhbâz gibi oturup (4) şol eşek ḳuyruġı gibi çil ṣaḳalın eline aldı daḫı ḥançeri (5)
boġazında ḳodı mihrâsebin ʿaklı başına geldi eydür kimsin (6) caʿfer eydür beni
bilmez misin mihrâseb eydür bilmezem caʿfer eydür ben ḥüseyin (7) ġaziniñ
oġluyum adım caʿferdür geldim kim atamıñ ḳanın (8) şimdi senden alam eger
müselmân ulursañ ḳurtulduñ eger yoḳ (9) dirseñ başını keserüm didi ol melʿun
herzeye başladı (10) gördi kim imâna gelmez mecâl virmeyüp başın
gövdesinden cüdâ (11) ḳıldı depeledi hemândem ol laʿin cân cehenneme
ıṣmarladı caʿfer (12) yine geldi bu oturan beglerden iki beg çaġırdı kim (13) sizi
pâdşâh ister didi eylenüb başların kesdi
16 a
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(1) geldi ikisin daḫı aldı gitti anlarıñ daḫı başların (2) kesdi diledi kim el cümle on
dört adı belli beġleri (3) pâdşâh sizi ister diyü ikişer ikişer alup başların kesdi (4)
hemân ol meclisde mihrâsebiñ ḳulı vardı eflaḥûn (5) adlu ol ḳul ḳaldı aña daḫı ol
başları gösterdi eydür (6) ben ḥüseyin ġazinin oġluyım adım caʿferdir tiz
müselmân ol (7) yoḫsa seni daḫı depelerüm didi müselmân oldı ol on dört (8)
başı hegbeye itlerin ṭonların ve cemʿi yaraḳların aldılar (9) düniñ buçuġı
geçmişdi revâne ol yire yetişdiler kim (10) şemâseb öldirmişdi mihrâsebiñ
ḳarındaşıdır anın daḫı (11) başın kesüp ṭonların alup gitdiler üç günde gine
mâlaṭyaya (12) geldiler göñül ḫoşluġla maḳṣuda irdiler ez-in cânip (13) bu yaña
leşker mihrâseb ḥâlindan ḫaberdâr oldılar feryâd-ı figân
16 b
(1) ḳopardılar ol on dört begleri daḫı başsuz buldılar (2) hiç bilmediler kim bu işi
kim işledi ḳayṣere nâme yazdılar bildürdiler (3) ḥâl şöyle oldı diyü çünkim
ḳayṣere nâme yetişdi oḳudılar (4) ḥâli bildiler tacın yire urdı zârlıḳlar eyledi kim
vaṣfa sıġmaz (5) ez-in cânib bu yaña caʿfer mâlaṭyaya erişdi ḥüseyin ġaziniñ (6)
dört baġı vardı ama birinde köşki vardı caʿfer gelüp (7) ol baġda ḳondı atları ve
başları ve ḳılıcun ol baġda (8) ḳodı kendü tenha sürdi şehre geldi ṣabaḥü’l ḫayr
olurına (9) geldi gördi kim anası aġlar eydür varayın emir ʿömer başıma ṭoprak
(10) ḳoyayın oġlancuġum âvâre itdüñüz diyeyin dirken ḳapudan (11) içerü girdi
selâm virdi çünkim saʿide ḥatun caʿferi (12) gördi âh eyledi canım oġul ḳandesin
beni fîrâkla ḳodıñ (13) diyü yüzin gözin öpdi caʿfer ḥikâyeti bildirdi anası secde-i
şükür
17 a
(1) ḳıldı ṭevâbîle ḥaber oldı geldi caʿfer ile görişdi (2) cigergûşem ḳande idiñ didi
caʿfer eydür vardım atamı öldi (3) reni öldürdim on dört begiyle bile başların (4)
nişân getürdüm didi ṭevâbîl sevindi şâḍ oldı andan (5) ṣoñra yârenlere ḫaber
oldı geldiler caʿfer ile görişdiler emir ʿömer ḳatına (6) getürdiler emir ʿömer daḫı
ḳarşu gelüp caʿfer ile görişdi cemʿ (7) oldılar geldiler caʿferiñ yüzin görüp şâḍ
oldılar bu yaña (8) emir ʿömer baş ḳaldırup eydür caʿfer rûma varmış (9) sın
olanı ḥaber nice oldı diyü ikidir bunıñ üzerine (10) ṭurıgeldi eydür devletüñüzde
vardım mihrâsebi ve ḳarındaşı (11) on dört begler ile öldürüb birin müselmân
idüb (12) sulṭana nişân getürdüm didi ʿabdüsselâm eydür eger (13) mihrâseb
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öle yüz senin gibi kişi yerinden ḳaldırmaya bu ne sözdür (14) ve ne ḳalleşliḳdir
didi caʿfer eyitdi yalan söylemek erenler
17 b
(1) işi degildir didi uşda on beş baş atları ile ṭonları ile (2) bizim falân baġda
ṭurırlar didi ṭevâbîl ilerü vardı caʿfer eydür (3) tîz var ol yeñi müselmânı ve ol
başları al gel (4) didi ṭevâbîl vardı eflaḥunla ol başları getürdi (5) orta yire
bıraḳdı bu oturanlar mihrâseble şamesebiñ başın (6) bildiler şâd oldılar caʿfere
taḥsin ve aferin ḳıldılar amma (7) ʿabdüsselâmıñ ḳanı ḳurıdı dem nefesi tutıldı
tîz (8) emir ʿömer buyurdı başları burçlara aṣa ḳodılar bunı yazup (9) ḥalifeye
bildürdiler çün nâme ḥalifeye yetişdi oḳuyup sevinüb (10) şâḍ oldılar tîz buyırdı
nâme yazdılar caʿfer ve emir ʿömere (11) ve ḳalan beglere daḫı ḥilʿatlar virdiler
ve dilnevâzlıḳ eyledi (12) eyitdi zinhâr ġâfil olmañ ṣayaza ḳayṣer ḥareket ide
(13) hiç ḳorḳmañ allâh taʿalaya ṣıġının didi uşda bunlar
18 a
(1) bu şâḍlıḳda ḳıldı ez-in cânip bu yaña ḳayṣeriñ ulu (2) oġlu şemʿûn istanbulda
oluvirdi işitdi kim ṭayısın (3) öldürmişler on beş begler ile feryâd eyledi bir câsus
var idi (4) geldiler ḫaber getürdiler ḥüseyin ġazinin oġlıdır bu işleri iden (5)
didiler tîz nâme yazdı

ḳayṣer virdi kim ḥüseyin ġaziniñ (6) bir oġlı ḳopmış

mihrâseb öldüren olmış henüz daḫı oġlı yaşu (7) on dört başında imiş eger
birḳaç gün daḫı muḳayyed (8) olmazsañuz atasından beter olur anıñ ḳaydın
şimdiden (9) itmek gerekdir didi çün nâme ḳayṣere yetişdi ḥikâyet bildiler (10)
meşveret ḳıldılar kim nice idelüm diyü ḳayṣerüñ dört (11) oġlı vardı ulusunıñ adı
şemʿûn idi ortancasınıñ (12) adı şemâseb idi küçünüñ adı ḳosṭaṭin idi eñ
küçünüñ (13) adı rebiʿ idi yirinden ṭurıgeldi eydür şâhâ işitdüm
18 b
(1) ṭayım öldüren oġlan imiş imdi ol oġlan ben daḫı (2) oġlanım varayıñ ṭayımıñ
ḳanın alayın didi atası eyitdi (3) maṣlaḥatdır didi tîz buyırdı ḳırḳ biñ çeri atlu
ṭonlu (4) yaraḳlatdılar caʿfer-i ṣâdıḳa ḳaṣden eydür ol oġlanı (5) öldürmeñ baña
getüriñ ta kim derisin yüzeyin didi ʿâlem-i (6) rûmda gezdüreyin ḳatında iki kâfir
melʿûn vardı birinin (7) adı kibriyanus ve biriniñ adı ibriyanus idi ʿaẓîm
pehlûvânlardan (8) idi anları bu ḳırḳ biñ ere başbuġ ḳoşdı gönderdi (9) ve ḳırk
çıfıt nefere bile virdi alup revâne oldılar çünkim (10) mâlaṭyaya yaḳın geldiler bir
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nâme yazup emir ʿömere gönderdi (11) şöyle ḳılasın kim benüm ḳanımdan kim
ḳayṣeriñ oġlı rebiʿyim seniñ (12) ḳanıñ kim emir ʿömersin ġazinin oġlı ṭutasın
viresin (13) ve daḫı yedi yıllıḳ ḥaraç bile gönderesin ve hem ḫalifeye
19 a
(1) ñüz ile istiḳbâl idesiz yoḳ dirseñ şol niyetine gelmüşüz kim (2) iliñüzi
kaʿbeñüze degin ḫarâb iderüz didi tîz biñ getürdi (3) ez-in cânip bu yaña bir gün
müslümânlar oturmuşlardı ḳapuda ġalabalıḳ belürdi (4) emir ʿömer nezdince
biriñ içerü girdi nâme użatdı emir ʿömer nâmeyi (5) oḳıdı yârenlere bildürdi
ḳamusı dembeste ḳıldılar ara yirlerinden (6) ʿabdüsselâm baş ḳaldırdı eydür
uyur adam öldürmek sehil (7) işdir çünkim bu oġlan ḳanına ḳoyırdı cevâbın daḥı
virsün (8) uyur yılanuñ ḳuyruġın baṣmaḳ eyü degüldür didi uşda ʿazmi (9)
varsun cevâp virsün didi caʿfer nâme՚ pâre pâre ḳıldı (10) tîz cevâp yazup virdi
kim bu işleri bilüñüz ben işledim kimseyle (11) ṭanışmadım uş yine tenhâ
varurum elüñüzden ne gelürse işleyüñ didi (12) bu yañadan ʿabdüsselâm eydür
her kim fużul oġlansın (13) hele gövde bañladım dirsin bir işin idi işledim
ulularsız siz daḫı
19 b
(1) yardım idiñ diyüp yalvarasın didi pes caʿfer eydür (2) bu ṭaʿandır iyüdir bu
ṭaʿana urmaḳdır didi söz degildir (3) didi allâh sıġınırum hiç kimseden ḳorḳum
yoḳdır didi çıḳdı gitdi (4) ez-in cânib bu yañadan peyk-i rebiʿ geldi ḫaber getürdi
(5) rebiʿ ḳayṣer ḳaḳdı buyırdı çeriler bindiler ez-in canib bu yaña (6) caʿfer
evlerine geldi tîz ʿaşḳar divzâdeyi՚ eyerledi caʿfer üzerine (7) geldi şol otuz altı
sâz u seleb kim ḥamza geyerdi caʿfer daḫı bir eksük (8) süz giydi ṭonandı tiġ-ı
ḍaḥḥakı ḥamâîl ḳıldı keyyus süñüsin (9) eline aldı anası bîçâre eydür canum
oġul yine ḳançaru gidersin (10) didi ve yüridi caʿfer eyitdi sâr-ı ? mihribân
himmetiñ (11) benümle bile olsun didi yüridi şehriñ ḳapusına geldi ḳapucıya (12)
ibrahim bin mesʿud dirlerdi ḳapuda ol olırdı eydür (13) yâ ibrahim tîz ḳapuyı aç
didi ibrahim tîz ṭut ḳapum aç didi
20 a
(1) eydür ḳançaru gidersin eyitdi küffâra ḳarşu giderüm yâ baş virem (2) yâ baş
alam didi ibrahim eydür leşker çoḳdır ṣabreyle ṣabâh (3) olsun müselmânlar ile
sen daḫı çıḳasın didi çâre olmadı cebir ile ḳapuyı

(4) açdı revâne oldı
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muḥammede ṣalavât vir ol gice (5) irteye degin gitdi bir çeşme-sâra erişdi atdan
indi abdest (6) aldı namâz ḳıldı çün irte namâzın ḳıldı gitdi ez-in cânib (7) bu
yaña süniler ṣabaḥ mescide cemʿ oldılar caʿfer gelmedi ḳapucıdan (8) ṣordılar
eydür dün buçuġında geldi cebr ile ḳapuyı açdırdı (9) tamâmet ṣilaḥ yaraġla
ṭonanmış pür merd tamâm olmuş didiler dilemez (10) küffara ḳarşu varuram
diyü çıḳdı gitdi didi emir ʿömer eyitdi (11) diriġa henüz daḫı oġlandır ḳorḳarım bir
elem irişe bir çâre idiñ (12) didi ʿabdüsselâm eydür ḳorḳdı ḳaçdı siz öyle
taṣavvur eylemeñ kim (13) ol başına ḳarşu vara hemân ortamuzda bir fitne
ḳopardı çıḳdı
20 b
(1) kaçdı didi ṭevâbîl ki seyyidiñ lâlâsıdır eyitdi ḥâşâ kim (2) ol nicenin neslinden
kimse yüz döndürmedi ol daḫı düşmandan (3) yüz döndürmez didi hemân
oturmuşsız erenleri taʿan urırsız (4) elüñden hod iş gelmez bari sen daḫı hüner
gösterdiñ kim ḥüseyin ġazi (5) ölelden berü anuñ ḳılıcıñ ṣadaḳasıdır yedüñ didi
ʿabdusselâm (6) daḫı yüce sözler söylediler ṭevâbîl eydür siz ġazâyı terk
itmişsiz (7) oturup ʿavratlar gibi ḳuşanıñ çünkim ol seyyidim gitdi ben daḫı (8)
giderim uşda ṭur didi ve yüridi evine geldi atın ve ṭonın (9) ve yaraġın aldı
revâne oldı cuʿde dirlerdi bir er vardı dört (10) oġlı vardı süleymân ve aḥmed ve
musa ve muḥammed bunlar caʿferiñ (11) yârenlerindendir bunlar daḫı ṭurup
eyitdiler biz daḫı caʿferiñ ardınca (12) giderüz didiler ez-in cânib bu yañadan
caʿfer şemmâs deyrine (13) geldi şemmâs ḳarşu çıḳup görişdi aldı içerü girdi
mihrâseb
21 a
(1) öldürdügine ḫayli taḥsinler itdi önin taʿam getürdi (2) yediler abdest alup
ṣabaḥ namazın ḳıldılar şemmâs eydür cigergûşem (3) gine ḳande gidersin
caʿfer eydür ḳayṣeriñ oġlı ḳırḳ biñ er ile (4) mihrâsebiñ ḳanın isteyü gelür imiş
yârenler işitdiler ḫayli melûl oldılar (5) ben allâh taʿalaya ṣıġınup ḳarşu giderüm
eger ölürsem şehîd (6) devlet benüm ola didi şemmâs eydür leşker çoḳdır
yaluñuzsın didi caʿfer (7) eydür ne ḳadar çoġsa çâre yoḳdır kim dönem her ne
yâd yâd didi bunlar (8) bu söz degin ez-in cânip bu yaña gördiler kim ḳarşudan
bir toz (9) belürdi toza ḳarşu vardı inkişaf oldı kösler (10) ve neḳḳareler ve
nekirler çalındı ve küffâr leşkeri çıḳa geldi hemândem (11) caʿfer ʿaşḳarı ṭaşra
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çıḳdı süvâr oldı şemmâs eydür ey pîr (12) himmetiñ benümle olsun dir ṭamından
teferrüc ḳıl didi (13) gör kim allâh taʿalanıñ ʿinayetinde ve muḥammed
muṣṭafanıñ şefâʿatinde
21 b
(1) bunlara neler ḳılurum didi revâne oldı bir bu tepeye (2) çıḳdı daḫı ṭurdı toz
içinden ḳırḳ biñ kişi baḳınup alay (3) çıḳdılar gördiler bir şâhsüvâr ḳarşu ṭurır tiz
rebiʿ bin ḳayṣere ḫaber (4) oldı bir kâfir virdi göriñ kimdir ṭuran didi geldi (5)
gördi kim bir pâdşâh-ı ʿâlemdir eyitdi kimsin ve ne kişisin didi caʿfer (6) eyitdi ol
istedügüñ kişi benüm kim mihrâsebi öldürdüm on (7) beş begle didi kibir eydür
ḥüseyin ġazinin oġlı sen misin eyitdi (8) beli benüm kibir eyitdi ne zehr ile şunıñ
gibi işler işlediñ ḳayṣerden (9) ḳorḳmayup didi caʿfer-i ṣadık eydür ıssını
söyleyesüz daḫı (10) siz ḳande uyursız benüm niyetüm oldur kim ḳayṣeriñ başın
kesem (11) tamâmet rûmı müselmânlıḳ ḳılam kilisaların yıḳam yerlerine
mescidler (12) ve medreseler yapam didi bu melʿun bu sözi işidüp ġâyet ḳaḳıdı
(13) eydür hay baña ṭamus-ı rûmi dirler şimdi ḳılıçla seni iki
22 a
(1) pâre ḳılurum didi ḳılıç ḥavâle ḳıldı yaʿni kim çala caʿfer tiġ-ı ḍahhakı (2)
çıḳardı laʿini ḳoltuġın altından ile çaldı kim başıyla bir eli hevâya (3) perrân oldı
şemmâs deyr ṭamından âferin oḳudı ʿaleyk ʿaynullâh (4) didi küffâr çerisinden
ġarbu ḳopdı bir kâfir daḫı viridiler (5) cumhur adlu ḫayli bahadır erdi caʿfer-i
sâdıḳ anı (6) daḫı öldürdi rebiʿ bin ḳayṣer ḳaḳıdı kibriyanusa (7) eyitdi tiz var şu
oġlanı depele kim çeriniñ yüzi ṣuyın (8) yire dökdi ol melʿun at meydâna sürdi
beş yüz (9) batman gürzi vardı ṭaġ gibi omzuna aldı heybetle (10) irdi caʿfer
ḥavâle ḳıldı caʿfer daḫı güştürâb ḳalḳanın (11) beraber getürdi gürz indi ṭoḳındı
bir ḳılına ḫaṭa gelmedi (12) zirâ yigit cabbar-ı ʿâlem idi bu laʿin caʿfer
alamadugına (13) vay kim ḳaḳıdı ikinci kez ḥamle ḳıldı gürz inerken iki elin
ayasın
22 b
(1) ḳarşu virdi indi ṭoḳındı bir ḳılına ḫaṭa gelmedi ama caʿfer (2) gürzi muḥkem
ḳavradı ḳalabentde çeḳdi laʿiniñ eli derisiñ (3) bir ḳatı gürz ile caʿferiñ eline geldi
melʿun elin ovaḳaldı (4) caʿfer eyitdi benam ḫudâ yâ devlet-i muḥammed
muṣṭafa diyüp gürz öyle (5) urdı kim kibriyanusun ḳalkan beraber getürdi
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ṣavurdı ḫâm oldı (6) inüp ṭoḳındı depesine iki gözi ve tepesi ṭarmaṭaġan (7) oldı
yine kâfirden ġarbu ḳopdı ḳarındaşı ibriyânus anı gördi (8) ḥamle ḳıldı bunlar
cengde iken mâlaṭya yolunda toz oynadı (9) yel toz ḳarşu vardı iki şâk oldı
içinden ṭevâbîl çıḳa (10) geldi gördi kim leşker-i küffâr sâf baġlayup ṭurır
ʿalemler (11) dikilmiş caʿfer kibriyânusı darb itmiş ibriyânus ile (12) ceng ider
ḳılıç ḥavâle eylemiş caʿfer menʿ eyledi gürz ile (13) ḥamle ḳıldı red eyledi tüyüp
caʿfere döñdi ʿaşḳarı ḳaṣıvirdi
23 a
(1) bindi ibriyânusı ḳuşaġından ṭutdı bir alma gibi ol kâfiri (2) saz seleb ile ḳapdı
oldı kim cuʿde dört oġlıyla (3) çıḳageldi gördiler kim ol deryâ gibi leşkerdir caʿfer
meydân (4) içinde birḳaç kâfir depelemiş birin daḫı atından ḳapmış bunlar
ḫayran (5) ḳaldılar caʿfer bunları gördi ḳuvvet ḳılup ibriyânusı hevâya (6) atdı
inerken çaldı iki pâre eyledi cuʿde ve süleyman ve vahid (7) ve muḥammed ve
musa ve ṭevâbîl bu beş serverler temâşâ iderlerdi (8) duʿalar ve ṡenâlar
iderlerdi ve taḥsinler getürdilerdi caʿferiñ (9) bu erligine andan soñra caʿfer ġazi
meydâna er diledi hiç (10) kimsenin zehresi olmadı kim meydâna gire caʿfer
gördi kim (11) kimse girmez atından aşaġa indi üç yerden ḳolañın (12) berkitdi
ṣıçradı bindi ḥamzavâri naʿra urdı âsmânı (13) zemîn ditredi kendüyi yirleri ve
gökleri yaradana ıṣmarladı
23 b
(1) ʿaşḳarı depdi ol küffâra urdı ḥamle ḳıldı çün ol (2) serverler anı görüb ḥamle
ḳıldı ez-in canib bu ṭarafdan ʿabdulvehhâb (3) gördi kim cuʿde oġlanlarıyla ve
ṭevâbîl gitdiler eyitdi yâ emir ʿömer (4) müselmânlıḳ ve dindârlık ve beglik böyle
mi olur kim üstümüze (5) kâfir daḫı birḳaç ḳarındaşımız ḳarşu gitdiler biz şehr
içinde (6) oturup anlarıñ mesâvilerin çekerüz revâ mıdır didi (7) emir ʿömer
eyitdi ḥoş didiñ ey pir-i bereket tîz buyurdı neḳḳareler (8) dögüldi beş biñ
müselmân cemʿ oldılar ol biñ kişi (9) ḳoşup ʿali bin hâşim gönderdi ardınca biñ
kişiyle ʿabdüsselâm (10) gönderdi biñ kişiyle ʿabdulvehhâbı gönderdi iki biñ
(11) kişiyle emir ʿömer kendüsi revâne oldı çün bunlar gitmekde (12) evvel biñ
kişiyle ʿali bin hâşim erişdi ḥamle ḳıldı kâfir ḳanın (13) seyl gibi aḳdı şemmâs
deyr ṭamından duʿalar ḳılurdı anıñ
24 a
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(1) ardınca ʿabdüsselâm erişdi ḥamle ḳıldı anuñ ardınca ʿabdulvehhâb (2) erişdi
biñ kişi ile ol daḥı ḥamle ḳıldı rebiʿ bin ḳayṣer gördi kim (3) ḥâl ayrıḳsı kimse
durmaz âh eyledi cigerin penâh eyledi bir kez (4) çaġırdı kim hây nolduñuz lat
menâtıñ yüzi suyın yire dökdüñüz (5) diyince iki biñ kişiyle emir ʿömer çıḳageldi
tekbir ṣalavat getürdiler (6) ḥamle ḳıldılar bu kez caʿfer gördi kim müselmânlar
yetişdi daḫı ġayretlendi (7) bir naʿra öyle çıḳardı kim cemʿ leşker kâfiri ve
müselmânlar birbirine (8) ṭoḳındı nicelerin daḫı ʿaḳlı başından gitdi ve anların
nicesi (9) yıḳıldı zirâ kim bunların bunıñ gibi heybetlü naʿra işitdügi yoġdı (10)
daḫı bir aç ḳurt bir alay koyuna ne deñlü ḥamle ḳılursa bu daḫı (11) hemçünan
ile girdi naẓm açup baş kurt gibi ol tac gele (12) ḳoyun gibi ḳırdı gele gele ne
deñlü çoġsa ḳoyunıñ sürüsi (13) yeter yekünine ḳaṣabıñ birisi nesir vay anuñ
ḥâline kim caʿferiñ
24 b
(1) öñine geldi kim ki ḳılıç urdı iki pâre ḳılurdı her kim ki (2) ki gürz ursa
ḫurdaḫaş iderdi saġdan ḥamle ḳılurdı (3) leşkeri yarup ṣolına çıḳardı her ḳanḳı
alaya uġrasa târumâr (4) iderdi bu kez at başın rebiʿ üstüne ṣaldırdı rebiʿ bin
ḳayṣer (5) feryâd eyledi bire ḳomañ diyü ol tirendâzlar oḳ sepdiler (6) nâvek ü
zenberek döke gördiler çâre idemediler caʿfer adem (7) ḳanından lale renk
pelenge dönmüş idi rebiʿñ üstüne ḥamle ḳıldı (8) ʿalemi yıḳdı ʿalemdârı dört
pâre eyledi ḳırdı rebiʿ at (9) üstünden kapdı yire urdı diledi kim atına baġlaya
ardından (10) eflâhûn ve ṭevâbîl ikisi ile çıḳageldi caʿfer buyurdı rebi’ baġladılar
(11) küffâr leşkerin ṣındılar ardınca ḳovdılar caʿfer rebiʿ bin (12) ḳayṣerin
çadırına geldiler emir ʿömer ve cude oġlanları ʿabdulvehhâb (13) ve ṭevâbîl ve
ʿabdusselâm cemiʿ yârenler geldiler oturdılar caʿfer eyitdi
25 a
(1) ḳanı ḳayṣeriñ oġlını getüriñ didi eflahun vardı getürdi (2) gördiler bir ḫûb
ṣuretlü maḥbûb oġlandır caʿfer eytdi yâ rebiʿ (3) gel müselmân ol başıñı ḳılıçdan
ḳurtar hem senüñle ḳarındaş olalum (4) yoḥsa şimdi buyurır senin başıñı
keserler küfr ẓülümâtından ḳurtul hemândem (5) ḥaḳ teʿâla aña hidâyet virdi
müselmân oldı cân-ı göñül ile eyitdi (6) la ilahe illallâh muḥammedün resûllullah
didi canını ṭamu odından ḳurtardı (7) beş biñ kişi esir olmuş idi cümlesi
müselmân oldılar dükkelisi caʿfer (8) öniñde yüz yire ḳodılar andan caʿfer
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ḳamusın ḥilʿatladı rebiʿñ (9) çadırın girü rebiʿye virdi andan soñra ol daḫı
ġazilere çoḳ (10) çoḳ mâl üleşdirdi ama müselmânlar kim beş biñ kişi idi hemân
(11) iki yüz kişi şehîd olmış idi bâḳısı geldiler caʿfer ile muṣaḳeme ḳıldılar caʿfer
daḫı (12) ḳamusı ile görüşdi dilbâzlıḳ eyledi şemmâs daḫı deyrden geldi caʿfere
ḫaber ḳıldılar (13) ṭurdı ḳarşu vardı emir ʿömer bilesince görüşdi şemmâsın
caʿfer ḫayli
25 b
(1) müselmanlıġın ve dindârlıġın emir ʿömer ve beglere şerḥ eyledi ḳamusı (2)
görüşdiler yimek yidiler ve şarâblar içdiler ve ḥaḳḳa şükür eylediler andan (3)
soñra cuʿde ve oġlı hâşim ve süleyman ve vahid yerlerinde ṭurup caʿfere duʿalar
(4) ḳıldılar eyitdi imden girü biz maḳamlu maḳamumuza giderüz ammâ caʿferiñ
(5) boynu baġlu ḳuluyuz bizüm serverimiz caʿferdir didiler caʿfer bunları öpdi (6)
ḳucadı ḫaṭırların ḫoş eyledi bunlar daḫı sıdk ile ʿitiḳad ile caʿfere ḳul (7) oldılar
pes ʿabdulvehhâb daḫı yerinden ṭurdı eyitdi yârenler benüm bir sözüm (8) vardır
buyurusuñuz diyeyin didi emir ʿömer ve yârenler eyitdiler söyle didiler
ʿabdulvehhâb (9) daḫı eyitdi bu yere ve bu maḳama ol iki cihânıñ mihri ve
sünileriñ serveri (10) ve maḫbubı hazret-i muḥammed muṣṭafa ṣallallâhu ʿaleyhi
vessellem viridi cebraʿil geldi (11) işbu yigidiñ vaṣfını söyledi rûmı tamâmet bu
yigit aça ve kilisâların (12) yıḳa yerine mescidler ve medreseler yapa şol
nişâneler kim cebraʿil resûl ḥażretine (13) ḫaber virdi resûl ḥażret daḫı ben
bîçâreye aṣḥabına söyledi ve ol
26 a
(1) nişânlar kim işitdüm ol ḥareketler kim vaṣf olundı ḳamusın şol yigitde (2)
gördüm didi uş hâ resûlün nâmesi didi çıḳardı öpdi (3) başında ḳodı ilerü yürüdi
emir ʿömerin eline ṣundı (4) resûlün nâmesin gördiler taʿzim idüp yerlerinden
ayaġları (5) üzerine ṭurdılar tekbir getürdiler ama bu mektup ḥarire (6) ṣarılı
gördiler misk ü ʿanber ḳoḳudan ḳamusınıñ dimâġı ṭoldı (7) açdılar gördiler
emirü’l müʿminin ʿosmânın ḫaṭṭıdır rıḍvanullâh (8) ol yazılmış allâh desin adın
yazmış ve andan soñra eyitmiş benüm allâh teʿâlanıñ (9) resûlüyim ey benüm
aṣḥab güzidelerüm ve ey maḳbul ümmetlerüm rıḍvan (10) allâhu ʿaleyhim
ecmaʿin size maʿlûm ola kim ḥâlıḳ-ı ʿâlem celle celâlehü (11) buyurır kim seniñ
iki yüz yıldan soñra mâlaṭyada bir oġlan (12) ḳopa seniñ nesliñden ola ama adı
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caʿfer ola saġ yanında (13) yüzünde bir beñi ola tamâmet rûmı aça küfr
ḍalâletden ḳurtara
26 b
(1) kilisaları yıḳa yirlerine mescidler ve medreseler yapa her kim benüm
ümmetimden (2) ol nâme ne ḳıla caʿfer mutâbaʿat ḳılalar anuñ ḥükminden ṭaşra
(3) çıḳmayalar her ne kim ol dirse benüm ḥükmümdir ben kim resûl-ı rabbü’l
ʿâlemin (4) caʿferden ḥoşnuddur allâh teʿâla buyruġuyla ʿabdulvehhâbı (5) ol
ṭarafa viridigim ol begde yetişde selâmı ve aġzınuñ (6) yârin aña degüre dimiş
ʿabdulvehhâb ilerü yüridi

(7) bir biri baḳıñ didi boġazın gösterdi gördiler

boġazında (8) yarımruca fındıḳ ḳadar bir nesne var ʿabdulvehhâb eydür (9) şunı
gördüñüz mi kim resûlüñ mübârek aġzı yâridır kim gizledim (10) bu caʿferi
gözlerdi kim baña emânetdir didi bu daḫı bir ulu (11) muʿcizedir hemândem ol
yigide irişesin bu emânetin aña (12) degüresin didi caʿfer aġzın açdı ol mübârek
yâri abdulvehhâb (13) aġzından çıkardı caʿferiñ aġzına ḳoydı ḳaçan kim yutdı
27 a
(1) yetmiş iki dili ögrendi on iki ʿilmi ögrendi ḥâṣıl ḳıldı (2) sünniler anı gördiler
sevindiler ḳamusı caʿfere duʿa ḳıldı her biriniñ (3) ʿaşḳı ol gence oldı caʿfer ol
nâmeyi aldı yüzüne ve gözüne (4) sürdi bâzubend idindi ʿabdusselâm hâh nâ
hâh (5) taḥsîn ḳıldı andan göçdiler ʿazm mâlaṭya ḳıldılar ḥâṣıl olan (6) ġanimet
mâlından yigirmi biñ altun iki yüz at cuʿde ile (7) baġdâda ḫalifeye armaġan
gönderdiler caʿferden çün fetḥ (8) nâme ḫalifeye erişdi oḳudılar şâd oldılar
tamâmet rûm şam (9) vilâyetine adamlar ṣaldılar ḥaber bildirdiler ḫalife buyurdı
cuʿdeye (10) ḥilʿatlar virdiler yedi gün anda ṭurdı sekizinci gün ḫalife (11)
buyurdı menşur yazdılar atasınıñ serleşkerligin caʿferiñ (12) adına yazdılar ve
daḫı emirü’l mü՚minin ḥüseyiniñ imâmesin (13) ve muḥammed ḥafiniñ ḳılıcın ve
lenduhanıñ gürzin ve emirü’l mü՚minin
27 b
(1)ʿömerin sancaġın tamâmet caʿfere gönderdi emir ʿömer ve her adı (2) bellü
ġazilere ḫilʿatlar ve naṣiḥatler viridiler çünkim ḫalife (3) ḥażretiñ nâmesi yetişdi
ulular her birisi cemʿ oldılar menşurı (4) oḳuyup mefhumın bildiler şâd oldılar ezin cânib ama (5) ʿabdüsselâm ḳatı ġuṣsalu oldı uşda evvel ġaraib daḫı bura (6)
cıḳda tamâm oldı her kim muḥammedîdir ʿaşḳla ʿaşıḳâne ṣıdḳla (7) ṣadıḳâne
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ṣalavat virelüm muḥammed muṣṭafanıñ ruḥuna (8) meclis-i yevm ḫaber gerden
ḳayṣer ḳılan aḥmed ṭurân (9) râviyân-ı aḫbar ve nâkilân-ı aŝar ebu’l muḥsin şâh
ki iş bu (10) kitâbıñ râvisidir ol şöyle rivâyet ider kim bu yaña ol (11) leşkeriñ
ḫaberi ḳayṣere erişdi ḫaber virdiler oġlı (12) ḥikâyetin bildirdiler işidüb tâcın yere
urdı oġlı (13) feryâd eyledi yedi gün taḥtına oturmadı hiç kimesne yüzi
28 a
(1) görmedi ve loġma daḫı yimedi begleri vezirleri derildiler (2) ḳatına geldiler
şâhâ aġlamaġla iş bitmez bu yaña yaraḳ gerek (3) ve çeri devşirmek gerek
varalum muḥammedîleri ḳılıçdan geçürelüm (4) didi aldılar ḳayṣeri taḥtına
getürdiler geçdi oturdı nâmeler (5) perâkende ḳıldılar leşker cemʿ itdiler ḳayṣeriñ
bir ʿemmüsi oġlı vardı (6) adına aḥmer dirlerdi tamâmet gürbüz pehlûvândı
getürdi (7) aña yüz biñ er ḳoşdı getürdi ve kendüniñ ḥaçı peykere (8) ʿalemin
bile virdi kendü boynuna daḳdı eyitdi yatma uyuma tâ ol (9) vilâyeti ḥarâb
ḳılıncaya didi gönderdi bunlar gelmekde ez-in cânib (10) bu yaña bizüm
ḳıṣṣamuz başıña irdikim bu ṭarafdan ḥaber emir ʿömere (11) aḥmeriñ geleceġin
bildirdiler ṭaşralıları ürkütdiler baʿẓısı (12) şehre baʿẓısı ṭaġlara ṭaġıldı belürsüz
oldılar bu yaña (13) ḳayṣer aḥmeri gönderdi kendünden soñra ulu oġlu şemʿûn
28 b
(1) ḳaḳıdı aña daḫı elli biñ er yetişdi elli biñ aḥmeriñ ardınça (2) gönderdi
şemmâs ḳaḳıdı kim üçüncü oġlıdır elli biñ er aña (3) daḫı ḳoşdı mihrân bin alyun
ve feridun ve sercâ՚il bunlar (4) yâvuz pehlûvânlardır bile ḳoşup gönderdi ve
hem vezirler serdiler geldiler (5) aḥmere buluşup berkitdiler daḫı revâne oldılar
bunlar gelmekde (6) ez-in cânib bu yaña yaḥya bin manṣur sünîlerin câsûsı idi
ḥaber (7) virdikim ḳayṣeriñ oġlı şemmâs ve şemʿûn ve aḥmer iki yüz biñ (8)
leşker ile fâlân yirde ḳondılar diyü çünkim mâlaṭya uluları (9) bu ḫaberi işitdiler
münâdi ḳıldılar ġaẓâya ḥâẓır olun diyü şehr (10) öñine çıḳdılar çadırlar ḳurdılar
sancaḳlar çıkardılar on iki (11) biñ müselmân ġaziler yaraklarıyla cemʿ oldılar ve
daḫı üç biñ (12) piyâde cemʿ oldı cû-yı ferâḳıp dirlerdi bir yer vardı anda (13)
geldiler ṭurdılar caʿfer daḫı atına bindi ve ilerü gitdi bir depeye
29 a
(1) aġdı aşaġa naẓar ḳıldı gördi kim bir ʿazamet leşker ḳonmış durur (2) ʿadedin
allâh bilür caʿfer at başın çeküp ṭurdı bir teferrüc ḳıldı (3) eydür ey yâr-ı ḫudâ yâ
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cemʿi müşkilât saña âsândır ʿacep nola (4) bu bîçâre ḳuluña lüṭf idüp bu laʿinleri
zebûn eyleyesin (5) didi bu sözi diyü yorırken gördi kim cuʿde dört oġluyla (6)
çıḳa geldiler eytdiler yâ caʿfer neylersin bu leşker ol gelen leşkere (7) beñzemez
anıñ ḳatında deryâdır yaraġla gelelüm didiler bu beş (8) serveri kâfirlerden
kimesne görüp ḫaber eylediler bunlar yine er göründi (9) diyü bu iki yüz biñ kişi
kaçışdı atlandılar caʿfer eydür (10) yârenler siz teferrüc idiñ göriñ kim ben
bunlara neylerüm didi atın (11) ḳolanıñ berkitdi binüp diledi kim ḥamle ḳıla
ṭevâbîl yetişdi eydür (12) cigergûşem ṣabr eyle uş bizüm daḥı leşkerimiz yetişdi
meşveret idelüm (13) diyince emir ʿömer ve ġaziler on iki biñ erle ve üç biñ
piyadeyle çıḳageldi
29 b
(1) emir ʿömer yetişdi caʿfer ġaziyi ḳomadılar kim kendüsi kâfire vara (2) vaḳit
ṭardır didiler andan bir ḳonacaḳ yir bulup ḳondılar caʿfer-i (3) ṣâdıḳ birle ṭanışıḳ
ḳıldılar ʿabdulvehhâb eyitdi şol ṭaġ (4) kenarına varup ḳonalum çepçevre
hendeḳ ḳazalum bir iki yerden (5) ḳapular ḳoyalum andan çıḳalum ṣavaşalum
didiler ʿaẓm (6) maṣlaḥat gördiler ve hem öyle eylediler ḥendeḳ kesüp girüp
içinde (7) oturdılar ez-in cânib bu yaña şemʿûn buyurdı bir nâme yazdılar (8)
bilḳas dirlerdi bir pehlûvân vardı iki yüz kırk kişi ḳoşup (9) elçi gönderdiler emir
ʿömer ve ḳalan begleri ve yârenler oturmuşlardı (10) elçi geldi didiler yol
eylediler nâme՚ ṣundu alup oḳudılar (11) yazılmış kim nâr-ı nûr ? (12) ? benüm
ḳatımda ḳayṣer-i rûmın (13) oġluyum şemʿûnum bilesin yâ emir ʿömer ḳalan
begler ḥüseyin ġaziniñ
30 a
(1) oġlunı dest-be-dest kirvân be-dest ṭutup baña viresin ve daḫı (2) ol ḳoca kim
yalan söyler imiş muṣṭafayı gördüm dir imiş anı (3) daḫı viresin ve daḫı yedi
yıllıḳ ḫarac bile göderesin ve daḫı (4) ḫalifeñüz boġazına kefen ṭolayup gele
babam ḳayṣere istiḳbâle gele (5) ve eger yok dirseñüz bundan kaʿbe ḳapusına
degin urur hem ḫarâb (6) iderüm dimiş çünkim caʿfer bu ḫaberi işitdi vay kim
ḳaḳdı eydür (7) şiʿir çüñ kim nicesin ora er ṣalana deyr ḳılursa (8) vara o ṣalana
gögercin ṭoġan ṣana kendüzin ʿacebdir (9) görürse yuvası yüzin neŝir diyüb
yerinden ṣıçradı (10) bilḳasın burnun ḳulaġın kesdi iki gözlerin çıḳardı (11)
ḳalanına daḫı bir nişân itdi var şemʿûna di benüm (12) ḳaṣdım oldur kim
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tamâmet rûmı müselmânlık ḳılam kilisaların (13) yıḳup yerlerine mescidler ve
medreseler yapam ḳayṣer-i rûmı boġazından
30 b
(1) aṣa ḳoyam istanbûlı ḫarâb ḳılam didi çünkim bu melʿunlar gelüb (2) şemʿûna
ḫaber virdiler cân başlarına ṣıçradı ol gice irteye degin (3) gözlerine uyḳu
gelmedi çünkim sabah oldı şemʿûn buyurdı (4) neḳḳareler dögildi küffâr leşkeri
ata bindi ṣaflar ṭolıb ṭolıb (5) ṭurdılar ḳamusı gömgök demür olmuşlar ez-in cânib
(6) bu yaña müselmânlar ṣaf çekdiler ṭurdılar evvel meydâna kim ʿazim (7)
eyledi cuʿde idi meydâna girdi merdâne er diledi bir kâfir (8) girdi cuʿde aman
virmeyüp depeledi bunlar şâḍ oldılar (9) şemʿûn ḳaḳdı bir pehlûvân vardı adı
sinbaṭ dirlerdi (10) anı gönderdiler ḫayli ceng eyledi ilyâ ḳaḳıdı ḳılıç ḥavale (11)
eyledi cuʿdeniñ ḳalḳanı ḥaṭa eyledi baş ṣavdı atı (12) başına ṭoḳındı at yıḳıldı tiz
bir at çekdiler cuʿde ḳapdılar (13) süleyman ḥamle ḳıldı irdi ilyâya bir ḳılıç urdı
elinde
31 a
(1) ḳalḳan pâre pâre oldı andan ḳılıç başına dokındı bir ḳarış (2) yardı ol laʿin
müselmân öninçe gidivirdi müselmânlar (3) şâd oldılar öyle namazını ḳılup girü
meydâna vardılar (4) feridun-ı ʿacemi dirler bir er vardı meydâne girdi (5)
süleymana bir gürz urdı elinde ḳalḳan pâre pâre oldı (6) atından yıḳıldı vahid ve
musa anı görüp ḥamle ḳıldılar müselmânlar (7) süleymânı alup gitdiler ʿali bin
saʿid meydâna girüp ḥamle ḳıldı feridûn (8) ḳılıç ḥavâle ḳıldı ʿali ṣavdı ḳılıç iki
pâre oldı geldi kim (9) geçe ardından öyle çaldı kim iki pâre oldı müselmânlar
âferin (10) getürdiler yedi kâfir daḫı girdi yedisin bile depeledi kâfirden (11)
faryâd-ı figân ḳopdı çünkim ḥâl böyle oldı anı görüp aḥmer at (12) meydâna
sürdi ḳaḳmaġla ʿaliye bir gürz urdı ʿaliniñ elinde (13) ḳalḳan iki pâre oldı baş
ṣavdı atına doḳındı
31 b
(1) kendüyle yıḳıldı ʿabdüsselâm atın meydâna sürdi aḥmer ile (2) ceng
eylediler birḳaç ḥamle ortadan geçdi aḥmer ḳaḳıdı (3) bir gürz urdı
ʿabdüsselâmıñ ḳalḳan ṭaġıldı sökününe (4) ṭoḳundı atından aşaġa yıḳıldı ġulüv
ḳıldılar ʿabdüsselâm (5) ḳapdılar meydândan ṭaşra çıkardılar on gün meydânı
aḥmer ṭutdı (6) ḳırḳ sünî müselmânı zebûn eyledi kimüsün depeleyüp şehîd
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eyledi (7) gine meydâna girdi er diledi kimesne meydâna girmedi aḥmer saġ
ḳola (8) ḥamle ḳıldı ḫayli kişi yıḳdı târumâr eyledi yine döndi meydâna (9) girdi
küffâr leşkeri şâḍ-ı hurrem oldı şemʿûn aḥmere duʿa (10) ḳıldı ḳarşu geldi
buyurdı üstüne ṣacu ṣaçdılar ḥilʿat (11) geyürdiler döndiler çadırlarına geldiler
bezm ü ʿişrete meşgûl (12) oldılar aḥmer eyitdi şâhâ ol caʿferi daḫı ve ol ḳoca
(13) daḫı kim ben muḥammed muṣṭafayı gördüm dir ikisini daḫı tutup
32 a
(1) sulṭanımıñ ḳatına getüreyüm didi şemʿûn bin ḳayṣer ḳaḳıdı (2) ez-in cânib bu
yaña seyyidler melûl oldılar abdest alup aḫşam (3) namâzın ḳıldılar ṣabah dek
teʿeccüt ve tekbir oḳudular çünkim irte (4) oldı küffâr leşkeri bindiler ṣavaş
yerine geldiler alay yıḳılup (5) ṭurdılar müselmânlar hendekten ṭaşra çıḳup ṣaflar
baġlayup (6) ṭurdılar ʿabdulvehhâp ġazi kim muḥammed muṣṭafayı sallallâhu
ʿaleyhi (7) vesellemi gördüm önünde çoḳ ġaza ḳıldım didi her kim ölüm (8) arzu
ḳıla gelsün berü didi çünkim aḥmer anı işitdi meydâna (9) girdi bî-muhabbâ
süñü ḥavâle ḳıldı menʿ eyledi ʿabdulvehhâp (10) daḫı süñü ḥavâle ḳıldı aḥmer
daḫı menʿ eyledi ceng ʿazim (11) itdiler on iki ḥamle ortadan ḥaṭa geçdi aḥmer
ḳaḳıdı eline (12) gürz aldı ʿabdulvehhâba bir gürz urdı ḳalḳanı (13) taġıldı
böġrine ṭoḳındı dem nefesi baġlandı aġzından burnundan
32 b
(1) ḳan geldi atından yıḳıldı hemândem anı görüb emir ʿömer atın (2) meydâna
sürdi aḥmeriñ öniñ baġladı aḥmer gördi kim bir pâdşâh (3) emirâne ṭonlar
geymiş amma żaʿir terkibdir kişi eyitdi kimsin (4) emir ʿömer eydür sünîlerin
serveriyim aḥmer eydür ben daḫı seni isterüm diyüp (5) cenge meşgûl oldılar
ʿabdüsselâm anı gördi caʿferiñ (6) yanına geldi eydür ey şûm-ı ḳadem seniñ
şûmluġından nice müselmânlar (7) helâk oldılar ne şûm saʿat kim ata bindin
emir ʿömer aḥmeriñ (8) ne herifdir kim turmuşsun ʿalemi bile virdiñ çoḳ yaramaz
(9) sözler söyledi caʿfer sabr eyleyüp hiç ṭınmadı aḥmer emir ʿömerin (10)
ḳılıcın ve süñüsin ve gürzin ṣavdı nöbet kendüye degdi (11) bir gürz urdı emir
ʿömer ḳalḳan beraber getürdi ṭayamadı (12) başın ṣavdı atı başına ṭoḳundı at
yıḳıldı hemândem (13) caʿferin ḳararı ḳalmadı ṭurduġı yerden raʿdvâr bir naʿra
33 a
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(1) ḥayḳırdı aḥmer bile ṣandı kim yer gök birbirine ṭoḳundı müselmânlar (2) da
kâfirler de ne ḳadar adam varsa hep serâsem oldılar (3) aḥmer kendüsin
devşirince baḳdı gördi caʿfer beraber gelür (4) şiʿir gördi kim ḳarşudan bir atlu
gelür atlu âlâ ḳatı (5) heybetlü gelür ḳılıcın çekdi eydür nice neṡir ata binmiş (6)
ṣanaydın uçar idi aḳa mı hemân bir dem ayaḳları (7) yire ṭoḳunmaz yaḳın
gelicek yüzünden niḳâbın getürdü aḥmer naẓar (8) eyledi gördi kim bir melek
yüzlü maḥbûb oġlandır ve öyle (9) ḳaḳıdı eydür hây ayrıḳ adam yok mudır kim
bir senin gibi oġlanı (10) baña virdiler niyet caʿfer eydür baḳma oġlanım baña
başını kesem ʿalem ḳala (11) sana neŝir ey merd oġlanlugum gözetme benüm
(12) mihrâseb şemaseb öldürin didi aḥmer bu sözi işitdi (13) hây ben daḫı seni
isterem ḳandesin didi elindeki süñiyi ḥavâle
33 b
(1) aḥmer eydür ben daḫı ʿömr içinde bunuñ gibi oġlan görmedin didi (2)
taḥsinler ḳıldı bu ṭaraftan müʿminler abdest alup aḫşam (3) namazın ḳıldılar
caʿfer imamlıḳ eyledi baʿde’s ṣalât taʿâm getürdiler (4) yediler andan ṣoñra
caʿfer kendi bargâhına geldi rûmiyâne (5) ṭonlar giydi atına bindi küffâr
leşkerlerine gitdi yolda ṭevâbîle (6) uġradı ḳarakol beklerdi eydür yâ caʿfer
ḳande gidersin eydür (7) himmetiñ bile olsun rûm leşkerine gide deyin didi
ṭevâbîl (8) eydür gitmegil şâyed yaḳalar ele girersin didi caʿfer eydür (9) hemân
allâh dirim varurum didi ḥaḳ teʿâla başuma ne yazdıysa (10) görürüm didi
revâne oldı vardı atı bir yerde ḳodı (11) kendüsi şemmâs çadırına geldi gördi
kim begler ve melikler (12) oturırlar aḥmer bir ḳızıl kürsi üzerine oturmış (13)
caʿferiñ erliġin vasf ider ʿömrüm içinde ben anuñ
34 a
(1) gibi görklü ve hem iyü ḥulüv oġlan görmedim dir dem-be-dem (2) ḳadeh kim
içer caʿferi öger söyler başını ṣallar hele (3) biraz caʿfer ṭurdı teferrüc eyledi
andan aḥmer ṭurdı gitdi (4) caʿfer ardınca vardı çeriden ṭaşra çıḳdılar birḳaç (5)
ḳullar öñince anlara daḫı destûr virdi kendü bir ḳulla (6) yüridiler caʿfer eydür bir
göreyüm ḳande gider diyüp bir iki (7) dere dolaşdılar bir ṣahra çıḳageldi gördi
kim bir baġ (8) arasın ol baġın ḳapusında geldi var atdan aşaġa indi (9) içerü
girdi atın ḳodı vardı ḳapuyı berkitti ṣandı kim (10) muḥammedîlerden kimesne
gele didi gitdi ardınca caʿfer daḫı (11) girdi gördi baġ içinde bir kaṣr bir
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nerdûbân dikilmiş (12) görir kim aḥmer baġ içinde yürir adam arar kim ṣandı kim
(13) muḥammedîlerden kimesne gizlenmiş ola diyü caʿfer eydür
34 b
(1) ḳandeye aḥmer bu araya gelür ben yuḳaru çıḳayın didi (2) yuḳaru çıḳdı gördi
kim bir taht ḳurılmış ṭaht üstünde bir maḥbûb (3) lâ-naẓır ṣuret oturır ayuñ on
dördine beñzer hezârân (4) zehr gerekdir ki adı güne bezm kurulmış şarâblar
dökülmüş aḥmer geldi (5) taḥtından inüb ḳarşu vardı ḳolın boynına bıraḳdı (6)
aldırınca geçürdi eydür yâ server bu gice ne geç geldüñiz (7) didi aḥmer eyitdi
şemmâs ḳatında idim didi bir iki ḳaç (8) ḳadeh şarab içdiler ḳız işâret eyledi bir
ıṣıcak ḳuzı (9) büryânı getürdiler bir iki loḳma yediler aḥmer germ oldı (10) bir
ḳadeh ṭoldırdı eline virdi eydür bu şarâb anuñ (11) ʿaşḳına içeri kim bu gün
meydân içinde beni zebûn ḳıldı didi (12) ḳız eydür seni kim zebûn ḳıldı didi
aḥmer başladı caʿferiñ (13) erliġin söyledi ve hûbluġun şol ḳadar medḥ eyledi
kim
35 a
(1) caʿfer eydür ʿacepdir eger bu yigit müselmân olmazsa didi (2) aḥmer germ
oldı her ḳadeh kim içerdi ol oġlanıñ ʿaşḳına (3) dirdi caʿfer nerdûbândan güpür
güpür yuḳaru çıḳdı ṣoḥbet (4) yâd yâ aḥmer didi hemândem aḥmeriñ içine ḳorku
düşdi (5) eydür kimsin caʿfer eydür şol birḳaç ḳadehleri kimüñ ʿaşḳına (6)
içerdiñ bugün ben senüñle muḥarebe ḳıldım ben seni düşmân (7) bilürdim sen
ḫod dost imişsin didi bezm içün ḳadeḥ (8) içersin gel imdi imân ʿarż ḳıl
müselmân ol baña yâr ol ve (9) ḳardaş ol ve hem canuñ ṭamu odından ḳurtar
didi hây (10) sen bunda neylersin didi caʿfer eydür beni her ne yerde kim (11)
añalar ben anda ḥażır olurum didi aḥmer eydür hele ḥoş geldiñ (12) gel imdi
senüñle güreş ṭutalum eger sen beni baṣarsan müselmân (13) olam eger ben
baṣarsam dinüme giresin didi caʿfer eyitdi ḥoş ola
35 b
(1) didi aḥmer ṭuru geldi caʿferin ḳatıña geldi ḳuşaġın (2) baña vir benüm
ḳuşaġum sen ṭut didi çün birbirin ḳuşa (3) ġın ṭutdılar evvelâ aḥmer ḥamle ḳıldı
alamadı ikinci kez ḥamle ḳıldı (4) alamadı didi ve ikim ḳaḳıdı üç kere ḥamle ḳıldı
alamadı (5) ḳız teferrüc iderdi şiʿir dün açanda iki ezdehâ (6) ṣarmaşuyın
birbirine ey hemâ aḥmer alamaduġına ḳaḳıdı diledi (7) meşt caʿfer şaḳıdı ama
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tüyüp caʿfere degdi kuvvet (8) eyledi aḥmeri getürdi arḳıncak yere urdı ṣıçradı
(9) şâhbâz gibi gögsine bindi aḥmer gözlerini açdı gördi kim

(10)

caʿfer

gögsine oturmış eydür nicedir şarṭ yerine getürür misin (11) didi aḥmer eydür
erlik oldır kim kişi sözünden dönmeye (12) caʿfer gögsinden ṭurdı aḥmer daḫı
ḳalḳdı caʿferiñ (13) öñinde yüzin yere urdı eydür nidem kim müselmân olam
36 a
(1) caʿfer kelime-i şehâdet ʿarz etti lâ ilehe illlallâh muḥammedür resûl (2) allâh
didi ol ḳız daḫı bilesine müselmân oldı tîz aḥmer (3) bir ḳadeh caʿfere ṣundı
caʿfer eydür bizüm dinimizde şarâb (4) içmek ḥarâmdır didi çünkim ḳız bunı
işitdi aletin (5) düşürdi ḳuzı büryân ortaya getürdiler yediler aḥmer eydür (6) yâ
caʿfer gerekdir ki bir laḳab ḳoyam baña ḫâtırıñ ḳalmasın (7) caʿfer eydür ḥoş ola
didi aḥmer eydür senüñ adıñ (8) seyyid baṭṭal ġazi olsun didi baṭṭal eydür ben
de (9) saña bir ad ḳoyam aḥmer eydür ḫoş ola seyyid baṭṭal eyitdi (10) seniñ
adıñ aḥmed ṭarran olsun didi andan şâd-ı hurrem (11) oturdılar seyyid baṭṭal çoḳ
şükürler eyledi aḥmed eyitdi (12) yâ pehlûvân di imdi girü maḳamına vargil
irteye ben daḥı (13) leşkerüme varayın meydân içinde imân-ı ʿarz ideyin cemʿ
36 b
(1) leşker işideler soñra göresin küffâr leşkerine neler idem didi (2) baṭṭal ġazi
eyitdi ḥoş ola işde ikisi leşker (3) lerine geldiler ol gice oldı şiʿir çün ṣabaḥ oldı
(4) ötdi ḫoros şâhser çalındı ṭabıl kös (5) giceniñ ṭonı çün açdı ṣabaḥ şaḳımaya
geldi (6) hep ehl-i ṣalaḥ çün aliyyü’l ṣabaḥ oldı ṭarafından (7) iki leşker yetdiler
ṣaflar baġlayup ṭurdılar hemândem seyyid baṭṭal (8) ġazi meydâna girdi çaġırdı
kim ḳanı aḥmer gelsün (9) ceng idelüm didi aḥmer geldi seyyid gördi kim giceki
gibi (10) degildir ʿahd ṣatmış seyyid eyitdi aḥmer ʿahdıñdan dönmiş (11) sin ola
mı didi aḥmer eyitdi giceki gün yekûn didi gice (12) serhoş idim hesâp deġil didi
süñü ḥavâle ḳıldı (13) seyyid ḳamçı ile ḳaḳı virdi süñisi pâre pâre oldı
37 a
(1) geldi kim geçe bir püşt-i pâ öyle urdı kim gögsinden iki (2) ayaġı üzengüden
ḳopdı depesiniñ üstüne muʿallak (3) yıḳıldı islâm leşkerinden ḳayġı ḳopdı
tamâm aferin ḳıldılar (4) seyyid şâhin gibi ṣıçradı gögsine çıḳdı ḥançer
boġazında (5) ḳodı eyitdi yâ aḥmer giceki ḳavlü ki ṭurur mısın yoḳsa sen
bilürsün (6) aḥmed ṭarran seyyid baṭṭalıñ ḳademinde baş ḳodı yüzin (7)
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küffardan yaña döndirdi ḳatı âvâzıyla çaġırdı kim eşhedü (8) enlâ ilahe illallâh
ve eşhedü enne muḥammeden ʿabdühü ve resûli didi kelime-i şehâdet (9)
getürdi eyitdi yâ pehlûvân sen biraz teferrüc eyleñ görüñ (10) kim ben ḳuluñuz
bu kâfirlere neler idem didi atını sürdi çaġırdı kim (11) ey kâfirler sizin
diniñüzden ve sizden bî-zârım şimden (12) girü muḥammed muṣṭafa salallâhu
ʿaleyhi vessellem dinine girdim çünkim (13) ṭamû odundan âzâde eyledim
şimdiye degin adım aḥmer idi
37 b
(1) şimden girü adım aḥmed ṭarrandır didi şemʿûn anı gördi (2) feryâd eyledi
gördüñüz mi aḥmeri câẕûladı tîz çâre (3) idiñ didi bir veziri vardı adına şehlâs
dirler (4) di anı virdi geldi eyitdi hây saña ne oldı seni câẕuladılar (5) gelgil seni
virâne meftun idesin girü ḥoş ol didi aḥmed (6) ṭarran ḳaḳıdı gel sen daḫı
müselmân ol yoḥsa başıñı keserüm (7) didi vezir ḳaḳıdı sögdi aḥmed ṭarran
yürüyüvirdi atından (8) ḳapdı çekdi başın ḳopardı küffâra ḳarşu atdı şemʿûn (9)
feryâd eyledi küffâr çerisiniñ benzinde ḳan ḳalmadı bir kâfir (10) daḥı vardı
adına mıṭrân dirlerdi meydâna girdi (11) eydür yâ aḥmer saña noldı ne geldi kim
atañ diniñ (12) terk itdiñ didi aḥmed ṭarran añı dinine daʿvet eyledi (13) çok
herzeler söyledi anı da bir ḍarb ile helâk eyledi
38 a
(1) ol gün meydân ṭutdı çoḳ kâfir depeledi diledi artık kimesne (2) meydâna
girmedi aḥmed ilerü geldi seyyid önünde baş ḳodı eydür (3) yâ pehlûvân
dilerüm ki kendümi leşkere uram didi baṭṭal (4) raḥmetullâh-ı ʿaleyh destûr virdi
atından indi ḳolañın (5) muḥkem çekdi kendüzin ol deryâ gibi leşkere urdı
ardınca (6) ʿabdulvehhâb depdi anuñ ardınca seyyid ġazi depdi (7)
ʿabdüsselâm ve cuʿde dört oġluyla ḥamle ḳıldılar emir ʿömer (8) daḫı öñinde elli
piyâde ḳodı yaḳın cenge gönderdi (9) bir gün bir gice ceng oldı ḳan seyl gibi
revân oldı (10) ṣanki ḳıyâmet ḳopdı seyyitler az ḳaldı kim ṣöneler seyyid ḥażret
(11) yüzin göge döndi eydür ey hûdâ bu cenge ben sebep oldım beni (12) şermsâr itme didi hemândem bir yel çıkdı topraġı ṣordı (13) küffâr leşkerinin
gözlerine ḳoydı kör eyledi seyyid sürdi
38 b
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(1) ʿalem dibine geldi ʿalemi ʿalemdârı aḳdardı çaldı dört pâre (2) eyledi küffâr
leşkeri ṣöndi yüz kaçmaġa döndiler müselmânlar ḳovdılar (3) ḳırdılar üç günden
ṣoñra ġaziler döndiler ol ṣinbât (4) leşkerin yurdına ḳondılar şemmâsın
ḥaymesin çadırına seyyid ġazi (5) aḥmed virdi yetmiş biñ kâfir ḳılıçdan geçirdi
yedi biñ daḫı (6) esir getürdiler ḳamusı sünî müselmân oldılar dükkeline seyyid
(7) baṭṭal ġazi hilʿatlar ve ṭonlar baġışladı ol yeñi müselmân oldı (8) ḳayṣeriñ oġlı
rebiʿ ıṣmarladı andan ṣoñra pençik daḫı ḳodılar ḫalife (9) için baḳı ḳalan mâl
üleşdirdi bir ḥabbesin ḳabul etmedi (10) andan ṣoñra mâlıyla cuʿdeyi ḫalifeye
virdiler çünkim ḫalife (11) ḥażretine yetişdi nâme՚ oḳudılar seyyidiñ fetḥine şâḍ
oldılar (12) şadân ḳıldılar şâm vilâyetine bu ḫaberi bildirdi günden (13) ṣoñra
ḫalife buyurdı cuʿdeye hilʿatlar geyirdiler aġur pahalu
39 a
(1) ṭonlar baṭṭala virdiler ḳalan seyyitlere ḫilʿatlar virdiler yine (2) cuʿde geldi ol
ḫilʿatları baṭṭala ve emir ʿömere üleştirdi (3) ḫalife aġzından dükkeline dîlnevâzlıḳ eyledi cemʿi beglerin (4) ḫaṭırın ḫoş eyledi işde bunlar şâḍ ḥurrem
yemede içmede (5) ol geçdi işbu ḳıṣṣa ʿacâyib ve ġarâyib buracıḳda tamâm oldı
(6) her ki muḥammedîdir ʿaşḳla ʿâşıkâne ṣıdkla ṣâdıḳâne ṣalavât virelüm
muḥammed muṣṭafaya (7) meclis-i çehârım hikâyet-i ʿâşık-ı şâdân seyyid baṭṭal
yaz ḥattı hüsn-i ḥod (8) başlayalum söze yâ hû idelüm yâ hû yâ sin hû diyü biz
gidelüm (9) zirâ oldır ḳader perverd-gâr ṣunmana ʿibretle baḳ görgil (10) ey er
hem resûlîdir muḥammedî gümân vir ṣalavât ʿaşḳla ey müʿminler (11) çehâr
yârın işidincegiz adın ḥoş diyesin raḥmetullâhın (12) ben daḫı bir ḥoş ġaza
eydüm saña ṭut kulaġın bir dem benden yaña (13) hem bir ulu maʿcerât
dinleyesin evvel-i aḫir şerh eydüm añlayasın
39 b
(1) göresin seyyid nice ʿâşıḳ olur be cürcine şehrine nice varır (2) dönüben
andan bunca geldügin kâfir ile bunca iş ḳılduġını (3) hep beyân eydüm saña ey
ṣefa vir ṣalavât perverânı muṣṭafa (4) râviyân-ı aḫbar ve nâḳilân-ı âṣâr ebu’l
muḥsin şâh ki iş bu kitâbın (5) râvisidir şöyle rivâyet ider kim bir emir ʿömer ve
baṭṭal (6) atlarına bindiler teferrüc ideler ulu su kenarına vardılar diledir (7) kim
ṣu kenârında ṣuya gireler atına bindi ṣuyı geçdi (8) sürdi bir yire geldi ṣoyunup
ṣuya girdi ṣudan (9) çıkup ṭonın giydi nâgâh gördi kim bir büyük köşk (10) bir
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baġın ortasında ṭurır çepçevre divar yapılmış (11) içi ṭolı yemişler yemişler dürlü
dürlü seyyid ġazi eyitdi ne ḫub (12) maḳam olur ʿaceb bu maḳam kimüñ iki
diyüp tîz atına binüp (13) geldi ḳapusın açdı kim teferrüc ide nâgâh ḳaṣrın bir
pencere
40 a
(1) si çarpdık açıldı seyyid ġazi naẓar eyledi gördi kim bir (2) maḥbûbe boynı ve
ḳulaġı açuḳ envâʿ dürlü zer içine ġark olmuş (3) beline degin ṭaşra çıḳmış
teferrüc ider biñ biñ zelihâ-yı mıṣır bunuñ (4) yanında sergerdân olur
hemândem ol naẓarda yüz biñ can (5) gönlüyle ʿâşıḳ oldı şiʿir ne cân neme kim
saña cânân dimişler (6) gönüller ṭaḥtına sultân dimişler hezârân cân ʿâşıḳasın
(7) göziñ kemân ebrusına ḳurbân dimişler kemânı sen birisiñ (8) yaḳarken
naẓarsızlar saña insan dimişler yüzüñe cennet-i (9) gülşen dimişler ṣaçuna
sünbül-i reyhândır diyene dermân dimişler (10) neśir böyle diyüp daḫı ʿâşıḳ
bîkarar oldı dâyesine eydür (11) yâ dâye şol yigit hiç bilür misin kimdir dâye
eydür buna seyyid baṭṭal

(12) ġazi dirler seniñ ʿemmiñ oġludır ʿaẓim

zâhidlerdendir ki ṣakın (13) sırrını ṣakla görelüm ḥaḳ teʿâla ne ḳılur didi seyyid
daḫı döndi
40 b
(1) benzi ṣararmış ʿaşḳ odına kâr ḳılınmış ḳararı ḳalmamış (2) âh idüp bu şiri
oḳurdı ey ḫayli ḫayâli vaṭan iden (3) gözüm üzre ḳanlu yaşumı seyl gibi aḳıt
yüzüm üzre (4) firḳât beni aldırmadın ey rûmı revâġ bir laḥẓa ḳadem ? (5) ḳıl ey
ki gözüm üzre reyhâneye sünbül yetürür ḥâki murâdım (6) zülfün ḳohusı ger
göre ide gözüm üzre ḳodıñ göreli zülfüne (7) ṭolaşalı gönlüm ġalib görünür
geçelden kendüzüm üzre (8) neśir diyüp daḫı seyyid ġazi emir ʿömer ḳatına
geldi anlar daḫı (9) binüp şehr geldiler seyyig ġazi emir ʿömere ṣordı kim bu
ḳasr kimündür (10) diyü emir ʿömer ʿemmüñ ḥasanıñdır ol kim anda vardır
ḥasanıñ (11) ḳızıdır adına zeyneb dirler ḫûblıḳ içinde bir daḫı bir daḫı naẓarı
(12) yoḳdır didi baṭṭal ġaziniñ ʿaşḳı daḥı ziyâde oldı cânına ʿaşḳ (13) kâr etti ḳız
daḫı ne beñzer aña bunun üzerine
41 a
(1) ḳırḳ gün geçdi bir gice emir ʿömer düşünde resûl ḫazretin ṣallallâhu ʿaleyhi
vessellem (2) eydür yâ ʿömer erte oluncak adam vir ḥasanı oḳı eyit kim ben
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kızıñu (3) baṭṭala virdüm iki bir dimesün kendü daḫı virsün didi (4) dügün eyle
ḳızı baṭṭala ıṣmarla didi çünkim ṣabaḥ oldı emir ʿömer (5) adam viridi ḥasanı
çaġırdı ḥikâyeti eydürdi ḥasan şâd oldı (6) tîz ulular cem’ oldılar yedi gün ṭoylar
düġünler ḳılup nikâḥ idüp (7) zeyneb ḥatunı baṭṭala virdiler ʿömerün taṣı
seyidine ? gelür (8) gelince gine kebâb büryân ne hesâp nicesi ana ḳaybe
şerden ḳıran ḳalbe (9) bir anı ḫatb maḥṣa biriñ gâhı dutmanı şeker biriñ şeker
ḳırma (10) gil elüñüzin ? yir ? ḫemâ âb yâdımla ? şarap (11) mevl ḳılasın hemân
sermest olur içen selâsel ḳara gözlü saḳiler (12) gere ṣunardı revân olup o
maḥlede gezerdi añul añula (13) ekibbalar ʿavd ?henüz hüner ? ṣalınur
41 b
(1) dı otra yirde ṣanasın cennet oldı mâr yerde (2) duhanıñ ahın kiniñ veznin
bilürdi ? böyle tefekkürin ḳılurdı (3) çalınurdı ? naʿra yıḳardı bây yoḫsul fuḳara
(4) ʿabın içmek dileye ʿişretler oldı ferâvân ṣu gibi naġmeler oldı (5) düġün
ṣavuldı çün aḫır erdi seyyid baṭṭal ol gice gerdege girdi (6) murâd ḥâṣıl oldı
uşda yimekde içmekde üç ay bunıñ üzerine (7) geçdi ez-in cânib

bir gün

oturmuşlardı câsus içerü girdi (8) ibrahim ve munżır geldiler iṣtişâre ṭururlar
destûr isterlerdi kim içerü gire (9) lerdi destûr oldı içerü girdi duʿa ḳıldı
müselmânların casusı (10) idi munżır eyitdi ben maʿmuriyeden gelürüm siz
ʿâḳılsız ḳayṣeriñ ulu (11) oġlı şemʿûn beş yüz biñ er cemʿ eyledi bunda
gelmezlik ister mihrâʿil (12) ḳomadı bilmezim ki ḥâl nedir didi ibrahim eydür ben
istanbulda (13) gelürem mihrâʿil anda geldi aġladı eydür tiz yaraḳ ile çeri
derelüm
42 a
(1) müselmânları ḳıralım sen baṭṭal ġaziyi sehil tutdıñ ol küstaḥ (2) oldı kendü
oġlunı dininden çıḳardı kendü dinine döndürdi (3) aḥmed tarran gibi pahlûvânı
müselmân eyledi ʿâlemi ḫarâba virdi iki (4) defʿa seniñ leşkerini ṣındı didi ḳayṣer
eydür dört (5) oġlum hep varsunlar her kim baṭṭalı öldüre tamâmet taḥtum (8)
anuñ olsun didi her bir kâfir duʿa ḳıldılar uş yetişdiler (9) ben bu ḫaberleri ṭuydım
uş size ḫaber getürdim siz de ḥażır oluñ (10) didi emir ʿömer ibrahime eyitdi
şimdi leşker ḳandedir ibrahim eydür (11) maʿmuriyeye geldiler ola didi emri
ʿömer eydür yâ baṭṭal ġazi nice (12) idelüm seyyid eyitdi ʿalemleri ṭaşra çıḳarıñ
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ṣadı idüp leşker cemʿ (13) idüñ ve hem öyle ḳıldılar yigirmi beş biñ leşker cemʿ
oldı on iki
42 b
(1) binin şehirde ḳodılar kim şehr bekleyeler seyyid baṭṭal daḫı öte (2) geldi
ḥikâyet zeyneb ḥatuna didi zeyneb ḥatun eydür yâ seyyid beni (3) daḫı bile ilet
zirâ kim ben sensiz olmazam didi seyyid eydür revâ degildir (4) sen evde otur
dimek yeğdir didi leşker bindi hemân (5) bayağı yere ḳondılar arḳaların taġa
virdiler çepçevre ḥendeḳ ḳazdılar (6) ṭurdılar nâgâh bir gün ḫaber geldi uş
zeyneb ḥatun geldi diyüp gelür (7) baṭṭalıñ elin öpdi seyyid eydür niçin geldüñ
zeynebe yer düzdiler oturdılar (8) ez-in cânib irtesi kâfir leşkeri çıka geldi ṭemür
ṭon içine (9) ġark olmışlar gördi kim bir bölük leşker ṭurırlar şemmâsıñ bir
pehlûvânı (10) vardı milân dirlerdi biñ leşker kişiyle viridi vara göre (11) ne
ḳadimdir ol melʿunlar gelüp gördiler kim islâm çerisidir baṭṭal ġazi (12) diledi kim
kendüsi bu leşkere vara aḥmed ṭarran ve cuʿde ve musa ve naṣr-ı hubbâb (13)
ve saʿid ve ʿali ve ʿabdullah ve ṭevâbîl ve eflâhûn ve rabiʿ bu on iki pehlûvân
43 a
(1) dilek itdiler ḳomadılar ṭoksan kişi aldurdılar kendülerin (2) bu biñ kişiye
urdılar öñerdi aḥmed ṭarran naʿra urdı ḥamle ḳıldı (3) bir saʿat içinde üç yüz kişi
ḳılıçdan geçürdiler ḳalanı mecruh bîçâre (4) ḳaçdılar sünnîler hiç biriniñ
ḳanamadı dükkeli şâd hurrem baṭṭal ḳatına (5) geldiler

milân rûmî şemmâs

ḳatına geldi ḥâli bildirdi şemmâs ? (6) ḳaḳdı sögdi eyitdi senin gibi pehlûvân biñ
kişiyle yüz kişiye ṭurmadıñuz (7) didi milân eyitti aḥmed sen bilmezsin ve seyyid
baṭṭal nice kişidir (8) ḳılıcına kim ṭurır hele geldirler ḳondılar oturdılar şarâblar
getürdiler (9) içdiler germ oldılar şemmâs buyurdı ḳırḳ keşiş getürdiler bir veziri
(10) var idi ṣabuḥ adlu ulu bunı yazdılar eyitdiler yâ ṣabuḥ var ol (11) ḳavme
eyitgil baṭṭal baña virsünler kendüler daḫı her yıl ḫarac boyunlarına (12) alsunlar
bundan girü dönelüm gidelüm yoḳ dirlerse nâr-ı nûr (13) ḥaḳḳıçün tamâm ne
ḳadar islâm var ise oda yaḳarum ḳırḳ kişi yüridi geldiler
43 b
(1) hendeḳe uġradılar cuʿde hendeḳ beklerdi aldı bunları emir ʿömer (2) ḳatına
geldi nâmelerin oḳudılar baṭṭal ġazi ḳaḳdı nâmeyi pâre pâre (3) eyledi eyitdi var
eyit kim şemmâs ve şemʿûn müselmân olsunlar benüm (4) niyetüm oldır kim
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tamâmet rûmı müselmânlıḳ ḳılam ve hem istanbulı ḫarâb (5) idüp kilisaların
yıḳup yerlerine mescid ve medreseler yapam didi (6) ol kişileri dine daʿvet eyledi
herzeler söylediler seyyid buyurdı başların (7) kesdiler ṣabuḥ şemmâsa yetişdi
ḥikâyetin eydi ve bir dem şemmâsın (8) yüzünde ḳan ḳalmadı eydür bu kadim
nice cansız ḳavim olur mübâdâ kim (9) nâmûsumızı ṣayalar yigrek oldur kim iş
bundan girü döneriz didi (10) şemʿûn ḳaḳdı eydür hây bu ne söz ol seni
öldüreyin andan (11) soñra kendüzim leşkere urayın didi yâvuz adıyla dünyâda
(12) ders olmadan iyü adıyla ölmek yeġdir didi tiz buyurdı leşker (13) bindiler bu
ṭarafdan sünnîler bindiler hendeḳdan ṭaşra ṣaflar baġladılar
44 a
(1) arḳaların taġa virdiler ṭurdılar şemʿûn gördi kim sünnîler ḳatı (2) ṣarb yerde
ṭurırlar bir laʿin kâfir vardı adına sercaʾil dirlerdi anı (3) beş biñ erle ṭaġıñ yanına
viridi kendü neḳḳaresin (4) dögdi daḫı müselmânlara ḳarşu yürüdi ve dört yaña
ḥamle ḳıldı (5) ṭaġdan kâfire sünîler çoḳluḳ ṭaşra urdılar ḥayli kâfirler depdiler (6)
gice karañusına degin uruşdılar iki gice karañusına degin uruşdılar iki ṭarafdan
leşkerler ḳondılar irteye degin (7) sercaʾil lâflar urdı şemmâs ḳatında herzeler
söyledi çünkim (8) ṣabaḥ oldı nekkâreler dögüldi iki ṭarafdan leşker yetdiler
ṣaflar (9) baġladılar cuʿdeniñ oġlı musa meydâna girdi bir ḳırḳ kâfir depeledi
(10) sinbât meydâna girdi birḳaç ḥamle ortadan geçdi aḫır zebûn (11) oldı yâ
musa benüm ḫaṭırım öyle diler kim müselmân olam (12) eger destûr virürseñüz
varayım ḥalḳım birle geleyüm didi müselmân olayum (13) didi musa hoş didi
dönüp gitdi şemʿûna vardı şemʿûn eydür
44 b
(1) hây güciñ ḳurusun bire mihnet didi eydür şâhâ zahmetim bilürdi (2) yoḫsa ol
benüm ḳatumda ne kişidir didi bu kez taryun ḥamle ḳıldı (3) musa anı menʿ
eyledi aḫır musa ol melʿuna bir ḳılıç urdı kâfir (4) ḳalḳan beraber getürdi ḳalḳanı
kesüp melʿunı gögsine degin iki (5) pâre eyledi bunı görüp ayrıḳ kimse
kâfirlerden meydâna girmedi (6) musa daḫı ? erişdi dönüp kendü ḳavmine geldi
emir ʿömer (7) ve seyyid baṭṭal duʿalar ḳıldılar ol gice geçdi yarındası oldı iki
ṭarafdan (8) binüp ṣaflar baġlayup ṭurdılar muḥammed bin ʿali musanıñ bir
ʿemmisi oġlı (9) vardı ol meydâna girdi er diledi şemmâs eydür yâ sinbaṭ nâr
nûrıñ (10) yüzi ṣuyın yire dökdiñ ḥerifden yüz döndürme yürü var muḳâbil (11) ol
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didi laʿin hevâ-yâ-hevâ ġayretlendi muḥammede bir er geldi (12) birḳaç ḥamle
derişdiler laʿin zebûn oldı eydür civân ? birle (13) baṭṭala ḫaber virdüm hiç bilür
misin muḥammed eydür nice ḫaber sinbaṭ
45 a
(1) eydür dilerim kim ben daḫı müselmân olam niceler aḥmed oldı rebiʿ oldı (2)
eger ḳabul ederse ben de müselmân oluban didi muḥammed eyitdi imân (3)
ʿarża kıl müselmân ol didi melʿun eyitdi var hele baṭṭala (4) söyle ḳabul iderse
ben daḫı varayın didi hemândem muḥammed seyyid ḳatına (5) geldi ḥikâyeti bir
bir eydürdi seyyid eydür seni aldadı gördi kim zebûn oldı (6) hile eyledi seni bu
yaña gönderdi kendi ol yaña gitdi didi hele (7) aḫşam irdi iki ṭarafdan töndiler
sünnîler irteye degin namazada (8) ve tilâvetde irtesi gün ṭutdılar şiʿir çün ṣabaḥ
oldı ? (9) yöneldi kâfir işidüp anı hep ? sünnîler abdest alup ḳıldı (10) namâz
eylediler ḫażrete çoḳ çoḳ niyâz gelüp andan ana oldılar süvâr (11) çünkü
başladı iki leşker ay yarımınca ve müyessir derildi hep ḳıldı (12) erler birbirine
çoḳ taʿab iki yaña ṣaf ṭutup ṭurdılar depti (13) at meydâna bir er gördüler tiz iki
leşker bindiler ṣaḳlandılar
45 b
(1) ṭurdılar ol meydâna muḥammed girdi çaġırdı kim yâ sinbaṭ dön beni (2)
aldadıñ ḳaçdıñ yalân söylediñ eger erseñ gel berü didi şemmâs (3) geldi eydür
herküş çeriden niçün ḳaçdıñ yüz döndürdiñ eydür (4) şâhâ yalân söyler kendüsi
zebûn oldı didi ṭahir anṭaki dirlerdi ol (5) meydâna girdi gürz ḥavâle ḳıldı
muḥammed menʿ eyledi geldi kim geçe (6) muḥammed bir gürz urdı atla kâfiri
beraber eyledi defʿata yedi kâfir (7) depeledi şemmâs ḳaḳdı sinbaṭ eydür tiz
çeriyle beraber ol yoḫsa (8) şimdi buyururum seni pâre pâre iderler didi sinbaṭ
bîçâr çâr-nâ-çâr (9) meydâna girdi ḳılıç ḥavâle ḳıldı muḥammed menʿ eyledi
girü geldim geçe süñüyle (10) ḫarb ura muḥammed ḳılıç ile urdı melʿunın
ḳalḳanın keçdi başın (11) ṣavdı uyluġuna uğradı tekne gibi iki yarusı sinbaṭ
melʿun (12) muḥammedin önünden aldı gidi virdi islâm leşkerinden ḳayġı ḳopdı
(13) şemmâs buyurdı muḥammediñ üzerine at saldılar baṭṭal ġazi raḥmetullahı
ʿaleyh
46 a

204

(1) naʿra urdı ḥamle ḳıldı aḥmed ṭarran ʿabdulvehhâb ḥamle aḥşam ḳıldılar (2)
degin ceng oldı çoḳluḳ kâfir ḳılıçdan geçdi yine döndiler müselmânlar ʿalem (3)
dibine geldiler şöyle kim saġışda erenler adı tamâm eksüksüz hep kâfirden (4)
geldiler şâd hurrem olup cemʿi leşker ḳondılar ez-in cânib ol ṭarafdan kâfir
leşkeri melül (5) ve perişân ḳondılar şemʿûn eyitdi görün kim nâr-ı nûr bunca
hürmetsizlik ḳıldı (6) didi ṭarafında ḳaraḳollar çıḳdılar çeriyi beklediler çün ṣabaḥ
oldı iki (7) leşker binüp meydâna girdiler ol kim ʿazm meydân eyledi ʿalem ve
sancaḳ çeküp (8) ve iki biñ altun ḳuşaklu ḳul ve iki biñ bîdevî gibi âzametle
cevelân (9) gösterdi meydâna girdi şemʿûn idi aḥmed ṭarran anı görüp ʿazm
meydân ḳıldı (10) şemʿûn aḥmed göricek at başın çevirdi gidi virdi
müselmânlardan ḳayġı ḳopdı (11) şemʿûn bîçâre kendü ḳolına geldi şemmâs
ḳaḳdı yüzine tükürdi kim kendi meydâna (12) girdi sercaʾil ḳomadı sünnîler
bunıñ ḳad ü ḳametün gördiler (13) fireng pâdşâhıydı aḥmede beraber ṭurup
eydür yâ aḥmed revâ mıdır kim ḳayṣer gibi
46 b
(1) pâdşâhıñ cihân pehlûvânı olasın daḫı atañ (2) dinin terk ḳıldıñ ve bir bölük
cażûlara uyduñ (3) gel seni girü ḳayṣer ileteyin ṣuçını dileyeyin bayaġı dinime
gir baṭṭal (4) seni cażûladı nâr nûrıñ öninde seni fotozlayayın (aforozlayayım)
didi aḥmed (5) ḳaḳdı elinde süñi ḥavâle ḳıldı sercâʾil menʿ eyledi çoḳ (6) ceng
itdiler aḥmed ḳaḳdı zebûn oldı sercâʾil bir gürz (7) urdı aḥmediñ elinde ḳalḳan
pâre pâre oldı başın ṣavdı (8) atına ṭoḳındı at yıḳıldı tîz ṭevâbîl meydâna girdi
anı (9) daḫı bir darb ile yıḳdı ḳahr müʾmin kim gördi zebûn oldı hemândem (10)
seyyid ḥażret meydâna at sürdi yaḳın gelicek tennâre naʿra (11) urdı kim
âsmân-ı zemin ditredi sercâʾil serâseme oldı (12) az ḳaldı kim âsmân-ı zemin
ditredi sercâʾil serâseme oldı (13) az ḳaldı kim atdan yıḳıla kendüzin düşürdi
eydür sen ne
47 a
(1) kişisin didi seyyid hazret eydür baṭṭalam kâfire kaṭṭalam ol kim anı (2) işitdi
eydür hây ben daḫı seni isterdüm ḫayli zamandan beri didi (3) daḫı bu beyit
oḳudı yaman kişi yâd elinden ṭutunca demürden (4) ṣanur ḳolundan pençe
öġünüp kendü özin adem ṣanur ol (5) veli adem ile hiç bulmış yol neṡir didi daḫı
elindeki süñüyü ḥavâle ḳıldı (6) seyyid hazret menʿ eyledi nöbet kim seyyide
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döñdi bir süñü urdı ḳalḳan (7) beraber getürdi nice ḳalḳan alacaġı nûr gümân üç
ḳat hebâʿ (8) bulandan çaḳ-ber-çaḳ ṭaġıldı ne herze söyler kim göyüsliyanuñ (9)
süñüsidir koynuna uġradı laʿin kendüzin uġrulmadı (10) yalabıḳ baġrına çıḳdı
cân cehenneme ıṣmarladı seyyid ḥażret (11) ḳuvvet eyledi atından ḳapdı
meydân içinde yere urdı (12) müselmânlar cemʿi bülend âvâzıyla tekbir
getirdiler allâhu ekber (13) allâhu ekber la ilahe illallâh ve allâhu ekber allâhu
ekber ve allâh muḥammed
47 b
(1) dîler duʿa ḳıldılar hoş seyyid gazidir teveküllallâh ? cemʿ küffâr (2) pür hûn
ḳıldı nemrud dirlerdi bir kâfir var idi ol daḫı (3) meydâna geldi ḥamle ḳıldı ol
ḳanına ṣuṣamış ? (4) bir ḍarb ile helâk oldı ? ol gün (5) seyyid hazret yetmiş
kâfir depeledi istanbulıñ bir begi vardı tekfur (6) şâh dirlerdi ol daḫı meydâna
girdi yâvuz melʿundı (7) anı daḫı ḳılıç ile öldürdi şemmâs feryâd eyledi meydâna
girdi (8) yâvuz melʿundı eydür bari şunları görmeyin altun (9) melükâne ṭonlar
geyürdi altun içine ġark olmış seyyid ḥażretine (10) beraber geldi seyyid ṣordı
kim ne kişisin ḳayṣer oġlı şemmâs (11) didi yâ sen kimsen kim adamlar öldürdiñ
her biriñ (12) ḳapusında neçe neçe seniñ gibiler el baġlayup ḳarşu ṭururlar (13)
didi çünkim bu melʿun herzevâtı söyledi seyyid ḥażret ḳaḳdı
48 a
(1) eydür ḥamle ḳıl sen daḫı anlarıñ yanına göndereyin didi şemmâs (2) süñü
ḥavale ḳıldı seyyid anuñ süñüsin menʿ eyledi geldi kim (3) geçe bir püşt pâ öyle
urdı kim atuñ saġrısından yedi (4) adım yer muʿallaḳ yıḳıldı ḥażret seyyid
ʿaşḳardan aşaġa indi ol (5) ṭurunca iki elin ḳafasında baġladı eflâhun kim
ḳaldırdı (6) aña ıṣmarladı ol daḫı ʿalem dibine getürdi şemʿûn ḳarındaşı (7) ol
ḥalde gördi feryâd eyledi cemʿi leşkere buyurdı (8) bir kezden at ṣaldılar oḳ
serpdiler baṭṭal ġazi naʿra (9) urdı ḥamle ḳıldı çeri birbirine ḳarışdı seyyid ḥażret
çerinüñ (10) yüzin döndürdi kalbleri söke söke ve ṣafları yara yara (11) çıḳa
geldi ḥac-ı peyker ʿalemin akdardı leşker ṣöndi yüz ḳaçmaġa (12) ṭöndiler
şemmâs bu yaña çadırda getürdiler birḳaç kişi (13) müʾekkel ḳodılar pes ol
kişiler çeri teferrüce meşgul oldılar
48 b
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(1) şemmâs kendüni ḫalvet buldı kendüzin bendden ḳurtardı (2) çadırdan çıḳup
ḳaçdı zeynebün gözi aña ṭuş oldı (3) hây hây deyince ṭaġa yürüyü virdi şemmâs
ḳaçdırır (4) fi’lhâl seyyid ḥażret ardına düşdi isteyü gitdi islâm (5) leşker üç gün
kâfirleri ḳırdılar ve ḳovdılar ṭutdılar (6) baġladılar şâd hurrem cemʿi pehlûvân
geldiler ama seyyid gelmedi (7) ulular içinde istediler buldılar yârenler dört yaña
perâkende (8) oldılar ṭaġı ṭaşı dereleri ve depeleri ḳadmettiler istediler (9) çâre
olmadı yorılmadılar ḳamusı perişân oldılar çünkim çeri (10) ṣındı baṭṭal
şemmâsı arayu ṣu kenarına geldi atından indi (11) ṭonların çıḳardı ṣuya girdi ve
ṭonların kâfir ḳanından yudı (12) abdest aldı öyle namazın ḳıldı oturdı gördi ki
(13) ḳarşudan bir atlu gelür bildi kim şemmâsdır tîz atına bindi ḳarşu
49 a
(1) varup şemmâs daḫı seyyid gördi ilerü yürüdi ditreme (2) ṭutdı eydür ey baṭṭal
ḥalvet yerde eyü elüme girdin diyü (3) ḳılıç çıḳardı ḥamle ḳıldı seyyid ḥażret
daḫı ilerü yüridi şemmâs (4) atından ḳapdı yere urdı indi baġladı aldı yürüyü
virdi (5) bu yaña seyyidler ġuṣṣada melûl olmuşlardı nâgâh seyyid ḥażret (6)
çıḳa geldi ḳamu şâd oldı ġanimet mâlı henüz ṭururdı (7) daḫı seyyid buyurdı
pençik çıḳardılar ḫalife içün baḳısın (8) leşker taḳsim eylediler seyyid bir aḳçe
bile ḳabul etmedi şemmâs laʿin (9) ol gice furṣat bulır kurtulır seyyid çadırına
gelür seyyid (10) anda yoġdı görür kim zeyneb yatur yaġlıġı aġzına dıḳup (11)
elin baġlayup alup gider çünkim irte oldı müʾekkeller şemmâsı (12) bulamadılar
ḫadim daḫı zeyneb bulamadı fi’lhâl ḫaber oldı seyyid ḥażret (13) bildikim
şemmâs fa’ildir tîz ṭurdı rûmiyâne ṭonlar giydi atına
49 b
(1) bindi rûmdan yaña revâne oldı üç gün gitti bir (2) deyre yetişdi şemmâs daḫı
ol yerden gitmiştir ruhbâne geldi (3) seyyide ṣordı kim yâ din ulusu kimsin eyitdi
şemmâs ḳullarındanım (4) siz anı gördüñüz mi ḳanḳı ṭarafa gitdiler anlar eydür
gördük (5) maʿmuriyye ṭarafına gitdi didi seyyid ḥażret daḫı ol ṭarafa revâne (6)
oldı yolda şikâr eyledi bir ṣu kenarına ḳondı atın (7) salı virdi namâz ḳıldı
ḳılıçdan od çakdı yaḳdı (8) av etin pişirdi yedi bir ruhbân çıḳa geldi seyyid ḥażret
(9) naẓar ḳıldı gördi kim gelen munzırdır müselmânlar câsusıñ (10) eydür yâ
munzır ḳande idin didi munzır eyitdi seni (11) isterdim seyyid şemmâs ṣordı
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munzır eyitdi gördüm bir ata binmiş (12) ve bir at ? üstünde bir baġlu kişi
giderler seyyid ḥażret daḫı (13) ol ṭarafa revâne oldı bir gün gitdi birḳaç kişilere
50 a
(1) uġradı anlardan ḫaber ṣordı anlar eyitdiler ḳayṣer-i rûm çerisinde (2) dir
anlar daḫı şemmâs daḫı gitdi didiler seyyid ʿazm ḥarcın (3) ḳıldı şehr yetişdi bir
maġarada atın baġladı kendü şehr girdi (4) çünkim şemmâs ḥarcına geldiler
atasına ḫaber oldı şâd olup (5) ḳarşu çıḳdılar aldır ḳayṣer ḳatına geldi atasınıñ
elin öpdi (6) eydür esir oldım yine ʿisa beni ḳurtardı baṭṭala ḳasd eyledim (7)
bulamadım ʿavradın buldum aldım geldim ol benüm ardımca gelse gerek (8)
didi nâr-ı nûr devletinde elüme gireydi ola mı didi başın (9) keseydim ʿâlemi
anuñ şerrinden ḳurtaraydım didi ol melʿun ḫayli (10) herzeler söyledi meġer kim
ḳayṣeriñ üç ḳızları vardı ulusunıñ (11) adı ketâyûn idi ortancasın adı humâyûn
idi küçüsiniñ adı (12) mehperûz idi zeyneb mehperûza ıṣmarladı zeyneb ḫatun
(13) mehperûz ḥamama iletdi dürlü dürlü ṭonlar geyürdi yanına
50 b
(1) alup oturdı ez-in cânib biz geldük bu yaña seyyid ḥikâyetine (2) seyyid eydür
gördim kim bir pîr bâzarda yoġurd ve ḳarpuz ṣatar (3) bir aḳçe ḳarpuz aldı
yemege başladı pîr ṣordı ḳande gelürsün (4) seyyid ḥażret eyitdi şemmâs
ḳavmindenim müselmânlar bizi bozdılar her kim (5) vardı aldılar beni işbu ḥâlde
ḳodılar didi eyitdi dünki (6) gün şemmâs daḫı geldi baṭṭalıñ ʿavratın uġrulamış
yaʿni (7) hüner eylemiş vardı nice beg er ḳırdırdı ve bunca ẓararı (8) zorıyla ol
baṭṭal didüklerine baġışladı uşda geldi (9) ? olmamış ḳarı gibi oturır didi ḳayṣer
daḫı eyitdi kim (10) vara ol baṭṭal ṭuta kendü eliyle derisin çıḳara elleri tamâm
(11) gezdire irteye maʿmuriyeye varacaktır didi ol kim (12) seyyid ḥażreti aldı
evine geldi ḳonuḳluḳ eyledi döşek (13) virdi yatdı çünkim pîr uyudı seyyid ḥażret
ṭurı geldi evden
51 a
(1) ṭaşra çıḳdı sürdi ḳayṣeriñ sarayına geldi kemend atdı yuḳaru çıḳdı (2) saray
ṭamında gördi kim ḳayṣer tahtında oturır üç oġlı (3) çepçevre oturırlar altun
gümüş şamʿıdanlar yanar rûm begleri (4) birḳaç ḫasılardan oturmışlar seyyidiñ
erliġin ve pehlûvânlı (5) ġın söylerler andan gitdi bir pancereye daḫı vardı (6) bir
taḥt üstünde bir maḥbûbe oturır ve yanında zeyneb ḥatun (7) bile oturır seyid
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ḥażretin söyler eydür zehi yigit kim ancaḳ ola (8) didi seyyid ḥażret yuḳarudan
dinlerdi mehperuz (9) ṣandık yanından bir varaḳ çıḳardı açdı ol varaḳıñ (10)
içinde yârenleriñ ṣuretleri yazılmış idi zeyneb ḥatuna (11) gösterdi zeyneb eydür
sen bunları ḳande gördüñ kim ṣuretleri (12) yazdıñ didi mehperuz eyitdi ḳırk
gündür kim resûl (13) ḥażretin sallallâhu ʿaleyhi vessellem düşümde gördüm ki
bu şehîd olan
51 b
(1) seyyidleri uçmaġa iletürüm didi ben eyitdim yâ resûlallâh beni bunların (2)
birine vir didim eydür ḳırḳ günü ṣay ḳırḳ günden soñra üzeri (3) nden aşaġa kim
inerse seni ben aña virdim didi ben daḥı ṣaydım (4) ol bu gice tamâm ḳırḳıncı
gicedir kim resûl ḥażretin görüp baña böyle didi (5) imdi ol ḥod ḫâşâ yalan
söylemez eger ḥaḳ taʿalanıñ ḥak peygamberi (6) bu sözi gerçek ise yuḳarda kim
varsa insün didi seyyid ḫod (7) bunları diñledi amenna ve ṣaddaḳna ey
peygamber ve ey resûl ü nevin-i imâm (8) el şifâyu’n muḥammed muṣṭafa
sallallâhu ʿaleyhi vessellem didi nerdubândan (9) gümbür gümbür aşaġa indi
zeyneb ḥatun eyitdi yâ nigârım seyyid baṭṭal ġazi (10) bu derdince fi’lhâl seyyid
aşaġa indi bunların ikisi daḫı ḳoşu (11) verdi yüz yere ḳodılar mehperuz seyyide
naẓar ḳıldı cemâlin (12) ve kemâlin ve yâl ü bâlın teferrüc ḳıldı ʿaşkı daḫı ziyâde
oldı (13) tâze ḳuzı büryânı ortaya getürdiler mehperuz ile yediler ve şeker
52 a
(1) şerbetin içdiler seyyid ḥażreti eyitdi diyin imdi tîz gitmek (2) gerek mehperuz
ṭurdı kendüniñ ve atasınıñ ne ḳadar yarar nesne (3) si var ise hep vir didi
devşirdi çünkim pahada aġır götürmekde (4) yeġnidir alup seyyid ḥażretin
ḳatına getürdi fi’lhâl kemend atdılar (5) saray ṭamında aşaġa indiler şehirden
atlar aldılar kimine bindiler (6) ve kimine mâl ve ḳumaş yüklediler seyyid ḥażreti
öñlerince yola düşüp (7) revâne oldılar şâdkâm bindiler ez-in cânib çünki irte
(8) oldı dâyeler ḥâli bildirdiler ḳayṣere ḫaber virdiler feryâd eyledi (9) oġlanların
katına oḳudı ve beglerin cemʿ eyledi üç oġlı ile (10) otuz biñ kişi ardlarınca virdi
ve eyitti her kim baṭṭal (11) öldüre tacım ve taḥtım anuñ olsun didi ḥayli laflar
urdı (12) ez-in cânib bizüm kıṣṣamuza gelelüm bu yaña seyyid ḥażret bir
çeşmeye (13) yetişdi âbdest alup nâmaz ḳıldılar gördiler kim toz belürdi
52 b
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(1) seyyid ḥażret tîz silâh ḳuşandı mehperuz zeyneb silâh ḳuşandılar (2) toz
içinde şemmâs çıka geldi çaġırdı kim ey berüde ? (3) bunıñ gibi iş idersin ḥaẓır
ol ol erişdim didi mehperuz (4) eydür yâ emir bir dem temâşa ḳıl gör kim
ḳaravaşıñ neyler didi şemmâsa (5) ḳarşu yürüdi ol söylence mehperuz
şemmâsa bir süñü urdı atından (6) getürdi yedi adım perrân indi şemmâs ortaya
ṭurı geldi (7) aldı gidi virdi küçi ḳarındaş ḳonstantin ḥamle ḳıldı (8) bir darb ile anı
daḫı aḳdardı yıḳdı bir ḳarındaşı daḫı vardı (9) ḥamle ḳıldı adına ramini dirlerdi
mehperuz ile ana bir ḳardaşlar (10) idi ilerü geldi eydür yâ mehperuz bu ne iş
didi kim sen (11) işledin bizi ʿâleme rüsvâ ḳıldıñ didi mehperuz ol (12) varaġı
çıḳardı eline virdi resûl ḥażretin ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem (13) düşinde
gördüġin ve her ne kim didi ise bir bir eydi virdi
53 a
(1) ramini çünkim hikâyet bildi göñline imân nûrı şuʿle virdi (2) parmaḳ getürdi
imân-ı ʿarz ḳıldı müselmân oldı seyyidiñ önünde (3) yüz yere ḳodı seyyid ḥażret
daḫı ramini iki gözlerinden öpdi (4) şemmâs daḫı anı gördi dem nefesi tutıldı
leşkere bire ḳoman (5) diyü buyurdı bir uġurdan at ṣaldılar mehperuz (6) ve
zeyneb ve ramini ḥamle ḳıldılar bir iki üç kurt bir bölüḳ (7) koyuna nice girüp
târumâr ederse ol leşkeri bunlar târumâr (8) ḳıldılar ḫalḳı birbirine urdılar ḳanı
seyl gibi aḳıttılar (9) seyyid ḥażret daḫı ḳasd ʿalem ḳıldı yetişdi ʿalemi ʿalemdârı
çaldı dört pâre eyledi (10) küffâr leşkeri ṣönüp yüz ḳaçmaġa töndiler ḥażret
bunların biñ (11) kâfirin islâma getirdi biñ at alup müselmânlar ile ʿazm (12)
mâlaṭya ḳıldı günlerden bir gün mâlaṭyaya vardılar seyyidler seyyidi (13) görüp
şâd oldılar yedi gün ṭoy ḳılup mehperuzı seyyide virdiler
53 b
(1) şiʿir yine başladılar düġün işlerine işitgil düġünde beşin (2) işi ne dineriz de
beş gelice kişi hesâp bu ḳadar dükân (3) pehkâre şu deñli ḳurdılar ordayı ḳazı
ḳoyın ṣatır bile hem (4) ṭoldı yazı baġışladı şu deñlü ḥilʿat at ne ? (5) ḳıldı
degmedin ne ? şu deñlü yaġmâlatdı ? (6) kucaḳ kucaḳ alur dervişler gerde yedi
gün düġün oldı kim var (7) nâgâh indi ḳaẓı dinlegil ey bâr dügün ? içre (8) irdi
varup seyyid o dem gördi ki gördi çünkim mehperuz (9) seyyide virdiler ol
ganimet mâlından ḫalifeye yüz at yüz (10) ḳılıç ve yüz zırh ve yüz ? gönderdiler
ḫalife daḫı hilʿatlar (11) virüp seyyide gönderdi seyyid baṭṭal ġaziniñ yârenleri
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cemʿi (12) şâd oldılar andan ṣoñra işbu kıṣṣa ʿicabet ve ġarabet bucacıkda
tamâm oldı (13) her kim muḥammedîdir ʿaşḳla ʿâşıḳâne ṣıdkla ṣâdıḳâne ṣalavât
vire muḥammede
54 a
(1) meclis-i ? hikâyet ʿabdüsselâm ? İstanbul girift-i şâdân (2) her ḳaçan söz
söylesiñ allâh digil sözün aslında bismillah digil (3) zirâ oldır dertlere dermân
viren ḳamu ḥâlleri bakmadan gören (4) ol ʿilimdâr ol ġaffurdur ol şükür ol
ḥakimdir ol kerimdir (5) ol kim resûlidir muḥammed bîgümân vir ṣalavât ʿaşḳla
(6) ey müʿminân ben daḫı bir ḳıṣṣa eydem saña ṭut kulaġıñ (7) bir dem işit
benden yaña seyyidiñ aḥvâlini şerḥ ideyüm (8) göñliñ içre ġuṣṣa terḥ ideyüm
görene işe uġrar ʿabdüsselâm (9) yâ nice ḳurtarır anı ol imâm bunca istanbula
varır ol (10) ayaṣofyada ḳurur ol keşişleri eydeyüm ḳamusı işit ṣefa (11) vir
ṣalavât ? muṣṭafa rivâyât-ı aḥbar ve nâḳilân-ı (12) aṡar ebu’l muḥsin şâh ki işbu
kitâbıñ râvisidir şöyle rivâyet (13) eydür kim seyyid baṭṭal ġazi ʿabdüsselâm
ġayet ? eydür
54 b
(1) niçün ben daḫı bir cünbüş ḳılayın ve bir ad çıḳarsam ulu küçi seyyide (2) yüz
ṭöndiler ben ḫor yürürüm didi bir gice çıḳdı ġażabile tarsûs (3) gitdi ol vaḳt ṭarsûs
müselmânlıḳ idi muḥammed bin ḥüseyin (4) anda pâdşâhdı on biñ ḳadar çerisi
vardı çünkim ʿabdüsselâm (5) gelür ḳavmin devşirdi ḳarşu vardı görüşdi aldı
şehr getürdi (6) bir ulu ḳonuḳluḳ eyledi yaḥya bin munzır ve ebubekir bin ʿali ve
naṣır ḥubbâb (7) ol meclisde bile idi ʿabdüsselâm seyyidden çok şiḳâyet itdi (8)
benüm manṣıbım aldı diyü naṣır ḥubbâb eyitdi ol ḫod hüner (9) gösterdi manṣıb
aldı sen daḫı bir hüner göster al didi ad ḳazan (10) didi uş ḳayṣerin ḳızı
cürcendedir var getür veyâhud (11) istanbulda serâbil keşişi öldür kim rûmda
andan devletlü (12) yoḳdır veyâhud ol ḳandil kim ʿisa zamanından berü yanar ?
(13) ol bun kim ḳızıl altundan ve içi mücevvefdir ? miskle
55 a
(1) ṭoludır anı uġrula getür ab-ı maʾbudın kim vardır anı dök (2) ẓarfını getür
bunları ḫalifeye virelüm seni yine ulu dikelüm (3) didi ʿabdüsselâm çünkim bu
sözi işitdi ṭonların deġiştirdi rûmiyâne (4) ṭonlar giydi ʿazm rûm ḳıldı istanbula
geldi bir gice ḳaṣd eyledi kim (5) ṭuydılar ḳavrayup ḳayṣer ḳatına getürdiler
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buyurdı anı işkence (6) eylediler ḥâlin bildiler ḳayṣer buyurdı ḥâm gön getürdiler
ʿabdüsselâm (7) bîçâre ṣoydılar ol göne ḳoydılar bir zencir getürdiler gün
ortasında (8) berkitdiler zencirin bir ucunı ayasofyanın ḳubbesine berkitdiler (9)
ortada ʿabdüsselâm bîçâre aṣa ḳodılar ḳırḳ keşîş (10) müʿekkel ḳodılar nöbetle
beklerler idi dögülmüş cerâḥatlu kişi (11) bu yaña güneş ıssısından yaş gön
ḳuruyup ʿabdüsselâm bu bîçâre (12) likde ʿaciz ḳaldı ez-in cânib meġer kim
istanbulda bir kişi vardı (13) naʿlbandlıḳ iderdi adı müheng-i hindî idi sünî
müselmân idi
55 b
(1) dâʾim anda her ne olsa ḫaber olup müselmânlara bildirirdi (2) gördi kim
ʿabdüsselâm bunuñ gibi ḥâle uġradı sürdi mâlaṭya (3) geldi yârenler
oturmışlardı ʿabdüsselâm söyleşirlerdi (4) ʿacaba ḳande vardı ola diyü
bilmezlerdi ki ḳançaru gitdi (5) dirken hemândem müheng-i hindî içerü girüp
geldi yüzin ṭopra (6) ġa urdı eyledi bir nâme çıḳardı emir ʿömer ṣundı (7) emir
ʿömer nâmeʾi açdı oḳudı aġladı seyyid ḥażret ṣordı kim ne ḥikâ (8) yetdir didi
emir ʿömer nâmeʾi alup seyyide virdi seyyid ḥażret (9) daḫı oḳuyup feryâd
eyledi ḥâl yârenlere bildirdi ḳamusı aġladı (10) seyyid ḥażret eyitdi himmetüñüz
benüm ile (11) olsun uş ben giderüm didi hemândem yârenlere görüşdi (12)
daḫı câme tebdil ḳıldı müheng-i hindî yanına aldı revâne (13) oldı şemmâs
deyrine geldiler ʿabdüsselâmıñ ḥikâyetini eydi
56 a
(1) virdiler şemmâs daḫı melûl olup şemmâs vedaʿlaşup (2) himmetin benümle
bile olsun inşâallâh kim ḫalaṣ idem didi (3) şemmâs eydür ḫayli müşkil işdir ḥaḳ
teʿâlaniñ ʿinâyeti seniñ ile (4) bile olsun didi ol gice anda ḳaldı çün ṣabaḥ oldı
(5) yola revâne oldılar seyyid ḥażret nezir eyledi kim eydür eger ʿabdüsselâm
(6) ḳurtacaḳ olursam biñ yalıncaḳ adam ṭonadam biñ kişiniñ (7) daḫı ḳarnıñ
ṭoyuram didi andan sürdi istanbula geldi müheng-i hindî (8) evine gönderdi
kendü ʿaşḳarı bir maġara gizledi silâhın (9) ve yaraġın anda bile gizledi sürdi
şehr geldi gördi kim bir muʿaẓẓam (10) şehirdir bir ġalabalıḳ ortasında bir deyr
var ḳalʿaya beñzer (11) ulu keşişlerin her biri bir iḳlimden gelmişler kendü
dinlerince (12) ʿibâdet ḳılurlar seyyid ḥażret sürdi ol deyre geldi papas (13)
ṭonların geymiş keşişler ḳarşu geldiler görüşdiler dükkeliniñ
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56 b
(1) ulusı meftûl idi anuñ ḳatuna getürdiler meftûl (2) daḫı seyyidi gördi ḳarşu
gelüp görüşdiler ol gice anda (3) ḳonuḳluḳ eyledi seyyide ṣordı kim nerden
gelürsin seyyid eyitdi beytü’l (4) muḳaddesden gelürüm adım şâmil ṣaniʿdir didi
meftûl eyitdi (5) anda benüm bir ḳarındaşım oġlı vardır didi uş yirmi yıldır kim
anda (6) taḥṣîl-i ʿilm ider didi seyyid ḥażret eyitdi ol didügüñ (7) kişi beni
ḳarındaşıñ oġluyım ʿilmi tamâmına yetiştirdim didi meftûl (8) yanınan geldi
görüşdiler iki gözlerinden öpdi seyyidi baġrına baṣdı (9) ol gice ṣohbet itdiler
istanbulda ne ḳadar ruhbânlar var ḫaber oldı (10) meftûl yanına cemʿ oldılar
seyyid ḥażret dükkelin mülzem ḳıldı çünkim (11) ṣabaḥ oldı ʿaraḳıl ḳayṣer ḫaber
oldı kim bir ʿaziz ruhbân geldi şöyle (12) kim hemân nâr-ı nûr kendüdir ne ḳadar
keşişler var ise dükkelin mesʿelesine cevâp virdi (13) didiler ḳayṣer eyitdi tîz
imdi ḫaber idüñ yarın âyâṣofyada
57 a
(1) cemʿ olalum hem ol din ulusın biz daḫı ziyâret idelüm (2) didi ve hem naṣihat
işidelüm irtesi şemmâs ve şemʿûn ve mıṭrân (3) ve ilâd ve milâd ve gürkin ve
ulu din düşmanları (4) cemʿ oldılar ez-in vânib bu yañadan ol keşişler seyyidi (5)
alup geldiler ḳayṣer ḳarşu irdi ḳaçan kim seyyidi gördi durdu (6) ʿaḳlı serâser
oldı düşmeġe yüz ṭöndi yanından ṭutdılar (7) kendüzin devşirdi geldi seyyid
ziyâret ḳıldı seyyid elin (8) virmedi sende dünyâ muhabbeti vardır didi yenin
ṣunu virdi (9) ḳayṣer aldı seyyidiñ yenin öpdi yüzüne gözüne sürdi begler ziyâret
(10) ḳıldılar seyyidi minbere daʿvet ḳıldılar çıḳdı şol ʿisa bundır (11) çoḳ
naṣiḥatlar itdi ḳayṣer ve ḳalan begler şol ḳadar inanmışdılar ki (12)
kendülerinden gitdiler çünkim minberden aşaġa indi (13) altun ṭabaḳalar ile
içinde cevâhir ṣaçdılar istanbulda ne ḳadar ulu kişi
57 b
(1) varsa seyyide maḥbub oldılar ḳayṣer ilerü geldi eydür ya din (2) ulusı
mesihiñ biz ḳullarıyuz bir oġlan peyda oldı ḫayli (3) ulu keşişlerimiz depeledi
nicelerümüzi daḫı azdırdı (4) ataları ve dedeleri dininden çıḳardı muḥammed
dinine ḳoydı eyitdi himmet (5) ile olsun uşda yaraḳ iderüm ki çıḳam ol oġlanı ele
(6) getürem tamâmet islâm leşkerin ḳılıçdan geçürem ol kaʿbelerin (7) oda
yaḳam baġdâdda ḫalifelerin dutam miskiniñ yüzi (8) ṣuyın yirine getürem imden
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girü nar nûr saña yardım idecekdir (9) didi geldi seyyidiñ elin öpdi önüñce yürüdi
girü kendü (10) maḳamına getürdi ol gice dün buçuġında ṭurdı ṭaşra (11) çıḳdı
deyrden geldi gördi kim miskin ʿabdüsselâm (12) ol zencirde orta yerinde hevâ
yüzinde aṣılmış ol gön (13) ḳurumış âvazı çıḳmaz olmuş bir ḳarañu yerde ṭurdı
58 a
(1) eydür ḍarb işdir meġer allâh ʿinâyet ḳıla didi bu fikr ile (2) ṭururdı bir kişi geldi
seyyidiñ ayaġına düşdi seyyid eydür kimsin ḳuluñ (3) müheñi hindiyim didi eydür
beni ne bildiñ eydür senden ayrıldu (4) ġumdan ḫayli melûl oldum gice resûl
ḥażreti düşümde gördüm (5) baña eydür yâ müheñ hindî ṭur yuḳaru felân yerde
oġlum baṭṭal (6) ṭurur var sen daḫı aña yardım eyle didi uş geldim (7) ne
buyurursun seyyid eydür ne tedbir idelüm işbu müselmanı bu ʿaḳabeden (8)
nice ḫalâs idelüm didi müheñ eydür siz buyurun ben ḳuluñ (9) ṭutayum seyyid
eydür ḳırḳ uzun aġaçlar getür didi getürdi (10) birbirine baġladı aldı zenciriñ
dibine geldi aġaçlar ucına (11) at ṭırnaġın yonacaḳ ṣuntıraş baġladı ʿalem
ẓulmet ṭutup (12) ṭurdı göz gözi görmez idi ol beş yüz kişi kim müʿekkildi (13)
ḳamusı serhoş idi yatmışlardı ʿalemden bîḫaber seyyid çekdi ḥançerin
58 b
(1) ol beş yüz kişiniñ başların kesdi andan ṣoñra atmaçları (2) müheñ hindûya
virdi şol yerde baġladı yedi ucından (3) kesdi zencir hevâ yüzünden aşaġa
pertâb eyledi seyyid ilerü (4) yüridi ʿabdüsselâm ḳapdı yere ḳodı bir ucın daḫı
kesdiler (5) aldılar müheñ evine geldiler gördiler kim gön ḳurumış ʿabdüsselâm
(6) ṣıḳışmış evet nefesi daḫı çeker ölmemiş müheñüñ evinde bir mermer (7)
ḥavuż vardı bir adım ḳadarınca ʿabdüsselâmı gönle ol ḥavuża (8) ḳoydılar
şırlaġan yaġı getürdiler ol ḥavżı ṭoldırdılar seyyid (9) eyitdi bunıñ tımarı budır
didi girü ben gelem didi çıḳdı (10) andan deyre geldi bayaġı terde yatdı ṣabaḥ
şehr ġulġula (11) düşdi kim bu gice baṭṭal gelmiş ʿabdüsselâmı uġrulamış beş
kişiyi de (12) depelemiş didiler ḳayṣere ḫaber oldı yüridiler şehr hâne be hâne
(13) aradılar bulamadılar serâbil keşîş dört yüz ruhbânla gelmiş
59 a
(1) aşaġa yuḳaru aradılar çâre olmadı meftûl serâbil ikisi (2) daḫı seyyid ḳatına
geldiler baṭṭaldan şikâyet ḳıldılar seyyid eydür (3) yâ ʿemmi şöyle gördüm ki ol
seyyid baṭṭal gerekdir ki bu rûm vilâyetin tamâm (4) müselmânlıḳ ide kilisâların
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yıḳa bu dini bize ḫarâb ḳıla didi serâbil (5) eyitdi yâ ʿemmi can daḫı öyle gördüm
şöyle ki sen gördüñ didi (6) hây hây aġladı ġam içinde bu ṭarafdan
ʿabdüsselâmı bir hatfa (7) ol yaġ içinde oldı gön biraz yumuşadı dem be dem
seyyid gelürdi (8) görürdi gönden çıḳardılar bir pâre etdi derisüz ancaḳ nefes
gelürdi (9) seyyid badem yaġın çıḳardı bir pâre ḥamirle itdi bıçaġla aġzın (10)
açdı bir ḳaşıḳ ḳoydılar üç gün böyle itdiler gözin açdı (11) deprendi geldi seyyid
şerbet hâżır ḳılmışdı içirdi her gice (12) gelürdi seyyid tımar iderdi şerbetler içirdi
ḫoşınca olurdı (13) seyyidiñ ayaġına düşdi niyâzlar diledi eyitdi ben etdügüm
sen
59 b
(1) etmediñ erlik işlediñ erenler işi keremdir allâh taʿala (2) ḳatında żayiʾ olmaya
didi seyyid daḫı ʿabdüsselâm dilnüvâz (3) lıḳ eyledi ʿabdüsselâmıñ ʿadâvet gitdi
sefâ oldı (4) bir gice ol yârenler serveri ṭurdı serâbilüñ ḳatına geldi gördi kim (5)
ṭoñuz gibi ḫor ḫor uyur boġazına yapışdı serâbil (6) gözin açdı eydür kimsin
baṭṭalım imân ʿarz ḳıl yoḥsa (7) sen bilürsin didi serâbil eydür hây sen benüm
ḳarındaşım oġlı (8) degül misin didi çoḳ yalvardı seyyid eydür ben baṭṭalım (9)
geldim ʿabdüsselâmı ḳurtardım tiz imân getür didi laʿin (10) herzeye başladı
başını kesdi ol dört yüz keşîşler ki (11) vardı cümlesin depeledi ol ḳandîl âb-ı
maʿbudiye (12) dökdi ol put ki ḳızıl altundan idi yetmiş batman idi anı (13) aldı
daḫı altun gümüş yarar nesneler ki vardı aldılar çıḳdılar
60 a
(1) dün ucunda müheñ hindunuñ evine geldiler ol büyük putdan (2) ġayrısın
müheñe virdiler ġani ḳıldılar ʿabdüsselâm seyyid baṭṭal müheñle (3) vedâʿ ḳılup
burca geldiler kemend berkiddiler aşaġa indiler seyyid (4) atlar getürdi kimine
kendü bindi birine ʿabdüsselâm bindi birine putı berkiddiler (5) revâne oldılar ezin cânib bu ṭarafdan ḳayṣer ḫaber oldı geldi (6) gördi serâbil ölmiş yüz keşîş
ḳırılmış ḳandil sönmiş (7) ab-ı maʿbudiye dökülmiş put gitmiş kilisanıñ içi ḳanla
ṭolmış (8) feryâd fiġân eyledi getürdi tacın yere urdı yaḳasın yırtdı (9) başın yere
dögdi zâr zâr iñledi ʿaḳlı gâh gelür gâh (10) giderdi getürdiler sarayına iletdiler
yedi gün yüzin ḳoyun yatdı (11) boġazından ṣu daḫı geçmedi rûmda ḫaber
bilindi yas eylediler (12) ez-in cânib seyyid ve ʿabdüsselâm giderken aġaç içine
girdiler (13) yol iki ayrıldı ʿabdüsselâmıñ gözleri ṭola geldi seyyid eydür
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60 b
(1) noldı saña ne geldi didi ʿabdüsselâm eydür yâ emir benüm göñlüm (2)
ḳaymışdır işbu yol ḳalʿa yoludır bir begi vardır adına serabil dirler (3) anuñ bir
ḳızı vardır ḳalʿada idi nevrûz banudur bir kez (4) gördüm daḫı ḫayâli gözümden
gitmez didi seyyid eydür imdi (5) sen bunda gizlen bir yerde ben gelinceye didi
gitdi kendüsi (6) rûmiyâne ṭonlar giydi keşiş ṣuretine girdi revâne oldı (7) bir
dem gitdi bir tepe çıḳdı ötesine naẓar ḳıldı gördi (8) bir ḳalʿa başı âsmâna ermiş
öñinde bir ḥub çayır çimen (9) altı biñ ḳadar leşker ḳonmış oturırlar ṣu başı (10)
sı serâbilüñ vezir tefânuş idi seyyid ḳalʿaya yaḳın gelincek (11) ḫaber oldı ḳırḳ
ruhbânla tefânuş ḳarşu geldiler görüşdiler (12) ṣordılar ḳanden gelürsin kimsin
adıñ nedir didiler (13) ben râz keşîşiñ oġluyım ʿanuşum bu yolda çoḳ riyaẓetler
61 a
(1) çeküp dururum didi tefânuş eyitdi ki ṣaḳın ki baṭṭal (2) olmayasın didi seyyid
aġladı beni sen kime beñzedirsin didi (3) aġzın açdı ḥub âvâzıyla iki âyet incil
oḳudı (4) yine döndi gitdi ol ruhbânlar feryâd eylediler bu şehr bünyâd (5) olalı
bunıñ gibi sulṭân bunda gelmedi olasın niçün bunun (6) gibi böyle söz söyledin
ḫatırcıġın ḳoduñ didiler döndiler (7) aldılar ḳalʿa getürdiler gice ṣoḥbet eylediler
bahṡ ḳıldılar ḳamusın (8) mülzem ḳıldı dün buçuġı seyyid turu geldi tefânuşıñ
ser vaḳtine (9) vardı başını kesdi ḳırḳ ruhbânı depeledi ṭaşra ḳıldı (10) gördi kim
ġalabalıḳ birine sordı kim nedir bu ġavġa didi eyitdi (11) tefânuşıñ bir oġlı geldi
mihrâyil dirler tariyun ḳatında idi (12) bu sâʿat geldi didiler ṣabr eyledi ġavġa
sâkin oldı gördi kim (13) bir ḫadim gider ṭutdı eydür kimsin eyitdi mihrâyil
ḳatından gelürüm
61 b
(1) yol var mı ki nevrûz bânûya ḫaber var didi ḥadim eyitdi ol (2) hiç kimseye
görünmez ḫaberiñ baña di ben diyeyin didi seyyid eyitdi berü gel (3) ḳulaġın
diyeyin didi seyyid ḥadimi ṭutdı boġdı burçdan aşaġa (4) bıraḳdı içerü sarâya
girdi bir taḥt ḳurulmuş ḳızıl altundan taḥt (5) üstünde ḳız yatur mâha beñzer ḳız
uyur gördi kim bir kişi (6) diledi kim çaġıra seyyid eyitdi ben baṭṭalım çaġırma
karnıñı yardım didi (7) ḳız ṭınmadı ḳorḳdı ḳızı saḳladı getürdi burçdan aşaġa
indirdi (8) bir at buldı ḳızı bindirdi sürdi irteye dek ʿabdüsselâma (9) yetişdi ḳızı
gördi şâd oldı seyidiñ ayaġına düşdi tamâm ol (10) ʿadâvet içinden gitdi seyyidiñ
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ḳulı oldı irte namâzın indi (11) ḳıldılar gördiler kim ḳalʿa yolından toz ḳopdı iki
biñ kâfir birle (12) çıḳa geldi çünkim seyyid leşkeri gördi bir aġaca ṣara ḳodı ikisi
daḫı (13) ol leşkere ḳarşu vardılar mihrâyil kendü atasına vardı
62 a
(1) gördi başı kesmişler ḳırḳ keşiş depelenmiş ḳız ḳardaşını (2) almışlar feryâd
eyledi atına bindi ol idi kim çıḳa geldi dükkelinden (3) ol mihriyâyil seyyidi gördi
çerisine buyurdı bire ḳomañ ortaya (4) aluñ didi seyyid ortaya aldılar oḳ sepdiler
seyyid bir nara urdı (5) ḥamle ḳıldı mihriyâyil seyyide beraber kıldı süñü ḥavâle
ḳıldı (6) red eyledi geldi kim geçe ḳılıç urdı mihriyayil ḳalḳan ṭutdı iki pâre (7) oldı
başını ṣavmadı aşaġına ṭoḳındı eglenmedi (8) eyer ḳaşına degin iki pâre eyledi
leşker anı gördi ṣöndi (9) ḫayli kâfir ḳırdı yine döndi ʿabdüsselâma geldi yüz
yire (10) ḳodı seyyide duʿalar eyledi ol ḳırılan ḳavmin atların ṭonların (11) alup
revane oldılar günlerde bir gün mâlaṭyaya geldiler seyyitler (12) ḳarşu geldiler
seyyid birle ʿabdüsselâm birle görişdiler şâdlıḳlar (13) eylediler ʿabdüsselâm
seyyidiñ ḥikâyetin bir bir şerḥ eyledi ḳamusı
62 b
(1) duʿalar ḳıldılar nevrûz bânû daḫı müselmân idüp dügün (2) eylediler ḳızı
ʿabdüsselâma virdiler bir zaman geçdi ʿâlemler seyyidiñ (3) eyü adı ṭoldı dükkeli
ʿâlem seyyide maḥbub itdiler bu yaña yârenler tarsus (4) şehrinde bir gün
oturmuşlardı ulular geçmiş pehlûvânları (5) söylerdi filan pehlûvân ne ḥoş
pehlûvândı naṣr ḥubbâb seyyidi (6) ögdi eyitdi bu zamanda şimdi baṭṭal gibi
yoḳdır didi medḥol (7) dirlerdi bir kişi vardı eydür eger sen didügüñi hüner (8)
atasın ḳanın almamışdır didi anıñ atası mihriyâyil öldürdi (9) didi anlar üç
ḳardaşdır didi ikisin öldürdi (10) ol ki aṣıldır yâvuz melʿundır henüz daḫı
öldürmedi adı nedir didiler (11) mihrândır didi çün muḥammed bin felâh seyyidi
ġayet severdi eyitdi (12) ben mihrânı depeleyeyin seyyidin ʿaşḳına didi ṭurdı
yerinden (13) atına bindi ʿazm maʿmuriyye ḳıldı üç gün gitdi bir gün giderken
63 a
(1) bir atluya selam verdi eydür ḳanden gelürsin eyitdi maʿmuriyyeye (2)
giderüm didi ol şaḥṣ eyitdi hâ zinhâr ṣaḳın kim mihrân (3) seni öldürür aman
virmez didi muḥammed eyitdi ben daḫı anı isterim ki (4) başın kesem didi kâfir
eyitdi mihrân sen didügüñ er degildir didi (5) el urdı yanından ḳılıç çıḳardı
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muḥammede ḥavale ḳıldı muḥammed menʿ eyledi (6) muḥammed daḫı tevit
degildi bir ḳılıç urdı iki pâre itdi gitdi (7) bir deyre geldi ḳapusı baġlu idi bir ṣu
kenârında ḳondı âbdest (8) aldı namâz ḳıldı çünkim namâzda fâriġ oldı nâgâh
deyr ṭamından (9) bir maḥbûbe yüz gösterdi ayuñ on dördüne benzerdi ṭam
kenârına (10) geldi muḥammedi gördi çaġırdı ki ey yigit ne kişisin ḳanden
gelürsin (11) bu ne diñlencek yerdir eger ḳuş bu araya uġrarsa perin döker didi
tiz (12) git didi eyitdi müselmânlardanım ḳız eyitdi adıñ muḥammed midir (13)
eyitdi ne bildiñ ḳız eyitdi ben mihrâyiliñ ḳızıyım atamı seyyid baṭṭal
63 b
(1) öldürdi bu gice düşümde resûl-ı ḥaḳḳ-ı nebî gördüm müselmân oldım (2)
seniñ ḫaberiñ baña bildirdi mihrânı seyyid baṭṭal öldürir didi (3) bunda çoḳ ḳızlar
vardır pâdşâh ḳızlarıdır meryem

yoluna (4) girmişlerdir kimseye yüz

göstermezler didi üstlerine erkek siñek (5) ḳondurmazlar didi yuḳarudan bir
mendil ile ṣarḳıtdı (6) içinde yimek eyitdi tiz daḫı ṭerk et didi mihrân gelüp
bulmasın (7) yoḫsa aman virmez öldürür didi muḥammed eyitdi şimdi mihrân (8)
ḳandedir didi şol ṭaġıñ yanındadır ḳırḳ ḳulla (9) didi muḥammed eyitdi eger ben
mihrânı öldürürsem benüm ola mısın didi (10) eyitdi beni ḥażret-i resûl saña
virdi ben senüñüm mihrânı seyyid (11) diler didi muḥammed ḳıza vedaʿ idüp
revâne oldı ez-in cânib (12) çünkim muḥammed gitdi yârenleri perişân oldılar
ḥikâyet bildirdiler (13) seyyid atına bindi muḥammed ardınca revâne oldı bir nice
gün ṣahra
64 a
(1) geçdi meġer ol deyre geldi ḳız seyyidi gördi muḥammediñ ḥikâyetin (2)
eydürdi ve kendün müselmân olduġun bir bir diyüvirdi (3) ve daḫı eyitdi ey
pehlûvân irişe muḥammede yoḫsa mihrân melʾun (4) bir elem erişdirir didi
çünkim seyyid bu ḫaberleri işitdi hemândem revâne (5) oldı ez-in cânib bu yaña
muḥammed bir iki depe geçdi nâgâh çıḳageldi (6) gördi kim bir ṣaḥra ortasında
bir çadır ḳurulmuş bir żerrin (7) kürside mihrân oturur od yaḳmışlar av etlerinden
kebâb iderler melʾun (8) şarâb içer ḳırḳ ḳul yaraġlu ḳarşusında ṭururlar
muḥammedi gördi vay ki (9) ḳaḳdı bir ḳulın var idi tiz var şol kişiniñ başın kes
benüm (10) ḳatıma getir didi ol daḫı muḥammede ḳarşu yürüdi hây kimsin (11)
diyüp elinde bir ḳılıç var muḥammede ḥavâle ḳıldı menʾ eyledi geldi ki (12) geçe
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muḥammed muḥammed bir ḳılıç urdı ol kâfiri iki pâre eyledi defaʿat ikisin (13)
depeledi mihrân âh eyledi bire ḳomañ didi
64 b
(1) otuz üç ḳul ḥamle ḳıldı yigirmisin depeledi ḳalanı ḳaçdı (2) mihrân daḫı ṭurdı
atına bindi güzin eline aldı ḳarşu yüridi (3) eçderhâ gibi añırdı muḥammed anı
gördi kendüden vaz geldi (4) eydür ey diriġa ben ḫasta yorulmış kişisin maġlub
olu ne ḳılayın (5) ki bunuñ elinden ḳurtulam didi münâcât eyledi resûlullâhı şefʿi
(6) getürdi oldı kim seyyid ḫażret çıḳageldi gördi ki muḥammed mihrânla (7)
muḳabil olmış ceng ider çünkim mihrân ġażabla yetişdi bir naʿra (8) urdı ki
âsmân-ı zemin ditredi andan ol melʿun muḥammede bir süñü (9) urdı
muḥammed atdan yıḳıldı diledi kim ine işin tamâm ide seyyid (10) hemândem
bir naʿra urdı yer gök birbirine doḳındı mihrân (11) melʿun serâser oldı kendüzin
devşürdi devşürince (12) irdi eydür ey laʿin elüñi çek ḫaṣmıñ benim didi ol (13)
laʿin eydür gel imdi ol yedügi armaġandan saña daḫı
65 a
(1) vireyüm diyüp elindeki süñüyi ḥavâle ḳıldı seyyid menʿ (2) eyledi ki geçe
ʿaşḳara maḥmûz urdı saġ ayaġın üzengüden (3) çıḳardı püşt pây sinesine şöyle
urdı ki iki ayaġı üzengüden (4) çıḳup at ṣaġrısına depesi muʿallaḳ yıḳıldı
örselenü ṭurunca (5) ṣıçradı sinesine çıḳdı mihrân gözin açdı seyyidi gördi eydür
(6) kimsin seyyid benim didi seyyid baṭṭal ġazi eyitdi tiz imân ʿarż (7) ḳabul
yoḫsa başını keserim didi laʿin herzeye başladı başın (8) gövdesinden cüdâ
ḳıldı muḥammed geldi seyyidin ayaġın düşdi seyyid muḥammedin (9) iki
gözünden öpdi mihrânıñ başın ol ḳulların yaraġların (10) aldılar deyre geldiler
ḳız ḳarşu çıḳdı seyyidiñ öniñde yüz yire (11) ḳodı ḳamusı müselmân oldılar ḳırḳ
ḳızı ḳırḳ yigide virdiler (12) mihrânuñ bir oġlı vardı aylayub adlu deyre geldi
müselmân oldı (13) seyyid anuñ adın ilyâs ḳodı çoḳ mâl çıḳardılar deyrden
seyyid hep
65 b
(1) üleşdirdi bir ḥabbe ḳabul etmedi andan sürdiler ṭarsûsa (2) geldiler ḥüseyin
bin ʿaliye ḫaber oldı ḳarşu geldi seyyid birle görüşdiler (3) aldılar şehre
getürdiler yemeġe içmeġe meşġul oldılar bir gün seyyid otur (4) mışdı ġavġa
oldı toz belürdi ḥikâyet nedir didiler ḥüseyin eydür (5) yakın yerde bir ḳalʿa
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vardır ḫarabda sinbaṭ dirlerdi geldi (6) ʿimâret eyledi ḳatında yüz ḥarami vardır
yolları keserler böyle gelür bizüm (7) vilâyeti vurur yıḳar kimse aña cevâb
viremez didi seyyid eyitdi inşâallâh (8) teʿâla anuñ şerrinden bu iḳlimden defʿ
idem didi tiz nâme yazdılar (9) mâlaṭyaya bildirdiler ḥikâyetin ve kalʿa ḥikâyetin
çün nâme emir ʿömere degdi (10) oḳudı şâd oldı aḥmed ṭarran ve ʿabdulvehhâb
ve cuʿde dört (11) oġlıyla abdüsselâm ṭevâbîl ve saʿd ve naṣr-ı ḥubbâb (12) üç
yüz yigit birle seyyide gönderdi ez-in cânib bu ṭarafdan (13) ḥüseyin ġazi yüz
kişi ile ʿazm sinbâṭ ḳıldılar gördiler bir on
66 a
(1) bin ḳadar firenk ḳonmışlar otururlar seyyid bu yüz kişi üç baḥş (2) eyledi dört
yerden dün buçuġunda ṭulunbâz şeb-i ḥûn eylediler (3) firenk beglerin birbirin
ḳırdılar irteye degin birbirin helâk itdiler ceng (4) arasında seyyid sinbâṭa erişdi
bir ṭarb ile yıḳdı üstüne ġuluv ḳıldılar (5) sinbaṭı aldılar laʿin ṭurmadı ḳaçdı
kalʿaya çıḳdı ḳapusın ḳapadılar (6) çeri ṣöndi târ u mâr oldı mâlların aldılar bir
yere cemʿ itdiler seyyid (7) buyurdu ḳalʿaya ṭolaşdı ki fırṣat bula ḳalʿayı ala bir
yere vardı (8) gördi ki ṣu gider ol ṣuyı ṭutdı gitdi ṣu geldi (9) bir delüge geldi
seyyid eyitdi işbu ḥiṣara gider eger çâre olursa (10) işbundan olur didi bir yerde
ḳodı ṭonların çıḳardı (11) tevekkülallâh ḳıldı ṣu delügünden içerü girdi gide gide
ṣu geldi (12) bir ṣarnıca döküldi seyyid ṣuyla bile ṣarnıca döküldi ṣu ṣoġuk idi
(13) ḫayli zaḥmet çekdi naẓar ḳıldı bir nerdubân gördi ol nerdubândan
66 b
(1) ṭutdı ṭaşra çıḳdı yatsu vaḳtiydi biraz ṭurdı gördi bir kâfir (2) ḳarı ṣuya gelür
aġlayuraḳ baḳdı seyyidi gördi düşdi ʿaḳlı başından (3) gitdi bir zamandan ʿaḳlı
geldi gözin açdı seyyidi gördi (4) meġer bunuñ bir oġlı vardı gitmişdi ḥaḳ teʿâla
seyyidi anuñ (5) ṣuretinde gösterdi eydür ey cânım oġul bunca zamân (6)
ḳandeydiñ didi seyyidiñ üstüne düşdi seyyid cânım ana didi (7) eydür oġul
ḳande idiñ eyitdi suʾal vaḳti deġil üşüdim (8) beni eve ilet didi hem daḫı kimseye
dime didi eve iletdi (9) yatdı ḳarı bulduġı nesneleri üstüne örtdi (10) ḳapuyı
baġladı seyyid biraz uyudı kendüye geldi uyandı eydür (11) ana ḳarnım açdır
nesne getür yiyeyüm didi ḳarı ṭurdı (12) bu kez yumurda pişürdi üzüm getürdi
yedi ḳarnın (13) ṭoyurdı ṭaşra çıḳdı ḳarının oġlunuñ ṭonların giymiş
67 a
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(1) sürdi sinbâṭ sarâyına geldi gördü ki içmiş mest olmuş (2) laflar urur irte
aşaġa ineyim ne baṭṭalı ne ḥalifesin ḳoyayım her kim (3) elüme girerse
öldüreyüm göreyüm baṭṭalıñ teñrisi baña neyler (4) didi mest olmuş uyurdı
ḳulları ṭaġıldılar seyyid ḳarañu yirde (5) ḳaldı ṣeyr eyledi ʿâlem aġyârdan ḥâli
oldı allâha sıġınup (6) sinbâṭın başucunda bir hindî ḳılıç vardı aldı daḫı (7)
sinbâṭ uyurdı laʿin gözin açdı kimsin seyyid eyitdi benim (8) baṭṭal tiz imân-ı
ʿarza ḳıl yoḫsa sen bilürsin didi melʿun (9) diledi kim çaġıra boġazın ṭutdı berk
ḳomadı kim çaġıra berk (10) baġladı ḳalʿa ḳapusına getürdi ḳapuda ḳırḳ kişi
vardı (11) ḳamusı serhoş yatmışlar ḥançer çıḳardı başların kesdi ḳapunıñ (12)
kilidin ḳırdı ḳapu öñine çıḳdı bir naʿra urdı raʿdvâr (13) ḥayḳırdı sünîler işitdiler
bindiler segirtdiler ḳalʿa ḳavmi birbirine
67 b
(1) ṭoḳundı sinbâṭ melʿunı dine daʿvet eyledi çâre olmadı (2) ḳapunıñ öñinde
berdâr eyledi irteye degin ḳılıç yüridiler çünkim (3) irte oldı mâlâṭyadan üç yüz
kişi ġaziler çıḳageldi gelüp (4) seyyidiñ elin öpüp görüşdiler ḳalʿanıñ fetḥine şâd
oldılar (5) çokluk mâl buldular ġazilere baḥş eyledi sinbâṭ ḳızın ḥüseyin (6) bin
ʿaliye virdiler ḳalʿaʾı daḫı yıḳup ḫarâb ḳıldılar andan yine mâlâṭyaya (7) geldiler
bir zamân böyle ḳaldılar şöyle oldı kim rûmda seyyid ḳorḳusundan (8) uyḳu
uyumaz oldılar ez-in cânib bir gün yârenler cemʿ olup oturmuşlardı (9) nâgâh
bir pîr ḳapudan aġlayarak zâriliḳ ide içerü girdi seyyid öñinde (10) yüz yere ḳodı
çoḳ zârlıḳlar eyledi seyyid eyitdi berdûş (11) kendüziñ ḥâliñ nedir eyitdi işidelüm
nedir derdi (12) pir eyitdi yâ seyyid benüm iki oġlum vardı birisi muḥammed
birisi (13) saʿid idi saʿid ġayet dilâverlerdendi nâgâh belürsiz
68 a
(1) oldılar bilmezim nice oldılar pir kişiyim ḳorḳarım ecel erişe didârı (2)
ḳıyâmete ḳala didi seyyid oturan begler melûl oldılar özleri (3) güyendi
aġlaşdılar seyyid eyitdi yâ pîr sen bunda ṭurġil ben gelince (4) ben seniñ
oġlanlarıñı istanbuldan inşâllâh teʿâla ala getürem (5) didi câme meydal ḳıldı
âşḳar süvar olup ʿazm rûm ḳıldı (6) kim şemmâs deyrine geldi ṣoḥbet ḳıldı
şemmâs eyitdi yâ pehlûvân (7) anlar deyr-i şıṭrânda maḥpusdır anda bir ḳalʿa
vardır şemʿûn

(8) oġlı ġażbân dirler yâvuz melʿundır ḫayli zamândır ki (9)

ḳande bir sünî müselmân varsa öldürür yâḫud dutsaḳ (10) ider dünki gün anuñ
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ḥiḳâyetin bir ruhbân eydürdi (11) didi çünkim işitdi şemmâs vedaʿ ḳıldı revâne
oldı bir gün (12) ḳalʿa yanında bir çeşme-sâre erişdi gice anda yatdı ṣabaḥ (13)
oldı gördi kim ḳalʿadan ḫalâyıḳ bölük bölük giderler seyyid
68 b
(1) ilerü vardı birine ṣordı kim ḳançaru gidersiz eyitdi işbu ṭaġın (2) üstünde bir
deyr vardır üç gün dernek iderler (3) ḳamu yerlerden gelürler şemʿûn oġlı
ġażbân daḫı anda (4) gelür çoḳ muḥammedîler esir olmuşdır deyrden daḫı
çıḳarırlar (5) dürlü dürlü ʿazabile öldürürler didi çünkim işitdi revâne (6) oldı geldi
gördi kim bir deyr ḳalʿaya beñzer sâḳ mermerden yapılmış (7) bir demürden
ḳapusı var deyriñ öñinde şemʿûn ve ġażbân (8) çadırlar ve seyâbânlar ḳurmışlar
ʿişret iderler seyyid daḫı ıraḳdan (9) bir aġaç dibine ḳondı ʿaşḳarı bir yerde
gizledi kendüsi (10) deyre geldi aḫşama degin ṣeyr eyledi aḫşamın kemend
(11) atdı deyr ṭamına çıḳdı aşaġa indi teferrüc eyledi ḥâne (12) ber ḥâne yüridi
bir demür ḳapu berkitmiş zindândı (13) seyyid ḳulaḳ urdı geldi işitdi her biri
kendü cânlarından
69 a
(1) ümidlerin üzmişler eydürlerdi ey diriġa kâfirliḳde (2) ölürüz yarın çıḳar
zehrbâr ʿazabile öldürürler (3) diyüp zârlıḳlar iderler seyyid eydür ilahi ʿinâyet
senden (4) diyüp ol demür ḳapuya yapışdı ḳuvvet eyledi çekdi kopardı (5) gördi
kim ḳarañuluḳ ḳılıçdan od çıḳardı tîz mum yaḳdı (6) içerü girdi gördi kim yetmiş
iki kişi elleri baġlu ayaḳları (7) demürde ḳaçan kim seyyid gördiler şâd oldılar
seyyid kendüyi (8) bildirdi sevindiler seyyid bunlarıñ bendin getürdi aldı (9)
deyrden bir bir aşaġa indirdi ez-in cânib bu ṭarafdan (10) ġażbâna ḫaber oldı
şemmâs geldi diyü ḳarşu vardılar (11) yüz otuz biñ erle geldi ġażbânla görüşdi
ḳondılar (12) yemege içmeġe meşgûl oldılar ʿaliyyül ṣabâḥ ḫaber oldı kim (13)
bu gice esirleri ḫalâṣ itmişler diyü şemmâs daḫı melûl oldı eyitdi
69 b
(1) kimse etmedi illâ baṭṭal didi ol dem seyyid ḳarşusında ṭurdı (2) ilerü yüridi
eyitdi ḫudâvenda baṭṭal ḳalʿaʾı sinbâṭda (3) öldürdiler ben de ḥażır idim evet
kimse dimezler didi bu söz (4) şemmâsa ġayet ḫoş geldi biñ ḳızıl altun buyurdı
seyyide (5) virdiler şemmâs eyitdi diyiñ imdi ʿıyş idelüm çünkim baṭṭal (6) öldi bu
ḳadar leşker ile ineyüm ne şâm ḳoyayum ne ḥicâzın (7) ve ne ḫalifesin dükkelin
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oda yaḳayum didi ol şâdlıḳla çoḳ (8) içdiler serḥoş olup yatdılar gice ġażbânı ol
yetmiş iki (9) kişiniñ ḳatına iletdi bıraḳdı irte ġażbân istediler bulamadılar (10)
seyyid anda ḫazır oldı şikâra gitdi şemmâs eyitdi ḳanḳı (11) ṭarafa gitdi eyitdi
işbu ṭarafa şemmâs elli ḳulı birle seyyid (12) arkalarınca ol yere getürdi ki
ġażbân getürmişdi (13) yetmiş müselmân çıḳageldiler elli ḳul birle şemmâsı
pâre pâre eylediler
70 a
(1) ġażbân daḫı öldürdiler andan geldiler dün içinde ol (2) çeri seb-i ḥûn ḳıldılar
seyyid ġazi çaġırdı kim benim seyyid baṭṭal ġazi muḥammed çeġırdı kim (3)
benim ʿabdulvehhâb ġazi saʿid eyitdi benim ʿabdüsselâm ġazi her biri (4) bir
ġaziniñ adın yâd ḳıldılar irteye degin birbirin ḳırdılar çünkim (5) irte oldı gördiler
şemmâs ölmiş ġażbân ölmiş çeri ṣönmiş (6) ayruḳ ṭurmadı çoḳluḳ adem ḳırdılar
mâlların aldılar deyr yıḳdılar (7) mayalıġa mâlla döndiler gitdiler mâlâṭya yaḳın
geldiler varıncaḳ ol (8) yigit destûr aldılar maḳamına gitdiler seyyid muḥammed
ve saʿid aldı bile (9) geldi bîçâre bir oġlancıḳların görüp şâd oldı seyyide çoḳ
(10) duʿalar eyledi seyyidiñ fetḥin şemmâs öldürdügin nâme yazdılar (11)
muḥammed ve saʿid ḫalifeye virdiler oḳuyup şâd oldılar bu ḫaberi (12) şam
vilâyetine bildirdiler anlar da şâdlıḳlar ḳıldılar yine ḫalifeniñ (13) cevâbın aġur
pahâlu ṭonlar birle seyyide virdiler eyitdi hây zinhâr (14) ġafil olmañ eger ḳayṣer
ḥareket idecek olursa baña bildüresin didi
70 b
(1) işde bunlar yimekde içmekde bu yaña çünkim ḳayṣer oġlanların ḥikâyetin (2)
işitdi kendüyi taḥtdan aşaġa atdı feryâd eyledi (3) ṣaçın ṣaḳalın yoldı ḳırḳ gün
ḳara giydi taḥta otur (4) madı kimse yüzin görmedi bir veziri var idi aḳrâṭis adlu
(5) bir ḳızı vardı adına beyża dirlerdi câzuluḳ bilürdü (6) ḳayṣeriñ ḳatına geldi
eydür şâhâ benüm ḳızım ḳaravaşıñdır eydür (7) beni vir ki dir varayın baṭṭalıñ
başın keseyim didi ḳayṣer eyitdi (8) eger öyle idecek olursa ben daḫı oġluma
alam gelinim ola (9) didi şehriñ içinde bir cahud vardı yemliḫâ dirlerdi anı (10)
çaġırdı ṭurdılar tâcir resmine çoḳ armaġanlar virdiler armaġan (11) diyü beyżayı
baṭṭala virdi ulularıñ her birine ḥâllu ḥâlince (12) armaġan virdi kendü bir kârbân
sarayda ḳondı göze (13) dir ki ḳız bir iş başara adem virdi kim vaḳt bir iş duta
(14) sın baña ḫaber idesin ben seni alam gidem diyü ḳul almış idi
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71 a
(1) seyyid daḫı ḳızı gördi gönlüne ġayet ḫoş geldi dâʾim ḳatına (2) çaġırırdı zevḳ
iderdi gice yanunda yatarken seyyide ḳaṣḍ (3) eyledi ḫançer çeküp üstüne geldi
seyyid ṭuydı bir yumruḳ urdı (4) diledi kim öldüre kız seyyidiñ ayaġın düşdi imânı ʿarz eyledi (5) müselmân oldı melʿun yemliḥâ ṭuydı mâlı yerinde ḳodı ḳaçdı (6)
işitdiler bulamadılar ḳırḳ biñ altun kise vardı seyyid ġazilere (7) üleşdirdi yine
şâdlıḳlar eylediler seyyidiñ iki oġlı oldı (8) birisiniñ adı ʿali zeyneb ḥatundan
birisiniñ adı beşir ḳayṣer ḳızı (9) mehperûzdan ṭoġdı bunlar gele şâd ḥurrem oldı
ez-in (10) cânib yemlihâ ḳayṣer ḳatına geldi ḥikâyeti eydürdi meûl oldı (11)
eydür şunuñ gibi maḥbûbe ḳırḳ biñ altun gümiş borcım var imiş (12) virdim
ḳurtuldum didi çoḳ aġladı bunlar bunda tedbirde (13) bu ṭarafda yârenler
oturmışlardı ṭevâbîl bir pîr getürdi içerü girdi
71 b
(1) selâm virdi emir çünkim pîri gördi bildi eyitdi hâ ʿabdurraḥman (2) nicesin
ḫayli zamândır ki ḳatımıza gelmediñ ḳande idiñ didi(3) istanbuldayım didi emir
ʿömer eyitdi ḳayṣerden ne ḫaber didi (4) eydür üç ay taḥtına oturmadı ata
binmedi târyûn geldi şemmâsdan (5) ġazbândan üzre çoḳ aġladı târyûn eyitdi
şâhâ aġlamaġla (6) iş olmaz benüm elüm altında yetmiş biñ kalʿa vardır sekseñ
(7) biñ kişi atlu ṭonlı bu nice ḳalʿa bu nice biñ kişi bile baṭṭal (8) ḳorḳusundan bir
şehirden bir şehre kimse varamaz kârbân yürimez (9) vilâyet ḳızıllıḳ bir oġlan
çıḳdı mesiḥiñ yüzi ṣuyı yire (10) dökdi ne buyurırsıñ bize ne ögüt virirsiñ nice
idelüm (11) buyurırsuñ ʿemir virsevüz bir iş uçsun tutavuz dâdumuz (12)
baṭṭaldan alavuz didi ḳayṣer eyitdi ḳorḳarım ? ḫalifeleri (13) birle bunlar rûmı
tamâmet at ayaġı altında ḳoyalar didi
72 a
(1) âliyün çünkim bu sözi işitdi ḳayṣer ḳaḳdı yigirmi biñ eri aşaġa (2) yuḳaru
ṣaldı kim baṭṭal ala getüre iki bini müselmân depelemişler (3) her kim
öldürürlerse berüsünde ağaçlar diküpdir aña aṣarlar (4) bunları diyü geldim size
ḫaber getürdüm seyyid rûma ʿazm ḳılınca ḳapuda (5) ele gire didi seyyid ol
ḫaberleri işitdi ol gice ṭonların deġiştirdi (6) tevekkülallâh ḳıldı ʿaşḳar süvâr oldı
ʿazm rûm ḳıldı ḥikâyet (7) ʿazm rûm ol gice gitdi irtesi şemmâs deyrine geldi
âḥvâli (8) şemmâsa ḫaber virdi şemmâs eydür müşkildir yaluñuz varma yine (9)
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dön didi seyyid eyitdi çâre yoḳdır eline varsam gerekdir (10) didi niʿmet
getürdiler yediler ṣabaḥ oldı namâz ḳıldılar seyyid atına (11) bindi revâne oldı
bir günden ṣoñra deyre çıka geldi ol (12) aġaçları gördi kim başlar aṣılmış
ḳurumış kimisi tâze seyyidiñ (13) özi acıdı ilerü geldi köşkiñ ḳapusına ḳulaḳ urdı
72 b
(1) diñledi gördi bir kişi çıḳar seyyidi gördi silâḥıyla ayaġa (2) düşdi seyyid naẓar
eyledi gördi kim muḥammed bin felâhdır seyyid eydür (3) neylersin bunda eyitdi
ḫudâvende işbu melʿun işitdim ki müselmânlara (4) cezâ ḳılurmış geldüm kimse
yoġidi seni anlar ṣandım didi nâgâh (5) dehyân aliyünüñ atası çıḳageldi eydür
hây sizler kimsiz (6) ne ḳavimsiz didi seyyid eydür hele siz kimsiz didi dehyân
(7) kendüyi eydürdi seyyid diledi kim ḥamle ḳıla muḥammed dilek eyledi (8)
kendü ḳarşu yüridi bir süñü urdı aḳdardı aliyün kâfir (9) çıḳageldi atasın şol
ḥâlde gördi muḥammede bir gürz urdı (10) ḳalḳan ṭutmadı ketfine ṭoḳundı yıḳıldı
seyyid ḥamle ḳıldı bir (11) gürz daḫı seyyide urdı menʿ eyledi çekdi gürzin aldı
(12) bir ḍarb urdı atından yıḳdı ol ṭurınca ṣıçradı sinesine (13) çöḳdi ṣaḳalına
yapışdı kendüyi bildürdi tîz imân getür
73 a
(1) müselmân ol didi yoḫsa sen bilürsin didi seyyid gördi kim kabul deġil (2)
başın gövdesinden cüdâ ḳıldı dehyân ṭurdı ḳılıç geçdi ḳarşu (3) yürüdi seyyid
çaldı tıġ-ı ḍaḥḥâk ḳarşu bıraḳdı ḳılıç pâre pâre (4) oldı seyyid ḳılıç urdı dehyân
iki pâre oldı muḥammed geldi (5) başın kesdi seyyid buyurdı ol aġaçlara aṣa
ḳodılar oldı kim (6) çıḳageldi bir kezden ḥamle ḳıldı ḳatı ceng oldı nâgâh toz (7)
belürdi toz içinde islâm sancaġı ṭarsus begleri ḥüseyin bin ʿali (8) çıḳageldi
belisinde naṣr ḥubbâb ve ʿali bin ḥişâm ṭarsûs yigitleri (9) ḥamle ḳıldılar yigirmi
biñ kâfir çerisi ḳırdılar yaġmâladılar (10) geldiler seyyidiñ ayaġına düşdiler
seyyid birle görişdiler köşke (11) geldiler on ḳapu buldılar içinden müselmanları
ḫalâs itdiler çoḳlıḳ (12) mâl daḫı buldılar aldılar köşki oda yaḳdılar ol aġaçlardan
(13) başları indirdiler namâzların ḳıldılar andan döndiler ṭarsûsa
73 b
(1) gitdiler muḥammed bin felâhı mâlaṭyaya gönderdiler şol yere erdiler kim
mihriyâyil (2) ḳızın aldılardı anda gelincek muḥammed aġladı eyitdi ey pehlûvân
(3) her zamân ki buraya gelem ʿâşıḳ olurum mihriyâyiliñ ḳızı öldi (4) sen bâkî ol
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bir gün bu ṭarafda şikâra geldim iş bu yoldan dört atlu (5) çıḳageldi birine gözüm
ṭuş oldı gördüm ḳız imiş ʿaḳlum (6) başımdan gitmiş ben kendü özüme geldim
ayruḳ bilmezem (7) kimün nesidir ol vaḳtden berü gice gündüz gözüme uyḳu
gelmez didi (8) bunlar bu sözdeyken dört atlu çıḳageldi birüsü ilerü yüridi
muḥammede (9) bir süñü urdı atından yabana atdı seyyid ḳaḳdı ilerü yürüdi (10)
muḥammed eydür kimsin benüm yaḥya bin efşânım sünî

müselmânım sen

kimsin (11) didi seyyid kendüyi bildirdi yaḥya atından aşaġa indi seyyidiñ (12)
ayaġına düşdi eydür yâ pehlûvân seniñ ʿâşıḳlarındañum maʿzur (13) vir gerek
bilemedim didi birbirleriyle görüşdi eyitdi iş bunlar kim görür misin
74 a
(1) benüm ḥalayıḳlarımdır geçginciyim her-gâh-ı nişimen biñ evimiz vardır (2)
ḳamumız sünîlerüz didi muḥammed ḫalayıḳlara naẓar ḳıldı seyyide eyitdi (3) ey
pehlûvân gördüġüm bunlar degüldir didi seyyid yaḥyaya eydürdi

(4)

muḥammediñ ḥalin yaḥya eydür ḫudâvenda bunlar ṣalıḳ virdügin ḳulunıñ (5)
ḳızıdır didi seyyid evine iletdi ol ṭaġ üstünde yaylaḳ ḫoş (6) ṣovuḳ ṣular çayırlar
yaḥya ḳonuḳluḳ eyledi ḳızı getürdi muḥammede ʿarz (7) eyledi ḳızı muḥammede
virdi seyyid yedi gün anda ṭurdı muḥammed anda (8) ḳodı kendüsi mâlaṭyaya
geldi müʾminler ḳarşuladı ʿizzet (9) itdiler ṭoylar ḳıldılar andan yaḥyayı ḫalifeye
gönderdiler ḫalife (10) daḫı ʿizzet eyledi ḫilʿatlar virdi dilbâzlıḳ idüp yine
gönderdi (11) ez-in cânib çünkü ḳayṣer aliyün ve dehyân öldügi ḫaberi (12) işitdi
kendüzinden geçdi içine ḳorḳu düşdi seyyide bir nâme viridi (13) bir iki pâre
şehriñ ḥaṣılın saña diyü otur ayruḳ bu ṭarafa gelme diyü
74 b
(1) zirâ seyyid ḳorḳusundan kimse ṭaşra çıḳmazdı rûm vilâyet (2) ḳazlıḳ oldı yedi
yıl kimse ekin ekmezdi çünkim seyyid nâme geldi seyyid (3) daḫı râzı oldı uşda
bir zaman böyle ḳaldı ḳayṣer ḫarac (4) virir armaġan diyü virdi seyyid daḫı ol
birḳaç şehriñ (5) ḫaracın ḥasılın alup müselmânlara üleşdirdi bir gün yârenler
(6) seyyid ḳatında oturmuşlardı iki yigit içerü girdi seyyid öñünde (7) yüz yere
urdılar aġladılar seyyid ṣordı kim ḥaliñüz nedir niçün (8) aġlarsız ol yiġitler
eyitdiler biz ḳarındaşlaruz şehr-i iskenderunda (9) ehl-i kelâmullâh okuruz
atamuz öldi biz maʿṣûm ḳaldıḳ çoḳ mâl (10) ḳaldı atamuz ʿemmümizi vaṣi dikdi
ol mâlın cemʿ eyledi (11) şimdi bize mâl gerek oldı virmez dürlü dürlü bahâneler
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(12) eyler imdi sizden yek ṭayanacaḳ kimsemüz yoḳdır meded eyle (13) didiler
aġlaşdılar seyyidiñ özi güyendi tîz bir nâme yazdılar
75 a
(1) şehriñ ḥâkimine ki bu iki civânıñ ʿemmüsinden ḥaḳların aluviresin (2) bunlara
ẓulm olmaya yine baña gelmelü olmaya yoḥsa sen bilürsin diyü bunlara (3) bir
nâme virdiler oḳudılar ḥâkim buyurdı mâlların virdiler (4) birḳaç gün bunun
üstünden geçdi bir gün ġavġa eylediler bir pünhân urdılar (5) bir adem ḳaṣd itdi
diyü ikisin daḫı ṭutdılar zindâna ḳoydılar zindânıñ (6) kilidin ḳırup ḳaçdılar
mâlaṭyaya gelürken bir yerde yatdılar meġer yaḳınında (7) kâfir şehri vardı
adına aḳlimyân dirlerdi pâdşâhına ḳatyûn

(8) dirlerdi birḳaç kâfir üstlerine

yetişdi muḥammedî diyü tanıdılar (9) ḳatyûna getürdiler buyurdı zindâna
ḳoydılar bir ay zindânda (10) yatdılar bir gün ḳatyûnun bir ḳızı zindâna geldi
teferrüc etmege (11) ḳâsımı gördi ʿâşıḳ oldı dine daʿvet eyledi çoḳ şiveler (12)
eyledi ḳâsım azdırdı dininden çıḳardı ikisi daḫı kâfir oldılar (13) bu ḫaberi
ḳatyûna bildürdiler vardı ḳızın ḳâsıma virdi bir ḳardaşı
75 b
(1) daḫı ḫoş ṭutdı adı manṣûr idi anı daḫı azdırdı (2) bir gün ḳaytûr ḳatında
oturuken seyyidiñ erligin söyledilerdi (3) ḳatyûn çoḳ şikâyetler eyledi seyyidden
ḳâsım ve manṣûr eyitdiler (4) eger varup biz baṭṭalı öldürürsez didiler ḳatyûn (5)
çoḳluḳ nesne adadı bunlar daḫı ṭonların deġiştirdiler seyyide geldiler (6) duʿalar
ḳılup nâmeni ṭutmadı didiler şikâyet ḳıldılar seyyid ḳakdı tîz (7) ʿaşḳara süvâr
oldı ʿazm iskenderun ḳıldı çünkim aña yaḳın (8) bir araya geldiler bir yerde
ḳondılar seyyid yatdı uyudı ḳâsım ve manṣûr (9) ṭurdılar seyyide ḳıyamadılar
ʿaşḳarı aldılar ḳatyûna iletdiler uş fâlân (10) yere getürdik didiler çeri vir
ṭutsunlar didi ḳatyûn şâd (11) oldı leşker yetdiler seyyidiñ üstüne geldiler ez-in
cânib çünkim (12) leşkerler seyyidi ġalabalıḳdan uyandı gördi kim leşker ortaya
almışlar (13) atın ṭonların aldı leşkeri bir bir yana urdı elli altmış kâfir depeledi
76 a
(1) kâfirler oḳ serpdiler ḫayli zaḫm urdılar ḳan çoḳ aḳdı seyyid sust (2) oldı
kemend atdılar ṭutup ḳatyun ḳatına geldiler ḳatyun seyyidiñ (3) cemâlin kemâlin
teferrüc eyledi ḥayrân ḳaldı eydür ḫayf ki seniñ gibi (4) ola gel benüm dinüme
gir seni ḫoş ṭutayım ḳızum saña vireyüm (5) didi seyyid eydür çoḳ söyleme ḥaḳ
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ṭeʿala şöyle buyurdı ki gerek rûm (6) tamâm müselmânlıḳ ḳılam didi ḳatyûn geldi
tîz bunı (7) öldüriñ rûmdan başı kesilsün didi bir veziri vardı (8) ḥame adlu eyitdi
bunı sen ḳayṣere vir nice gerekse itsün (9) didi anuñ ḳatı düşmânıdır oġlanların
öldüridir ve hem (10) bunuñ yârenleri çoḳdır hep aġyârdır belki saña ziyân (11)
degürler didi hem öyle itdiler tîz ḳayṣere nâme yazdılar virdiler (12) hikâyeti
bildirdiler seyyidi zindâna ḳoydılar bir gice ḳatyûn peygamberi (13) düşünde
gördi ḳıyâmet ḳopmış payġamberler evliyâlar ḫazret-i
76 b
(1) resûlden şefâʿat isterler ḳatyûn daḫı gelür peygamber şefâ (2) ʿat isteye
ḳorlar resûl ṣalllâhu ʿaleyhi vessellem eydür yâ ḳatyûn (3) benüm oġlum seyyid
baṭṭalı tîz ḳapudan çıḳar elinde müselmân ol tâ kim (4) seniñ başına gelecektir
saña şefâʿat ḳılam didi ḳaṭyûn (5) ditredi manṣûr daḫı düşünde gördi anladı
imân getürdi (6) ṭurdı seyyide geldi bendden çıḳardı ayaġına düşdi çoḳ ʿözürler
(7) diledi resûl gördügin şerḥ eyledi seyyid manṣûra nevâht ḳıldı (8) ḳaderimiz
olacaḳ vardır didi aldı ḳaṭyûnuñ sarayına götürdi (9) kemend berḳiddiler yuḳaru
çıḳdılar seyyid gördi ḳaṭyûn oturırlar (10) göz fikirde came mübeddel hub gibi
üstünde hemân oldı kim indi (11) çünkim kaşıñı seyyide ḳaldırdı aşaġa naẓar
eyledi ḳaṭyûn baş (12) yuḳaru ḳaldırdı küffet beyaza yere ser ey pehlûvân
seyyid baṭṭal ġazi (13) gel beni küfrden ḫalâs eyle didi seyyid çünkim bir ḫaber
işitdi aşaġa
77 a
(1) indi ḳaṭyûn seyyidiñ ayaġına düşdi imân ʿarz ḳıldı müselmân (2) oldı manṣûr
şâd ḥurrem oldı beglerin ḳulların ḳamusı (3) müselmân oldılar şehr ḫaber oldı
dükkeli bir aġuzdan müselmân (4) oldılar seyyid ḳaṭyûn ve begleri aldı çoḳluḳ
ḳulla birle mâlâtyaya (5) geldi aṣḥâb ḳarşu geldi seyyid ḳaṭyûn birle görüşdiler
ṭoylar itdiler (6) şâdlıḳlar eylediler seyyidiñ bu fetḥin daḫı yazdılar ḫalifeye (7)
bildirdiler ḫalife daḫı aġur pahâlu ṭonlar seyyide ve ḳaṭyûna virdiler (8) taḥsîn
nâme ile ḳaṭyûn daḫı cuyı ferâkib ḳatında bir şehr (9) bünyâd eyledi adını
ḳayṭûrâbâd ḳodılar kendü ḳavmin anda (10) geçirdi ḳaṭyûn ḳavmiyle mügannim
oldılar ḳayṣer daḫı bu ḫaberi işitdi (11) ciġeri kebâb oldı aṣlı rûm dükkelisi
seyyid ḳorḳusundan bîçâre (12) ve fevâranda ḳaldılar ḳaç gün böyle ḳaldı ez-in
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cânib râviler (13) şöyle rivâyet iderler ki bir gün seyyid ḥażret kendü evinde
oturmış
77 b
(1) önüne taʿâm getürdiler ṣundı bir loḳma aldı aġzına alındı yine elinden (2)
düşdi seyyid ʿacaba ḳıldı ḫatununa eyitdi ʿacayibdir eger müselmânlardan (3)
bir muʿteber kişi evlâdı resûlden esir didi bunlar (4) bu sözdeyken ṭevâbîl bir pîr
kişi alup içerü girdi gök ṭonlar geyerdi (5) geldi seyyide selâm verdi duʿâ ḳılup
ṭurdı seyyid buna ṣordı kim (6) ne kişisin eyitdi ey pehlûvân-ı ʿâlem bir cehûd
kişiyim yetmiş yıldır kim (7) ticâret iderim bir şehr vardır adına şâmliyye dirler ol
(8) şehr sâm süvâr bünyâd eydürür iddirir bir pâdşâhı vardır adına (9) firdevs
şâh dirler cehûdlar ki vardır ḳamusunıñ ve ehl-i (10) nusâranıñ ḫalifesidir yâvuz
it ḥarap melʿundır her müselmân ki (11) eline girer ṭutar gündüz ṭaş ṭaşıdır gice
demürler ḥendeḳ (12) ḳapu anda vardır çoḳ ḳumaş iletdim aldı pahâsın (13)
vermedi ḳıymet taşım vardı kimse ḳıymet yetüremezdi ve bir ḳızı var
78 a
(1) varmış ol geldi ṭaşı görmege hemân kim yüzin gördüm ʿâşıḳ (2) oldım üç
yıldır kim anda olurdum yılda bir kez yüzin görürdüm (3) yılda bir kez ol ḳız ṭaşra
çıḳar dervişlere ṣadaḳa üleşdirir şol (4) bir kez görmege razı ve kanaʿat ḳıldım
ṭurdum ol maḫpuslar ḳatına (5) vardım bir pîr gördüm ḥâlim ʿarz ḳıldım ol eyitdi
ben saña çâre (6) eydeyüm eger tutarsan didi ben eyitdim buyrundur eyitdi
işbundan (7) turġil şâm haddına varġil anda bir şehir vardır adına mâlâṭya (8)
dirler anda bir er vardır seyyid baṭṭal ġazi dirler saña nâme virelüm (9) ilet bizim
daḫı senin daḫı ḥâlin ʿarz eyle ol bunda gelür hem âl-i resûlden (10) bir kişi
dutsaḳdır yetmiş yıldır câh içinde yüzüne gün ṭoḳınmaz (11) daḫı iki kişi hapisdir
birisi ebû bekir ṣıddıḳ oġlanlarındandır (12) birisi ʿömer rażıyullâhun
oġlanlarındandır didi bunı virmek (13) diledi yine fırṣat bulamadı işbudır ki
geldim didi ol müʾminleriñ
78 b
(1) ḥâlin bildirdim ve daḫı ḳırḳ biñ altunum vardır gizledim ol daḫı (2) yoluna
feda olsun ben daḫı müselmân olayın didi (3) şol şartla kim ḳızı baña viresin didi
seyyid ḳabul eyledi buyurdı ʿaşḳarı (4) eyerlediler bindi ʿazm maġrib ḳıldı birḳaç
günden ṣoñra bir meşe (5) yetişdiler içinde ḳondılar bıñar ḳatında taʿâm yediler
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meşeden bir arslan (6) heybetle çıḳageldi bir kez seyyide naẓar eyledi girü
döndi bir zamandan (7) soñra girü geldi başında bir ṭas ṭaġ yemişleri seyyide
selâm virdi (8) eyitdi buracıġıñ yemişi budır didi yemişler yediler arṣlan ḫayrân
ḳıldı (9) arslanıñ bu ḥareketine seyyid ʿaşḳarı ʿısmarladı şîr daḫı ḳabul eyledi
(10) eyerin uyanın bir aġaca ḳodılar ʿaşḳarı arslan aldı gitdi seyyid (11) deñiz
kenârına geldiler gördiler bir gemi içinde tâcirler giderler seyyid daḫı bindiler
(12) revâne oldılar bir cezireyede çıḳdılar gemiciler tâcirler gitdi câhudla ḳaldı
(13) nâgâh bir ʿifrit şekilde silâh üstünde çıḳageldi ʿaḳabince bir daḫı seyyid
ṣordı kim
79 a
(1) kimsin ol şaḥs eyitdi ben sincârım firdevsiñ pehlûvânıyım mâlâṭyadan (2)
yaña giderim ki baṭṭalı bulam seyyid eyitdi nidersin sincâr eyitdi firdevs (3)
düşünde baṭṭalı görür boġazın ṭutar eydür tîz müselmân ol yoḫsa (4) sen bilürsin
birḳaç gice girer cân acır baña ḥükm eydür kim ḳızım saña vireyüm (5) eger
baṭṭal öldürüp bu diyardan şerrin emin ḳılursañ didi şimdi (6) anı isteyü giderüm
didi eyitdi ḳayṣer beni firdevse viridi baṭṭalıñ (7) elinden ʿâciz ḳaldum diyü andan
bir dem istedi sincâr eyitdi sen anı (8) gördi kim nice kişidir pehlûvânlıḳ nicedir
seyyid eydür gördüm tamâm erdir (9) hiç kimse muḳâbil olmaz ben bedel
olmadım sen ḳande sincâr (10) geldi eydür sen kimsin kim benüm muḳadderim
yaparsın seyyid eyitdi sen (11) begenmedün mi berü gel ṣınaşalum didi sincâr
ġażaba geldi seyyidi (12) ṭutdı nice kim ḳuvvet ḳıldı yerinden ayırmadı nöbet
seyyide degdi (13) bir kez naʿra urdı getürdi sincârı yere urdı sinesine çıḳdı (14)
ḥançeri boġazında ḳodı sincâr gözin açdı gördi kim ḥâl ayruḳsı
79 b
(1) olmuş seyyid baṭṭal ġazi eyitdi tîz imân-ı ʿarz ḳıl yoḥsa cânıñı alurım (2) didi
laʿin dâd ḳıldı başın kesdi ol birisi geldi seyyidiñ ayaġına (3) düşdi eyitdi şâhâ
şehr-i baġdâddanum müselmân oġlı müselmânım (4) didi adım saʿîd esir
oldumdı yine imân-ı ʿarza ḳıldı seyyid (5) sincârıñ ṭonlarıñ giydi anuñ ṣûretine
girdi andan gitdiler (6) bir haftadan soñra cezireye yetişdiler tâcir eyitdi işbudır
şamliye (7) didi bunda yedi pâre şehr vardır üç yüz altmış pâre (8) ḳalʿa vardır
biñ beş yüz pâre köy vardır dükkelisi yahûdilerdir (9) didi ḳamusı ulusı
firdevsindir didi seyyid saʿîdi ilerü oḳudı (10) and virdi kim dazın ṣaḳlaya eyitdi
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tîz imdi sen iriş firdevse (11) muştula ki sincâr yolda baṭṭalı öldürmiş başın uş
alup geliyor digil (12) didi saʿîd revâne oldı geldi firdevse ḫaber verdi tîz (13)
saʿîde ḥilʿat buyurdı şehr ṭonatdılar şâdlıḳlar eylediler (14) begler ḳarşu geldiler
seyyid firdevsle berâber geldi yüz yere urdı
80 a
(1) sincârıñ başın anın önüñe yuvarladı sincâra firdevs eyitdi (2) niçün yüzüñi
nikâb ṭutarsın seyyid eyitdi ol vaḳt kim baṭṭala (3) bulaşdım ḳarşudan yüzümi
urdı seyyidi aldılar sincârıñ (4) odasına iletdiler ḳondurdılar üç gün anda ṭurdılar
ṭoylar (5) eyler firdevs ḥalvet eyledi seyyidi daʿvet ḳıldı eydür yâ sincâr (6) nice
idelüm ne tedbir ḳılursun işde düşmân emîn oldım (7) benüm maḳṣudum oldır
kim şâm vilâyetine çıḳam ol vilâyeti (8) ḳayṣer çıḳmadan andan öñden ben żabṭ
idem didi seyyid dört (9) yaña baḳdı gördi kim ġalabalıḳdır ḫalvet degildir eyitdi
şâhâ baṭṭal (10) birle bulışıcaḳ baña birḳaç ḫaber eyitdi buyur ḥâlün olsun fi’lḥâl
(11) ḫalvet ḳıldılar seyyid ilerü yüridi yüzünden nikâb getürdi berü (12) yüzüme
baḳ didi firdevs naẓar ḳıldı ḥayrân ḳıldı eydür kimsin ben baṭṭal (13) ġazi geldim
ki seni müselmân idem nice vaḳt seni düşümde
80 b
(1) daʿvet eyledim müselmân olmadıñ şimdi geldim müselmân ol yoḫsa (2) sen
bilürsin başını gövdeñ sincârıñ başıdır didi (3) bu ḫaberi işidicek serâser oldı
eydür ölürsem bu kelimeleri dimem didi (4) diledi kim çaġıra seyyid firdevsin
saḳalına yapışdı çekdi taḥtından (5) ayurdı başın kesdi nâgâh taḥt altından bir
oġlan çıkdı (6) geldi seyyidiñ ayaġına düşdi eydür ben peygamberimi düşümde
gördim (7) müselmân oldım baña eyitdi gelen baṭṭaldır sincâr degildir firdevsi (8)
öldürürse gerekdir sen var aña yâr ol bu ulu ġazada bulun didi barmak (9)
getürdi müselmân oldı eyitdi benim adım vâhiddir didi seyyid eyitdi (10) tîz imdi
ol elli kişi ḳande dutsaḳdır eyitgil firdevs düş (11) ḳorḳulı gerek bunları ḳurbân
ider digil al gel didi saʿîd daḫı (12) bilesince virdi geldiler bu iki müselmânları
aldılar geldiler bunlar (13) aġlaşurlar feryâd iderler diriġa kâfiristânda ḳaldık diyü
81 a
(1) aldılar saraya geldiler seyyid buyurdı ellerin çözdiler bunlar naẓar ḳıldı (2)
seyyidi gördiler gelüp ayaġına düşdiler seyyid baṭṭal ġazi benüm didi (3) şâd
oldılar silahlandılar seyyid eyitdi kim di imdi şol (4) begleri birer birer oḳu
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gelsünler eyitdi ki şâh sizden tedbir ister diyü (5) aldı getürdi seyyid firdevsi
gösterdi dinine daʿvet eyledi (6) gelmedi başların kesdi on bellü beg vardı diledi
yine (7) buyurdı elli dutsaḳlardan getürdi ellerin çözdiler silâh (8) landılar beş biñ
esiri irteye degin ḫalâs eylediler (9) ḳamusı ṭonandılar demür içinde ġarḳ oldılar
ṣabaḥ saray (10) ṭamına çıḳdı âvâzıyla eżân oḳudılar irte namâzın oḳudı (11)
ḫalâyıḳ işitdiler hây nedir diyü evlerinden ṭaşra çıḳdılar gördiler (12) firdevsiñ
başı on adı bellü begleriñ başları kesilmiş (13) seyyid biñ kişi birle ḳatmışlar
şehürlü anı görürdi birbirine doḳundı
81 b
(1) seyyid irte namâzından fariġ oldı âvâzıyla çaġırdı kim benüm seyyid baṭṭal
ġazi (2) uş firdevsi öldürdüm begleriyle beş biñ kişi esir olmışlardı ḫalaṣ (3)
eyledim siz daḫı imân getürün ḳurtuluñ yoḫsa depelerüm dükkelüñüzi (4)
oġluñuzı ḳaruñuzı esîr iderüm didi şehr ḳavm çünkim bu ḫaberi (5) işitdiler
seyyid buyurdı ḳapu açdılar çıḳdılar ḳılıç (6) yürütdiler bir gün bir gice ḳırdılar
şehr ḳavm âmân dilediler beş biñ kişi (7) esîr getürdiler seyyid bunlarıñ ḳamusı
dine daʿvet eyledi müselmân (8) oldılar yedi gündüz gice şehr tamâm düzdiler
müselmân itdiler seyyid taḥta (9) geçdi oturdı buyurdı deyri yıḳdılar ḥarâb itdiler
yerlerin (10) mescidler yapdılar tîz namâz ḳıldılar andan soñra dek eyitdi bunda
(11) ḥapisde evlâd-ı resûlden kimse varmış eydiñ ḳandedir didi (12) vâhid ilerü
geldi eydür taḥt altındadır didi taḥtı getürdiler (13) demür pencere açıldı seyyid
içerü girdi on dört ayaḳ nerdubân
82 a
(1) aşaġa indi gördi bir pîr-i mübârek aḳ ṣaḳallu ṣaḳalu (2) gögsine inmiş ol
ḳuyuda sankim çeraġ yanar yüzi nûrından misk (3) ʿanber ḳoḳusından adamın
dimaġı muʿaṭṭar olurdı raḥle (4) musḥaf önünde ṭurır çünkim seyyidi gördi şâd
oldı safa (5) geldin seyyid baṭṭal ġazi bu gice ceddim resûl ḥażretin düşümde
(6) gördim baña ḫaber virdi kim seyyid seniñ ḳatına gelür didi seni hapisden (7)
çıḳarır didi ol daḫı seyyidiñ gözlerinden öpdi eyitdi (8) yedi yaşımda idim ki
giriftâr oldım uş yetmiş yıldır ḳuyudayım (9) didi seyyid elin ṭutdı ḳapudan
çıḳardı adı ʿâsımdı eyitdi (10) iki kişi daḫı maḥpusdır biri ebu bekir
oġlanlarından ʿafv adlu (11) biri ʿömer neslinden ebu ṭâhir adlu birüdür anlar
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çıḳardılar (12) ḥamama iletdiler ikisi daḫı ʿâsıma vezir itdiler cumʿa mescidi (13)
tamâm oldı ʿâsım ve ṭâhir ve ʿavf mescide geldiler seyyid ḫaṭim
82 b
(1) oḳudı namâz ḳıldılar fariġ oldılar her yeñi maḳâmlu maḳâmına (2) gönderdi
nâgâh ġulġula peydâ oldı ebu’l muḥsin şâh rivâ (3) yet ḳılur eydür kim firdevsiñ
bir oġlı vardı câlûd adlu (4) bir daḫı köyküsi vardı hârût adlu meġer anlar
işitmişler (5) baṭṭal gelüp firdevsi öldürdügin üç yüz biñ câhûd (6) cemʿ idüp
erişdi çünkim vilâyet işitdiler ürküp şehre (7) geldiler şehr muḥkem şehirdi burç
yarusın berkitdiler ṭurdılar (8) üç yüz biñ leşker gelüp şehr ortaya alup ḳondılar
ol (9) gice seyyid çıḳup şeb-i ḥûn ḳıldı irteye degin cahudlar birbirin (10) ḳırdı
çünkim irte oldı gördiler hiç yabana yoḳ kendüler (11) birbirin ḳırmışlar on adam
eyitdiler baṭṭal ʿayyar kişidir gör ki (12) bize ne ḳıldı didiler câlûd buyurdı çeri at
bindiler ṣaflar (13) baġladılar ṭurdılar câlud meydâna girdi çaġırdı kim ey baṭṭalı
ʿayyar
83 a
(1) lıġa cihânı ḫarâba virdiñ erseñ meydâna gel saña erlik (2) nice olur
göstereyüm didi seyyid ʿâsımı beş biñ erle ḥiṣarda (3) ḳodı bâḳısın alup ṭaşra
çıḳdı atın depdi câlûda beraber (4) geldi câlûd eydür kimsin ne kişisin eyitdi
benüm baṭṭal ġazi (5) firdevsin başın kesdim didi câlûd âh eyledi elindeki (6)
süñüyi ḥavâle ḳıldı seyyid ḳarşu vardı süñüyi aṣıldı çeḳdi (7) elinden aldı câlûd
geldi kim geçe süñüyle şöyle ḳaḳıdı kim (8) at ṣaġrısından yıḳıldı ṣıçradı aşaġa
indi ol ṭurıgelince (9) ṣaḳalına yapışdı dine daʿvet eyledi gördi kim ḳabulin (10)
yoḳ başın kesdi hârût feryâd eyledi leşker cümle ḥamle (11) ḳıldılar seyyid naʿra
urdı leşkeri birbirine bıraḳdılar ceng içinde (12) hârût uġradı birḳaç ḥamle ḳıldı
ḫaṭa geçdi cengi iderken (13) hârûtun öñinden gidivirdi zebûnluḳ gösterdi cemʿi
ʿâlem
83 b
(1) yuḳarudan aşaġadan göz iderlerdi hârût naʿra urdı (2) eydür ey baṭṭal ḳande
ḳaçarsın benüm elümden yaʿni seni ḳor mıyım (3) ki ḳaçarsın ḳurtulasın başını
kesince senin şerrini bu vilâyetden defʿ (4) itmeyince didi atın sürdi ardınca tâ
şuna degin kim aġaç (5) arasına girdi hârût yetişdi bire ʿayyar rûmda adam yoḳ
mıdır (6) bu maġribi sen ne ṣandıñ rûmi mi ṣandın gör ki saña neler idem (7)
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didi ol yaḳın geldiġi saʿat dönegeldi taʿn-ı nize (8) şöyle urdı kim hârût bir adım
bir at ṣaġrısından gerüsüne (9) yıḳıldı başın kesdi hârûtun ṭonların giydi kendü
bindügi (10) atı bu meşe hârûtıñ başın aṣa ḳodı şol ḳadar yere degdi (11) başını
kimse görüp bilmeye diyü meşeden çıḳageldi müselmânlar (12) gördiler ki hârût
geldi seyyidiñ başın kesmiş feryâd figân (13) eylediler eyitdiler ey diriġa baṭṭal
diyü aġlaşdılar küffâr
84 a
(1) şâdlıḳlar ḳıldılar hây ne buyurırsın nâr-ı nûr bize şunıñ gibi furṣat (2) virdi
ṭurın ḥiṣara yürüyelüm didiler seyyid ben baṭṭal (3) birle çoḳ çalışdım varıñ şehr
ortaya aluñ ḳoman ki muḥammedîler (4) çıḳalar ḳaçalar didi ben biraz yatayum
didi hem öyle itdiler seyyid yatdı (5) dün buçuġı geçdi ṭurıgeldiler gördi iki oġlan
otururlar (6) bunları ilerü oḳudı eydür benüm baṭṭal ġazi hârût öldürdim (7) tîz siz
daḫı müselmân oluñ yoḫsa siz bilürsiz didi bunlar geldiler (8) seyyidin ayaġına
düşdiler eyitdiler biz müslümânlaruz şâm vilâyetinden (9) buraya geldük esîr
olduk atalarımızı ḳırdılar bizi oġlan (10) diyü ḳırmadılar barmaḳ getürüp imân-ı
ʿarz ḳıldılar seyyid eyitdi (11) tîz hârûtun küçi ḳarındaşı adı tâlût oḳudılar (12)
geldi içerü girdi cân başına ṣıçradı seyyid eyitdi benüm baṭṭal (13) ġazi hârût
öldürdim diyü söyledi imdi sen daḫı müselmân ol
84 b
(1) yoḥsa seni daḫı öldürürüm didi tâlût diledi kim çaġıra (2) ṣıçradı boġazına
yapışdı başını kesdi bir bir beglerin ḳırdı (3) dün içinde diledi ol oġlan ḥiṣara
geldi (4) ḥiṣar ḳapusında gülbañ ḳıldı ʿâsım seyyidiñ âvâzın işitdi (5) ḳapuyı açdı
seyyidi içerü ḳoydılar şâdlıḳlar ḳıldılar ʿâsım (6) ve ʿibrahim eyitdiler ey pehlûvân
ḳaçan kim ol başı biz gördik (7) ödümiz ṣıda yazdı didiler seyyid eyitdi erlik on
(8) dır ṭoḳuzı hiledir didi çünkim ṣabaḥ oldı (9) şehr içinde neḳḳareler dögildi
seyyid ṭaşra çıḳdı bir naʿra urdı (10) bülendvâr çaġırdı kim benüm seyyid baṭṭal
ġazi kâfire ḳattal (11) hârût öldürdim siz daḫı imâ-ı ʿarza ḳılun müselmân (12)
oluñ yoḫsa dükkelinizi ḳırarın didi ol âvâzı işitdiler (13) feryâd eylediler
çadırlarına segirtdiler begleriñ bulamadılar
85 a
(1) ayruḳ ṭayanamadılar yüz ḳaçmaġa ṭutdılar gemileri deñiz kenârında (2) ḫażır
idi gemilere geldiler kim gireler ḳaçalar nâgâh ḥıżır peygamber çıḳa (3) geldi
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eydür yâ ḳavm niçün ḳaçarsız eyitdiler baṭṭal bizi ḳırdı (4) begümizi depeledi
didiler ḥıżır eyitdi anıñ dini ḥaḳdır gerçek (5) dindir varıñ aña muṭîʿ olıñ didi
bunlar eyitdiler (6) ʿisa ölüyi diri ḳılurdı musa nice muʿcizeler gösterdi (7) biz aña
iḳrar getürdik bundan ne gördik kim varalım (8) dinimizi terk idelüm didiler
ḥażret eyitdi siz buña (9) eydüñ ölüyi diri ḳıl biz saña ikrâr idelim diyiñ (10) didi
çünkim bu sözi işitdiler bir kezden döndiler seyyide geldiler (11) eyitdiler yâ
pehlûvân bizi niçün öldürirsin seyyid eyitdi imân (12) getüriñ ḫalâs olıñ didi
bunlar eyitdiler dilersen ki (13) saña muṭîʿ olarız senin ḳatıñda bir sözümüz
vardır ḳabul
85 b
(1) it didiler seyyid eyitdi siz ne istersiz ölüyi diri ḳıl tâ kim (2) biz saña muṭîʿ
olalım ve senin dinüñe uyarız didiler hemân kim seyyid ḥaberleri (3) işitdiler
duruñ imdi benüm daḫı ulularım vardır varayım (4) göreyim meşveret ideyim
didi sürdi ʿâṣım ḳatına geldi eyitdi (5) hiç adam var mıdır ölüyi diri ḳılur eyitdi
belî ilyâs peyġamber ḳatında (6) bir duʿa vardır kim ki oḳursa ölü diri olur didi
seyyid (7) eyitdi ḳande ola gerek ʿâsım eyitdi şol ṭaġ ki deñiz ortasında (8)
görünür ilyâs ve ḥıżır peyġamber andadır ḳırḳ gün oruç tutup (9) andan soñra
murâdıñ ḥaṣıl didi seyyid ol küffâr leşkerine (10) eyitdi ḳırḳ gün siz daḫı mühlet
virüñ allâhdan ḥâcet dileyeyüm (11) ḥâcetüm revâ eyleye inşallâh didi bir
zevraḳa bindi ol (12) ṭaġa geldi bir cezire gördi uçmaġa beñzer ġararlar ṣular
(13) şekere beñzer dükkelisi yeşil ṭaġıñ üstüne geldi bir ulu çeşme
86 a
(1) sâre zülâle beñzer ḳatında bir ulu aġaç gölgesinde bir ṣavmaʿa (2) yapılmış
bir ḳapusı var aḳ gümüşden bir altun ḫalka ḳapuda (3) aṣılmış geldi anda
abdest aldı namâza ʿibâdete meşgûl (4) oldı ḳırḳ gün oruç ṭutdı yimek içmek
itmedi ḳırḳıncı (5) gice ilyâs peyġamber çıḳageldi aḳ ṣaḳallu adam yüzine
baḳamaz (6) nûrdan göz ḳamaşur hemân kim seyyid gördi ayaġına düşdi (7)
elin öpdi ilyâs daḫı seyyidi iki gözinden öpdi (8) eyitdi yâ seyyid bilürüm kim
neye geldiñ nedir muradıñ didi ol dem (9) ol duʿayı seyyide ögretdi ey
cigergûşem gerek ki seniñ (10) ḳademiñde bu vilâyetler islâma gele didi beri gel
irte (11) namâzın ḳılalım didi aldı ḳapuya geldi yaḳın gelicek (12) ḳapu açıldı
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eyitdi yâ seyyid ezân oḳı seyyid ezan oḳudı (13) içerü girdi bir miḫrâb bir yeşil
seccade dürülü ṭurır anı daḫı seyyide
86 b
(1) virdi aldı seyyide eyitdi benüm yadigârum oldun (2) didi ilyâs imâmlıḳ eyledi
ḳıldılar duʿa eyitdiler namâzdan (3) fariġ olıncaḳ seyyide çoḳ naṣiḥatlar ḳıldı
eyitdi gözüñ yum didi (4) yumdı açdı kendüñi deñiz kenârında buldı ne ilyâs (5)
var ne ṣavmaʿa var seccâde bilesince seyyid ʿacaba ḳıldı (6) bir avaz geldi kim
biri imdi murâdıñ ḥaṣıl oldı diyü seyyid secde-i (7) şükür eyledi zevraḳa bindi
kenara geldi ḥaber oldı müselmânlar (8) ḳarşu geldiler şâdlıḳla seyyid adam
viridi ol kâfir begleri (9) uluların oḳudılar eyitdiler diñ imdi ne dersiz allâh
ʿinayetiyle (10) ölüyi diri ḳılayum didi anlar eyitdiler şol ölüyi diri ḳılayum didi
anlar eyitdiler şol ṭaġda bir er var (11) ve bir ḳız ölüpdür ikisini daḫı firdevs
öldüridir anları (12) bize diri ḳılıvir seniñ diniñe iḳrar itsünler biz anı (13) görelüm
saña muṭiʿ olalum seyyid buyurdı ne ḳadar müselmân
87 a
(1) var ise kâfir var ise anda ḥażır oldılar ölüyi seyyide (2) gösterdiler seccadeʾ
üzerine ḳodı ilyâs peyġamber duʿasın (3) oḳudı ḳamu müselmânlar el getürdiler
âmin didiler çünkim seyyid duʿayı (4) tamâm ḳıldı ḥaḳ taʿalanıñ ḳudretinden göz
yarıldı iki (5) kişi topraġın silke turıgeldiler bir yigit ve bir ḳız ayuñ on (6) dördine
beñzer eydürler eşhedü enlâ ilahe illâllah ve eşhedü (7) enne muḥammedün
ʿabduhu ve resûluhu didiler hemândem ol ḳavm anları görüp (8) barmaḳ
getürüp imâna geldiler iki şaḥṣ eyitdi yâ seyyid duʿayı (9) girü oḳugil ki bizüm bu
dünyâda naṣibimüz yoḳdır ol cihân lessetin (10) ve zevḳin ve dâdın aldıḳ bu
cihân gerekmez didiler seyyid bir duʿa (11) oḳudı ol iki kişiler yüz yire ḳodılar
cân ıṣmarladılar anları (12) anda seyyid defin eyledi buyurdı üstlerine ḳubbe
yapdılar şimdi kim (13) zamanda daḫı ziyâreddir yedi gün anda ṭurdılar anda
şehre
87 b
(1) geldiler iki yüz elli biñ kâfir müselmân oldı (2) yedi pâre şehr üç yüz altmış
pâre ḳalʿa ve beş yüz pâre (3) köy seyyid elinden müselmân oldılar bunların işi
tamâm olıncaḳ (4) andan soñra seyyid ʿaṣım ḥażreti diledi kim anda ḫalife ola
(5) ʿaṣım ḳabul itmedi eyitdi ben hapisdeyken ʿahd itdümdi ki (6) eger ḥaḳ taʿala
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ḥalaṣ idecek olursa ʿazm kaʿbe ḳılam (7) anda ḳılam imdi elhamdülillah ki seniñ
ḳademiñde ḥalaṣ oldım (8) ben senden ayrılmazam didi nice kim söyledi çâre
olmadı seyyid eyitdi (9) şimdi bir kişi gerekdir kim bu ilde ḫalife ola her ne ḥâl
(10) olursa bize bildire didi vardılar ebu bekir oġlanlarından (11) ʿabdulloḳman
dirler anı pâdşâh ḳodılar ve daḫı (12) firdevsin mâlın ve câlûdıñ ve hârûtıñ ve ol
begler ki seyyid elinde (13) aldılar mâlların cemʿ itdiler gemiler ḥażır itdiler
bindiler revâne oldılar
88 a
(1) bir gün ḳaraya çıḳdılar seyyid ṭaşra geldiler bir naʿra urdı bir arslan (2)
çıḳageldi seyyid öñinde yüz yere urdı ḥiżmet eyledi yine gitdi (3) vardı ʿaşḳarı
getürdi yedi yüz at belüsinde ʿaşḳara (4) munis olmışdı kim melûl olmaya didi
seyyid arslan ile (5) nevâhat ḳıldılar döndiler ol sünîler atlarına bindiler kimine
ḳumaş (6) yükletdiler revâne oldılar yolda bir kalʿa vardı pâdşâhı (7) vardı adına
baḥtiyâr dirlerdi yâvûz melʿundı hiç (8) müselmânlara şefḳât ḳılmazdı seyyid
yârenlerin bühtân ḳıldı (9) kendü ḳalʿaya yüridi ḳalʿa öniñde bir toñız çobanı
buldı (10) ḳalʿanın ḫâliñ ṣordı ol eyitdi bu ḳalʿa ḥıṣın pelenk (11) dirler çobanı
dine daʿvet ḳıldı diledi kim çaġıra boġazından (12) ṭutdı boġdı çobanın ṭonların
giydi toñızı sürdi ḳalʿaya (13) çıḳdı çaġırdı ol ḳavm eyitdi hây saña noldı kim
işbu vaḳt
88 b
(1) ḳalʿaya geldiñ didiler seyyid eyitdi falân yerde birḳaç muḥammedîler (2)
gördüm anuñ çün geldim didi segirdişdiler aşaġa indiler ḳalʿa (3) içi ġulġule oldı
baḥtiyâra ḫaber virdiler ḳahḳaha ile güldi eyitdi (4) baṭṭal benüm ḳorḳumdan
yatamaz gözüne uyḳu gelmez gelmez kim ola ki bunda gele (5) tîz o çobanı
baña getüriñ didi ve ḫaber alayum seyyidi aldılar (6) baḥtiyâra geldiler seyyid
gördi bir melʿûn serḥoş oturır öñünde (7) ṭaġ gibi gürz demürden otuz iki arşun
ḳadd-i ḳâmet çekmiş dört (8) yüz ḳulu ḳarşusına ṭurır seyyid bu ḥâli işitdiler
ṣordılar seyyid (9) önünde ṭurdı eyitdi falân derede birḳaç muḥammedîler
gördüm andan (10) ḳaçdım didi baḥtiyâr ḳaḳdı ḳullarına siz inüñ aşaġa ṭutıñ (11)
aluñ getürüñ didi bunlar çıḳdılar gitdiler baḥtiyâr ḥalvet ḳaldı (12) baḳdı
ḳarşusında seyyid gördi eydür hây çoban sen niye varmadıñ (13) didi seyyid
eyitdi benüm saña ḫaberüm vardır didi eger buyurursan
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89 a
(1) diyeyüm didi baḥtiyâr eydür eyit ilerü vardı gürz eline aldı (2) alma gibi
üstünden baḥtiyâr eydür neylersin seyyid eydür bildin mi benüm (3) baṭṭal ġazi
tîz imân getür yoḫsa başını pâre pâre eylerim (4) didi baḥtiyâr el kılıca urdı
seyyid gürz urdı oturdugı (5) taḥt ile yere berâber eyledi seyyid ṭaşra çıḳdı naʿra
urdı şehr (6) içinde ḳılıç yürütdi ṭaşradan ġaziler ḥamle ḳıldılar seyyid içerüden
(7) anlar ṭaşradan ḳırdılar kimisi ḳaçdılar kimisi imân diledi müselmân oldılar (8)
seyyid buyurdı ḳalʿa ḥarab eylediler iki yüz müʾmin müselmân (9) yarar adamlar
seyyide uydılar ḳalʿanıñ mâlın aldılar altı yüz (10) kişi revâne oldılar ez-in cânib
bu ṭarafda ḳayṣere maʿlumât (11) ḫaber geldi ki baṭṭal aldı belürsiz oldı bir
pehlûvân vardı (12) şâmset adlu yüz biñ eriyle sercaʾil bile virdi yürüñ (13)
islâmı ḫarab idüñ didi kimseye âmân virmeñ öldürün didi
89 b
(1) ḫaber mâlaṭyaya erişdi emir ʿömer yârenleri cemʿ itdi ḥikâyeti (2) bildirdi
meşveret itdiler her biri bir dürlü söz söyledi ʿabdulvehhâb (3) eyitdi maṣlaḥat
oldır kim bundan geçe fetḥ-i cebele varırız bayaġı (4) yerde ḥendeḳ ḳazaruz
düşmana cevâp vireyüz hem ol (5) yer mübârek yerdir nice kim biz anda vardıḳ
(6) ḥaḳ taʿala bize furṣat virdi didi digil ʿabdulvehhâb (7) sözin begendiler on iki
biñ sünî ġaziler seçdiler fetḥ-i cebele (8) geldiler ḳondılar tevekkülallâh ḳıldılar
ṭurdılar nâgâh bir gün kâfir leşkeri (9) tozı belürdi ṭolup ṭolup çıḳageldiler ḫaç
ʿalemleri birle (10) geldiler ḳondılar şâmset buyurdı naʿme yazdılar müʾminlere
(11) virdiler ki gelüñ baña muṭiʿ olıñ sizüñ ṣuçunuzı baġışladım (12) baṭṭal ḥod
maġribde öldi siz kimüñ içün dövüşürsüz ve hem (13) daḫı muḥammedi gördüm
diyen ḳocayı baġlan viriñ didi baṭṭala ide
90 a
(1) cegüm aña idem didi elçi geldi nâmeʾi oḳudılar pâre pâre ḳıldılar (2) gelen
adamın burnın ve iki ḳulaġın kesdiler gönderdiler şâmseb (3) gördi ḳaḳdı
buyurdı leşker bindiler kendüsi meydâna girdi (4) cevelân gösterdi er diledi
bunda aḥmed ṭarrân girdi çoḳ (5) ceng eylediler nâgâh aḥmediñ atı sürçdi yıḳıldı
ṭurıgeldi laʿin (6) ḳulları kemend atdı ṭutdılar aldılar sancâḳ dibine geldiler ġaziler
(7) perişân oldılar ʿabdulvehhâb gördi giriftâr oldı çıḳdı gördi (8) giriftâr oldı on
dört güzide pehlûvân ister oldılar sünîler (9) ʿazm idüp at ṣaldılar leşker-i küffara
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ḥamle ḳıldılar müselmânlar (10) ṣöndiler ḥendeḳ içine girdiler mâlaṭyaya
ḳaçdılar emir ʿömer mâlaṭyaya (11) geldi tîz ḫalifeye nâme yazdılar ḥâli ʿarz
eylediler seyyid ḳayṣere gitdi (12) ayruḳ belürmedi bizüm ḥâlimiz daḫı şöyle
oldı diyü ḫaber virdi (13) ḫalife işitdi melûl oldı mıżrab ve daḫı ḫavarizemin oġlı
90 b
(1) anda ḥażırdı ebû’l müslümiñ ḳız ḳarındaşınıñ oġlı idi (2) on iki biñ erle
yardıma yürüdi ez-in cânib şâmseb (3) ol yârenleri menṭuşa ıṣmarladı biñ kişi
bilesince ḳoşdı (4) iki yüz esir olmuş müselmânlar vardı anları daḫı menṭuşa (5)
ıṣmarladı eyü at biraz mâl ḳayṣere armaġan viridi ez-in cânib (6) râviler şöyle
rivâyet ider kim bir gün küffâr leşkeri ġalabe ḳıldı (7) şehre yürüdi şehürli ḳatı
bunaldı birbirin daldılar nâgâh baġdâd (8) yolından ʿali bin mıżrab on iki biñ sünî
müselmân birle çıḳa (9) geldi ʿali bin mıżrab buyurdı tîz yârân itdiler birbirin
tekbir getür (10) diler ḥamle ḳıldılar on iki biñ kâfir kimin öldürdiler kimin mecruḥ
(11) itdiler kâfir leşkeri kalʿadan ayruḳ gitdiler ʿali buyurdı defʿa (12) diġer ḳılıç
çekdiler yetdiler yigirmi biñ kâfir tapraġa ḳodılar gice (13) olmuşdı girü döndiler
emir ʿömer berâber geldi ʿali biñ mıżrab birle görüşdi
91 a
(1) aferin oḳudı aldı ʿali şehre getürdi irtesi oldı nekkâreler (2) dögüldi çeriler
bindiler ʿali meydâna girdi cevelân gösterdi er diledi (3) bir bir ṭoḳsan kâfir
depeledi şamset çünkim anı gördi ʿazm meydân (4) ḳıldı ʿali birle on gün on
gice ceng ḳıldılar birbirin alamadılar (5) emir ʿömer ve sünîler ʿaliye duʿalar
ḳıldılar ʿali buyurdı şehr öñine çadırlar (6) ḳurdılar emir ʿömer ziyâfet eyledi ol
gice irteye degin ṣoḥbet eylediler (7) bir zaman seyyid için melûl oldılar irte oldı
nekkâreler dögüldi (8) çeriler bindi ṣaflar düzdiler bu ṭarafdan melʿun menṭuş
(9) biñ kişiyle ol esirleri alıp giderken yârenler aġlaşurdı (10) diriġa ḳayṣer bizi
göricek öldürir âmân virmez ayruḳ seyyidiñ (11) yüzin görmeyiz didâr ḳıyâmete
ḳaldı diyü aġlaşdılar nâgâh (12) ḳarşudan toz belürdi yel ṭoḳındı toz iki pâre oldı
(13) toz içinden islâm ʿalemi çıḳageldi aḥmed naẓar ḳıldı gördi kim
91 b
(1) ʿalem dibinde bir yigit yâl ü bâlâ eyledi eyitdi nolaydı şol (2) gelen bizüm
seyyidimüz olaydı bizi bu melʿun elinden ḥalaṣ ideydi (3) didi bu ṭarafdan seyyid
daḫı bunları gördi ve kâfir ʿalemin gördi (4) eydür bu ḳadar küffâr ḳande gider
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ola diyüp teferrüc eyledi tîz (5) buyurdı raḫat bir yerde ḳondılar bunlar altı yüz
sünîler idi seyyid atından (6) aşaġa indi ḳolanı berkitdi atına bindi bir naʿra urdı
ol (7) biñ kişi ṣandular ki gökler ve yerler birbirine ṭoḳundı ey laʿin (8) ler siz öyle
ṣandunuz ki ayruḳ geleyim uş erişdim didi ḥamle ḳıldı (9) menṭuş seyyidi gördi
diledi kim ḳaça yetişdi bir ḳılıç urdı iki (10) pâre eyledi küffâr çerisi anı gördiler
yüz ḳaçmaġa ṭöndiler seyyid (11) esirlere erişdi ḳamusı seyyidi gördiler
aġlaşdılar seyyid aşaġa (12) indi birbirin bendlerin giderdi seyyidiñ ayaġına
düşdiler bunlarıñ (13) ḥâlin ṣordılar ḥikâyeti bildirdi yüz küffâr dutmuşlardı
anların ṭonların
92 a
(1) aldılar ʿazm mâlaṭya ḳıldılar ez-in cânib bu ṭarafdan ʿali bin mıżrab (2)
meydâna girdi şâmset anı gördi at meydâna sürdi ʿaliye (3) berâber geldi çoḳ
ceng itdiler aḫır şâmset zebûn oldı eydür (4) yâ ʿali zebûn mı oldın ki leşkerüñi
gözedirsin didi ʿali eydür (5) ben ne ḳadar kişi olasın ki beni zebûn idesin didi
imdi ḳavmine (6) eyit ki yerlerine varsunlar ʿali gerçek ṣandı döndi ḳafasına (7)
laʿin derḥâl ḳılıç çekdi bindi ʿaliyi çaldı budunı yardı ʿali âh (8) eyledi melʿûn
bunı ġâfil gördi zaḥm urdı ḳulları anı gördiler at (9) bıraḳdılar aldılar meydândan
çıḳardılar ol demde ki emir ʿömer buyurdı (10) şehre iletdiler sünîler bîçâre
ḳaldılar zârlıḳlar itdiler nâgâh (11) toz belürdi toz içinden ʿalem şir-i peyker çıḳdı
ʿalem dibinde (12) seyyid baṭṭal ġazi gördi kim pehlûvânlar esir olmışlar biñ
ḳadar (13) kişiyle ʿalem dibinde müselmânlar anı gördiler beşâretler ḳıldılar
92 b
(1) seyyid at meydâna sürdi laʿin berâber geldi seyyid eydür kimsin (2) şâmset
eydür ḳayṣeriñ pehlûvânıyum didi seyyid eydür beni bildin mi (3) eydür bildim
baṭṭalsın işde bildiñ tîz imân-ı ʿarz ḳıl yoḫsa sen bilürsin (4) didi laʿin eydür şuna
bir naẓar eyle naẓar itdi gördi bir adam budı (5) yatur seyyid eydür laʿin bu
kimiñdir laʿin eydür ḫavarzemâ beginin buṭudır (6) didi çaġırdı kim tîz ʿaliyi
bunda getüriñ eger mecâli yoġsa taḥta (7) ṣaruñ getüriñ didi hem öyle ḳıldılar bir
taḥta ṣardılar aldılar meydâna (8) getürdiler seyyid ḳarşu vardı buṭı yerine ḳodı
ilyâs payġamber duʿasın (9) oḳudı ol dem ḥak taʿala ḳadriyle ṣaġ oldı ʿali ayaġa
üstüne (10) ṭurıgeldi seyyidiñ ayaġına düşdi ve ayaġın öpdi ḳullar atın (11)
getürdiler bindi dükkeli yârenler şâd oldılar duʿayı âferin oḳudılar (12) şâmset
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laʿin anı gördi ḥayrân ḳıldı eydür câżu imişsin (13) uş ben seniñ başını keserim
didi eger hünerin varsa kendüñi
93 a
(1) kurtar didi atın seyyidiñ üzerine sürdi kim ḳılıçşa çala seyyid aşaġadan (2)
şöyle çaldı kim bir eli başı ile hevâ yüzine tarrân oldı yârenler (3) ayrıḳ
ṭurmadılar birbirin döndiler küffâr leşkeri yüz ḳaçmaġa ṭutdılar (4) müselmânlar
üç gün ḳovdılar esir idüp döndiler geldiler ol (5) çeriniñ mâlın bir yere cemʿ
itdiler ḫalife içün pençik çıḳardılar (6) baḳısın ġazilere üleşdirdiler getürdügi mâlı
daḫı üleşdirdi (7) birḳaç gün ʿaṣım ve ṭahir ve ʿaḳva çoḳ ḥiżmetler ḳıldılar (8)
andan bunları gördi ʿazm-i şâd oldı andan seyyidiñ (9) ḥikâyetlerin ḫalifeye ʿarz
itdiler ḥayrân ḳıldı seyyide çoḳ (10) duʿalar eyledi andan destûr diledi ʿazmi
ḳabe ḳıldılar vardılar (11) mücâvir oldılar ez-in cânib ḳayṣer ḫaber aldı çeri
ṣöndi (12) şâmset öldi baṭṭal geldi maġribde ḥikâyetin bir bir şerḥ (13) eyledi
ḳayṣer melûl oldı çoḳ aġladı eydür ey diriġa ʿacebdür bu baṭṭal
93 b
(1) peygamberlik dâʿvâsın ṭönmezse din-i ʿisa żaʿif oldı (2) din-i muḥammed
ḳuvvet ṭutdı imdi girü bizüm dinimiziñ revnâḳı ḳalmadı (3) didi bir veziri vardı
mücâyil adlu eyitdi şâhâ benüm ḥaṭırıma (4) bir nesne geldi eger buyurırsañ
eyüdeyüm didi ḳayṣer eyit didi (5) işidelüm eydür saña müteʿallıḳ ne ḳadar
vilâyet varsa dükkelisi derbendlerin (6) baġlasunlar şol adam geçecek yerlere
çeri ṭursun hiç adam geçür (7) mesünler şöyle kim kendüleri bimedikleri adamlar
size virsünler dilersiz (8) öldüresiz dilersiz zindâna ḳoyasız elbetde baṭṭal dek
durmaz (9) bu diyâra gelür şâyed mesih devletinde ele gire haḳḳından gelürsiz
(10) didi ḳayṣere ḥoş geldi tiz oġlı şemʿûna nâme yazdılar andan (11) aḥvâl
bildirdiler ve daḫı sinbâṭ bin aliyuna ve küttâb bin ṣabana (12) ve feridûn
binʿecnebiye ve ḳalun bin ḳudsiye tekfurı şâh ve simal (13) ya rûmiye girdi
ṣaḳlayalar kim bulursa öldüreler
94 a
(1) veyâhûd żorbalar hem öyle indiler ki ḳuş geçmeye her yerde iki (2) biñ beş
biñ leşker ḳodılar yer oldı kim on biñ yigirmi biñ er turdı (3) işbu nevʿi ṣakladı
andan ḳayṣer şemmâsa on iki biñ altun virdi kim (4) zinhâr baṭṭal bu yaña
gelicek olursa ḫaber bildüresin diyü şemmâs (5) ḫod müʿmin müselmândı ve
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hem seyyidin dostuydu ez-in cânib (6) bir gün seyyid yârenleri birle oturmışlardı
yaḥya ḳapudan (7) içerü girdi yârenlerle görüşdi seyyid eyitdi nerden gelürsin
(8) eydür rûmdan gelürim ḳayṣer ṭamam ne ḳadar derbendler var ise baġlatdı
(9) her bir yolda derede depede oñ biñ yigirmi biñ adam ḳodı (10) ḳatı yasaḳ
eyledi kim ḳuş bile geçmez işbu ḥâl gördim geldim ḫaber (11) getürdim mebâda
seyyid ol vilâyet-i rûma ʿazm itme dir emir (12) ʿömer eyitdi ḳanı ol ṭarsudan
geldi getürüñ getürdiler (13) seyyidiñ eline virdiler oḳudı ki zinhâr ve zinhâr
seyyid bu yıl rûma heves
94 b
(1) bitme şâyed ele gire ḥâl ayruḳsı ola dimiş seyyid eyitdi bu size ḳaçan (2)
geldi eydür yigirmi gündür didi baña niçün göstermedüñ didi eyitdi ey pehlûvân
(3) ḳorḳdım zirâ ki işidirseñ ʿaksi işleyüp becid ṭutarsın (4) didi seyyid bunda
daḫı ḥaḳ teʿalânuñ ne ḳudret vardır hele siz (5) benümle himmet yoldaş idüñ
ben giderim didi aṣḥâb çoḳ (6) söylediler menʿ idemediler çâre olmadı seyyid ol
gice ʿazm-i rûm (7) ḳıldı şemmâs deyrine geldi ol gice şemmâsa misâfir oldı (8)
rûmdan ḫaber di şemmâs eydür yedi gündür ki ḳayṣeriñ adamı geldi on (9) iki
biñ altun getürdi eyitdi ne vaḳt ki baṭṭal bu yaña ʿazm itdi (10) ḥaber virüp tâ ben
anı ele getürem ola mı dimiş işde ol (11) altun ḫarac eyle bu yıl rûma varma
çâre yokdır elbetde varmam (12) gerek didi ṣabaḥ ünlendi revâne oldı ḳâlûn
ḳalʿa (13) sına geldi otuz biñ er yolları beklerdi ondan geçdi her yere
95 a
(1) kim uğradı ṭolup ṭolup her yerleri ṭutmuşlardı yolları beklerdi (2) gözedirlerdi
bir ṣaḥraya yetişdi ḳarşudan bir atlu ṣilahla (3) çıḳageldi seyyidiñ üstüne at ṣaldı
süñü ḥavale ḳıldı seyyid süñüsin (4) menʿ eyledi geldi kim geçe ḳuşaġından pek
tutdı ḳuvvet eyledi (5) gördi kim musa bin cuʿdedir aşaġa ḳodı eydür hây musa
(6) bunda niçün geldin musa daḫı bildi yüz yere urdı eydür (7) ḫudavende
çünkim siz bunda gitdüñüz yârenler perişân oldılar (8) eyitdiler ne revadır seyyid
gice gündüz baş oynadır din yoluna (9) bize evde oturmak revâ degildir didiler
bu sözdeyken on (10) pehlûvân çıḳageldi seyyidi gördiler atlarından inüp yüz
yere (11) ḳodılar seyyid naẓar ḳıldı gördi kim aḥmed ṭarran ve naṣr-ı ḫubbâb
eflâḥun (12) ve ʿabdüsselâm ve muḥammed bin neẓir ve ʿali bin hişâm ve ḳaṣım
ve manṣur ? (13) ? seyyid dükkelisiñ görüşdi eydür ey yârenler yâvuz itdüñüz
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95 b
(1) benüm ġuṣṣamı bunda arttırduñuz yalıñuz ḫoşem siz baña zilber (2) oldıñuz
bunlar eyitdiler ḫudavende bir ʿacayib gördük ḥazretüñ (3) ardınca gelürdik bu
yolda çerileri gördük gene döndük (4) geçemedik nâgâh bir ḳarıcıḳ çıḳageldi
seccade elinde ʿaṣa bize eydür (5) dönüñ sizi seyyide ileteyüm bizi aldı işbu
ṭarafa getürdi kendüzi (6) ġaʿib oldı bunlar bunı derken ṭevâbîl çıḳageldi
seyyidiñ ayaġın (7) baş ḳodı eydür ḥudavende geldüm yoldaġi leşkeri gördim
girü döndim (8) bir ḳarıcıḳ baña delil oldı işbunda getürdi kendüsini bilmezim (9)
ḳançaru gitdi seyyid eyitdi geldüñiz hele tedbir siz nice idelüm (10) eyitdiler şeb-i
ḥûn ḳılalum şol yerde kim ḳayṣer kendüsi ṭurır anda varalum (11) ne iderseñüz
anda idelüm didiler sürdiler ḳayṣer leşkerine (12) geldiler gördiler iki biñ ḳadarı
ḳonmışlar kendülerin (13) ṣaklarlar seyyidden ḳatı ḳorkarlar seyyid daḫı
iḥtiyâtda mübada
96 a
(1) yârenlere bir elem gele didi andan geçdiler ḳalʿa-ı mışṭırana geldiler gördiler
(2) kim elli biñ kişi ile kelb bin ṣabbâḥ anda ḳonmışlar otururlar (3) işbu bıñar
kenârında bir dem ârâm idelüm (4) andan soñra ṭuralum tevekülallâh teʿalâya
ḳılalum kendümüzi (5) bu leşkere uralum didi ṣu kenârı idi seyyid ilerü vardı (6)
ʿâdeti idi ḳaçan ġazaya girse ġusul iderdi seyyid ḥażret (7) esbâbın çıḳardı atı
üstüne berkitdi gitdi kendü girdi ġusul eyledi ol dem (8) kelb bin ṣabbaḥ
serleşkeri idi anda çıḳageldi gördi kim bir at (9) ṭurur önünde bir süñü ṣaçılmış
bir kişi ṣuya girmiş kelb eydür (10) kimsin ve ne kişisin seyyid eydür kelb bin
ṣabbaḥ ḳullarındanım (11) kelb eydür yalân söylersin berü ṭaşra gel göreyin
seyyid çoḳ bahâneler eyledi (12) çâre olmadı kelb eydür sen baṭṭalsın bu ġusul
kim idersün (13) muḥammedîler guslüdür didi tîr-i bârân
96 b
(1) ideyüm didi seyyid gördi kim bu laʿin becid oldı seyyid ṣuyıñ (2) ortasına
geldi eydür ey laʿin bir gice beni başın ucunda bulasın (3) didi kelb anı işitdi
buyurdı oḳ sepiñ seyyid baḥrivari ṭaldı (4) ṣu içinde ḥaḳ teʿalâ kendü
kerametinden seyyid ḥażretin tevekkülallâh (5) ṣaḳladı râviler eydür çünkim gice
erişdi seyyidiñ atın ve ṭonın (6) gelüp alup revâne oldı geldi yârenler uğradı
yatarlar (7) dı bunları baġladı alup gelüp ibn-i ṣabbaḥ ḳatına getürdi kelb (8)
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eydür baṭṭalı buldım ṣuya girmiş tîr-i bârân itdim çoḳ raḥm urdım (9) belki
şimdiye dek öldi ola didi uş atın ṭonın aldım geldim (10) ve yârenlerin daḫı
ṭutdım getürdim didi kelb naẓar ḳıldı aḥmedi (11) bildi eydür yâ aḥmer revâ
mıdır ata ve ecdâd dinin terk idesin (12) varasın bir cażûnıñ dinine giresin gel
yine ʿisa dinine giresin (13) şefâʿat ideyin ḳayṣerden ṣuçıñ dileyeyin saña
97 a
(1) ?? alıvireyin yok dirseñ başıñı keseyin didi aḥmed eyitdi (2) ey laʿin herze
söylersin dinüm buldım iḳrâr getürdim seniñ daḫı (3) devletlerin var ise gel bu
dine gir didi kelb ḳaḳdı hây bunları (4) tîz öldürüñ didi vezir vardı ḳomadılar
eyitdiler şâhâ (5) maṣlahat oldır kim bunları siz öldürmeyesiz ḳayṣere
gönderesiz (6) ve hem baṭṭal öldi mi maʿlum degüldir siz anı bulmaḳ ardınca ol
(7) zirâ baṭṭal yavuz kişidir kin ide bir gice gele ne sizi ve ne bizi (8) ḳoya bunları
zindâna ḳoygil tîz ola baṭṭal ele getüresin olalım (9) didiler hem öyle itdiler
yârenleri zindâna ḳoydılar andan oġlı (10) şemʿun ḳırḳ kişiyle bir zevraḳa
bindiler seyyid aramağa gitdiler (11) ez-in cânib bizüm ḳıssamuz geldi seyyid
hikâyete ol gün ol gice (12) ṣuya yüzüp gitdi irtesi erdi bir ulu deyre (13) vardı
bir demür ḳapusu var ḳapuya geldi
97 b
(1) içerü girdi bir pâre etmek ve balıḳ buldı yedi ḳarnın ṭoyurdı allâha (2) şükür
eyledi yine ṭaşra çıḳdı bir maġarada oturdı yine gördi (3) ṣu yüzünden bir zevraḳ
gelür içinde ḳırḳ iki kişi var seyyid (4) maġarada gizlendi bunlar geldiler dört
yaña aradılar bulamadılar (5) yine çıḳdılar bunlardan beş kişi mağara öñinde
ḳaldılar birisin şârâbları (6) varmış ortaya getürdiler içmeğe meşgûl oldılar
birbirine ṭolu (7) ṣundılar birisi eydür ben bu ṭoluyı ol sultân-ı merdân ʿaşḳına (8)
içerüm didi anlar eyitdiler ol kimdir ve ne kişidir diyüp (9) ṣordılar ol yâr eyitdi
baṭṭaldır anlar eyitdiler hele sen muḥammedî (10) imişsin diyüp ṭutup ellerin
ardına baġladılar şöyle bir ḳodılar kendüler (11) ʿayşa meşgûl oldılar bu miskin
yatduġı yerde inlerdi (12) eydür ey baṭṭalıñ tañrısı baña sen meded eyle didi
seyyid bunlarıñ (13) sözin işidirdi nâgâh ḳopdı çıḳageldi ikisin boġazın
98 a
(1) ṭutdı boġdı ve ikisin daḫı öldürdi ol biri yatduġı yerden (2) gözedirdi ṭurıgeldi
seyyidiñ ayaġına düşdi eydür kimsin (3) seyyid eyitdi ol ḳadeḥi kimüñ ʿaşḳına
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içdin ise oldır didi (4) herif seyyidiñ ayaġına düşdi imân-ı ʿarz ḳıldı müselmân (5)
oldı seyyid daḫı yalıncaḳ idi bunlardan birisin esbâbın giydi (6) eyitdi ḳanı onlar
seni işbu gitdiler didi ez-in cânib biz geldük (7) kelb oġlı şemʿun ḥikâyetine ol
melʿun seyyid üstüne geldi deyre (8) ḳapuyı ḳaḳdı içerüden eyitdiler kimsin
eyitdi kelb oğluyum (9) anlar eyitdiler yâlân söylersin baṭṭalsın didiler şemʿun
indi açdı kim (10) kelb oğluyum baṭṭal üstüne geldim didi ḳapuyı açdılar içerü
girdi (11) ḳırk ulu ruhbân vardı ḳarşu geldi şemʿun birle görüşdiler (12) aldılar
deyr içine geldiler oturdılar kendü ʿadetlerince ṣoḥbete meşgûl (13) oldılar ez-in
cânib bu ṭaraffdan seyyid ol iki müselmâna eyitdi işde
98 b
(1) şemʿun ol deyre vardı var maġarada bir ölü (2) yatur ṣudan çıḳmış beñzer
eger baṭṭal olmasa değil didi (3) al gel didi ol civân baṭṭal ḳatından kelb oġlı
ḳatına geldi eydür (4) ḫudavende biz beş kişi idük ḳarşu maġarada ḳaldıḳ oturır
(5) ken deñiz mevc urdı bir ölü çıḳardı tamâm seyyide beñzer didi kelb oġlı (6)
sevindi zevraḳa bindi mağaraya geldiḳanı ḳandedir didi (7) seyyid ḥażret elinde
ḳılıç ol kâfiri öyle çaldı kim başı hevâya perrân (8) oldı yanınca ḳırḳ kâfir vardı
ḳırḳın daḫı depeledi kelb oġlı (9) henüz oġlandı seyyidiñ ayaġına düşdi
müselmân oldı seyyid anuñ (10) adını ismaʿil ḳodı ol ikin adını aḥmed ḳodı
seyyid eyitdi (11) diñ imdi zevraḳa bindiler deyre geldiler ḳırḳ keşiş vardı (12)
ḳarşu çıḳdılar ḫaber sormaġa uluları vardıadı ḥayz idi (13) anı ṭaşra daʿvet
eylediler geldi eydür ne ḫaber seyyid eydür tîz
99 a
(1) müselmân ol yoḳsa başıñı keserim didi ol melʿun feryâda başladı (2) diledi
kim ḳaça seyyid bir ḳılıç urdı iki pâre eyledi andan içerü girdi (3) otuz doḳuzun
daḫı âmân virmeyüp başların kesdi andan (4) zevraḳa binüp gitdiler seyyid
eyitdi yâ ismaʿil hele müselmân oldıñ (5) di imdi atañ ḳatına var eyit kim ḥayz
ḳatına bir ruhbân gelmiş (6) küh-i sevlandan ʿisa dininiñ ḳutbudır ʿacayib ve
garaib sözler (7) söyler beni virdi kim gelesin ṣoḥbet idesin digil didi şâyed kim
(8) ḥaḳ teʿalâ islâm rûzî ḳıla didi ve oğlanı atasın ḳatına viridi (9) oġlan vardı
atasın ḳatına külâhın yere urdı eydür ey (10) baba ḳanı ol ḳırḳ ḳul veya ḫayz ve
ḳırḳ ruhbân kelb eydür noldılar (11) oġlan eyitdi dükkelisin baṭṭal ḳılıçdan geçirdi
şimdi geldi zevraḳa (12) birle kendüsi ṣurete ḳoymış ben hile itdim ḳurtuldım
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dinine girdim (13) beni viridi var ataña şöyle digil ola kim müselmân ola didi ne
oturusız
99 b
(1) ṭur yuḳaru ḳaydını gör didi kelb bin ṣabbaḥ buyurdı elli (2) biñ er bindiler
baṭṭalıñ üstüne geldiler seyyid anları gördi zevraḳın (3) deñize sürdi aḥmed
eydür gördin mi el oġlan bizi ġammazladı üstümüze (4) bunca leşkeri gönderdi
seyyid eyitdi ḳorḳma ḥaḳ teʿalâ ḥazretüñ (5) ʿinâyeti bizüm iledir didi kelb geldi
ḳırḳ ulu ruhbânla baṭṭala (6) berâber oldı eydür ey baṭṭal ʿayyârlıḳ ile benüm
elümden cân ḳande (7) ḳurtarasın mekirler ve hileler idesin bu kez seni helâk
iderim didi (8) baṭṭal eyitdi şol ḳadar gönlüne ḳorḳı düşmiş her kimi görseñ baṭṭal
sanursın (9) benüm baṭṭala nem beñzer ben küh-i sevlandan gelürim didi ağzın
açdı incil (10) ayetlerinden birḳaç ayet incil oḳudı âvâz-ı davûdî maḳam-ı
ḥüseyin (11) ol ruhbânlar aġlaşdılar eyitdiler hây bu ne baṭṭal olsun bu vilâyetde
(12) bunıñ gibi ʿaziz gelmiş degildir didiler din-i ʿisa bunıñ ḫaṭırı (13) yıḳman didi
bu siz didügünüz degüldir biz bilmez miyiz didiler baṭṭal
100 a
(1) çağırdı ki ol oġlanıñ ḥaram vardır gemide ḳaṣd eyledi kim (2) kendüyi denize
ata baña neler söġdi dimaġında ḫalal vardır aña (3) tımar gerekdir didi oġlan
eydür yâ baba bu kişi baṭṭaldır keşişlere (4) inanma keşişler çaġırdılar oğlana
çok söyleme itmez sebük olur (5) baṭṭal degüldir belki nâr-ı nûrın kendisidir
didiler oġlan nitekim çaġırdı (6) feryâd eyledi çâre olmadı dükkkeli atlarından
indiler başların açdılar (7) çok yalvardılar kim maʿzur ṭutasın baṭṭal bize şöyle
işler ḳılmışdır (8) diyü seyyid ṭaşra çıḳardılar ayaġına düşdiler ziyâret ḳıldılar
seyyid bunlara (9) şol ḳadar marifet söyledi kim bunların aġlamaḳdan burunları
pâre pâre (10) oldı eyitdiler bu kelimât kim eydür meğer mesiḥdir ola bunuñ gibi
sözler (11) beşerden gelmez didiler oġlan feryâd eyledi eydür ey ḳavm ben (12)
bilürim işbu kişi baṭṭaldır siziñ başuñuza ḳasd ider didi çâre (13) olmadı bunlar
seyyidi alup deyre getürdiler anda ḳondurdılar ḳonuḳluḳlar
100 b
(1) eylediler seyyid buyurdı minberi arasına ḳıldılar çıḳdı bunlara birḳaç (2) ayeti incil oḳudı maʿnasın tefsir eyledi tamâmet leşker (3) kendülerden gitdiler şol
ḳadar aġlaşdılar kim vaṣfa gelmez on (4) oġlan bahası ḳatında bîçâre aġlardı
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kim ey baba zinhâr inanma (5) bu kişi baṭṭaldır inanmazsañ adam vir tîz varsun
(6) ḫayz görsünler diri ise yalanım didi yanında bir veziri vardı (7) eydür şâhâ
işbu oġlan dekin söylemez varsun bir dem zevraḳa (8) binsün ne ḳadar yoldır bir
saʿatde gelür ḥaber getürir didi ol dem birḳaç kişi çıkardılar seyyidiñ ḫaberi yoḳ
viridiler hemândem (9) bir saʿat üzre geçmedi seyyid ḥażret minberden indi
dükkeli (10) kâfirler elin öpdiler yer gösterdiler oturdı başın (11) aşaġa bıraḳdı
(12) fikri der kim ʿaceb yârenleri nice ḳurtaram tefekkür (13) gice ola diyü ez-in
cânib deyre gidenler geldiler yüz zaʿfirâna
101 a
(1) dönmüş kelb hây ḥikâyet nedir didi bir bir eydür eydürüvirdiler (2) ḫayz ḳırḳ
ruhbânla ḳırıldugın ve ḳırḳ ḳuluñ öldügin (3) eydürdiler kelb el altından ḳırḳ
pehdâr kişiler düzdiler (4) geldiler seyyidi ġafil iken kemendlediler bıraḳdılar hây
diyince seyyidi ṭutdılar (5) baġladılar küşân ber küşân kelb ḳatına getürdiler kelb
eydür tîz (6) boynun uruñ bunuñ şerrin cihandan götürüñ didi cellâdlar (7) tiġ
çeküp geldiler boynın uralar vezirler ḳomadılar eyitdiler şâhâ (8) ḳayṣere
bildürelim bu az acuḳ iş degildir çoḳ nesnedir ve hem (9) bu kişi ḳayṣere çoḳ
işler ider idi öldürürse ol öldürsün (10) ve hem bu kişi ʿayyardır şâyed kim
ḳayṣer bize ʿitab ide bunuñ (11) gibi iş baña dimediñ diye didiler seyyidi zindâna
viridiler ḳayṣere (12) böyledir işbu baṭṭalı zindâna ḳoydım saña vireyüm mi
yoḳsa (13) bunda öldüreyüm mi didi ez-in cânib bu yaña seyyid zindâna
101 b
(1) gönderdiler seyyidi yârenleri gördiler feryâd figân itdiler kim (2) ümidimiz sen
idiñ sen daḫı bunda düşdiñ didiler seyyid (3) eyitdi ḳayırman yârenler melûl
olmañ bu daḫı başımuza yazılu (4) idir hele bunı daḫı ḫoş görelüm başumıza ne
gelür ḥaḳ teʿalânıñ (5) dilegü vardır yirine gelse gerekdir ṭaʿata muntaẓır olalum
diyüp zindân (6) bucaġında ʿibadete meşgûl oldılar ez-in cânip bu ṭarafdan (7)
ḳayṣere ḫaber oldı kim çünkim seyyidiñ ṭutduġın işitdi tacın âsmâna (8) atdı
buyurdı beşâretler çaldılar yine cevâb yazdılar elli biñ kişi (9) eyle bunda gel
dürlü dürlü ʿeżâ ile öldürerüz diyü ḫaber gönderdi (10) ez-in cânib kelb oġlunı
yanına aldı ʿıyş ve nûşa meşgûl (11) oldılar bir gice kelb oturmışdı oġlı kendüniñ
dizin yaṣlanup (12) uyurdı nâgâh çaġurup ṭurugeldi atası eydür hây (13)
noldıñız baba düş gördim bir ejdehâ baña ḳasd ide ḳaçarum
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102 a
(1) ardımca çağırır eydür eyit babaña küfrü terk eylesün muḥammed dinine (2)
girsün yoḳsa sarayı ile kendüyi yudarım didi cigergûşem ḳorḳudır (3) sın baṭṭalın
vehminden didi oġlan yine yatdı hemçünân girü (4) ol düşi gördi çağırdı
ṭurugeldi kelb eydür ḳorḳudan dimagıñ (5) fesâda varmışdır saña ? gerekdir didi
oġlan yine (6) uyudı bu kez neheñ ağzın açmış aña ḥamle ider oġlan(7) ḳaçdı
neheñ eydür ey oġlan ataña di küfri terk eylesün (8) muḥammed dinin iḫtiyar
eylesün yoḫsa helâk olur didi oġlan (9) girü naʿra urdı beleñledi kelb eydür
cigergûşem girü noldıñ (10) oġlan ḥikâyeti bunlara bildirdi kelb perişân oldı
meclis (11) alatın getürdiler tîz ruhbânlar daḫı incil getürüp oġlanın (12)
boynuna aṣdılar gice oldı kelb ve oġlı yatup uyudılar düş (13) gördiler ḳarşudan
nûr peydâ oldı ḳıbleden yañadan misk ü
102 b
(1) ʿanber ḳoḳusundan cihân muʿaṭṭar olmış ḫub âvâz ile ça (2) ġırdılar kim

?

? diyü daḫı ardınca ṣadr-ı ṣuffe-i (3) ṣafâ mâh-ı ḳubbe-i maʿlâ ve fikr-i ?

?

muḥammed muṣṭafa ṣallallâhu ʿalehi ves (4) sellem beş biñ ferişteye ve yüz
yigirmi biñ peygamberler liva’ (5) ül ḥamd okurlar ve muḥammediñ sağında ve
ṣolunda yürürler (6) resûl-ı ḥażret sallallâhu ʿaleyhi vessellem bir aḳ buraḳa
binmiş ol ʿaẓamet tac (7) başında ve riḳḳât ḫabbesi öñinde ve kemer belinde
kelb (8) bu ʿaẓametin çün gördi ḳarşu varup ayaġına düşdi imân (9) arża ḳıldı
peygamber-i ḥażret ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem kelb nevâḥt ider (10) ?

?

adın daḫı ebu bekir ḳor eydür yâ ebu bekir tîz var (11) oġlum seyyid baṭṭalı
zindândan aña yâr ol anuñ dinin ḥaḳ (12) dindir begleriñ daʿvet ḳıl ḳamusı aña
mutabaʿat ḳılsun (13) didi kendü yıldırım gibi geçüp revâne oldı kelb daḫı
103 a
(1) uyandı şol ḫazân yaprağı gibi dir dir ditredi ṭonların (2) giydi vezirlerin ve
beglerin ḳatına cemʿ eyledi gice gördügi (3) düşi bunlara ʿarz eyledi bunlar
işitdiler biz daḫı gördik bu düşi (4) didiler dükkeli müselmân oldılar kelb bunları
işidüp divâne (5) oldı yerinden ṭurıgeldi yayan zindâna vardı mecmuʿ begler (6)
bilesince ḳapusın açdı ve hep içerü girdiler kelb geldi gördi (7) seyyidiñ ayaġına
düşdi eyitdi yâ ġaziler server-i sulṭanım bilemedim (8) yanıldım benüm ṣuçum
çoḳdır baña bağışla didi seyyid eyitdi muḥammed muṣṭafayı (9) ṣallallâhu

248

ʿaleyhi vessellem görmeyince müselmân olmadıñ adıñ ebu bekir (10)
ḳomayınca inanmadın didi kelb tekrar seyyidiñ elin ve ayaġın (11) öpdi ve
seyyid yârenleri birle daḫı görüşdi ʿarzlar diledi seyyid ḥażret (12) daḫı bunlarıñ
ṣuçların baġışladı ebu bekir kendüye yâr eyledi (13) onu ḳarındaş itdi ebu bekir
tîz buyurdı bunlarıñ demürlerin
103 b
(1) getürdiler ḥamâma iletdiler nefîs ṭonlar geyirdiler seyyidi aldılar (2) taḥta
geçürdiler ebu bekir yanına oturdı ayruḳdan ve yaḳından (3) beglerin dinine
daʿvet eyledi dükkeli eyitdiler biz daḥı (4) gördük resullullâh önünde müselmân
olduḳ didiler elli (5) biñ kişi ve bunca begler ve vilâyetler cümle müselmân
oldılar gitdiler aydınlıḳ (6) geldi ʿâlem münevver oldı muʿcizât-ı ? işbu ḳıṣṣa-i
ʿacayib (7) ve ġarayib buracıḳda tamâm oldı her kim muḥammedîdir ʿaşḳla
ʿâşıḳâne ṣıdḳla (8) ṣâdıḳâne ṣalavat virelüm muḥammed muṣṭafanıñ ruḥuna (9)
meclis-i

? ḥikâyet-i

?

ḳayṣer aḫberân ebu bekir (10) râviyan-ı aḫbâr ve

nâkilân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (11) râvisidir şöyle rivâyet ider
kim bir gün seyyid ḥażret yârenler (12) birle oturmışlardı nâgâh bir peyk geldi
ḳayṣeriñ nâmesin getirdi (13) yeñi müselmân ebu bekir elinde ḳodı aldı oḳudı
pâre pâre eyledi
104 a
(1) ve eyitdi ol tedbiri kelb eyledi imdi şimdi ben ebu bekirim didi (2) peyk eyitdi
ben daḫı falân yerde muḥammed ṣallallâhu vessellem düşümde (3) gördüm
müselmân oldım didi ve daḫı peyk eyitdi ḳayṣer kilbadı (4) yüz biñ erle şâyed
şimdi vardı ola olur daḫı malâṭyaya (5) didi ol kâfirlerin ḳaṣdı yâvuzdır allâh
teʿalâ münehhez ide (6) didi ez-in cânib bu ḫaber malaṭyaya erişdi seyyid on yar
ile ardınca (7) gelüñ didi atına süvâr olup revâne oldı ez-in cânib (8) çünkim
kelb de uyandı başı ucunda bir ḥatt-ı mevzun buldı (9) oḳudı gördi kim ḥâl böyle
beglerin çaġırdı bunı gösterdi dükkeli (10) ḥayran oldılar eyitdiler diriġa bunda
ḳurtulış nidür diyü (11) perişân oldılar leşkerüñ içine ḳorḳı düşdi ḳuşluḳ vakti idi
kim (12) bu yaña seyyid ḥażret çıḳageldi naẓar ḳıldı gördi kim (13) leşkeri
temâşâ ḳıldı andan bir kez naʿra urdı raʿdvâr
104 b
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(1) çıḳardı ṣandılar kim ḳıyâmet ḳopdı veyâḫûd isrâfil (2) ṣurı urdı ve eyitdi
benüm baṭṭal ġazi ey kilâb dün gice (3) seni öldürmege vardım ḳıyamadım zirâ
gördim daḫı nev-civân (4) yigitçük imişsin şâyed ki müselmân olasın didim gel
imdi (5) müselmân ol bâṭıl dini terk eyle ḥaḳ teʿalâ virdügi (6) dinine gel yoḥsa
ne seni ḳorım ne ḳayṣeri didi çünkim kilâb (7) gördi kim çeri ṭurduġı yirde
ḳurdılar çaġırdı kim (8) tîz çeri binsünler diyü kendü silâhın giydi ḳılıç ḳuşandı
(9) leşker bindiler kibriyânus adlı bir melʿûn vardı bahadır pehlûvândı (10)
meydâna girdi seyyid bundan aşaġa indi melʿûna (11) berâber geldi kibriyânus
eydür yâ baṭṭal ? ey seni miskin ḥalüñ (12) nedir öldürürler girü dirilirsin diri
ṭutarlar zindâna ḳoyarlar (13) yine çıḳarsın meğerki sen üstâd cażûsın didi el
süñüye
105 a
(1) urdı seyyid ḥavale ḳıldı seyyid menʿ eyledi geldi kim geçe (2) ḳuşaġından
ṭutdı silkdi ḳuvvet eyledi ? alma gibi havâya (3) atdı inerken çaldı iki pâre eyledi
ḳarındaşı ibriyânûs (4) gördi helâk oldı ḳalun gördi diledi bir bir bir yüz yigirmi (5)
kişi helâk oldı kâfir leşkerine bir vehm düşdi ki ve ṣanki ḳâil (6) olmaz öyle vakti
idi malaṭya toz belürdi bir laḥẓadan (7) toz içinden islâm sancağı ve emir ʿömer
on biñ kişi ile (8) çıḳageldi seyyid ḥażret bunları gördi ḳarşu vardı bunlar daḫı
(9) seyyidiñ erliğin görüp duʿalar eyitdiler öyle namazını ḳıldılar (10) fâriġ oldılar
seyyid gire meydâna girdi er diledi bu yaña (11) kilâb buyurdı on biñ kişi yerden
ḥamle ḳıldılar ḳalb ḳalbe (12) urdılar ol on biñ kâfir kilâbıñ üstüne bıraḳdılar (13)
allâhu ekber kebirü’l mecmuʿ kâfirler ḫac peyker ʿalemin depretdiler ḥamle
105 b
(1) ḳıldılar ʿazîm ceng oldı ḳan gövde götürdi bunlar cengde (2) iken toz peydâ
oldı toz içinden yüz biñ kâfir ile süheyl bin (3) sinbaṭ ve tefânuş fireng ve taryûn
?

? rûm beglerinden (4) çıḳageldiler bu ceng gördiler bir kezden ḥamle ḳıldılar

ḳanı seyl (5) gibi aḳıtdılar seyyid ḥa gibi aḳıtdılar seyyid ḥażret dem be dem
naʿra ururdı kâfir ḫazân (6) yapraġı gibi atdan yere dökülürdi bir demde elli biñ
(7) kâfir ḳılışdan geçdi kâfirler çoḳ idi müselmânlar eridi (8) ḳatı buñaldılar
nâgâh gördiler kim şıtrân yolundan elli biñ (9) erle ebu bekir ol yeñi
müselmânlar erişdiler görüp ḥamle ḳıldılar aḥmed (10) ṭarran ʿabdüsselam ve ol
yârenler cenge meşgûl oldılar (11) bu yaña sünîler yüreklendiler ekmeleddin
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ġarbu birle ḥamle ḳıldılar (12) ol küffâr leşkerin yerinden ḳopardılar alayların
bozdılar şol (13) bozacaḳ vaḳtin yüz biñ erle ḳosṭaṭin ḳayṣer çıḳageldi
106 a
(1) cemʿisi ?

?

ve hem daḫı gice erişdi ol leşker (2) arḳalandılar ṭabl-ı âsâyiş

uruldı iki ṭarafdan döndiler (3) ölümdi çoḳ idi kimse ṣaymadı bu yaña kâfir din
düşmânları (4) ḳosṭaṭin ḳayṣere ḳarşu varup çoḳ şikâyetler itdiler tîz ol dem (5)
yine nâme yazdılar ḳayṣere gönderdiler ḳosṭaṭiniñ babasından (6) ve kâfirlerin
ulu begiydi eyitdiler tîz gel yoḫsa baṭṭal ʿâlemi ḥarâba (7) virdi didiler ol dem elli
biñ er müselmân olduġın (8) kilisaların yıḳup ol ḳandilleri alup gitdüġüni be
mecmuʿin (9) ḳosṭaṭin babasına bildirdi çünkim nâme ḳayṣere geldi tacın (10)
yere urdı feryâd eyledi eyitdi ey diriġa din-i ʿisa (11) ve ayn-ı nâr-ı nûr tesnî oldı
didi hây hây aġladı tîz (12) buyurdı iki yüz biñ er cemʿ oldı yazdılar ez-in cânib
(13) bu ṭarafdan üç gün leşker ṣavaşmadı ölülerin degşirmediler
106 b
(1) ḥalba degşirüp meydân yerin açdılar dördüncü gün oldı (2) sünîlerden
aḥmed ṭarran meydâna girdi âreste olup er diledi (3) nir kâfir yeni girdi ʿaḳarub
adlu aḥmed anı söyletmeden öldürdi (4) iki kâfir daḫı diledi kilbâd anı görüp at
meydâna sürdi (5) ceng itdiler birbirine ẓafer bulamadılar aḫır birbiriñ kemerin
ṭutdılar (6) birbirleriyle ṣarmaşdılar nâgâh toz peydâ oldı ʿaraḳil ḳayṣer iki (7)
yüz biñ er ḥac peyker ʿalenleriyle ve kendüye fil üstüne (8) taḥtın berkitmişlerdi
çetr-i humâyûn başı üzere seyâbân (9) itmişlerdi biñ iki yüz altun eyerlü at
öñince ve ardınca (10) ve yanınca yedilür çünkim bu ʿaẓametle çıḳageldi rûm
begleri (11) ḳarşu vardılar dest bûs ḳıldılar ḳayṣer önünde aġlaşdılar seyyid (12)
ḥażretden şikâyet eylediler ḳayṡer eyitdi ḳanı şimdi muḥammedîler (13) eyitdiler
uşda bunlardır daḫı bir yerde çerisi var mıdır
107 a
(1) yoḫsa ancaḳ bunlar mıdır eyitdiler bu görünen leşker kelble gelenlerdir (2)
bunlar müselmân oldılar yoḫsa baṭṭalıñ ne ḳadar leşkeri ola (3) didiler ḳayṣer
bunlarıñ yüzlerine tükürdi eydür hây nâr-ı nûr sizden (4) dâd olsun yaḳsun
yandursın nolduñuz uş bunca begler (5) yoḳ mıdır ḳavmle derişmedüñüz bunun
ḥaḳḳından gelüp ol baṭṭalı tutup (6) baña virmedüñüz uş teferrüç eyleñ kim bu
ḳavme ben neler eylerim (7) didi ḫayli laflar urdı ögündi ez-in cânib aḥmed ile

251

(8) kilbâb birbirin âb birbirin ṭutmışlardı aḥmed ḳuvvet itdi kilbâdı alamadı (9)
kilbâb ḳuvvet eyledi aḥmed atından ḳapdı getürdi kim ʿalem dibine (10) iletdi
aḥmed ḳuşaġın kesdi kilbâdıñ elinden yere düşdi (11) seyyid ḥażret anı gördi
raʿdvâr naʿra urdı ḥayḳırdı meydâna (12) girdi kilbâd seyyidi gördi iki ṭarafdan
ḳıyaḳı ḳopdı yaʿni (13) hây urdılar seyyid ʿaşḳara bir kez çaġırdı hemândem
ʿaşḳar yıldırım
107 b
(1) gibi yetişdi seyyid ḥażret ardından ḳuşaġın ṭutdı bir alma gibi (2) getürdi
başunuñ üstünde çevirdi eyitdi benüm baṭṭal ġazi (3) ey kilbâd tiz müselmân ol
yoḥsa sen bilürsin didi ḳayṣer (4) eydür hây buñ mıdır ve ne kişidir ki bunuñ gibi
iş ider eyitdiler (5) ey şâh-ı ʿâlem ol baṭṭal didükleri budır didiler ḳayṣeriñ ? (6)
döndi seyyid kilbâda eydür gel müselmân ol cânıñı ṭamû odından (7) ḳurtar
yoḥsa sen bilürsin didi kilbâd eydür baṭṭal (8) ölmek yeğdir müselmân olmakdan
didi seyyid ḥażret gördi kim çâre (9) yoḳdır getürdi havâya atdı inerken çaldı iki
pâre eyledi (10) ḳayṣer daḫı anı gördi iki yüregin ṭutdı hây hây aġladı ol (11)
melʿûn kendü yüregin ṭaġladı hemândem kendü eliyle ḥac (12) peyker ʿalemin
debreşdi gel imdi gör kim ol deryâ gibi leşker (13) üzerine at ṣaldılar seyyid
ḳalḳanın yayıldı naʿra urdı
108 a
(1) ḥamle ḳıldı öyle namazına degin ḳatı ceng oldı ḳan gövdeyi (2) götürdi
seyyid ḳaṣd-ı ʿalem ḳıldı ḳayṣer gördi kim yetişdi divâne (3) olmış ṣaflar önüne
bıraḳmış söke söke ḳalbleri yara yara (4) gelür ḳayṣeri ditreme ṭutdı eydür
ḳomañ ne ṭurırsız didi hemândem (5) nevkâtiñ veziriñ oḳların seyyidiñ üstüne
yıġdılar seyyid ḳalḳan (6) yayıtdı süñüyi ḳayṣer üstüne ṭutdı ḳayṣer gördi kim uş
irdi (7) kendüyi taḥtından aşaġa indi at çekdiler bindi gidivirdi (8) seyyid ḳayṣere
erişemedi süñüyi taḥta urdı getürdi yabana (9) atdı ḳılıç eline aldı ʿalemi
ʿalemdârı çaldı dört pâre eyledi (10) leşker söndi yüz kaçmaġa ṭutdı üç gün üç
gice ḳovdılar (11) ḳırdılar yine döndiler ol leşker malların ve bargâhların (12) bir
yere cemʿ eylediler ḥalife içün pençik çıḳardılar bâḳısın ġazilere (13) baḥş
eylediler andan şehre geldiler seyyid buyurdı ḳayṣeriñ tacın
108 b

252

(1) ve dört yüz yedeklü ve bunca mâl birle ḫalifeye gönderdi ḫalife (2) bunları
gördi şâd oldı ʿazîm sevindi seyyidiñ fethnâme (3) sin yazup şâm vilâyetine
bildirdiler şâdlıḳlar eylediler andan (4) ṣoñra kâfiristân işitdiler ḳayṣer ṣöndi yas
matem eylediler (5) aġlaşdılar çünkim ḳayṣer geldi meşveret ḳıldılar ṭanışıġı (6)
şuna irdiler kim seyyid birle ḫarac vireler bu ḳavle daḫı (7) oldılar yıldan yıla
itʿamlar itdiler seyyide viridi uşda (8) bunlar barışıḳda ḳaldı işbu ḳıssa-i ʿacayib
ve garaib buracıḳda (9) tamâm oldı her kim muḥammedîdir ʿaşḳla ʿâşıḳane
ṣıdḳla (10) ṣadıkâne ṣalavât virelüm muḥammede (11) meclis-i şâd dehem
ḥikâyet-i ḥarcına ḫaber ider ve den ḫoşnuddan vesselli (12) ol allâh adını yâd
idelüm bir ʿacayib ḳıṣṣa beyân idelüm (13) zirâ oldır kerim devâ mecâ ol aḫır
kâdim ber-kemâl
109 a
(1) hem resulidir muḥammedi gümân bu söze şek yoġdır bellü ʿimân (2) hem
ebu bekir ʿömer ʿosman ʿali ger sever bunları sen yâ veli (3) tekbir it er ve ? ey
yere vir ṣalavât seyyid-i peygambere (4) ben daḥı bir ḫoş ġaza eydüm saña tut
ḳulaġın işit bundan yaña (5) seyyidiñ ulu ġazasın dinlegil ne gelür başına bir bir
anlagil (6) ? ṭutsaḳ olur ey müʿmin ḳurtarır bir ḳız olur hem müselmân (7) ṭurup
andan ḳayṣere nice gelür ṣefâ oluban bunca işler ḳılur (8) ḳayṣer bunca
boğazından aṣar bunca laʿin çerileri ol baṣar (9) hem bunce hekim sözine girir
ḳayṣer varuo bunca şerrin virir (10) saç saḳalı bunca döküldügin gelüben
mürted hekim buldugun (11) anı bunca öldürir bilgil ey yâr târiyûnı ḳuyuya
bunca ḳoyar (12) ḳamusı şerh idem dinle sefâ vir ṣalâvat ber ? muṣṭafa (13)
râviler şöyle rivâyet ider kim bir gün seyyid baṭṭal ġazi yârenleriyle
109 b
(1) cemʿ olup oturmışlardı bir pîr ḳapudan içerü girdi seyyid (2) ḥużurunuñ
önünde duʿa ḳıldı eydür ḫarcından gelürim anda (3) bir kâfir vardır adına târiyûn
dirler bir ḳulum vardı ṭutdılar (4) zindâna gönderdiler anı görmege vardım idi
anda bir yigit (5) baña and virdi kim zinhâr ve zinhâr eger malaṭyaya varırsañ
seyyide (6) eyidesin kim cuʿdeniñ oġlı musa anda gördim târiyûn (7) zindâna
koymış daḫı ṭoḳuz pîrler vardır altmış yıldır ol (8) kâfiriñ habsinde ʿażab çekeriz
didi andan cuʿde çünkim (9) anı işitdi âh eyledi seyyid ḥażret eyitdi aġlamagil
ümid vardır kim (10) ḥaḳ teʿâlanın ʿinayetinde oġlunı ḫalâs idem evet beni (11)
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duʿadan unutmasız didi aḫşama dek sabreyledi cama (12) meyl ḳıldı ʿazm-i rûm
itdi günlerde bir gün ol ḥiṣara (13) yetişdi ki anda maḫbus yaturlardı gördi kim
bir yüksek ḳalʿa
110 a
(1) ḳulesi havayı âsmana beraber olmış gice olınca sabr eyledi ḳalʿa (2) nıñ
dibine geldi tuta kim cehd eyledi yol bulamadı zirâ kim her gice (3) üç biñ kişi
baysanlıḳ iderdi bu yaña seyyid daḫı gündüzin (4) ṭaġda olurdı gice olınca
aşaġa inerdi kim ḳalʾaya yol bula (5) çâre idemezdi bir gün gördi kim çinden
ḳârbân gelür pâdşâhı (6) kendü oğluna târiyûnıñ ḳızın virmek ister imiş geldi kim
nişân (7) ḳoyalar ḫayli tuḥfeler virmiş idi çün seyyid ḥażret anı gördi ṭaġdan (8)
aşaġa indi adamlarından ḫayli adam depeledi malların aldı taġa (9) çıḳdı târiyûn
oġlın ṭutup ḥabs eyledi kendü adın sehrâb (10) ḥarami ḳodı yolı kesdi târiyûn
oġlanları çoḳ zârlıḳ (11) eyledi elli biñ kişi gönderdi târiyûnın mâhiyâr adlu bir
(12) pehlûvânı vardı ol elli biñ ere baş ḳodı bunlar gelüp (13) ṭaġa girdiler ṭavşan
yayılır gibi seyyidi istediler seyyid
110 b
(1) çıḳageldi naʿra urdı kim benüm sehrâb ḥarami didi elli biñ kişi (2) târumâr
eyledi târiyûna ḫaber ḳıldılar kendü bindi yüz biñ erle (3) iki yüz şol fulân biñ
fulan kişileri seçdiler çeşmeye viridiler (4) kendüsi pusuya girdi seyyid ḳaṣdına
ez-in cânib bu yaña geldük (5) seyyid târiyûn oġlın maġarada ḳodı kendü üzre
ṭaşra (6) çıḳdı abdest aldı namaza ḳılmaġa ṭurdı ol sâʿat (7) ol iki yüz kâfir
pehlûvân üstüne ḥamle ḳıldı kemendler atdılar (8) seyyidi ṭutdılar baġladılar
ṭutulmaġa razı oldı namaz içinde (9) ʿaḳadin bozmadı târiyûna ḫaber oldı seyyid
ḥażretiñ ḳalʿaya (10) geldi tîz buyurdı elin ayağın baġladılar demürlediler oġlı
(11) ile alup şehre getürdiler ol mâla daḫı şehre getürdiler (12) ḫaber şehre
erişdi ḳarşu çıḳdılar seyyidi teferrüc ḳıldılar târiyûn (13) taḥta geçüp oturdı
buyurdı seyyidi getürdiler kim öldüreler
111 a
(1) bir kişi bildi eydür şâhâ bu sehrâb ḥarami degüldir didi çünkim târiyûn (2) anı
işitdi seyyid ḥażretine eyitdi ṭoġrı söyle tâ kim seni öldürmeyem ve daḫı (3) and
virdi seyyid ḥażret eyitdi rast didiñ baṭṭalum didi (4) târiyûn sevindi tîz baṭṭalı
zindâna ḳoydılar ḳayṣere nâme yazdılar (5) kim baṭṭalı ṭutdım zindâna ḳoydım
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ne buyurırsız size vireyim mi yoḫsa (6) bunda öldürelim mi didi ez-in cânib bu
yaña seyyidi zindâna (7) iletdiler musa bin cuʿde çinkim seyyidi gördi âh eyledi
(8) eydür ey diriġa pehlûvân bizüm ümidimüz sen idüñ (9) bizüm
şûmlıġumuzdan sen daḫı bu ḥâle uğradıñ yâ bizüm ḥalimüz (10) nice ola didiler
seyyid ḥażret eyitdi yâ musa bunuñ gibi işler (11) çoḳ görmüşümdür hele
görelüm yâr-i teʿâla başumuza ne getürir (12) ol pîrler daḫı geldiler gün saray
ṭamına çıḳdı teferrüc (13) iderken seyyidin âvâzı bunuñ ḳulaġına erişdi ġayet de
111 b
(1) ḫoş geldi dâyesine eyitdi yâ dâye bu âvâz nedir didi dâyesi (2) eyitdi bu ol
baṭṭal âvâzıdır kim atañ ṭutdı zindâna ḳoydı didi (3) ḳız eydür ey cânım dâye bari
bir kez göreyin nice kişidir didi (4) tîz ṭaʿam ḥażır itdiler ṣardılar zindâna geldiler
zindâncılar varup (5) taʾzim idüp ne buyurırsınız didiler dâyesi eyitdi açuñ
ḳapuyı (6) esirlere ṭaʿam getürdik ve hem baṭṭal nigârın görsün didi nice (7)
kişidir zindâncı ḳaçan bu sözi işitdi ḳapuyı açıverdi ve (8) içerü girdiler
gülendâm seyyide naẓar ḳıldı gördi kim bir ḫûb ḥayal yâlu (9) bâl ıssı beñzer hiç
bunuñ gibi ḫub ṣuret görmemişdi ol (10) görmekde hezârân cân-ı dîl ü göñül ile
ʿâşıḳ oldı (11) selâm virdi ve ol taʿam ki getürmişid seyyidiñ öñüne (12) ḳodı yiñ
didi seyyid yesem allâh didi taʿamdan yidi ḳız (13) eyitdi ey yigit seyyid baṭṭal
ġazi sen misin eyitdi beli benüm
112 a
(1) ḳız eyitdi ey yigit gel bizi ḳabul eyle dinümüze gir zindândan (2) ḫalaṣ ol didi
atamdan seni dileyin didi ḳabul itmez isen seni öldüreler (3) didi seyyid ḥażret
eyitdi ey nigârın bunuñ gibi söz söyleme bu söz (4) bizüm ḳulaġımıza gerekmez
didi ḳız ṭurdı gitdi sürdi atasın ḳatına (5) geldi eyitdi ey baba şunuñ gibi
pehlûvânı dinüme döndirmediñ (6) saña bir yardımı ola didi atası eydür ey
cigerguşem (7) ol çoḳ kitâblar oḳuyup durdı dinümüze boyun virmez didi (8) ḳız
eyitdi eger ben anı yoldan döndürürsem ne ola didi (9) târiyûn eyitdi ben daḫı
seni aña virem didi ol gün irtesi (10) oldı ḳız yine zindâna geldi meclis ḳurdı
seyyid ḳatına geldi (11) şarâb içmege başladı eyitdi ey baṭṭal sen benüm
dinüme (12) giresin atamdan dileyeyin didi ve hem beni al ḳabul eyle didi ve
hem (13) atamuñ serleşkeri ol seyyidi çoḳ söyleme ḳız yerinden ṭurıgeldi
112 b
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(1) seyyidiñ ḳatına geldi ḳolın boynuna bıraḳdı seyyid feryâd eyledi (2) beni
murdâr eylediñ didi müselmân ol pâk ol andan ḳoluñ boynuma (3) ṣal didi ḳız
eydür benden niçün ḳaçarsın benüm dinüm seniñ dinüñden (4) pâk didi seyyid
eyitdi din muḥammeddendir anda ki muḥammed dini (5) ola aynı ʿisa neye
gerek didi ḳız eyitdi iṣbât itkim seniñ (6) dinüñ ḥaḳdan yaña inanayın didi seyyid
eyitdi ne dilersin ḳız eyitdi (7) nesne dile tañrıdan saña virsün inanayın anı
görüben müselmân (8) olayın didi seyyid yüzin der kâbeye ṭutdı eyitdi ilâhî beni
bu ḳız (9) ḳatında ? itme didi ol dem ḥaḳ taʿalanıñ ḳudretinden zindân (10)
yarıldı bir sini içinde bir çanaḳ aş bir itmek çıḳageldi seyyid (11) ġazinin önünde
ṭurdı şöyle kim ol taʿamıñ koḳusından hep (12) zindânıñ dimâġı ṭutuldı seyyid
ḥażret bismillah didi ve el (13) urdı ol taʿamdan yedi ve zindân ehline üleşdirdi
113 a
(1) ḳıza daḫı virdi yedi andan duʿa ḳıldılar el yüze sürdiler (2) yine sini pinhân
oldı ḳız kendüden vardı ḫayrân oldı (3) ʿaşḳı daḫı ziyâde oldı ṭurmadı hemân
aldı yürüyüvirdi (4) ez-in cânib râviler şöyle rivâyet iderler kim seyyid ḥażret
naẓar itdi (5) gördi kim bir demürci işler zindân bucaġında deprendi (6) gördi kim
bir külüng ṭurır fi’lḥâl ḳarzı bir delük eyledi ol (7) külüng birle demürin büzdi
yârenlere eyitdi kim hiç ġuṣṣa itmeñ (8) ḥaḳ taʾâla uş bize ḫalaṣlıḳ virdi didi
andan soñra zindânıñ (9) divârı yarıldı ṭaşra bir ? çıḳageldi dün içinde (10) gördi
kim bir ip yatur aldı saray tamına geldi kemend atdı (11) buracıḳda bir pencere
gördi aşaġa naẓar eyledi gördi kim ḳız (12) taḥt üstünde yatur ayuñ on dördüne
beñzer nerdûbânı getürdi (13) aşaġa indi ḳızın ḳatına geldi bir cemâl-i kemâl
gördi hiç kimesne görmemişdi
113 b
(1) bir dem teferrüç eyledi ḳız daḫı düşünde resûl ḥażretin gördi (2) resûl ḥażret
eydür ey gülendâm ben seni baṭṭala viresim gerek senden iki (3) oġlan ola adı
beşir ve nezir olacaktır tiz imdi imâna (4) gel işte ol daḫı başuñ ucunda ṭurur didi
nâgâh ḳız uyandı (5) seyyid başında gördi ṣadaḳ yâ resullullâh didi didi seyyidiñ
ayaġına (6) düşdi müselmân oldı ḳız zindancıya biraz altun virdi kim (7) ağzın
ṭuta zindâncı eyitdi yâ nigârın ben bu gice peygamberi düşümde (8) gördim
önünde müselmân oldım didi ḳız sevündi kendü ḥâlin (9) zindancıya ʿarz eyledi
zindâncı daḫı seyyidi gördi ayaġına (10) düşdi yine imân-ı ʿarz ḳıldı müselmân
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oldı zindâna geldi eydür (11) seyyidiñ yârenlerin bir bir çaġırın didi lâkin
zindânda bir kâfir (12) vardı seyyid anı gördi baḳdı öldürdi kendü ṭonların (13)
çıḳarup aña giydirdi hemân kendüsi ṣuretine ḳoydı kendü
114 a
(1) külâhın daḫı anuñ başına urdı demürlerin daḫı (2) anuñ ayaġına urdı musa
ve cuʿde o ṭokuz pîri alup (3) ḳızın sarayına geldiler anda anlara and virdi kim
sözi kimesne çıḳarmayalar (4) tîz bunları ḫadmelerine ıṣmarladı gizleyeler uşda
bunlar bir nice gün yimekde (5) içmekde gizlü bundan ḫalâṣ oldılar gönülleri ḫoş
ola seyyid ḳız (6) ḳatında ḳarar idüp ʿayşa meşġûl olup ṭurdı irtesi (7) oldı ḳız
atası ḳatına vardı ol dem içinde ḳayṣerden (8) ḫaber geldi tîz baṭṭalı şehr öniñde
oda urasın külünden (9) baña bir avuç viresin gözlerüme sürme çekeyin ḳız
eyitdi ben (10) şöyle sezerin baṭṭal öldi didi târiyûn eydür neden dirsün (11) ḳız
eydür ben evvelki vardığımda ġâyet ḥasta idi şâyed kim (12) öldi ola didi
zindâncı ol dem geldi feryâd eyledi esirler (13) zindânı delmişler ḳaçmışlar didi
târiyûn âh eyledi tîz buyurdı
114 b
(1) zindâncıyı oġlı ḳızı ile oda uralar gülendâm (2) eydür bir dem sabreyle
varayın göreyin nice delükdir diyü ḳız içerü girdi (3) kâfiri gördi eydür ey baba
nârnûr saña yardım eylemiş baṭṭal ölmiş (4) ḳalanı ḳaçmışlar didi târiyûn sevindi
şâd oldı eydür benüm (5) maḳṣudım baṭṭaldır ḳalanına ne şamar depdi tîz imdi
ḳayṣeriñ (6) buyruġın yerine getürüñ ol dem şehriñ öñünde od yaḳdılar (7) ol
kâfiri seyyid diyü oda yaḳdılar bir avuç külünden ḳayṣere (8) daḫı gönderdiler
ḳayṣer daḫı küli aldı yüzine gözine sürdi şâdlıḳlar (9) eylediler baṭṭalı târiyûn
ḫarcında oda yaḳdı diyü ʿâlemde ḥavalandı (10) bu mühmel ḫaber malaṭyaya
geldi feryâd diüp inleşdiler târiyûn baṭṭal (11) ġaziyi diriġa ḳanı ol ʿilm ol ḥelm ol
siḥa ol kerem diyüp (12) nevḥa ve zârı ḳıldılar aġlaşdılar tîz ḫalifeye nâme
yazdılar viridiler (13) çünkim nâme ḫalifeye erişdi ol daḫı mâtem ṭutdı ve çoḳ
aġladı
115 a
(1) baġdâda yârenlerin ḳamusı ḳara giydiler seyyidiñ yârenleri siyâh (2) pûş
oldılar zeyneb ḥatun işitdi ödi ṣıtdı ḳamu (3) işidenleriñ ciğeri siyâh oldı tamâm
islâm diyârı yâs mâtem (4) ṭutdılar uşda müselmânlar bu yaña melâletde
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ḳaldılar ez-in cânib (5) bu yaña ḳayṣer öldi diyü iklime nâmeler perâkende
eyledi dükkeliniñ (6) leşkerin istanbula cemʿ itmekde ez-in cânib bu yaña
malaṭya serverleri (7) ittifâḳ idüp ḫalifeye nâme viridiler ḥâllü’l ʿilm itdiler (8)
ḫalife daḫı tîz nâmeler perâkende ḳıldı ḳande kim pâdşâh (9) ve müʿmin
pehlûvânlar var ise mâl dökdi daʿvet ḳıldı (10) baġdâd öñünde oturdı eyitdi
görelüm ḳayṣer ḳanḳı (11) ṭarafa ʿazm iderse ben daḥı ʿaskerümüzle arḳa
berkdürüp (12) allâh taʿâlaya ṣıġınalum yürüyelüm din düşmânları ile buluşalum
(13) düşmandan ṭamar getürelüm andan nâme viridiler hicaza yemene çine
maçine
115 b
(1) bilḳara gürcistâna ʿabdü’lmüʿmin iline kim şimdiki zamânda (2) aña
diyarbekir dirler uşa işiden müselmânlar küffâr içün cemʿ olmaḳda (3) ez-in
cânib bu yaña ʿaraḳıl ḳayṣer daḫı nâmeler perâkende ḳıldı firengistâna (4) ve
rûma ve ḫaṭana ve ḫunnana ve ʿizḳanda ve sebirkende ve yek hükm altında (5)
olan melʿûnlara şol ḳadar kâfir leşkeri cemʿ oldı ki ḳalem şerh (6) ile beyân
olmaz bu yaña seyyid daḫı bu aḥvâli ve atun alup ceng (7) âletün giyüp
küffardan yaña revâne oldı gördi kim ḳayṣeriñ (8) ortancı oġlı ʿaraḳıl bîḥâd
leşker ile ḳonup oturırlar leşker (9) ucunda bir kişi buldı andan ṣordı bu ne
leşkeridir ḥerif eydür (10) bu ḳayṣeriñ ortancı oġlıdır atasına gider tamâm rûm
begleri (11) ittifâk itmişler bu diyârda ne ḳadar müselmân var ise ḳıralar (12) oda
yaḳalar illerin vilâyetlerin ḫarâb ideler didi seyyid eyitdi (13) tîz bre şimdi
müselmân ol yoḳsa sen bilürsin didi melʿûn
116 a
(1) herzeye başladı seyyid ḥażret tutdı bir bir ṣaḳalın yoldı (2) burnun ḳulaġın
kesdi var şemʿuna eyit kim yaʿni baṭṭal (3) öldügine emin mi olduñuz biz üç
kişiyiz her birimüz birer baṭṭaldır (4) sizüñ ḳasdıñuza bil baġlayu bildirürüz ḥażır
oluñ (5) digel didi ol kişi seyyidiñ elinden ḳurtuldı cân acısından (6) gidivirdi
sürdi şemʿun ḳatına geldi ḫaber virdi şemʿunuñ (7) benzinde ḳan ḳalmadı tiz
andan göçdi atası ḳatına ḫaber bildirdi (8) ḳayser perişân oldı vezirler eyitdiler
seniñ ceddin ʿabdulmelik (9) zamanında diledi kim muḥammedîleri ortadan
getürirlerdi tamâmet (10) rûm begleri ittifaḳ eylediler üç

bu ḳadar leşker ile

başaramadılar (11) sen daḫı başaramazsın didiler ḳayṣer sürdi anladın nâmeler
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(12) perâkende ḳıldılar eṭraf ʿâlemden leşker cemʿ itdiler yer gök (13) getürmez
çeri oldı ve ʿaraḳıl ḳayṣer sürdi leşker yazdılar
116 b
(1) ve her biliñ ne ḳadar adamı varsa gönderdiler yüz kez yüz biñ (2) çeri ʿarz
eylediler şöyle ki ḳırḳgünlük yol leşker ḳonmışdı ol (3) kâfir begleri aḳratis ve
müncâyil maġribi ve sercâʿil ve mihraʿil ʿadaib ḳalun (4) ḳalḳani süleymân-ı
anṭaḳi ve isḥâk ḳukı ve ḳalḳal tanari feridler (5) ve belidler ve naṣrı hemâdani ve
kelbi rûm ve ḳalan begleriñ adı ḳıyasa (6) gelmez bunlarıñ her biri bir iḳlim
pâdşâhırdır yardıma gelmişdir uşda (7) bunlar gice ve gündüz müselmânıñ
üzerine yâvuz ḳasd idüp yürümekde (8) inşaʿallâh münhazim ola yüzleri ḳara
ola ez-in cânib bu yaña (9) seyyid şemʿun bin ḳayṣeriñ göçdügin gördi bir yere
gelüp (10) ʿaşḳarı siyâh renk eyledi ve kendüyi daḫı siyâh ḳıldı (11) hindi şekline
ḳoydı ʿaşḳara binüp revâne oldı bir yere erişdi kim (12) leşker ḳonmış kendü
daḫı bir aġaç dibine ḳondı gice anda yatdı (13) ṣabaḥ oldı ṭurıgeldi abdest aldı
namaz ḳıldı çünkim
117 a
(1) namazdan fariġ oldı gördi kim ḳarşudan târiyûn oġlı (2) ḳâsûra bir nice ḳullar
ile çıḳageldi gördi kim bir hindi oturır (3) amma yâl u bâl ıssı ilerü yüridi eydür
kimsin ve ne kişisin gelişiñ (4) nerdendir ḳande gidersin didi seyyid hiç ṭınmadı
ikinci kez çaġırdı (5) hây kimsin didi eyitdi zengebârdan gelürüm işitdim kim
ḳayṣer muḥammedîleri (6) ortadan getüre ben daḫı geldim ki ḥıżmat eyleyem
beni ḫoş tutarsa (7) ḫoş ṭutmazsa bir yere daḫı varurum didi ḳâsûra eydür
târiyunıñ (8) oġlıyum benüm atam baṭṭalı oda yaḳdı ve hem ḳayṣeriñ ṭayısıdır
(9) gel benüm ḳatımda ol seni ḫoş ṭutam didi seyyid ṭurıgeldi (10) atına bindi
ḳâsûranın gürzin eline aldı birḳaç kez çevirdi girü (11) virdi ve yayın eline ḳatı
çekdi iki pâre eyledi atınuñ (12) başın çevirdi aldı yürüyüvirdi eyitdi bunda adam
yoḳ (13) imiş erenlerin ḳadri bilinmez imiş ḥayf ola kim ben bunlar gibi ḥabisler
yanında
117 b
(1) ṭurayım didi yürüyüvirdi ḳâsûra ḳaḳdı ḳullarına buyurdı (2) bire ḳoman ṭutıñ
didi ḳullar ḥamle ḳıldılar seyyid dönegeldi bir demde (3) elli ḳulı birer luʿbıla
ṭopraġa bıraḳdı târumâr eyledi seyyid ḥażret (4) istanbul yolın ṭurdı revâne oldı
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her yere kim uġradı ṭaġ ṭaş (5) dürlü düşmân seyyid ʿacaba ḳıldı aḫır ṭaġ içinde
bir maġara buldı (6) öninde bir bıñar evet ġayet ḥarab yer idi atın ve ṭonıñ anda
(7) ṣaḳladı kendü bir ṣaḳa ṣuretine düzdi arḳasında bir ḳırba (8) getür diyü
leşker içine girdi kendüzin ṣu ulaşdırdı ve göze (9) düp her ḳande kim bir gürbüz
pehlûvân er perişân ide (10) gice gelürdi başın keserdi irtesi başsız bulurlardı
her birin (11) ber-ṭarafla depelerdi ḳayṣer bu işde ʿaciz ḳaldı târiyûn ḳatına (12)
çaġırdı eydür yâ târiyûn nice idelüm henüz diyâr-ı islâma ulaşmadan (13) kendü
vilâyetümüzde bizi ʿaciz ḳodılar bunca beglerüm öldürdiler
118 a
(1) uşda bilemedim kimdür ve ne kişidir tîz bir çâre buldunuz ola mı didi (2)
vardılar ittifaḳ eylediler ne ḳadar var ise birbirin pâyândâne virdiler (3) seyyid
ḥażret ḳaldı aldılar ḳaṣer ḳayṣer ḳatına getürdiler işbu ṣaḳiye (4)

kimse

pâyândân olmadı didiler ḳayṣer seyyidi ilerü oḳudı eydür seyyid (5) seyyid çadır
ḳapusına geldi ḳayṣere duʿalar eyledi ḳaṣer seyyidi gördi kim (6) ḳara zangidir
nefis ṭonlar geyer başına bir geylâni ṣarmış ṣaḳa âletin (7) üstüne şöyle dizmiş
kim altun gibi ? elinde bir ṭas (8) altuna beñzer ilerü yürüdi duʿa ḳıldı beglere ṣu
üleşdirdi (9) ḳıçın ḳıçın girü döndi ağzın açdı birḳaç ayet-i incil oḳudı ne ḳadar
(10) begler var ise aġlaşdılar ve andan soñra eyitdiler kim senüñ leşkerüñde
(11) ḳırḳ yıldır ki nâr-ı nûr ʿaşḳına ṣaḳalıḳ iderdim ḳalʿa-yı mıştırandanım (12)
adım yehûdadır şimdi benden pâyendân isterler didi ḳayṣer eyitdi (13) yüri ben
saña pâyândân olurum didi seyyid duʿa ḳıldı ol gice yüz on
118 b
(1) kişi depeledi başsız buldular daḫı irtesi sultân-ı hind (2) istân beş yüz biñ
eriyle çıḳageldi putperest idi iki ḳardaşlar (3) idi birisiniñ adı mihrâb idi ve biriniñ
adı mihrândı beş (4) yüz meniklûşî fil her filiñ üstünde bir gönden ḳalʿa vardı (5)
bu yaña ḳayṣere ḫaber oldı kendü ʿazametle ḳarşu erişdi görişdi (6) ʿazîm
ferâḳat ḳıldı getürdi ḳondırdı ol gice hindilerden seyyid (7) ḥażret iki yüz belli kişi
depeledi irtesi başsız buldılar ḥaber (8) olındı ġâyet perişân oldılar ḳayṣer
beglerin yanına cemʿ eyledi (9) ey ehl-i ṣalib ve ey mesihiñ ḳulları görür misiniz
muḥammedîlerin elünden (10) neler çekerüm ḫûn olupdır işbu ḳadar leşker
cemʿ eyledim henüz daḫı (11) düşmân ile tutuşmadan ve muḳabil olmadan
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şunuñ gibi begleriñ (12) ve pehlûvânların başların kesip helâk oldılar yine
ortamızda (13) dır bilmeziz didiler bu işleri iden kimdir uş ʿaciz ḳaldıḳ ʿacebdir
119 a
(1) eger dernegümüz ṭaġılmazsa didi daḫı hây hây inledi bu yañadan (2) begler
ḳayṣerin üstüne ġuluv ḳıldılar eyitdiler şâhâ devşüresin (3) şimden girü ḳorḳman
kimdendir dükkelimüz baṭṭaldan ḳorḳardıḳ çünkim (4) öldi bizüm hiç kimseden
berü ayruḳ eyü oturduñ buyur leşker (5) bütün yürüyelüm muḥammedîleri
ortadan getürelüm dâdımızı alaum (6) anlarıñ gözine cihânı ṭar idelüm
dükkelisin ḳılıçdan geçürelüm (7) didiler öyle olsa ḳayṣer buyurdı leşker göçdiler
ḳayṣerin taḥtın (8) fil üzere berkitdiler üstüne çadır-ı hümâyûn gölge ṭutdılar
ḳayṣer (9) altun taḥta geçüp oturdı yedi yüz ceng fil her yanından (10) yürüdiler
hac peyker ʿalemin getürdiler uşda leşker ḳayṣeriñ öñine (11) düşdi yürüdi ḳalan
begler alay alay çoḳ çoḳ güruh güruh ṭolup (12) ṭolup öñinden geçdi ḳayṣer
bunlara istimâlet ideridi râviler (13) rivâyet iderler kim ḳayṣer yedi gün taḥtından
inmeyüp ṭurdı bu leşker
119 b
(1) hep önünden geçerdi eydürlerdi kim bunuñ gibi ulu dernek hiç (2) kimse
görmedi ve nişânın daḫı virmedi didiler uşda bunlar (3) bunda müselmânlar
ḳaṣdına gelmekde ez-in cânib yaḥya bin manṣûr (4) sünîlerüñ câsusıdır geldi bu
ʿaẓamet leşkeri gördi (5) tîz müselmânlara ḫaber getürdi ol ḫaberi işidüp emir
ʿömer eyitdi (6) ey diriġa nâzenin baṭṭal gerek idi yolunuz hep kendüzin (7) ol
leşkere beraber ururdı işler iderdi kim vaṣfa gelmezdi (8) ḳamu begler âh idüp
inleşdiler yaḥya eyitdi yârenler yine siz bir ʿacayip (9) ḫaber vireyin ḳayṣeriñ
leşkerinde bir ʿacayip nesne gördim her gice (10) elli altmış adı bellü pâdşâh ve
pehlûvân öldirirler bu işi kim ider (11) bilmezler ḳayṣer tuta kim cehd itdi ve işbu
gördi çâre idemedi (12) birbirine pâyândâne virmiş başaramadı anuñ
heybetinden ol leşkeriñ (13) gövdelerinde cânları yoḳdır gice yaturlar irte beş
altı yüz kişi
120 a
(1) başsız bulurlar bilmez kim ḥâl nedir didiler seyyidler bu ḫaberi işidüp (2)
ḫayrân oldılar meğer ʿinâyet-i ḥaḳ ola kâfirler helâk olurlar (3) didler andan emir
ʿömer buyurdı ol illeri kimisin şama ve kimisin yüce yüce (4) ṭaġlara ḳaçıdılar tîz
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ḫalifeye ḫaber uçurdılar ḳaṣd islâmdır (5) diyü ḫalife daḫı ḥażır idi bir buçuḳ yıl
idi kim leşker cemʿ iderdi (6) biñ iki yüz pâre yüz pâre ḳalʿanıñ adamın devşirdi
(7) bu yaña emir ʿömerden ḫaber geldi kim ṭoḳuz kere yüz biñ er cemʿ olmış
dükkeline (8) mâl virdi ḥilʿat virdi istimâlet virdi andan diñ (9) imdi din ġayretiçün
ve başuñuz ve oğlunuz ve ḳızıñuz (10) içün dögüşüñüz öleniniz şehid olur
dükkeliñiz ġazidir didi (11) dükkeli göñül bir idüp yaraḳ ile göçdiler günlerde bir
gün malaṭya (12) yetişdiler emir ʿömer ve cuʿde ġazi ve abdulvehhâb ve
ʿabdusselâm (13) ve ḳasım ve mansur ve naṣr ḥubbâb ve aḥmed ṭarran ve
ṭevâbîl ve eflâhûn
120 b
(1) ve cuʿdenin dört oġlı süleymân ve musa ve aḥmed ve muḥammed ve
seyyidiñ (2) iki oġlı ʿali ve nezir ve ḳalan begler ve pehlûvânlar elli biñ sünî
müsel (3) mânlar ḫalifeye ḳarşu vardılar seyyid ḥażretiñ yârenleri cümlesi siyâh
(4) pûş idi berâber gelüp görişdi çünkim ḫalife seyyidiñ oġlancıḳların (5) gördi
hây hây aġladı allâhû ekber kebirâ ol leşkerden bir zâr-ı efgân (6) eyitdiler kim
niceleriñ zehr-i sini hâk oldı andan soñra ḫalife nevâhat (7) ḳıldı geldiler ḳondılar
emir ʿömer ḫalifeye ṭoy ḳıldı ḫalife daḫı seyyidiñ (8) oġlancıḳlarına ve emir
ʿömere ve gayrı ḳalan yârenlere ḥilʿat virdi yâs (9) ṭonların çıḳardı kendüniñ ve
imâmesin emirü’l müʿminin (10) ʿaliniñ sancaġın emir ʿömere virdi eyitdi bu
diyara senden bek (11) kimse bulunmaz leşkere muḳaddim sen ol didi andan
soñra ḫalife (12) içün bir aḳ fil üstünde bir taḥt ṣaldılar üstüne çadır-ı (13)
hümâyûn baġladılar ḫalife eyitdi diñ imdi allâh ta’âlaya
121 a
(1) ṣıġınalum yürüyelüm ḳayṣer laʿinin üzerine didi uşda bunlar (2) daḫı
kâfirleriñ ḳaṣdına yürüdiler ez-in cânib bu yaña seyyid ḳayṣer (3) leşkerinde
kendüzin ṣaḳa ṣuretinde ṣu üleşdirirdi gice olıncaḳ (4) çoḳ adamlar öldürirdi
neçe kim cehd idüp bulamazlardı (5) bir gün ḳayṣer bezm ḳurdı ne ḳadar begleri
var ise ḥażır olmuşlardı (6) dükkeline hilʿat virdi ḳamusı lâflar urdılar
muḥammedîleri şöyle (7)

idelüm

dirlerdi nâgâh ḫaber geldi kim

uş

muḥammedîleriñ leşkeri yetişdi (8) diyü ḳayṣer daḫı kendü beglerinden beş kişi
oḳudı biri aḳratis (9) ve biri ʿaliḳan üçüncüsi ḳalun ve biri ḳostaṭin ki kendüniñ
(10) oġludır bunlara iki yüz biñ er ḳoşup eyitdi siz iler (11) ü yürüñ ne yere
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gelürler ama bizden ḫaberüñüz eksük olmasın (12) didi bunları tîz gönderdi
bunlar gitdiler bir yere geldiler ḳondılar (13) bir meşveret ḳıldılar eyitdiler bir kişi
olsa ol muḥammedîleri bize câsûslasa
121 b
(1) seyyid anda ḥażır idi ilerü yürüdi geldi eydür buyurursañuz ben (2) varayın
onlardan cemʿ ḫaber getüreyin didi bunlar ḳabul idüp seyyidi (3) câsûsluġa
gönderdiler seyyid ḥażret giceye degin sabreyledi dünle sürdi (4) ḳapusıñ
çadırına geldi gördi kim serḫoş yatur diledi kim bunı bend (5) idüp getüre alup
ṭaşra gele ḳapus uyandı diledi kim (6) feryâd ide seyyid ağzına destmâl dutdı
elin ardına muḥkem baġladı (7) aldı yürüyüvirdi iletdi bir derede aṣa ḳodı döndi
(8) ḳostatiniñ çadırına geldi gördi kim mest-i şarâb içer ilerü (9) yürüdi eydür
ḳapus size selâm eyler eyitdi birâz muḥammedîler buldım (10) tîz buyurdı leşker
binsün er gelsün nâr-ı nûr devletinde bir (11) yüz suyıñ ideydiñ didi ḳosṭantin
hemân kim bu ḫaberi (12) işitdi tîz buyurdı leşker binsün didi ol çeri birbirine
(13) ṭoḳundı ḳarışdı yine bir ṭarafdan naʿra urdı kim
122 a
(1) benüm ʿabdulvehhâb ġazi ey kâfirler cân almadan ḳande ḳurtara (2) sız diyü
ḥamle ḳıldı andan bir ṭarafdan vardı yine naʿra urdı (3) benüm ʿabdüsselam ġazi
diyü ḥamle ḳıldı andan bir ṭarafdan daḫı (4) vardı naʿra urdı benüm aḥmed
ṭarran diyü ḥamle ḳıldı küffâr (5) leşkeri anı görüp birbirin ḳarmaġaşdılar dün
buçuġunda (6) degin birbirin ḳırdılar ḳan gövdeʾi götürdi dembedem seyyid
yürirdi (7) her bir pehlûvânıñ adın añardı aḫır bir kez çaġırdı kim (8) ḳapus öldi
diyü ḳalun yanına geldi kim kendü ḳarındaşıdır ḳalun eydür (9) hây ḳapusı kim
öldürdi didi seyyid eydür uş gitdi ḳapusı (10) öldürdi didi ḳalun çeriden ṭaşra
çıḳdı yolca giderken (11) ḳaluna seyyid bir ḍarb urdı atından yıḳdı baġladı ḳapus
(12) ḳatına geldi ḳapusı daḫı ḳalun birle atlarına berkitdi (13) revâne oldı
seyyidiñ vefâdârı şemmâsıñ deyrine (14) iletdi ḳapuyı ḳaḳdı şemmâs seyyid
ḥażretiñ ününden bildi
122 b
(1) geldi ḳapuyı açdı seyyidiñ ayaġına düşdi ve görüşdi (2) eydür ey ḫudâvende
târiyûn sizi oda yakmadı didi ol dükkelisi (3) yârenleriñ içün siyâh pûş oldılar
elḥamdülillâh selâmet (4) geldik didi seyyid eyitdi ki ṣaḳın bu sözi kimesne dime
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didi (5) anda deyrde bir ḳuyu var idi ol kâfirleri ol ḳuyuya ḳoydılar (6) şemmâs
seyyidiñ öñine ṭaʿam getürdi yidiler seyyid atına bindi revâne (7) oldı şemʿun
leşkerine geldi feryâd eyledi eydür hây noldıñ (8) seyyid ḥażret eyitdi ḳalûn ve
ḳapûs leşker içinde belürsiz oldılar (9) bilmezin ki ḥâlleri noldı didi şemʿun anı
işitdi çadır öñüne (10) çıḳdı bir pehlûvânı vardı elmas dirlerdi şemʿun eydür (11)
biz ikümüz binelüm isteyelüm didi aşaġa yuḳaru birâz gezdiler (12) şemʿun
elmas bir yaña viridi kendü tenhâ ḳaldı seyyid ilerü (13) geldi eydür gel ikimüz
bu dere içüne girelüm şâyed muḥammedîlerden (14) kimse göre didi intiḳam
alaydıñ ola mı didi şemʿun aldı
123 a
(1) dereye girdi gördi ḫalvet kimse yoḳ atunuñ ? ṭutdı şemʿun (2) hây neylersin
diyince sinesine bir bozṭoġan urdı atından yıḳdı (3) bağladı şemmâs deyrine
geldi bunı daḫı ol ḳuyuya bıraḳdı (4) ez-in cânib biz geldik bu yaña ḳâpûs ve
ḳâlûn leşkeri irteye degin (5) birbirin ḳırdılar çoḳluḳ kâfir ḳılıçdan geçdi çünkim
irte oldı göz (6) gözi gördi bunlaruñ ortalarından bir müselmân yoḳ birbirin (7)
ḳırmışlar feryâd eylediler melûl ve perişân oldılar ḳosṭanṭin (8) oturmışdı seyyid
ḥażret geldi eydür şâhâ ḳâpûs ve ḳâlûn (9) bizden yüz döndiler vardılar
muḥammed dinine girdiler zinhâr onlardan (10) ġâfil olma didi ḳosṭanṭin bu
ḫaberi işitdi çoḳ zârlıḳ eyledi (11) tîz at çekdiler bindiler gitdiler birâz gidincek
seyyid ḥażret eyitdi (12) şâhâ saña ḫaberüm vardır ṭur didi beş ḳulla aldı bunları
(13) leşkerden birâz ayrıḳ iletdi seyyid ? ider gibi oldı gördi kim
123 b
(1) leşkerden bunlara meded yoḳ oldı mı ḳılıç çekdi ḳulları öldürdi (2) ḳosṭanṭin
ṭutdı baġladı şemmâs deyrine geldi getürdi bunı (3) daḫı ol ḳuyuya bıraḳdı
andan seyyid döndi revâne oldı ez-in (4) cânib râviler rivâyet iderler kim seyyid
yine döndi aḳraṭise uġradı (5) iki yüz biñ erle gelür ilerü vardı eydür şâhâ ḳande
(6) gidersin akraṭis eydür sen kimsin kim geldiñ benden ḫaber ṣorarsın (7)
seyyid eydür ben ḳayṣeriñ ḳuluyım adım aḳruşdır leşkerlerin serverleri (8)
belürsiz oldılar diri midir ölü midir ḥâlleri nice oldı hiç (9) bilinmez ḳayṣer ḫod
beni bunlarıñ gibi iş gördügüm içün iş görmiş (10) adamsın diyü göndermişdir
imdi şimdi bilmezim ḳayṣere ne (11) cevâp viresin didi aḳraṭis gerçek ṣanup
inandı eydür (12) ben daḫı ḳayṣerden ġayet ḫavf iderüm şimdi dilerim ki
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muḥammed (13) îler şebhûn ḳılam nâr-ı nûr devletinde bir yüz ṣuyın ḥâṣıl idem
ola
124 a
(1) ola mı didi seyyid eyitdi leşkeri iki baḫş eyle andan bir adam vir (2) varsınlar
câsûsluḳlar getüre yakın varma muḥammedîler çoḳdır ṣayaża (3) saña bir elem
irişe didi aḳraṭis eyitdi şimdi câsûs gibi (4) varasın diyince seyyid ḥażret eyitdi
buyurusañ ben varayıñ anlarıñ (5) ḥâlin size maʿlum ideyin bunun gibi işleri ben
çoḳ görmüşüm (6) ḳayṣer beni ekṣeriyetden ötürü göndermişdir didi aḳraṭis
seyyide duʿa ve aferin (7) ḳıldı ve ʿaḳlın tamam yigitdi ve gönderdi seyyid ḥażret
revâne (8) oldı çeriden ayrılup gice degin sabr eyledi bu yaña aḳraṭis (9) seyyidi
gönderdi kendü özi orada ḳondı seyyid daḫı yatsu (10) namazın ḳıldı ve geldi
aḳraṭis eydür ne oturursın vardım (11) sünîlerün ḥâlin bildim daḫı malaṭya
olurlar evet (12) işbu ṭaġın ardında otuz biñ kişiyle aḥmed ṭarran ve
ʿabdulvehhâb (13) ve cuʿde daḫı birḳaç pehlûvânlar otururlar didi aḳraṭis leşkeri
124 b
(1) iki baḫş eyledi ol dem târiyûn kendü oġlı ḳasur ile çıḳageldi (2) aḳraṭis aḥvâli
târiyûna bildirdi târiyûn eydür bu ṭarafda (3) ben daḫı yürüyeyin didi aḳraṭis
târiyûna eydür yâ emir benümle (4) gel hele bir devletlü kişisin ümiddir ki bir
zaflıġı ḥâṣıl ola (5) didi seyyid ḥażret aḳraṭise eydür yâ melik sen bunda târiyûn
(6) ile leşkeriñ bir baḥşsın benümle ḳarışsın daḫı ḳara ol ol gibi olıñ ki ben (7)
çıḳup muḥammedîlere görinüp sizden yaña ḳaçalum siz daḫı ḥażır oluñ (8) ola
ki târiyûn devletinde bir iş başarırdıḳ ola mı didi aḳraṭis (9) ve târiyûn seyyidiñ
ʿaḳlına ṭahsin ḳıldılar leşkerin bir baḥşın (10) seyyide ḳoşdılar seyyid ḥażret
daḫı ol leşkeri aldı yürüyü (11) virdi birz kim gitdiler târiyûn oġlı ḳasûra bile
güvenmişdi (12) oġlan eydür mübâḍâ ele gire bir rüsvâlıḳ ḥaṣıl ola diyü târiyûn
(13) aḳratise eyitdi sen bunda çerüñ ile ṭur ben daḫı varayun bunlaruñla
125 a
(1) bile görüneyin didi gelüp seyyide yetişdi biraz gitdiler seyyid ḥażret (2) eyitdi
hudâvende uşda muḥammedîlere yaḳın geldük çeri bunda (3) ṭurdunlar ben sizi
muḥammedîlere göze gör göstereyin didi andan (4) soñra her nice
buyurursañuz öyle idelüm didi târiyûn seyyidiñ (5) sözin beğendi ḳabul eyledi
leşkeri anda ḳodılar ilerü yürüyü (6) virdiler ḳaçan kim leşkerden cüdâ düşdiler
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seyyid ḥażret el urdı ikisin (7) daḫı kemerinden ṭutdı hây neylersin diyince
ḳuvvet eyledi atlarından (8) ḳopdı yere urdı ellerin baġladı aldı ḥarlıḳ yere iletdi
(9) bir aġaca ikisin daḫı muḥkem baġladı târiyûn kendüzin düşürdi (10) eydür
kimsin kim bize bunun gibi iş eyledin seyyid eydür ben ola kim (11) sen beni
ḫarcında nârda yaḳdıñ külümden bir avuç ḳayṣere gönderdiñ (12) gör kim
muḥammedîlerin tañrısı beni diri eyledi ve hem leşkerüñüzde (13) bu ḳadar
adam öldüyse dükkelin ben öldürdüm didi târiyûnın dili baġlandı
125 b
(1) ʿaḳlı başından gitdi seyyid bunları bend içinde ḳodı kendü özi (2) sürdi
aḳraṭise geldi eydür yâ emir meded gerek müselmânlar çoḳ imiş (3) gelesin
ortaya alalum kimse ḳaçmaya ola mı didi aḳraṭisiñ (4) iki yüz biñ eri vardı seyyid
anuñ yüz biniñ aldı yüz (5) biniñ aḳraṭise ḳodı yine ben saña ḫaber getürem didi
evet sürdi (6) sâk oluñ ġâfil olmañ didi leşkeri aldı târiyûn (7) leşkeri önine
getürdi hâ işde muḥammedîler ḳoman didi kendü leşker (8) öñinden ṣavuldı
daḫı allâhu ekber kebirâ ol leşker leşkere (9) kılıçlar çaldılar andan seyyid bu
yaña geldi târiyûn çerisine eydür ne (10) ṭurursız işde muḥammedîler yetişdi didi
bunların arasından kendüyi (11) uġurladı dün içinde iki leşker birbirine birbirine
ṭokundı ḳarışdı (12) gel imdi gör ki nice ḳırġun oldı bunlar ḳarışmakda seyyid
aḳraṭise (13) geldi eyitdi ne ġâfil olursız muḥammediler târiyûn ortaya
126 a
(1) almışlar tîz irişe didi bunları daḫı bir ṭarafdan ol ḳarışmış (2) çeriye ḥavale
eyledi kendü birḳaç kez leşkerüñ saġından girdi (3) naʿra urdı kim benüm
aḥmed ṭarran bir ṭarafdan çaġırdı kim

(4) benüm ṭevâbîl ve ṣolundan girdi

benüm ismaʿil diyü çaġırdı ve kendü (5) bir ıraḳ yerde teferrüç iderdi leşker
birbirin ḳırdı ḳan gövdeʾ(6) götürdi râviler şöyle rivâyet iderler kim ol gice yetmiş
biñ kâfir (7) ḳılıçdan geçdi irte oldı göz gözi gördi ortalarında (8) bigâne yoḳ
hemân kendülerin birbirin ḳırmışlar atasın ve kimisi oġlın (9) ve ḳızın ve
ḳardaşın öldürmiş sünilerden bir kişi yok âh (10) eylediler aḳraṭis eyitdi bire tîz
aḳruş buluñ ne kim itdiyse (11) ol itdi târiyûn oġlı ḳâsûra istediler bulamadılar tîz
(12) aḳraṭis nâme yazdı ḳayṣere gönderdi eyitdi bilmiş olasın ki (13) leşkerlerin
içinde târiyûn ve ḳâsûra ve ḳosṭantin ve ḳâlûn ve ḳâpûs
126 b
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(1) beglerin ölüleri ve dirileri bulunmadı ve her ne kim vaḳʿa oldıysa (2) hep didi
yalınız ḳaldım yardım vir yoḫsa ben daḫı senüñ (3) yanına varırın didi nâme
peyk eline aldı revâne oldı (4) ez-in cânib bu yaña seyyid geldi târiyûnı ve oġlı
ḳâsûraʾı aldı şemmâs (5) deyrine geldi bunları daḫı ol ḳuyu içine ḳodı yine
şemmâsa vedaʿ (6) idüp revâne oldı malaṭyaya geldi şehr ḳarşu bir tepeniñ (7)
üstüne çıḳdı sabaḥ vaḳti idi ezân oḳıdı seyyidiñ âvâzın (8) işitdiler şehre ġulġule
düşdi ṭevâbîl seyyidiñ lâlâsı seyyidi hemândem (9) işitdi bîçâre segirtdi geldi
gördi kim ḳarşuda seyyid ṭurır (10) bögürdi ayaġına düşdi eydür cigergûşem
ḳandesün bizüm cigerümizi (11) pâre pâre eyledin didi meğer ol vaḳitden seyyid
ḥażret (12) kendüyi siyâh eylemişdi ṭevâbîle hiç cevâb virmedi ṭevâbîl (13) baş
ḳaldırdı seyyidiñ yüzine baḳdı gördi kim bir yigit ṭurır seyyide
127 a
(1) beñzer amma seyyid haddır amma ṣureti ḳadd u ḳameti gözi ve ḳaşı (2)
hemân seyyiddir añladın gözin öpdi naẓar eyledi gördi hây hây (3) aġladı eydür
yâren ne ʿacayibdir ki geldiñ ayaġıma düşdin ne maʿnası (4) vardır baña daḫı
bildir didi ṭevâbîl eyitdi bari degilsin (5) ne kişisin seyyid ḥażret eyitdi cinniyüm
kûh-ı ḳafdan gelürim müʿmin (6) ve müselmânum işitdim ki ḳayṣer melʿun yedi
iḳlimiñ leşkerin cemʿ (7) eylemiş ḳasd itmiş ki yürüye müselmânları ortadan
getüre biz daḫı (8) on biñ cinniyüz geldik müʿminlere münâyaʿat iderüz (9) bu
ġazada bile bulunavuz amma sen beni görincek aġladın sebeb nedir (10) didi
ṭevâbîl eydür ey server bizüm sultanımuz vardı ġâyet pehlûvândı (11) ve ṭutsaḳ
oldı târiyûn adlu bir melʿun oda yaḳdı (12) anuñ şekli şemâʿili ḳadd u ḳameti
sözi ve savı ḥareketi ? (13) yakın size beñzer amma ol aḳ idi sen siyahsın didi
seyyid eydür
127 b
(1) her kimse anadan ṭoġdı ise gerekdir ol ki olmaz vazifeyi (2) olmaz bir allâhdır
ol nöbetin geçürmişsiz daḫı merdâne (3) ṭurıñ din ġayretin yerine getüriñ
ḳayṣeriñ leşkeri bîhesâbdır (4) sizüñ çerinüz azdır ḳanı ḫalifenüz didi ṭevâbîl
eyitdi (5) henüz daḫı gelmedi amma işde ol daḫı gelür didi (6) andan seyyid
şehre geldi her kim ıraḳdan görirdi gelüp (7) seyyidiñ ayaġına düşerlerdi çünkim
yüzine baḳarlardı görürler (8) di kim siyahidir kendülerden giderlerdi dükkeli
yârenler (9) seyyid ḥażretin ḳatına cemʿ oldılar seyyidiñ ḳaddi ḳametin (10)
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gördiler ḥayrân ḳaldılar eyitdiler hemân bu seyyiddir yine eydür (11) lerdi kim
allâh taʿâla ḳadirdir bir kişi bir kişiye beñzerdir didiler (12) ol siyâhlıġı anları
gümâna bıraġurdı andan emir ʿömer ilerü (13) geçdi imâmlıḳ eyledi irte namazın
ḳıldılar namazdan fariġ
128 a
(1) oldılar câsûs geldi eydür falân derede yetmiş biñ er ḳırılmış (2) yaturlar
ortalarında bir müselmân yoḳdır kimse bilmez ḥâlleri noldı (3) didiler seyyid
ḥażret eyitdi anları cinniler ḳırdı daḫı ṭurdı atına (4) bindi revâne oldı süniler
sevindiler yüzlerin yere urdılar (5) eyitdiler elhamdülillâh kim müselmânlara allâh
taʿâla bu cinnileri yardımcı (6) virmiş didler bu aḥvâli daḫı ḫalifeye bildirdiler
ḫalife daḫı (7) sevindi emir ʿömer malaṭya serverleri ile ki hep ol yire geldi kim
kâfirler (8) ḳırılmış yaturlardı müselmânlar anı görüp şâd oldılar (9) kâfirler
ḳırılmış yaturlardı müselmânlar anı görüp şâd oldılar (10) kâfirler ḳırıldıġına ezin cânib bu ṭarafdan ḳayṣere aḳraṭisden (11) nâme geldi oḳudılar ḳayṣer ḫayli
perişân oldı begler ḳatına (12) cemʿ oldılar ḥikâyeti bunlara bildirdi şâh
mâzenderândan (13) bir beg ḫayli lâflar urdı ṭurıgeldi eyitdi şâhâ sen yiriñde
128 b
(1) ṭur ben varayın yavı ḳaltan beglerün bulayın getüreyin ve hem (2)
malaṭyanuñ altın üstüne döndüreyin üç biñ er ḳoşdılar (3) ve hem üç yüz adı
bellü pehlûvânlar ol melʿunlar süniler ḳaṣdına (4) revâne oldılar işde bunlar
gitmekde oldılar ez-in cânib bu ṭarafdan (5) süniler elli biñ erle ol leşker ḳırılan
yire geldiler gördiler (6) ḳarşudan toz oynadı küffâr leşkeri çıḳageldi beş yüz biñ
(7) er ḳamusı demüre ġarḳ olmışlar gördiler müselmânlarıñ (8) ḳarşularında
alaylar durup sâflar baġlayup ṭurdılar (9) daḫı alay baġlayup ḳarşu ṭurdılar iki
ṭarafdan meydâna nazar (10) ḳıldılar sünilerden bir yigit meydâna girdi adı
ibrahim idi (11) cevelâna geldi er diledi kâfirlerden ʿaliḳan adlı bir melʿun (12)
meydâna girdi ibrahim berâber geldi eydür ey demürden (13) yürekli ḳavm sizin
serverinizi biz oda yaḳdıḳ imdi siz
129 a
(1) bir başsız ḳavm ne zehreyle işbu ḳadar leşker birle ḳarşu geldiñüz bilisiñüz
gerek (2) uş ḳayṣer geli yorır leşkerin yir götürmez yetmiş iki millet ittifaḳ (3)
itmişlerdir kim sizi aradan getüreler ibrahim eydür ey laʿin (4) eger siz
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beglerüñüze inanursañuz biz ḥaḳ taʿâlaya inanuruz ḥaḳ taʿâla (5) yardımcıdır
didi ve birbirine ḥamle ḳıldılar ibrahim bir ḳılıç urdı (6) ḳalḳanı iki pâre eyledi bir
daḫı ve bir daḫı yedi kâfir (7) depeledi aḳraṭis melʿun ḳaḳdı meydâna girdi
ibrahime bir gürz (8) uram didi yâvuz melʿundı ibrahimin ḳalḳanı depesine (9)
ṭoḳundı şehîd oldı raḫmetullâhı taʿâla ḳarındaşı (10) ismaʿil girdi âmân virmeyüp
anı daḫı şehîd eyledi ol (11) gün ol melʿûn meydânı ṭutdı ḳırḳ kişi şehîd eyledi
(12) ve kimisin mecruh itdi müselmânlarıñ ṭaḳati ṭâḳ oldı ayrıḳ (13) kimesne
meydâna girmedi bir kez naʿra urdı eydür benüm aḳraṭis cażû ey
muḥammedîler
129 b
(1) nidersiz meydâna girseñüze işbu hüner ile ve bu düzenle (2) ḳayṣer gibi
pâdşâha ḳarşu geldüñüz didi müselmânlara bu söz ḳatı (3) geldi hemân kim
ṭevâbîl meydâna girdi aḳraṭise berâber geldi eydür (4) kimsin saña kim dirler didi
ṭevâbîl eydür benüm ṭevâbîl-i rûmi (5) baṭṭalıñ lâlâsı didi aḳraṭis eydür ben daḫı
seni isterdim (6) didi ceng eylediler on yedi ḥamle ortadan ḥata geçdi (7) aḫır
aḳraṭis ḳaḳdı ṭevâbîli ḳuşaġından berk ṭutdı ḳuvvet (8) eyledi atından getürdi
diledi kim ʿalem dibine getüre nâgâh (9) ṭaġ ṭarafından bir naʿra peydâ oldı
asmân-ı zemin ditredi nicelerüñ (10) zehresi çâk oldı eydür ey laʿin anı ḳogil uş
ḥasmıñ (11) benüm didi müselmânlar anı görüp şâd oladılar eyitdiler ve ḫod
(12) baṭṭaldır baʿżılar eydür ḳanı ḳande giden baṭṭal didiler (13) emir ʿömer eyitdi
yârenlere bu ol cinni yigitdir kim malaṭyadan bizüm
130 a
(1) ile namaz ḳıldı evet şöyle siz ki benüm gönlüm ṭanıḳlıḳ (2) virür kim işbu kişi
baṭṭaldır amma siyahidir iş bundan ötürü (3) gümân iletürüm didi çünkim seyyid
ḥażretün âvâzı aḳraṭis melʿûn (4) işitdi serâsem oldı ṭevâbîl bıraḳdı ṭevâbîl
ṭurıgeldi seyyidüñ (5) ayaġına düşdi öñine geldi nazar bıraḳdı gördi kim ol cinni
yigitdir kim (6) malaṭyada görindi idi eyitdiler ey pehlûv’an rast söyle (7) ne
yigitsin seni göricek derdimüz buñaltur didi seyyid eyitdi (8) sâlik cinniyüm
benüm leşkerüm uşbu ṭaġdadır ġazaya gelür duru (9) ruz didi ṭevâbîl âh eyledi
feryâd figân eyledi islâm çerisine (10) geldi ḳamu yârenler işitdiler işbu kişi
baṭṭaldır kendüyi gizleyüp (11) dir didiler ṭevâbîl eyitdi şimdi ben ṣordım cinni
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imiş leşkeri (12) işbu ṭaġda imiş bunlar bu sözde iken aḳraṭis meydândan ṭaşra
(13) çıḥası idi haman adlu bir kâfir meydâna girdi seyyide muḳabil oldı
130 b
(1) bir iki ḥamleden soñra seyyid hamanı kuşaġından ṭutdı ḳuvvet (2) eyledi
getürdi havaya atdı inerken tiġ-ı ḍaḥḥâḳ ile çaldı iki pâre (3) eyledi bir daḫı bir
daḫı yüz yigirmi kâfir depeledi her birin bir (4) ? helâk eyledi islâm leşkerinden
şaḍlıḳlar eylediler küffâr (5) leşkeri perişân oldılar aḳraṭis eydür ʿaceb şol kişi
kimdir ṭaġdan (6) indi mesihin yüzi ṣuyı yire dökdi ve ḳulların helâk eyledi (7) ? ?
ʿarzın bozdı didi bu yaña seeyid çaġırdı meydâna (8) er diledi ayrıḳ kimse
meydâna girmedi seyyid aşaġa indi atunuñ (9) ḳolanını muḥkem çekdi süvâr
oldı ṣaġından girerdi ṣolundan (10) çıḳardı her nereye uġrasa bozardı
müselmânlar anı görüp elli (11) biñ er bir kezden ḥamle ḳıldılar gice degin ḳatı
ceng oldı aḥşamın (12) öni leşker ayrılaşdı seyyid ḥażret ṭaġ ṭarafından ṭutup
revâne oldı (13) süniler anı görüp şaḍ oldılar yine yirlerine ḳondılar ama kâfir
131 a
(1) leşkeri melûl oldılar ḳaravula çıḳdılar çünkim dün buçuġu oldı (2) bunlar ?
vardılar seyyid taġdan indi naʿra urdı kim ey ḳavm benüm (3) şemʾun bin ḳayṣer
müselmân oldım tîz dem ʿisa dininden muḥammed dinine (4) girdim ḳarıdaşım
ḳosṭantin öldürdim ayruḳ kâfirlere yardım (5) ḳılmazum ve âmân virmezüm
ḥamle ḳıldı allâhu ekber kebirâ dün içinde (6) kâfir leşkeri birbirne ṭokundı yüz
kaçmaġa ṭutdılar yaḳın elli biñ (7) kâfir ḳılıçdan geçdi süniler anı görüp şâḍ
oldılar döndiler ḳondılar ol (8) kâfiriñ malların ve ganimetlerin bir yire cemʿ itdiler
islâm leşkerine (9) üleşdirdiler ez-in cânib bu yañadan bożġun leşker ḳosṭatin
(10) ḳulları ḳayṣere yetişdiler eyitdiler şâhâ oġlum şemʾûn müselmân (11) oldı
ḳarındaşı ḳoṣṭantini öldürdi leşkeri şebhûn ḳıldı ṣöndi (12) didiler

çümkim

ḳayṣer bu ḫaberi işitdi âh idüp feryâd eyledi (13) getürdi tâcın yire urdı kendü
tahtından indi ʿaḳlı başından
131 b
(1) gitdi begler ve vezirler üstüne üşüşdiler getürdiler taḥt üstüne çıḳardı (2) lar
çoḳ zaman yatdı ʿaḳlı başına gelmedi nitekim ilaç itdiler çâre olmadı (3) eyitdiler
buña hekim gerekdir ʿaḳlın getüre seyyid anda ḥażır idi kendüyi (4) hekim
ṣuretine dürdi geldi ḳayṣeriñ bargâhına uġradı seyyidi gördiler (5) daʿvet ḳıldılar
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pâdşâhıñ ʿaḳlını başına getür didiler ḳoynundan bir ḥoḳḳa (6) çıḳardı ḳapaġın
açdı içinden biraz yaġ çıḳardı ḳayṣeriñ (7) başına yüzine gözine sürdi yüzin
örtün biraz yatsun didi (8) kendü çıḳdı gitdi ḳayṣeri örtdiler yatdı bir zamandan
ṣoñra (9) aġsırdı ṭurı geldi gözlerin açdı elin yüzine sürdi hemândem ṣaçın (10)
ve ṣaḳalın elinde buldı dökülüp bir çulluḳa döndi çünkim ḳayṣer bu ḥâl (11) gördi
eydür ey ḳavm baña ne ḥâl oldı bildiriñ didi anlar (12) eyitdiler ey şâh-ı ʿâlem
ḳaçan kim ḳosṭanṭiniñ ve şemʿûnıñ ḫabelerin (13) işitdiñüz ḫâmuş oldıñız bir
hekim getürdik kim ʿaḳlıñızı getüre
132 a
(1) ayrıḳ bulunmaz didiler ḳayṣer eyitdi bire ol hekim bulun didi aşaġa (2) yuḳaru
istediler hekim bulunmadı seyyid ḥażret anda ḥażır idi bögürdi (3) ṭaşra çıḳdı bir
mürted hekim var idi anı buldı eyitdi nicedir eger saña (4) bir iyiliḳ idersem
hekim eydür meded gerekdir didi seyyid eydür bir bedbaht (5) hekim geldi
ḳaysere tımar eyledi pâdşâh ḥoş ol didi ḳomış gitmiş (6) şimdi isterler kim bîḳıyâs mâl vireler bulunmaz gel seni ileteyüm işbu hekimdir diyem (7) evet şol
şartıla ger her ne virirler ise benümle ile olasın didi hekim (8) serâseme oldı
sevindi seyyid bunı kendüleyin düzdi aldı ḳayṣeriñ (9) ḳatına geldi içeri girdi
duʿa eyledi eydür şâhâ uş hekimi buldım ḳayṣer (10) içerü oḳudı hekim daḫı
içerü girdi ḳayṣer nikâbın yüzünden getürdi (11) eydür baña sen mi tımar
eyledüñ hekim eydür beli ben tımar itdüm ḳayṣer daḫı (12) eyitdi siz daḫı buña
tımar idüñ didi cellâdlar geldiler hekimüñ (13) ṣaḳalına yapuşup çeke çeke ṭaşra
çıḳardılar hekim feryâd eyledi nâr-ı nûr ḥaḳḳıçün
132 b
(1) ben degülüm diyü kime dişe çâre olmadı iletdiler pâre pâre eylediler (2)
andan soñra ol yedi iḳlim beglerin ve ṣulṭanların cemʿ eyledi ve niḳâbın (3)
yüzünden giderdi bunlara eyitdi begler diñ imdi yaraḳ ḳıluñ irte (4) göçelüm
mesihüñ yüzi ṣuyın yirine getürelüm didi her biri lâflar (5) urdılar ḳayṣer her
birine taçlar ve hilʿatlar baġışladı dükkelin nevâhat ḳıldı (6) ez-in cânib uşda
bunlar gitmekde biz geldük bu ṭarafdan süniler ol ṭaġ (7) eteğine geldiler ṭurdılar
emir ʿömer eyitdi işbu fetḥ bize ol cinni yigidiñ (8) ḳademidir didi dükkelisi
müselmânlar seyyide duʿa ḳıldılar yine ol (9) ṭaġın dinine hendeḳ ḳazdılar
ṭurdılar ḳapular ḳodılar çıḳup ṣavaş (10) idecek andan ṣoñra ḫalifeye
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gönderdiler eyitdiler tiz irişesüz yoḫsa (11) ḳayṣer vilâyeti aldı didiler çünkim
ḫalifeye bu nâme yetişdi tiz buyurdı (12) göçdiler yürüdiler ez-in cânib bu yaña
kâfirler gelmekde oldılar müselmânlar (13) gördiler kim gökyüzün toz baġladı
neḳḳareler ve kösler
133 a
(1) âvâzından cihana ġulġule düşdi kâfir leşkeri alay alay (2) ṭolup ṭolup çoḳ çoḳ
gerve gerve çıḳageldiler süniler anı görüp ṣâf (3) baġladılar cânların ve başların
ortaya ḳodılar ve gördiler kim (4) evvel çıḳageldi sercaʿil rûmi idi yüz biñ erle ve
yüz çift (5) neḳḳare ile gömgök demüre ġarḳ olmışlar ṣaflar baġladılar (6)
ṭurdılar anıñ ardınca yüz biñ er ile yüz neḳḳare ile (7) ḳârûn mihrân çıḳageldi
anuñ ardınca ʿaḳarib şıṭrani (8) çıḳageldi yüz biñ erle yüz çift neḳḳare ile anuñ
ardınca (9) süheyl bin sinbât çıḳageldi andan bölük bölük ṣâf ṣâf begler (10)
çıḳageldiler alay baġladılar ṭurdılar andan soñra evet iki çift (11) neḳḳare ḳızıl
altundan âvâz-ı ʿâlî ṭutdı ʿaraḳil ḳayṣer bu (12) ʿaẓametle çıḳageldi hac peyker
ʿalem üstüne getürmiş çıḳageldi (13) öniñce biñ iki yüz ḳızıl altundan eyerlü atlu
yedekli ve biñ
133 b
(1) beş yüz cenglü filler hr birinüñ üstünde gönden ḳalʿa (2) çatmışlar ve içinde
otuz kişi tüfeng ve ? atarlar ol ulu (3) begler ṣaġında ve ṣolında ṭurmışlardı bir
tepenüñ üstüne çıḳmışlardı (4) ṭurdılar islâm leşkerinüñ üstüne nazar ṣaldılar
gördiler kim arḳaların (5) ṭaġa virüp allâh allâh allâh diyüp ṭurırlar ḳayṣer bunları
(6) gördi ḫayrân oldı eyitdi begler bu muḥammediler nice ? ḳorḳusız (7) ḳavm
olurlar işbu ḳadar leşker ile benüm gibi sulṭana ḳarşu ṭururlar geç (8) vaḳıttır
yoḫsa şimdi buyurırdım şol ṭurduḳları ṭaġ birle didim (9) didim iderlerdi didi hele
ḳondılar ṭaġı ve ṭaşı ṭutdılar çünkim (10) ṭaht ḳurdılar ḳayṣer geçdi oturdı ve
begler yirlü yiründe oturdılar (11) ol gice irteye degin yatdılar uyudılar çün ṣabaḥ
oldı ḳayṣer buyurdı (12) ol ʿaẓamet leşker bindiler demür ṭaġ gibi yürüdiler sâflar
baġladılar (13) alaylar düzdiler ez-in cânib bu yañadan islâm leşkeri tekbir
134 a
(1) tahlil getürdiler ol hendekden ṭaşra çıḳdılar eyitdiler nidelüm allâh taʿâla (2)
yoluna ve resulullah ʿaşḳına başımuz cânımuz fedâ olsun didiler ez-in cânib (3)
bu yañadan ḳayṣerüñ taḥtın fil üstüne berkitdiler üstüne çadır-ı hümayûn (4)
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ṭutdılar ḳayṣer târiyûn andı eyitdi şimdi târiyûn gerek idi (5) mesihiñ yüzi ṣuyın
yirine getürürdi didi aḳraṭis eydür şâhâ (6) sen saġ ol ol gitdiyse aña bezmek
olmaz buyurırsañ ben kulıñ (7) varayın dükkelin dest be dest ve gerdân pest
ḳatuna getüreyin didi (8) bunlar bu lafda iken ez-in cânib bu ṭarafdan toz göründi
yel toza ṭoḳundı (9) esdi tozı ḳalem gibi iki şâḳ eyledi içinden yüz biñ süni
müselmân (10) allâh ʿaşḳına ḳuşaḳ bağlamışlar cânların ve başların din yolında
(11) ḳodı ḳatı yay çekici ve uzaḳ atıcı bunlar kim üzerlerinden (12) ḳuş
uçurmazlardı çıḳageldiler bu leşker mumlân-ı ḫarezminiñ idi gördiler (13) kim
küffâr leşkeri ṭaġı ve ṭaşı aşı ṭutmışlar süniler bunlar ḳatında görünmezlerdi
134 b
(1) pes mumlân kendü ḳavmine buyurdı oḳ sepiñ kâfir leşkerine (2) at ṣaldılar
oḳ sepdiler her biri üçer oḳ atdılar yüz biñ kâfiri (3) ṭaġa bıraḳdılar küffâr leşkerin
bir yerden ḳoparup ḳayṣer üzerine (4) düşürdiler ḳarṣeriñ dem nefesi baġlandı
feryâd eylediler eyitdiler hây mesihiñ (5) ḳulları nolduñuz nâr-ı nûr sizden dâd
olsun bunlar eyitdiler (6) muḥammedîlere yardımcı geldi bu ṭarafdan emir ʿömer
ve baḳı ġaziler mumlâna (7) ḳarşu vardılar görişdiler ḫalifeʾi ṣordılar mumlân
olası yetişdi (8) didi nâgâh toz oynadı içinden yüz biñ erle (9) nuʿmân bin zeyd
yemen pâdşâhı çıḳageldi anıñ ardınca elli biñ erle (10) ʿabdullah çıḳageldi
ḥabeş pâdşâhı kim gök polad demüre ġarḳ (11) olmışlar anuñ ardınca
ʿabdulḳadir çelebi yigirmi biñ erle (12) çıḳageldi ṣâflar baġladılar ṭurdılar ez-in
cânib bu yañadan ḳayṣer ḳatında (13) bir er vardı yâvuz melʿûndı adına rûsin
dirlerdi ol meydâna
135 a
(1) girdi bunlardan ḳâsım girdi rûsin berâber geldi zahmlu oldı at (2) ulaşdırdılar
meydândan çıḳardılar nuʿman bin zeyd girdi rûsine (3) berâber oldı ceng
eylediler dört ḥamle ortadan geçdi laʿin ḳaḳdı (4) bir gürz urdı nuʿmanıñ ḳalḳanı
ṭaġıldı gürz ucı başına (5) ṭoḳundı başı üç şâḳ yarıldı ḳulları at ṣaldılar nuʿmanı
(6) meydândan ḳapdılar sünilerden çoḳ adam ṣaḳatlandılar ekseri şehîd (7)
oldılar aḫşam erişdi iki ṭarafdan ḳondılar müselmânlar melül ve mecrûh (8)
oldılar şehîd olanlarıñ namazın ḳıldılar defin itdiler zaḥmlularıñ (9) zaḥmlarıñ
baġladılar ez-in cânib bu yaña kâfir leşkeri şaḍ hurrem ḳondılar (10) ḳayṣer
taḥta geçüp oturdı begler cemʿ oldılar ḳayṣer buyurdı (11) rûsine hilʿat
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geyürdiler taḥsinler ḳıldılar serhoş olup her biri (12) lâflar urdılar çünkim ṣabaḥ
oldı neḳḳareler dögüldi iki leşker (13) bindiler meydân arasına oldı rûsin girü
meydâna girdi
135 b
(1)

ḳıldı eyitdi ey ʿaḳılsız ḳavm ḳayṣer biġi pâdşâha ʿasi olur (2) sız bari

kimüñüze sanursız baṭṭal diri degildir ki gele (3) sizi bizüm elümüzden ala
ḳurtara didi imdi ḳanuñuza girmeñ (4) gelün sizi ḳayṣere ileteyüm ol muḥammed
dinin terk idiñ mesihiñ dinine (5) girüñ ḳayṣer daḥı suçunuzı baġışlasın eger yoḳ
dirseñüz bögün (6) dükkeliñüzi ḳılıçdan geçüreyin didi bu meydânda iken ḳayṣer
dam (7) viridi eyitdi rûsin gelsün dünki gün ol nöbetin geçürdi didi (8) süleymân
anṭaḳi dirlerdi ol cevelân ḳıldı sünilerden ʿoṡmân (9) bin süheyl girdi ceng
eylediler ʿoṡmân bir gürz urdı süleymânıñ (10) ḳalḳanı ḫaṭa ḳıldı ṭaġıldı ketfine
ṭoḳundı süleymân fırṣat buldı (11) bir ḳılıç urdı ʿoṡmânıñ omuzın yardı dört
barmaḳ ayurdı (12) müselmânlar at ṣaldılar ʿoṡmânı meydândan çıḳardılar
gitdiler ebu ʿâsım (13) girdi süleymân ḳapdı laʿiniñ ḳuşaġı ḳapdı elinden düşdi
136 a
(1) gidivirdi bir süñü urdı ebu ʿâsım ḳalḳan berâber getürdi ebu ʿâsımı (2) zaḥm
yetişdi bu kez laʿin geçe varınca ardından bir ḳılıç urdı ḳalḳan (3) berâber
getürdi laʿini ik pâre eyledi isḥaḳ kufi ḥamle ḳıldı sünilerden (4) musa ḥarezmi
girdi ʿâsım meydândan çıḳdı zaḥmların baġladılar musa (5) ishâka berâber geldi
adın ṣordı eyitdi adum isḥaḳ ḳufidir (6) atam adı ʿabdullah ibni ziyâddır (musa
eyitdi ey kelb bin kelb imdi hâ (7) al didi pürtâb eyledi laʿin çapüklük eyledi
atının ḳarın (8) altından geçdi musanıñ oḳın ṣavdı bir oḳ daḫı isḥâk (9) kufi atdı
musanıñ gögsinden urdı arḳasından (10) çıḳdı şehâdet kelimesin getürüp cân
ʿizzetin ḥaḳḳa teslim eyledi (11) hezârı ? ? itdi bu ṭarafdan emir ʿömer diledi kim
meydâna gireydi (12) mumlân ḳomadı eyitdi sen ʿalem dibinde ḫalife yirinde dur
hemân (13) himmet yoldaş it diyü kendüsi meydâna girdi terkisinde yayın
136 b
(1) çıḳardı eline aldı gez kirişde ḳodı demren ? ḳodı (2) çeker ṭoldırdı andan
laʿinin ḳalḳanın birle getürdi aña (3) sinesine çekdi cân cehenneme ıṣmarladı
ḳayṣer âh eyledi bir daḫı bir daḫı (4) birbiri ardınca yetmiş kâfir depeledi ḳayṣer
buyurdı on cengci fil (5) mumlânıñ üstüne at ṣaldılar emir ʿömer ḥarzem
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leşkerine buyurdı oḳ (6) sepdiler filleri yine döndürdiler ḳayṣer leşkerinden
çoḳluḳ adam (7) helâk eylediler ḳayṣer anı gördi ḳaḳdı buyurdı elli biñ (8) kâfir at
ṣaldılar mumlânı ortaya aldılar mumlân naʿra urdı (9) on iki biñ ḥarzem leşkeri
ḥamle ḳıldılar ceng içinde ḳaża-yı (10) âsmâni erişdi mumlânıñ atı sürçdi kendü
baġladı üstüne (11) üşüşdiler mumlânı ṭutdılar ḥarzem leşkerin ṣöndiler emir
ʿömer ḫayli melûl (12) oldı kâfirlerden soḳraṭ melʿûn meydâna girdi çaġırdı (13)
eyitdi ey nâdân ḳavm niylesiz uşda mumlân daḫı ṭutıldı kimüñ
137 a
(1) içün derşirsiz didi hemândem aḥmed ṭarran varayın diyüp bindi (2) soḳraṭa
berâber geldi ḫayli ceng eylediler aḫir aḥmed ṭarran soḳraṭı ḳuşaġından (3) ṭutdı
kim ala ʿalem dibine çıḳara bu melʿûn ḥançerin çıḳarup ḳuşaġın (4) kesdi
aḥmediñ elinden düşdi gidivirdi tekfur şâh kim (5) istanbuluñ begi idi ḥamle ḳıldı
cenge meşgûl oldılar ḳayṣer aḥmedi görünce (6) meydâna girdi ṭurdı buyurdı
kemendâzlar ḥamle ḳıldılar ḥażır oldılar (7) eyitdi kim ne vaḳıt kim aḥmed cenge
meşgul ol at ṣalıñ kemendler atıñ (8) nâr-ı nûr devletinde ele gireydi olmadı didi
vehm ile ḳıldılar (9) aḥmed ġafil iken dört yüz kişiler at ṣaldılar kemendler (10)
atdılar aḥmed ṭutdılar ʿalem dibine getürdiler süniler melûl oldılar (11) ṭevâbîl
meydâna girdi soḳraṭa berâber ceng eyledi birḳaç ḥamle (12) ortadan ḫaṭa
geçdi soḳraṭ melʿûn ḳaḳdı ṭevâbîle bir gürz (13) urdı elinde ḳalḳan ṭaġıldı
ṭevâbîlüñ gürz baġrına
137 b
(1) ṭoḳundı atından muʿallaḳ yıḳıldı soḳraṭ diledi kim ḳılıç birle (2) iki pâre ḳıla
ez-in cânib bu yañadan bir naʿra peydâ oldı ṣankim (3) yerle gök birbirine
ṭoḳundı emir ʿömer âh eyledi eyitdi ol cinni (4) yigitdir erişdi didi bu yaña kâfir
leşkeri birbirine baḳışdılar (5) ṣandılar kim yerle gök birbirne ṭoḳundı
kendülerinden gitdiler (6) ḳayṣer ne ḥikâyetdir diyince seyyid ḥażret erişdi şol
yıldırım gibi (7) elinde gürz ile soḳraṭa şöyle urdı kim ḳalḳan ṭaġıldı (8)? (9) ? ?
ṭaġıldı gürz indi depesine ṭoḳundı altında (10) atla getürdi yere berâber eyledi
rûsin bulgari girdi seyyide (11) süñü ḥavale ḳıldı menʿ eyledi nöbet seyyid
ḥażretine degdi rûsine (12) bir süñü urdı ḫürd ḫam eyledi debrâb gördi ol daḫı
(13) mürtetlerden idi anı daḫı atından ḳapdı yire urdı andan ḳavradı
138 a
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(1) havaya atdı inerken çaldı iki pâre eyledi ḳayṣeriñ üstüne (2) heybet oturdı ve
daḫı dem nefesi baġladı dili ṭutuldı bu yañadan (3) seyyid baṭṭal ġazi çaġırdı er
diledi kimseniñ zehresi olmadı kim (4) meydâna gire seyyid atından aşaġa indi
atınuñ ḳolañın berkitdi (5) ṣıçradı bindi tiġ-ı ḍahhâḳ çeküp saġ ḳola ḥamle ḳıldı
yetmiş sekiz (6) kişi depeledi birisi seyyidiñ önüne ṭurmazdı seyyid yine meydân
(7) yirine geldi çaġırdı kim ey ʿasiler din düşmânları meydâna (8) gelseñüze didi
bu yañadan çaġırdı kim hây nolduñuz (9) artuḳ bir er çağırır kim işbuna yañada
cevâp vire mesihiñ yüzi ṣuyın (10) yirine getüre didi böyle dirken ez-in cânib bu
yañadan ḳarşudan (11) toz belürdi gün yüzi ṭutuldı toz içinde ḳaldı toz (12)
arasından yüz biñ er yüz ʿalem yüz çift neḳḳare çıḳageldi ismaʿil (13)
semerkandi idi süniler ḳarşu vardılar ? ḳıldılar
138 b
(1) ḫalifeʾi ṣordılar ismâʿil uş erişdi didi anuñ ardınca (2) elli biñ erle ? şâh-ı
şirvânî çıḳageldi sâf baġladı (3) ṭurdı anuñ ardınca ebû nevân hindî çıḳageldi
sözüne (4) dırâz idelüm anuñ ardınca ʿabdulḳadir çıḳageldi yigirmi (5) biñ erle
ṭolup ṭolup çoḳ çoḳ müʿminler çıḳageldiler alay baġladılar (6) ṭurdılar ḳaṣdları
budır kim kendülerin ḳayṣere uralardı ez-in (7) cânib ḳayṣer bu ṭarafdan temâşa
iderdi nâgâh bir ʿacayib toz (8) belürdi toz içinden ḥalifenin sancağı peydâ oldı
ḫalife (9) içün resulullahıñ ʿalemi aḥmedü muḥammed peydâ oldı ḫalife (10)
içün bir aḳ menâklûşi fil üzerinde taḥt bağlamışlar üstüne (11) çatr-ı hümâyün
yeşil aṭlasdan ṭutulmuş ḳubbe içinde ḫalife (12) ṭevabıḳ bin maʿdi rû-yı zemin
oturmışdı biñ (13) beş yüz müfti ve müderris ṣaġında ve ṣolında yedi yüz
139 a
(1) câri ḥâfız-ı kelâmatullâh ḥoş âvâz ile kurân oḳuyup giderlerdi (2) dört yüz
ḫub âvâzlu mükerreb müʿezzinler öñince ʿâşıkâne (3) ez-derûn cân cânper
essallâh ilahe illallâh muḥammedür resûllullâh eydürlerdi (4) dört biñ yigit filân
bin filân gömgök demür ḫalifenin (5) öñünce yâlın ḳılıçlar ṭutup ṭururlardı dört biñ
er ṣolunda (6) gürzler getürüp yürürlerdi bu ʿaẓametle yüzünden niḳâb urılmış
(7) idi ve yüz altmış fil ceng ardınca yedilürdi ve biñ (8) yedi yüz altun eyerlü
bîdevî ve ʿarabi atlar öñince yedilürdi (9) yedi yüz altun eyerlü bîdevî ve ʿarabi
atlar öñince yedilürdi (10) ve biñ heybetlü çıḳageldi emir ʿömer ġaziler ḳarşu
vardılar (11) piyâde olup görüşdüler (yüz yire urdılar ḫalife dükkelin (12)
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nevâhat ḳıldı çünkim ḳayṣer anu gördi gövdesinde ḳan ḳalmadı (13) ḳorḳdı dir
dir ditredi daḫı âsmana ṭutdı ez-in cânib bu yaña seyyid
139 b
(1) daḫı meydân içinde at başı çeküp teferrüç iderdi ḫalifeniñ (2) dözi seyyide
ṭoḳındı eydür şol meydân içinde ṭuran kimdir emir ʿömer (3) eyitdi yâ emirü’l
müʿminin bir cinni yigitdir erlikler gösterir siḥirler(4) gösterüpdir hiç kimse
muḳabil olmaz bizüm bu leşkerimizi bu ṭayadı (5) yoḫsa ḳayṣer külümizi göge
ṣavururdı amma ḫüdavende ḳadd-ı ḳameti (6) yâl u bâli sözi gözi ḳaşı ṭuruşı
oturuşı urması ṭutması (7) baṭṭala beñzer âlâ ol aḳ idi bu siyâhdır ve şol bindügi
(8) at ʿaşḳara beñzer ama ol ṣarı idi bu siyahdır şol (9) ḳarşuġı ṭaġdan iner
erlikler gösterir kim hezâr rüstem ẕâl u sâm (10) süvâr gerek kim aña öyküne
gibi olıcaḳ yine ol ṭaġa gider didi (11) çünkim ḫalife bu sözleri iştdi el getürdi
seyyide duʿa ḳıldı (12) sünilerden biri segirtdi seyyide geldi eyitdi ġazi yigit (13)
seninçün ḫalife duʿa ḳıldı seyyide bu sözi işidicek atından
140 a
(1) aşaġa indi ḫalifeye ḳarşu yüz yire ḳodı yine ṣıçradı atına bindi (2) bir müddet
silaḥşorlıḳ eyledi yetmiş iki dürlü luʿb ider iki cânibden (3) müteḥayyir ḥâyran
ḳıldılar seyyid yârenleri eyitdiler ey şâh-ı ʿalem hünerler ki (4) gösterdi bu
ḥareketler ki ider ḳamusı baṭṭaldır âlâ nidelüm bu siyâhdır (5) ḫalife eyitdi allâh
taʿâla ḳadirdir her kim dilerse baṭṭal ṣuretinde (6) yârdır yardım yetişdirir çünkim
seyyid ḥażret meydân içinde ṭurır pes (7) ḳayṣerden yaña döndi er ṭalep eyledi
ḳayṣer leşkerinde biri (8) vardı gürkin dirlerdi seyyide berâber geldi süñü ḥavale
(9) ḳıldı seyyid anı menʿ eyledi geldi kim geçe ḳuşaġından ḳapdı başınuñ (10)
üstüne çevirdi yire urdı cân cehenneme ıṣmarladı anuñ (11) ardınca kişmir adlu
bir melʿûn girdi anı daḫı bir alma gibi (12) atından ḳapdı iki elin baġladı ʿalem
dibine sünilere getürdi (13) süniler daḫı tekbir âvâzı yedinci ḳat göge erişdi on
yedi adı
140 b
(1) bellü pehlûvanı bir luʿbla yıḳdı baġladı süniler gönderdi andan (2) soñra
yetmiş adı bellü mürtedlerden birer luʿbla helâk eyledi ayruḳ (3) kimse meydâna
girmedi seyyid ḥażret atından aşaġa indi üç yirden (4) ḳolan berkitdi ṣıçradı yine
atına bindi tig-i ḍaḥḥaḳ eline aldı heybetle (5) bir naʿra urdı ṭaġlar ṣarṣıldı
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işidenlerüñ ʿaḳl-ı ḥâl (6) oldı kendünden gitdi çünkim seyyid kendüyi ḳayṣer
leşkerine urdı (7) ḳalb ḳalbe ṣâf ṣâfa urdı her yire kim uġradı târûmâr iderdi (8)
adam ḳanın sel gibi aḳdı çünkim aḥşam erişdi yine baṭṭal ṭaġa (9) yürüyüvirdi
ḫalife seyyidiñ ardınca duʿalar eyledi bu yaña ḳayṣer (10) çerisine ḳorḳu düşdi
iki leşker geldiler ḳarar ḳıldılar (11) emir ʿömer eyitdi yârenler şol yiğitlerin
ardınca gidiñ ola kim benüm (12) ḳatıma gönderesiz kim benüm göñlüm şöyle
ṭanıḳlıḳ viri kim bu kişi baṭṭaldır (13) evet kendüyi nikâbla gizlemişdir didi yedi
server bindiler ṭaġı
141 a
(1) ṭaşı aradılar bulamadılar yine leşkere geldiler ez-in cânib çünkim seyyid
ṭaġıñ (2) ṭoruġuna çıkdı abdest aldı namaz ḳıldı bir tenhâ yirde atın (3) ve ṭonın
ve süñüsin ve yaraġın ḳodı ṭaġdan aşaġa indi ḳayṣerüñ (4) leşkerine geldi sürdi
ḳayṣeriñ bârgâhına geldi gördi kim ḳayṣer taḥt (5) üzerinde oturır pâdşâhlar
altun kürsiler üstünde (6) oturmışlar siyâset ḳurulmış aḥmed ṭarranı ve mumlânı
getürmişler (7) elleri baġlu siyâsetde ṭururlar ḳayṣer dilemiş ki bunları öldüreler
begleri (8) ḳomamışlar bizüm beglerümiz muḥammedîlere dutsaḳdır anları daḫı
(9) anlar öldürürler dimişler ama ḳayṣer söze gelmiş eydür ʿaceb bugün (10) şol
ṭaġdan inen ne kişidir şunun gibi işler işledi mesiḥiñ (11) yüzi ṣuyın yire dökdi
ben ṣandım ki baṭṭal öldi bu hoḍ (12) baṭṭaldan beş beter oldı didi oturanlar
eyitdiler bilmeziz (13) şol ṭaġdan iner girü ol ṭaġa gider didi ḳayṣer eydür ʿaceb
141 b
(1) nice bilüz ol nice kişidir didi seyyid ilerü geldi eydür şâhâ bu iki (2) kişiler anı
bilürler eger buyurursañuz ben bunlara işkence ideyin ḳayṣer (3) eydür iyü
söyledüñ ola mı didi seyyid bunları alup ṭaşra çıkdı (4) ikisüñ daḫı ellerin çözdi
aḥmed ṭarran bildi kim seyyiddir âh eyledi (5) eydür ey pehlûvân kandesün diyü
ʿaḳl başından gitdi seyyidiñ üzerinde (6) cilaʿ vardı aḥmediñ yüzine seyyid ʿaḳl
başına geldi gözin açdı (7) ey pahlûvân işbu gördügüm düş midir veyâ uyanu
ḳoyam eydür (8) ʿaḳlını devşir benüm baṭṭal ġazi ol ṭaġdan inüp hünerler (9)
gösteren benüm didi aḥmed seyyidiñ ayaġına düşdi tiz aḥmed bağrına (10)
baṣdı görüşdiler mumlân eydür bu ne kişidir ki bize bunuñ (11) gbi iyilükler
eyledi didi aḥmed eyitdi bizüm serverimüz sulṭa (12) nımuz seyyid baṭṭal ġazi
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budır didi mumlân daḫı geldi seyyidiñ ayaġına (13) düşdi seyyid daḫı mumlânı
öpdi ḳaçdı tiz iki at getürdi
142 a
(1) bunlara virdi eyitdi diñ imdi siz varuñ yârenlere benüm (2) selâmum degürüñ
inşâʿallâh taʿâla irteye degin ben daḫı meydâna (3) varam kendümi ʿayân ḳılam
hele şimdi siz varuñ diyüp gönderdi (4) bunlar şaḍ hurrem sünilere geldiler
gördiler kim ne ḳadar (5) ulu begler var ise mevmûʿ ḳatında otururlar seyyid
ḥażretiñ ḥikâyetin (6) söyledirler bunlardan bir kişi aḥmedi görüp ḫalifeye geldi
muştuladılar (7) aḥmed ṭarran ve mumlân esir olmışlardı uş geldiler didiler
aḥmed ve mumlân (8) ḫalife ḳatına geldiler yüz yire urdılar eyitdiler yâ emirü’l
müʿminini (9) miz dükkelin olun kim seyyid ġazi ölmemişdir ol ṭaġdan (10) inerdi
ben cinniyim didi ol seyyid ġazi imiş hem bizi ol (11) ḳurtardı ve eyitdi inşâʿallâh
ben daḫı irte meydâna varam (12) kendümi bildirem siz varıñ ḫalifeye benüm
selâmımı degürin (13) diyüp bizi gönderdi didiler çünkim emir ʿömer ġaziler ve
begler bunı
142 b
(1) işitdiler şaḍ oldılar ṭevâbîl eyitdi yâ allâh yâ muḥammed bu ḫaberiñ gerçek
midir (2) and içdi kim bizi seyyid ḳurtardı ḳoyıvirdi ve daḫı bir at (3) viridi ve daḫı
ḳayṣeriñ leşkerinde nice ulupâdşâhlar ve begler öldi (4) gice yapup kendüzin alu
bilürlerdi dükkelisin seyyid ḥażret öldürmiş (5) hep bize ḥikâyet eyledi didi ḫalife
bu sözi işitdi şaḍ oldı (6) ol gice sevindiklerinden hiç uyumadılar ez-in cânib
çünkim seyyid bunları gönderdi (7) kendü sürdi ḳayṣer çadırına geldi gördi kim
ʿalem aġyârdan fafiġ (8) olmış bargâhına geldi ardından içeri girdi gördi kim
ḳayṣer taḥt (9) üstünde yatur dârı virdi ʿaḳlın giderdi kendüyi getürdi (10) ṭaġa
çıḳardı bir aġaca baġlayu ḳodı ? badem sirke ile (11) ḳayṣeriñ burnuna
ṭoḳundurdı ʿaḳlı başına geldi gördi kim bir aġaca baġlanmış (12) bir kişi ṭurur
elinde bir ḳamçı ṭutar hemân kim ḳayṣer gözin açdı seyyid ḥażret (13) ḳayṣere
bir ḳamçı urdı eydür ey laʿin aç göziñi ḳayṣer feryâd eyledi
143 a
(1) eydür beni niçün döğersin ne kişisin baña bildir didi seyyid eyitdi (2) ʿisa
rûḥullâhım ḳayṣer eyitdi ben seniñ ḳuluñım gice gündüz yoluña cân (3) virürüm
sen beni niçün döğersin didi seyyid eyitdi ey seni bî-din (4) benüm içün
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neyledüñ bunca adamları ve begleri ve pâdşâhları ḳırdıñ (5) henüz bir
müddeʿimi ele getürmediñ diyü urdı ḳayṣeriñ feryâdı göge (6) aġdı ḳaḳıyup
ḳayṣer eyitdi ey rûḥullâh ṣanurdım seniñ rıżañ (7) içün derişem imdi baña bir yol
göster kim ben andan çıḳmayam didi seyyid eyitdi (8) ben seni öldürirdim evet
sen ölincek bu ulu dernek ṭaġılur bunca (9) adam muḥammedilerüñ atı ayaġı
altında helâk olur didi ve ala diler (10) misin ki ṣuçunı baġışlayam didi ḳayṣer
eyitdi dilerim yâ rûḥullâh seyyid ḥażret (11) eyitdi şol ṭaġdan inen kim ben
cinniyim dir ol cinni degildir bilür misin (12) kimdir ḳayṣer eydür bilmezem seyyid
eydür ol baṭṭaldır didi ḳayṣer eyitdi (13) târiyûn anı oda yaḳdı seyyid eyitdi yoḳ ol
diridir ölmedi
143 b
(1) bu ḳadar pâdşâhlarınıñ leşker degin ölürlerdi dükkelin baṭṭal (2) öldürdi yâ ol
ṣaḳa kim gündüzin ṣu üleşdirirdi gice olıncaḳ (3) beglerin başların keserdi daḫı
ol hekim ki ṣaçuñ ṣaḳaluñ dökdi (4) bu mecmûʿ işleri iden baṭṭaldır evet anuñ
ölümi seniñ elüñde (5) dir irte girü meydâna girecekdir seni meydâna
oḳıyacakdır sen hiç (6) ḳorḳmaġil meydâna girgil ol seni oḳuyıb sen varmazsañ
benüm ḳatımda (7) ve nâr-ı nûr ḳatında şermesâr olursuñ ṣoñra ben bilürüm
saña (8) yapacaġımı didi ḳayṣer eyitdi her ne kim emr itdüñ ve ne buyurdın (9)
ben anı ḳılayın didi çünkim vaʿdeleri tamâm oldı seyyid ḥażret yine (10)
ḳayṣeriñ ʿaḳlın giderdi aldı yine çadırına getürdi çadır mübeddil (karşılıklı
deġiştirilmiş) câme (11) ḫâneye (câmeḫane: Yüklük, elbise dolabı) bıraḳdı bir
zamandan ṣoñra ḳayṣeriñ ʿaḳlı başına geldi kendüyi (12) taḥtında gördi evet
gövdesi ḳatı dögülmiş ḳullarına çaġırdı (13) geldiler gövdesini gösterdi eyitdi bu
gice ʿisa rûḥullâh beni neyledi
144 a
(1) didi eyitdiler noldıñ eyitdi tîz begleri ve vezirleri devşirdi (2) ne ḳadar begleri
varsa ḥażır oldılar ḳayṣer başın gösterdi eydür ey (3) beglerim ḥikâyetimi işidiñ
bu gice ʿisa rûḥu’llâh geldi beni aldı dör (4) dinci göge iletdi baña çoḳ çoḳ
ʿitâblar eyledi mecmûʿ ḥikâyetini bir bir (5) diyüvirdi imdi gerekdir irte meydâna
girem baṭṭal öldürem ʿisâ (6) nuñ ḥükmiyle didi işiden begler ve ulular
ʿaceblediler ez-in cânib (7) çünkim bu yaña müselmânlar irteyi çıḳardılar çünkim
ṣabaḥ (8) oldı her ṭarafdan kösi ḫarbî dögüldi ṣâflar dizdiler (9) meymene
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meysere ṭurdılar ḳalb cenâh ârâste oldı müselmânlar ṭagdan (10) yaña
baḳdılardı ol dem içinde ol server-i ġâziyân ve ? (11) ? ve nâṣır-ı müʾminân
seyyid baṭṭal ġâzi ve ol merd-i ḥicâziyân (12) namâzi ki eẕân ḥaḳ taʿala daḫı
olsun ve raḥmetu’llâhı ʿaleyh ʿaşḳara (13) süvâr olmış sâmsüvâr gürzin
omuzuna almış meydâna geldi
144 b
(1) biraz silâḥşorlıḳ eyledi ol leşker ḥayrân oldılar aḫır seyyid (2) müselmânlara
ḳarşu geldi yüzünden burḳaʿın giderdi kendüyi (3) gösterdi çaġırup eyitdi kim ey
ḳavm biliñüz ve âgâh olunuz kim benim (4) baṭṭal ġazi ṣanır kim târiyûn beni
oda yaḳdı ölmedim didi haḳ taʿâla (5) ben ḳulın öldirmedi ve oda yaḳmadı ben
bunca büyük kâfir beglerin (6) öldürdim ve buncaların daḫı öldürsem gerekdir
didi ve birḳaç adım (7) ilerü yüridi sünilere selâm virdi eyitdi ol eksiklü ḳulunızı
(8) ḥayır duʿadan unutmañ didi emir ʿömer anı işitdi ḳararı ḳalmadı (9) seyyid
daḫı emir ʿömeri gördi ḳarşu vardı birbirleriyle görişdiler (10) ve ḳucaşdılar
ardınca ṭevâbîl erişdi aġlayu seyyidiñ ayaġına (11) düşdi aġladı ḳarşudan seyyid
ḥażret oğlancıkların gördi (12) ḳarşu vardı ʿali ve beşir ḳuaġına aldı iki
gözlerinden öpdi (13) yine ʿalem dibine getürdi emir ʿömer eyitdi ḫalife dest
busın ḳıl didi seyyid eyitdi
145 a
(1) dest busın armağansız varmazam didi yârenler şaḍ hurrem döndiler ʿalem
dibine geldiler (2) ol ḳara ṭonların çıḳardılar ḫalife buyurdı beşâret neḳḳarelerin
(3) çaldılar küffâr leşkeriniñ içine ḳorḳu düşdi ḳayṣer eyitdi hây nolduñuz (4)
ḳorḳmañ baṭṭalıñ ölümi benüm elimdedir ʿisa baña öyle buyurdı didi ez-in cânib
(5) bu ṭarafda yârenler seyyidden ayrılup ʿalem dibine geldiler seyyid baṭṭal ġazi
ʿaşḳarı (6) küffâr leşkerinden yaña döndirdi ḳatı âvâzıyla çaġırup eyitdi ḳanı
ḳayṣer (7) gelsün ceng idelüm diledi kim meydâna gire ḳomadılar eyitdiler
begler (8) ve pehlûvânlar girsünler sen berüñde ḳarar it yandırdın bize iller
vilâyetler (9) virüp bugün içün saḳlardıñ kim yolunda baş cân oynayuz didiler
(10) ḳayṣer eyitdi mümkün degüldir benden artuḳ kimesne baṭṭalıñ başın kese
pes târiyûn (11) meydâna girdi seyyide berâber geldi eydür ey cażû yine dirildiñ
mi işbu dem seni (12) öldüreyin diyüp süñü ḥavale ḳıldı seyyid ol laʿinin süñüsin
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menʿ eyledi (13) geldi kim geçe ḳuşaġından ṭutup atınadan ḳapdı iki ayağından
yapışup eski
145 b
(1) teber gibi bertdi iki ? eyledi getürüp ḳayṣer ḳarşusına vardı ṭalġani (2) ḳılıç
ḥavale eyledi helâk oldı anuñ ardınca bühtani girdi rüstem (3) oğlanlarından idi
gürbüz erdi arada birḳaç ḥamle ḫaṭa geçdi seyyid anı (4) dine daʿvet eyledi
gördi kim imkân degül sam süvâre gürzin ḥavale (5) eyledi bühtanıñ ḳalḳanı
pâyidâr olmadı indi depesine ṭoḳundı (6) iki gözi ile başı ṭaġıldı bir bir yüz yetmiş
kâfir depeledi (7) müselmânlardan tekbir âvâzı âsmana erişdi ḫalife ru-yı zemin
seyyide (8) duʿa eyledi ez-in cânib bu yaña ḳayṣer eyitdi ey ḳavm niçün
ḳanuñuza (9) ṣusarsız ḳoñ beni gşdeyin size baṭṭalı öldüreyin didi (10) kâhûy-ı
hindî meydâna girdi eydür ey baṭṭal nice pâdşâhlar öldürdiñ her biriniñ (11)
ḳapusında seniñ gibi el baġlayup ḳarşu ṭurular anların intiḳamın senden (12)
alayın didi gürz ḥavale ḳıldı kâhûy-ı hindînin gürzüne seyyid ḥażret (13) iki
âyâsın ḳarşu vurdı andan gürz ṭoḳundı bir file ḫaṭa geldi zirâ
146 a
(1) ṣaḳlayan cebbâr-ı ʿâlem ide seyyid laʿinin gürzin berk ṭutdı çekdi elinden (2)
aldı havaya atdı inerken muḥammed muṣṭafaya ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem
medh oḳudı (3) laʿine gürz ile vurdı kim ḳalḳanla berâber eyledi seyyid çaġırdı
kim (4) yâ ḳayṣer gel senüñle ayırd olalım didi ḳayṣer on iki biñ ve dört yüz
yedek (5) ve nice begler bilince taʿzimle meydâna geldi seyyide berâber oldı
eydür ey baṭṭal (6) seniñ ölümiñ benüm elümdedir bu gice ʿisa baña ḫaber
gönderdi imdi (7) yiğitsen gel benüm dinüme gir seni serleşker ideyin didi seyyid
ḥażret eyitdi (8) çoḳ söyleme eger ben seni zebûn idersem müselmân olur
mısın ḳayṣer daḫı razı (9) oldı süñü eline aldı seyyide ḥavale ḳıldı geldi kim
geçe seyyid ḥażret saġ (10) ayağın üzengiden çıḳardı bir püşt-pâ öyle urdı kim
at saġrı (11) sından yedi adım yir muʿallaḳ yıḳıldı seyyid atından ṣıçradı
ḳayṣeriñ (12) gögsine çıḳdı ṣaḳalına tükürdi şol eşşek ḳuyruġı gibi ṣaḳalın (13)
eline ṭoladı eydür gördiñ mi ḥâlini ol ʿisa olup ḳamlışaya daḫı gögen
146 b
(1) ben idim imdi imân ʿarża ḳıl müselmân ol yoḳsa sen bilürsin (2) ama
müselmân olursan serni vilâyetüne sulṭan ḳılam her kim saña muṭiʿ (3) olmazsa
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başın alayın didi ḳayṣer eyitdi çoḳ söyleme ol sen didügiñ (4) olmaz didi ben anı
tınmazım didi seyyid eyitdi çün sen müselmân olmazsın (5) sen cezan budır
diyüp başın kesdi elinde ḳayṣeriñ başı (6) ḫalife bindiği filiñ ayaġı altına
tekerleyüvirdi daḫı bu medh oḳudı (7) şiʿir hemişe düşmânın başı ey sulṭan
atunuñ ayaġına ola ġaladan (8) nice bunıñ gibi düşmânlar ey şâh muẓaffer
eyleye luṭfıla allâh (9) daḫı yüz biñ anuñ aḳranı melʿun kesile başları bu ḳavle
cândân (10) cihânda devletüñ olsun ziyâde ki dâʿim bize nuṣret vire ḫannân
(11) duʿacı ḳuluyız yüzin sürüyi tehi dest olma maġcunâr sulṭan (12) çünkim
ḫalife ḥażretleri gördi kim seyyid gelür ḫalife ḥażret daḫı (13) atından aşaġa indi
henüz daḫı seyyid görmemişdi
147 a
(1) iki gözlerinden öpdi duʿa ḳıldı ḳayṣeriñ başın süñiye dikdiler (2) gezdirdiler
çünkim bu ṭarafdan kâfir leşkeri birbirine duḳundı ṭaġılmaġı (3) istediler birbirin
ulu begler döndiler hây nolduñuz biz bunda ḳayṣerden (4) ötüri gelmedik
dinümüz ġayretiçün geldik ḳayṣer öldiyse bunca (5) pâdşâhlar ve sulṭanlar
vardır diyü her biri leşkeri añunla öñlediler (6) ulu kâfir vardı adına ḳanṭâr-ı hindî
dirlerdi ilerü (7) yürüdi eydür şâhı ḳayṣer dâdını alayın didi meydâna girdi (8)
eydür ey baṭṭal cażûluḳla şunun gibi pâdşâhı öldürdiñ (9) uş anuñ intiḳamın
senden alayın diyüp ol gürze urdı ḥamle (10) ḳıldı seyyid ḥażret anuñ ḥamlasin
menʿ eyledi geldi kim geçe bir gürz (11) urdı laʿiniñ ḳalḳanı ṭaġıldı baş ṣavdı
gürz indi (12) file ṭoḳundı fil yıḳıldı seyyid ḥażret atından indi ḳanṭarı (13) ṭurdı
birbirinin ḳuşaġından berk ṭutdılar seyyid ḥażret ḳantarı getürdi
147 b
(1) yire urdı baġladı ʿalem dibine viridi aḳṭay-ı hindî ve birine (2) menkûy-ı zengi
dirlerdi iki yañadan yürüdiler seyyidi ortaya aldılar (3) biri gürz ile birin ḳılıç ile
seyyide ḥamle eylediler seyyid gördi kim nöbet (4) degürmezler ʿaşḳarı ḳasıvirdi
bindi ḳantayı ḳuşaġından (5) ḳapdı menkuy ʿayyâr idi ḥançer çıḳardı ḳuşaġın
kesdi seyyid (6) ḥażretüñ elinden düşdi gidivirdi seyyid ḳaḳdı ḳantayı (7) getürdi
yire urdı ḫerdeḫam oldı rûm begleri leşkerinden (8) feryâd ḳopdı birbirin
çaġırdılar kim bire ḳomañ din ġayretin (9) yirine getürüñ didiler ol deryâ gibi
leşker aḳdaran deñizi (10) seyyidiñ üstüne perişândılar seyyid ḥażret bir kez
naʿra urdı (11) ḥayḳırdı ḥamle ḳıldı ne ḳıṣṣadır az eydelüm aḥmed ṭarran (12)
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mumlân-ı ḥarezmi ve ʿali bin ḥişâm ve cuʿde ve süleymân ve mûsa (13) ve
ṭevâbîl dükkeli islâm leşkeri birbirine ṭoḳundılar ṣanki
148 a
(1) ḳıyâmet ḳopdı at ayaġı altında yerin bir ḳatı havada geniş (2) baḳır ṭas gibi
görünürdü ḳan gövdeʾi götürdi üç gün (3) üç gice ceng oldı müselmânlaruñ
ṭâḳatı ṭâḳ oldı zirâ (4) kâfir ġalabalıḳ idi müselmânlar az idi yüzlerin göge ṭutdılar
nûrı (5) muḥammedî şefiʿ getürdiler ol dem bir toz peydâ oldı küffâr leşker (6)
bütün gözine ḳoydı dükkelisi kör oldılar gözlerin açamadılar (7) yüz kaçmaġa
ṭutdılar müselmânlar bir gün bir gice ḳovdılar ḳırdılar esir idüp (8) yine döndiler
ol ġanimet mâlların bir yire cemʿ eylediler ḫalife içün (9) pençik çıḳardılar
bâkisin ġazilere üleşdirdiler andan göçdiler (10) şemmâs deyrine geldiler
şemmâs ḫalifeʾi ziyâret eyledi seyyid ḥażret şemmâsı (11) ḫalifeye çoḳ taʿrifler
eyledi ḫalife daḫı şemmâsa çoḳ duʿalar eyledi (12) andan taḥtın ârâste eyledi
ḫalifeʾi rûy-ı zemin geçdi oturdı (13) begler ve pehlûvânlar ve pâdşâhlar geçdiler
oturdılar seyyid ḥażret daḫı
148 b
(1) cihânlıḳ kürsüsünde oturdı ve buyurdı vardılar ḳosṭantin (2) ve şemʿun bin
ḳayṣer ve târiyûn oġlı ḳâsûra ve ḳalûn getürdiler (3) ol ḳuyuda ṣaçları dökülmiş
ṭoz ṭoprḳ olmış siyâsete çökeri (4) diler diz çöküp oturdılar seyyid eyitdi tiz
bunlarıñ boyunların uruñ (5) didi meğer anda bir kazı vardı ḫalife ḳatında
hürmetlü idi (6) uġrulayın din ṭutardı adı ʿuḳba idi ayaġ üzere ṭuru (7) geldi
seyyide teferrüc eyledi eydür hele yâ seyyid bunları baña ıṣmarla naṣiḥât (8)
ḳılayın ola ki müselmân olalar didi seyyid ḥoş ola didi ʿuḳba (9) melʿûn ol altı
kişiyi evine iletdi ḫalvet ḳıldı öñlerine (10) ṭaʿam getürdi yidiler ʿuḳba eyitdi ben
daḫı mesiḥiyim zünnâr (11) ḳuşanurum diñ imdi size naṣiḥât ideyüm ḳabul eyleñ
(12) ḳayṣer daḫı benüm sırrımı bilürdi dâʿimâ benümle meşveret ḳılurdı (13) ol
görin kim ḳayṣer öldi ol vaḳtden cigerüm ḫûn oldı
149 a
(1) imdi sizi ḥaraca keselüm dükkelüñüz ḳosṭantin yanına (2) cemʿ oluñ benden
yaña göz ḳulaḳ oluñ ne vaḳt kim baṭṭala bir vâḳʿa (3) yaparam irişürsiniz daḫı
cemʿ oluñ malaṭyanıñ üstüne (4) varıñ ol ḳavm ḳılıçdan geçiriñ hiç aman virmeñ
didi bunları öğütledi (5) irtesi oldı seyyid ḳatına cemʿ oldılar bunları getürdiler
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ʿuḳba eydür (6) ḫudavende çoḳ naṣiḥâtlar eyledim ḳabul itmediler ama ḫaraca
rażı oldılar (7) ki sizüñ ḳuluñuz olup sözüñüzden çıḳmayalar didi ol sözleri (8)
seyyid işitdi nevm oldı ʿuḳba melʿûn ol kâfirleri seyyidiñ ayaġına (9) düşürdi ve
ḫalifenüñ elin öpdirdi ḳosṭantine ḳayṣerlik virdiler (10) ḫarâca kesdiler çoḳluḳ
esirler var idi aẕad eylediler ve daḫı rûmda (11) ne ḳadar esir olmış müselmân
var ise aẕâd eyleyecek oldılar tamâm ḳul (12) muḥkem eylediler seyyid bunları
salıvirdi çıḳup ol melʿûnlar ol (13) aradan gitdiler ez-in cânib çünkim bu yañadan
ḫalife ve seyyid ve malaṭya
149 b
(1) serverleri ol aradan geçüp ol server görgil murâdile malaṭya (2) revâne
oldılar ḫalife ululara ve beglere destûr virdi her biri maḳamlu (3) maḳamına
vardılar ḫalife ḫalvet ḳıldılar emir ʿömer ḫalifeye ṭoy ḳıldı (4) begler ve
pehlûvânlar gelüp cemʿ oldılar taʿamda ʿuḳba ḳażı (5) melʿûn seyyid ḥażretine
bir loḳma ṣundı seyyid daḫı aldı yidi ḫıżmat (6) eyledi laʿin bir loḳma seyyidiñ
lâlâsı ṭevâbîle virdi ol daḫı (7) yidi ebû bekir oğlanlarından bir yigit vardı adı
ʿabdurraḥman idi aña (8) daḫı virdi ol daḫı yidi ol meclisde ol melʿûn üç (9)
serverlere aġu virdi ḫalife ḥażret daḫı iki gün ṭurdı (10) üçüncü gün seyyid baṭṭal
ġazi çoḳ tevâzuʿlar gösterdi ḫalife daḫı (11) duʿa ḳıldı daḫı ʿazm vatân eyledi fi
âmân allâh taʿâla ? (12) râviler eydürler aġu yedi dürlüdür birisi bir yıllıḳ birisi altı
(13) aylıḳ birisi ḳırḳ günlük ve birisi bir aylıḳ ve birisi bir haftalıḳ
150 a
(1) ve biri saʿatlik olur ama ol aġu kim ḥaramzâde seyyid ḥażretine (2) virmiş idi
ḳırḳ günlük idi işbu ʿacayib ve ġarayib buracıḳda(3) tamâm oldı her kim
muḥammedîdir ṣalavat (4)

ḥikâyet-i baʿdezân ʿuḳba melʿûnü’l fitne allâh u

ʿʿaleyne (5) rivâyet-i aḫbâr ve nâḳılân-ı âṡar ebu’l Muhsin şâh ki işbu kitâbıñ (6)
râvisidir şöyle rivâyet ider ki günlerde bir gün seyyid yârenleriyle (7) oturmışlardı
ṭevâbîl oturuken levn-i muġayyir oldı ditredi (8) yüzi sapsarı oldı iki ayaġı şişdi ol
daḫı (9) cânın ḥaḳḳa teslim eyledi yârenler feryâd figân eylediler seyyid ḥażret
(10) çoḳ aġladı namâzın ḳılup defn eylediler andan soñra ʿabdurrahman (11)
ditredi elleri ayaġları şişdi ol daḫı imân-ı ʿarz ḳılup cân (12) ʿazizin ḥaḳḳa
ıṣmarladı anı daḫı defn eylediler defn eylediler yârenler eyitdiler bunlara (13)
nesne viridirirler ʿacep kim itdi ola didiler bu ḥâle ḳamusın ḫayret
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150 b
(1) ḳıldılar ʿaceb bu düşmanlıġı kim itmiş olsa birḳaç gün bunuñ üzerine (2)
geçdi bir gün otururken seyyid ḥażret daḫı eyitdi âh ol damrûdan (3) baña daḫı
virdiler ola mı didi râviler şöyle rivâyet iderler kim (4) çünkim seyyid ol ḥâli gördi
aġladı eyitdi ey diriġa müselmânlar (5) at ayaġı altında helâk olurlar didi
hemândem seyyidiñ eli ayaġı (6) at ayaġı altında helâk olurlar didi hemândem
seyyidiñ eli ayaġı (7) bî-ḫoḍ oldı siyâh ṣaḳalı döküldi yârenlere feryâd figân (8)
ḳopardılar emir ʿömer tiz nâme viridi ḫalifeye ḫâli ʿilâm eyledi ez-barây (9) ḫuda
seyyide tiryâk viridi kim bunun gibi pehlûvân helâk olmaya (10) nâmeʾi peykle
gönderdi çünkim nâme ḫalifeye irişdi muṭalaʿa (11) ḳıldı tîz bir şişeye tiryâk-ı
kebir çıḳardı ol peyke virdi peyk alup revâne (12) oldı bu yañadan ʿuḳba melʿûn
anı gördi tiz kendüniñ (13) iki ḳulın düzdi viridi yetişdiler pinhânı ol peyki
öldürdiler
151 a
(1) tiryâkı ʿuḳbaya getürdiler ḫalife ḳatı melûl oldı ʿaceb bu işi kim (2) itdi ola didi
ʿuḳba anda ḥażır idi eyitdi şâhâ ol zehr işi (3) degildir ḫalife yâ sebep nedir di
melʿûn eyitdi ol gün baṭṭal bir iyü iş (4) işledüm ṣandı ḳayṣer gibi pâdşâhı bîmuḥaba öldürdi anuñ (5) gibi pâdşâhı öldürmek az degildir ol żahmat baṭṭala
andandır (6) didi anda olan ulular çün bu sözi işitdiler hây bu ne sözdir ki (7)
dirsin ol pâdşâh olsun ol bir süni mi bî-dindir didiler ʿuḳbanıñ (8) üstüne ġuluv
ḳıldılar melʿûn gördi kim aġız birdir ayruḳ söylemedi ortaya (9) ayruḳ söz
bıraḳmadı bir zaman süni bî-din ol şeytân ? (10) ol maḥluḳıñ ḥabbesi ol yüzi
ḳara ? cehennem ? (11) ol merdûd ʿuḳba kazı evine geldi ḳayṣere nâme yazdı
kim baṭṭala (12) aġu virdim öldi tiz leşker cemʿ idüñ malaṭya varıñ (13) ol ḳamu
ḳılıçdan geçürüñ intiḳam aluñ âmân virmeñ öldürüñ
151 b
(1) uş ben daḫı fırṣat isterim ki ḫalifeye aġu virem hele siz er gibi (2) oluñ
merdânlıḳ eyleñ nâmeʾi viridi çünkim nâme ḳayṣere irişdi (3) begler eyitdiler bu
iş yavuz işdir târiyûn oda yaḳdı girü dirildi (4) meyâza kim girü dirile ʿâlemi bize
ṭar göstere didiler ḳayṣer eyitdi (5) yâ pes nidelüm begler eyitdiler câsûs virelüm
kim göre ḥikâyeti (6) bildire andan soñra câsûs viridiler vardı girü geldi ḳayṣere
şöyle (7) cevâb virdi kim ṭevâbîl ve ʿabdurraḥman ölmişler baṭṭal daḫı şişmiş (8)
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tenden saru ṣular aḳar şimdiye dek öldi ola didi ḳayṣer çünkim (9) anı işitdi
ḳatında yüz biñ er ḥażırdı buyurdı bindiler neḳḳareler (10) dögüp ʿazm malaṭya
ḳıldılar kim geleler ḫarâb ḳılalar ez-in canib bu yaña (11) seyyid aṣlı allâh şâna
aġulı ḳaldı yârenler feryâd figân ḳıldılar ʿaceb (12) ḫalife niçün tiryâk virmedi ki
nâzenin pehlûvân helâk olur nice (13) idelüm didiler bilmezlerdi kim ʿuḳba
melʿûn adam gönderüp tiryâk
152 a
(1) aldırup ? eyledi ama seyyidiñ yârenleri feryâd idüp aġlaşdılar (2) nâgâh bir
gün yaḥya bin mutiʿ geldi sünilerüñ câsûsı idi eyitdi ne (3) ṭurursız ḳayṣer
seyydiñ ḥikâyetiñ işitmiş uş yüz biñ kâfir leşkeri (4) yle kendüsi yetişdi didi
müselmânlaruñ başı ḳopdı öldi tîz (5) şehre münâdi ḳıldılar on iki biñ müselmân
ḥażır itdiler şehr (6) berkitdiler ġazilerden muḥammed bin fellâh gördi kim ḥâl
böyledir şehirden (7) ṭaşra bir aġaç dibine geldi zârlıḳlar ḳıldı aġladı eydür uş (8)
bunda ṭurayun ne vaḳt kim yârenler ağlaşalar baṭṭal öldi diyü ben daḫı (9)
kendümi helâk ideyin diyü ṭururken nâgâh gördi kim ḳarşudan (10) bir ḳarı gelür
omuzunda bir seccade ayağında nâʿlın ve bir ʿasa (11) elinde ve bir elinde bir
şişe geldi muḥammed bin felâha selâm virdi (12) eyitdi yâ muḥammed bin felâh
ʿażmetullâh-ı taʿâla seyyide necât virdi ṭur yuḳaru (13) seyyid ḥażretiñ ḳatına
varalum didi muḥammed bu ḫaberi işitdi şaḍ oldı
152 b
(1) sürdi şehre geldi yârenlere ḫaber oldı şaḍ olup geldiler ḳarıcıġı (2) ziyâret
ḳıldılar aldılar seyyid ḳatına cemʿ oldılar ḳarıcıḳ seyyid başı (3) ucunda oturdı
elin getürüp duʿa eyledi ol dem gözlerin açıldı (4) ol şişeʾi getürmiş idi andan bir
ḳatre seyyidiñ ağzına ḳoydı (5) hemân kim boğazından aşaġa indi haḳ taʿâlanıñ
ḳudretinde seyyid aġsırdı (6) ṭurıgeldi istifraḳ eyledi ol aġu ṭaşra düşdi seyyid
gözin açdı (7) biraz kendüyi devşirdi ḫoş oldı biraz ṭurdı oturdı (8) ḳarıcıḳ
şişeden bir mikdar daḫı içürdi andan soñra seyyid bol (9) eyledi baḳı ḳalan daḫı
bol yolundan çıḳdı seyyidiñ külli vücudu iyü oldı (10) ciğeri tazelendi hiç ẓaḥmatı
ḳalmadı şişede birazcıḳ yaġ ḳalmış idi (11) ḳarıcıḳ anı daḫı seyyidiñ yüzine
gözine sürdi hemândem ḳudret-i (12) rabbanî yüzi gözi yapaġı gibi oldı saḳalı
bitdi görgit taʿam diledi (13) getürdiler yidi ḳarıcıġın ayaġına düşdi eyitdi ey
aḫret ḥatun sen
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153 a
(1) kimsin ki geldiñ beni bunun gibi raḥmet itdin ben iṣtifar zâhidiñ ḳızıyım (2)
adım rabiʿadır çoḳ zamandır ki medinede muḥammed türbesinde mücâvir idüm
(3) bugün ṣabaḥ vaktinde ravżaʾ içinde bir âvâz geldi kim yâ rabiʿa tîz (4) ol bu
şişeyi oġlum baṭṭala irişdir anuñ ḫulḳumından geçür kim şifâ (5) bula ve ol
zehirden ḫalaṣ bulup ḳurtula didi şişeʾi elüme ṣundı (6) bu idi kim irişdim çünkim
murâd ḥâṣıl oldı yine ben giderüm didi seyyid eyitdi (7) ey aḫret ḥatun bir iki gün
eglenüñ size ḥıżmat idelüm diyince (8) ḳarıcıḳ ġaʿib oldı şol ḳadar aradılar çâre
olmadı bulamadılar nâgâh (9) şehr içinde ġulġule oldı şehürlü birbirine ṭoḳundı
seyyid hây ne ḥikâyet (10) didi eyitdiler ḳayṣer senin ḥasta olduğun işitmiş yüz
biñ kişi ile (11) yetişdi didiler hemândem seyyid anı işitdi ? tig-ı ḍaḥḥagı (12)
ḳuşandı ḳarşu vardı bir ḳamçı elinde ʿaşḳara süvâr oldı ol (13) leşkere berâber
oldı bir bu tepeye çıḳdı bir naʿra-i radvâr ile çaġırdı kim
153 b
(1) küffâr çerisi ṣandı kim yerle gökler birbirine ṭoḳundı defʿa bir naʿra (2) öyle
urdı ki ṣanki yerlerün yetdi yerlü yeründen ḳopdı veyâ ḳırıldı (3) eydür ey melʿûn
ḳosṭantin beni öldi diyü fitne mi ṣaldıñ uş seni (4) daḫı atañ yoluna göndereyin
diyüp çaġırdı küffâr leşkeri anı (5) işitdiler âh itdiler ey diriġa ḳaża-yı asımâna
uğradık didiler biri birine (6) doḳundılar niceleriñ zehresi çâk oldı baṭṭal yine
dirildi ola mı didiler (7) seyyid daḫı kendüyi ol leşkere urdı ʿaḳabince yârenler on
iki (8) biñ erle irişdiler ḥamle ḳıldılar seyyid ardı ʿalemlerini aḳdardı (9) ṣöndi
allâh taʿâlanıñ ḳudretinden ez-in cânib bu yaña ebu bekir yeñi müselmân (10)
olmuş idi elli biñ kişiyle çıḳageldiler anlar ardından bunlar ö (11) nündeñ kâfirleri
öyle ḳırdılar ki iki biñ kişiyle ḳosṭantin güçle (12) ḳurtuldı ḳalanın ḳırdılar mâlların
aldılar ḳalanı dağıldı ḳaldı seyyid ol (13) mâlı devşirdi yetimlere üleşdirdi ebu
bekir yeñi müselmân gelüp seyyidiñ
154 a
(1) elin öpdi eyitdi ey ḫudâvende işitdüm mübârek mizâcuñuz zahmet çekmiş
(2) geldüm ki sizi görem elhamdülillah ki selâmet gördük didi seyyid daḫı
nevâḥat (3) itdi andan soñra biñ deve kaʿbe mücavirlerine virdi daḫı her ḳande
kim (4) bir abid ve zâhid vardır anlara çoḳluḳ mâl virdi kendüsi (5) ḳabul itmedi
hemân bir at ve ḳılıç ḳaldı baḳısın üleşdirdi bu ḫaber ḫalifeye (6) yetişdi ki
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seyyide şefâʿat yetişmiş ḳayṣeriñ yüz biñ leşkerin (7) ṣıdı didiler andan yârenler
işidüp şaḍ oldılar ʿuḳba işitdi kim nefesi (8) baġlandı ḫor ḥaḳır olup kendü
kendüye ʿaceb ḥâlim nice ola didi ? (9) ? ez-in cânib seyyid târiyûna nâme
yazdı ḳızuñ gülendâmı çehâzla (10) baña viresin yoḳsa sen bilürsin ʿâlemi
gözüne ṭâr iderin didi çünkim (11) nâme târiyûna geldi oḳudı melûl oldı ʿavratına
ḥâlü’lilâm eyledi ʿavrat (12) eyitdi gülendâma diyeyin görelüm ol daḫı ne dir didi
gülendâma (13) oḳudılar ḥikâyeti bildirdiler eyitdiler eger seni virmezsez bir
yâvuz kişidir
154 b
(1) kin eyler vilâyetimizi ḫarâb eyler didiler ḳız eydür nola maṣlaḥat viriñ (2)
eyitdi kim benüm öcümden size bir ziyân degmesün öyle ṭutuñ kim ben öldüm
(3) idi imdi şol baṭṭal didikleri od daḫı olursa beni yaḳmayayın (4) ḫod yanmağa
mâʿil oldım tek size bir ziyân olmasun didi çünkim târiyûn (5) anı işitdi ḳızınıñ
yaraġın düzdi ḳullar ve nâdimler ve ḳaravaşlar düzdi (6) birḳaç kâfir begleriyle
gülendâmı viridiler günlerde bir gün malaṭya irişdiler (7) malaṭya serverleri ḳarşu
çıḳdılar gülendâm şehre getürdiler dügünler (8) eylediler gülendâmı seyyide
ıṣmarladılar gülendâmdan seyyidiñ bir oġlı (9) ṭoġdı adın neẕir ḳodılar uşda
bunlar şaḍlıḳda bu yaña ḳayṣer ve kâfirler (10) melâletde ḳaldılar ez-in cânib bu
yaña geldük ḫalife ḥikâyetine ḫalifeʾi (11) rû-yı zemin seyyidiñ ḫoşluġı ḫaberi
işitdi baġdâd ulularına ḳonuḳluḳ eyledi (12) ululara ḥilʿatlar virdi ve dervişlere
mâllar ve niʿmetler üleşdirdi ʿuḳba ḳażı (13) ol demde ḥażır idi fırṣat buldı
ḫalifeye mumlân-ı ḥarezmiye aġu
155 a
(1) virdi bir zaman bunun üzerine geçdi ḫalife daḫı öldi ol (2) aġudan öldi dört
yaña nâmeler perâkende ḳıldılar ḥikâyeti bildirdiler (3) yâs mâtem ṭutdılar seyyid
ḥażret ṣordı ki ḫalifeniñ ḫastalıġı neden idi (4) eyitdiler aġu virdiler nice kim ʿilaç
virdiler çâre idemediler didi seyyid (5) eyitdi aramızda bir kişi vardır bu fitneleri
hep ol ider didi duʿa ḳıldı (6) eyitdi ey ḥaḳ sen rüsvây eyle didi bir zaman daḫı
bunun üzerinden geçdi işbu ḳıṣṣa-i (7) ʿacayib ve ġaraib buracıḳda tâmam oldı
vesselâm (8) meclis-i heft dem mihmânḥare ʿabdulvehhâb aṣḥâb-ı resûl (9)
rivâyet-i aḫbâr ve nâḳılân-ı aṣar ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (10) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur kim günlerde bir gün emir ʿömer yârenleriyle (11) oturmışlardı

289

ʿabdü’lvehhâb ṭurıgeldi eydür yârenler cûy-ı feraḳıb (12) kenârında bir mekân
bünyâd eyledim dilerim ki siz yârenler anda gelesiz ḳadmeñüzde (13) ol
yerçügün müşerref ola didi emir ʿömer eyitdi biz de bir nesne getürelüm
155 b
(1) ḳutlayalum didi uşda ḳırḳ ḳoyun ve ḳırḳ yük buġday ve ḳırḳ baṭmân (2) yaġ
didi cuʿde eyitdi ben daḫı ol ḳadar nesne vireyin didi fiʿlḥâl (3) ḥallu ḥâlince
iletdiler baṭṭal ġazi eyitdi benüm ṭururda (4) nesnem yoḳdır ama bir şikâr ideyin
her kim elüme girerse ʿabdulvehhâbıñ (5) olsun didi ṭurdı atına bindi revâne oldı
ol gün eline nesne (6) girmedi gitdi birḳaç günden soñra bir murg-ı zâra yetişdi
gördi bir lâtif (7) bıñar atından indi abdest aldı namaz ḳıldı namazdan fariğ
olıncaḳ (8) uyḳu ġalabe ḳıldı yatdı uyudu birazdan soñra ḳulaġına at kişnemesi
(9) girdi beleñleyü ṭurıgeldi ez-in cânib râviler şöyle rivâyet ider ki (10) ʿaraḳıl
ḳayṣeriñ dört ḳızı vardı biriñ seyyid aldı biri daḫı (11) fağfur-ı çinin oġlına murâd
olup durdı adı hümayûn idi bir gün (12) hümayûn yavuḳlusına ḫaber gönderdi
kim gelesin beni alasın zinhâr bunda (13) baṭṭal ḳorḳusundan uyumazam ve
hem bir ḳız ḳarıdaşım geldi uġruladı müselmân eyledi
156 a
(1) ʿavrat edindi eger beni saña gereksem alasın ki ola ki gidesen leylim
gündüzüm baṭṭal (2) ḳorḳusundan raḥatım yoḳdır dimiş ol adıña faʿfur şâhıñ (3)
oġlı dört biñ kişiyle hümayûn çehâzıyla ve niʿmetle alup vilâyetine (4) giderken
ol dem seyyid öñine geldi ḳız arḳadan seyyidi gördi âh (5) eyledi eyitdi andan
kim ḳorḳardım aña uğradım didi ḫüsreve ḫaber oldı (6) ḫüsrev eydür ġam degil
ben anuñla çıḳışırın didi ḫalḳına buyurdı seyyidi ortaya (7) aldılar seyyid naʿra
urdı ḥamle ḳıldı ḥüsrevi ṭutup baġladı leşker (8) ḳaçdı seyyid ḥüsrev ile ḳızuñ
yanına geldi ḳız eydür yâ baṭṭal ḳanı (9) bizimle ʿahdıñ ḳavlin ayrıḳ kimse
ṭutmañ gerek idi niçün (10) ḳomazsın ki yolumuza gidivir didi seyyid eyitdi biz
ḳurduz siz ḳoyun (11) siz hiç ḳurd ḳoyundan taamʿın kese mi veyahûd kişi
kendü loḳmasın (12) terk ider mi didi ḳız eydür gel imdi beni saña sat ne (13)
dilersen vireyin seyyid eydür hele baña digil kimsin didi ḳız eydür ben ḳayṣerüñ
156 b
(1) ḳızıyım adım hümâyundır balduzuñum ol yigit kim baġladuñ faʿfur (2) şâhıñ
oġlıdır benüm nâmzedümdir didi seyyid eyitdi siz benüm (3) avımsız ḳomazam
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didi bunları bunca ḳul birle revâne oldı (4) yolda gelürken ağaçlar arasında
meyveye uġradı seyyid oturageldi ol (5) meyvelerden birḳaç dane yidi ol ḥoḍ
yiyen ʿayş idi seyyidiñ ʿaḳlın (6) aldı düşdi ḳız anı atından ayırdı ḥüsrevi bindirdi
çaġırdı (7) ḥüsrev diledi kim seyyidi öldüre ḳız ḳomadı şayet anuñ yoldaşları (8)
çoḳdır kimse arḳamıza vire didi seyyidi bir aġaca aṣa ḳodı (9) atın ṭonın aldı
revâne oldılar seyyid anda ḳaldı birazdan kendüye (10) geldi gördi kim aġaca
ṣaraḳomışlar bildi kim ol meyveniñ (11) fiʾilidir nice kim cihed eyledi kendüyi
ḳurtaramadı çâre olmadı (12) gördi kim bir sürü at gelür yanınca iki at oġlanı ile
at güderler (13) seyyidiñ ḳatına geldiler eyitdiler ne kişisin niçün baġladılar
didiler
157 a
(1) seyyid eyitdi geldim gördim birḳaç kimesneler şarâb içerler baña daḫı (2) gel
otur didiler oturdım şaraba ṭutdılar mest oldım bunca getürüm varsa (3) aldılar
beni bu aġaca baġlayu ḳomışlar gitmişler bunlar gülüşdiler seyyidi çözüp (4)
ḳoyuvirdiler biriniñ belinde bir ḳılıç vardı seyyid eyitdi şol belüñdeki (5) aġaç
mıdır yoḳsa demür midir didi yine gülüşdiler eyitdiler sen delüymiş (6) sin
anunçün işbu aġaca baġlamışlar seyyid eyitdi ṣatun mı aldıñuz nice alduñuz (7)
alañ bir göreyin didi sizi aldatmışlar yine gülüşdiler şemşiri (8) çıḳarup seyyidiñ
eline virdiler çünkim seyyid ḳılıç aldı eyitdi tiz (9) müselmân oluñ yoḳsa
öldürürüm didi bunlar çaġrışdılar hemândem (10) seyyid onları öldürdi ṭonların
giydi ol atlardan bir at tutup (11) bindi ḫüsreviñ ardına düşdi bunlar daḫı geldiler
bir bıñarıñ (12) üstüne ḳondılar oturup yimek yuṭarken seyyid çıḳageldi ḳız baḳdı
(13) seyyidi gördi yine âh eyledi ḫüsrev eydür âh eylediñ hümâyûn eyitdi
157 b
(1) işte baṭṭal yine geldi didi ḫüsrev ṭurıgeldi ḳılıca urdı ḥamle (2) ḳıldı seyyid
menʿ eyledi geldi kim geçe seyyid ḥażret yüyüyüvirdi ḫüsrevi (3) atından ḳapdı
yire urdı elin baġladı ve ḳızı aldı malaṭyadan yaña (4) revâne oldı ez-in cânib
yârenler ʿabdulvehhâb önine cemʿ oldılar (5) seyyid gelmedi çoḳ istediler
bulamadılar melûl olup oturdılar seyyid çıḳa (6) geldi ḳırḳ adı bellü pelûvân
ʿabdulvehhâb evinde otururlardı (7) ol ġanimet mâlın gördiler ḥayrân oldılar
seyyid ol mâlıñ ḳamusın (8) ʿabdulvehhâba virdi çün geldi yidiler yimekden
sonra dükkelisi (9) ol ḳıza ʿâşıḳ oldılar geldiler seyyidiñ ayaġına düşdiler yüz
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yire (10) urdılar ol eydür baña vir bu eydür baña vir seyyid gördi kim (11)
birbirine düşdiler iş ḳasda varır seyyid ḥażret dir hây size (12) geldi birbirüñze
düşersiz ben ḳızı ḫalifeye virdim dönüp berâber (13) muġanniler ve berâber
adamlar ve ḫadimler ile ḳızı ḫalifeye gönderdi ez-in
158 a
(1) cânib râviler şöyle rivâyet iderler kim çünki ḳız ḫalifeye yetişdi (2) göñlüne
ʿaẓim ḫoş geldi uşda dün ü gün ẓevk-i ʿıyşa meşġûl (3) oldı ez-in cânib biz
geldük ḳayṣer ḥikâyetine ḳayṣer ḳız ḳarında (4) şınuñ ḥikâyetin işitdi perişân
oldı nâme yazdı gönderdi (5) eyitdi ḳız ḳarındaşımı ve köykümi vir yoḳsa çeri
cemʿ ider varırum (6) ne seni ḳorum ne ḥalifeyi dükkelinizi ḳılıçdan geçürürim
dimiş seyyid (7) bu ḫaberi işitdi geldi cevâb yazup gönderdi eyitdi ey kâfir (8)
eger er iseñ di bire nesin atan benden ne aldıysa sen daḫı ziyâde (9) olasın uş
ḳızı ḫalifeye virdim erseñ ṭaliʿin bir kere ṣına (10) çünkim nâme ḳayṣere yetişdi
vezirlerin ḳatına cemʿ eyledi ṭanışıḳ (11) ḳıldılar begler eyitdiler ḫudâvende
ḳayṣer bu nesne çoḳ ṣınadı (12) ve sen daḫı gördünüz çâre olmadı şâyed girü
varıruz (13) rüsvâylıḳ idevüz mesihüñ yüzi ṣuyıñ yire dökevüz didiler
158 b
(1) bunlar bu sözde iken ez-in cânib bu yaña ʿuḳbadan ḳayṣere (2) nâme geldi
kim uş ḳız ḳarınaşıñ bunda ḫalife ḳatındadır ben (3) gice gündüz anuñ
tedârikindeyim ki uġrulayup saña gönderem (4) ġam itme ben bunda bir fitnelik
ḳoparam ola kim bunlar birbirine düşeler ḳayṣer (5) eyitdi benüm külli ümidim
sañadır şâyed ki bu yanmış cigerime (6) ṣu seple zirâ bunda adam yüzine
baḳamazam diyü nâme gönderdi nâme (7) ʿuḳbaya yetişdi uş gice gündüz
fikirde ḳaldı ki ʿceb ne ṭarıkile (8) uġrulayın diyü bu yaña müslim ḫalife daḫı gice
gündüz ḳızla (9) ẕevḳ iderdi bir an ḫâli olmadı kimesne ḫalifeniñ yüzin (10)
görmezdi uşbu ḳıṣṣa-i ʿacayib ve ġaraib buracıḳda tamâm oldı (11) meclis-i
nev-dehüm ḥikâyet-i ʿuḳba laʿin ??? (12) bu fâṣıl seyyid gaziyle ʿuḳbanıñ
ḥikâyetin beyân ve ʿayan ider (13) evvel allâh dilegüm kim birdir ol her ne yirde
isek ḥażırdır
159 a
(1) her ne derdin varsa dermandır ṣadıḳıñ hem dinle imânıdır (2) hem ?
muḥammed hem ḳulı vir ṣalavat ? yâ veli (3) ben daḫı bir ḫoş ġaza eydüm saña
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ṭut ḳulaġın bir dem işit benden yaña (4) seyyidi görgil ki ne işler ḳılur ʿuḳba ḳażı
ile ḫâli nice olur (5) seyyidi görgil ki ne işler ḳılur ʿuḳba ḳażı ile ḫâli nice olur (6)
nice yüzdir seni dinlegil şerh ideyüm ḳamusın añlagil (7) yâ ḳızı nicesi varup
döndürir nice nice abdülvehhâbı ipden indirir (8) ne baḫs bunları bulduġunı her
biriniñ benüm elümden alduġunı (9) şerh ideyüm ḳamusını ey ṣefâ tekbir ile
yürür atı muṣṭafa (10) râviyân-ı aḫbar ve nâḳılân-ı aṡar ebu’l muḥsin şâh ki işbu
kitâbıñ (11) râvisidir şöyle rivâyet ḳılur günlerde bir gün bir kişi geldi (12) eydür
falân yirde çoḳ av gördim didi meğer ki ḫalifeniñ (13) av ile başı ḫoş idi çünkim
bu ḫaberi işitdi meyli şikâra oldı
159 b
(1) ʿuḳba melʿûn ḫalifeniñ dâʿim sarayının emaneti idi ol gün daḫı (2) saray
ʿuḳba melʿûna ıṣmarladı laʿin fırṣat buldı hümâyunı uġruladı (3) ḫâdimleri birle
ḳayṣere gönderdi ḳayṣere ḫaber virdiler uş ḳız (4) ḳarındaşıñ geldi diyü
muştuladılar ḳayṣer ḳarşu çıḳdı şehre (5) getürdi ez-in cânib biz geldük bu yaña
ʿuḳba ḥikâyetine çünkim (6) ḳızı ḳayṣere gönderdi yaḳasın yırtdı feryâd eyledi
eyitdi (7) ey müselmânlar görün ki baṭṭal ḳızı severdi çünkim ḫalifeye viridi (8)
soñra pişmân oldı ʿabdulvehhâba ḳızı uġrulatdı yârın (9) bir gün ḫalife gelür ben
aña ne cevâb vireyin didi zârı (10) zârı aġladı baġdâd ḳavmi dükkeli üstüne
üşüşdiler her (11) birisi seyyid ḥażretine ḫayli bilmedin sözler söylediler ʿuḳba
melʿûn (12) eyitdi ve o yalâncı ideyin dirken ḫalife çıḳageldi laʿin (13) feryâd
eyledi ḳarşu vardı eydür yâ ḫalife rûy-ı zemin
160 a
(1) ḳız güm oldı baṭṭal ʿabdulvehhâbı virmiş ḳızı uġrulatdı (2) didi ḫalifeniñ içine
od düşdi acısı depesine çıḳdı gözleri (3) ḳana döndi tiz emir ʿömere nâme yazdı
kim bunı saña varacaḳ ʿabdulvehhâbı (4) ṭutasın elin ardına baġlayasın tiz baña
viresiz çünkim nâmeʿi (5) ıṣmarladı aldı emir ʿömere geldi nâmeʾi virdi oḳudılar
emir ʿömeriñ (6) beñzi ḳızardı ḥikâyeti seyyide eydivirdi seyyid daḫı
ʿabdulvehhâba (7) eydürdi fermân ḫalifenindir didi buyruġına mutiʿyim (8) didi
baṭṭal eyitdi ben daḫı bile giderim tîz bir at eylediler gitdiler (9) günlerde bir gün
baġdâda geldiler ʿuḳba ḫaber oldı uş ʿabdulvehhâb (10) geldi diuü laʿin hemân
feryâd idüp ḫalife ḳatına geldi eydür (11) şâhâ uş geldiler ol ḫayinler pâdşâhlar
ḫânedânına ḳaṣd (12) idecekler imdi olmasın ki onlara söz söylesin veyâ
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yüzlerine

(13) baḳasın şimdi buyır ʿabdulvehhâbıñ ellerin baġlasunlar içerü

getürsinler
160 b
(1) yol virsünler kim içerü gire didi ḫalife emreyledi cellâdlar (2) çıḳdılar seyyid
ḥażretine eyitdiler ḫalife şöyle buyurır kim ʿabdulvehhâbıñ (3) elin baġlayup
içerü iletevüz ama size destûr yoḳdır içerü girmege (4) didiler seyyid ḳaḳdı
gözlerin ḳana döndi ʿabdulvehhâbıñ elin eline (5) aldı içerü girdi gördi kim ḫalife
oturır seyyid ḥażret ḫalifeniñ (6) öñinde yüz yire urdı selâm virdi ḫalife aṣla
selâmın (7) alup iltifât itmedi ve yüzine baḳmadı seyyid eydür ey ḫalife-i rûy-ı (8)
zemin peygamber yirine oturursın ẓulm itme evvel günâhımız bildir andan soñra
(9) her ne kim eylerseñ eyle didi ḫaalife eyitdi revâ mıdır ḫanedâna (10) ḫıyânet
idesin ḳayṣer ḳızın baña viresin ṣoñra ʿabdulvehhâbı (11) gönderesin girü
uġruladasın baña bunun gibi oyun idesin (12) didi seyyid eyitdi ḥâşâ kim bu söz
gerçek ola bu işden bizim ḳaṭʿâ (13) ḫaberimüz yoḳdır didi ʿabdulvehhâb eyitdi
ben ḥażret-i resûllullâhıñ
161 a
(1) mübârek yüzin gördim bu yigidiñ baña nişânların dimişdir ol benüm

(2)

oġlumdır didi imdi kerem eyle ey ḫalife-i rûy-ı zemin müddeʿiler (3) sözine uyma
bu yiğidin ḫaṭırın yıḳma ol didügüñüz nesneler (4) hep iftiradır ve ben daḫı
bugünlük y^renlik pîr kişiyim hiç ömrümde (5) kimseye ḫıyânet itmedim ve
itmezem daḫı didi ol melʿûn ol (6) merdûd dükkelimüzü raḥat olmaz daḫı ol kâfir
ol ḫabis ʿuḳba (7) ḳahı’zzehm allâh taʿâla ? ? ? ḳara yirinden (8) ṭurugeldi eydür
ḳızı sen severdiñ uġruladıñ didi miskin (9) ʿabdulvehhâb rıżalullâh-ı ʿaleyh and
içdi kim benüm bu maʿnadan (10) ḫaberim yoḳdır didi melʿûn ʿuḳba döndi eydür
şâhâ böyle ṣorulmaġla (11) iş bitmez buyur ʿabdulvehhâbıñ elin baġlasunlar
boynın ursunlar tâ kim (12) bu iş âşikâre ola didi buyurdı ʿabdulvehhâbıñ elin
baġladılar (13) cellâd eline virdiler cellâd daḫı ḳılıç çeḳdi ilerü yürüdi kim boynın
161 b
(1) ura seyyid ḥażret dayanamadı ṭurṭuġı yirden ṣıçradı cellâdıñ (2) elinden ḳılıcı
aldı ḫalifeye eyitdi şâhâ ol anuñ günâhın iṡbât (3) eyleñ andan öldürüñ didi
ʿuḳba feryâd eyledi eyitdi şâhâ (4) anuñ günâhın gördüniz mi ḫalife yüzine ḳılıç
çeḳdi şimdi bunuñ (5) ḳanı helâldir didi seyyid eyitdi ben kimseye ḳılıç
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çeḳmedim evet ḳılıcı ẓâlim (6) elinden aldım yoḳ yire ḳan olmaya didim evet b,re
melʿûn (7) şöyle beñzer ki sen kâfirsin allâh taʿâla rüsvây ide döndi ḫalifeye (8)
eydür ey ḫalife-i rûy-ı zemin bu kazıya ḫuzıra bühtândır ama (9) ḳırḳ gün mühlet
viriñ inşâllâh ḳızıñ mâlı biline işte (10) ʿabdulvehhâb ḳatında ṭursun eger ḳırḳ
gün geçüp ḳızı getürmezsem (11) sizin ḳatuñuzda şerm-sâr olam ʿabdulvehhâb
nice dilerseñ (12) idesin didi melʿûn ʿuḳba işitdi eydür sen ʿayyar kişisin sen
hilemendsin (13) çoḳ fikirler bilürsin ḳızı severdin ʿabdulvehhâb virdiñ ḳızı
162 a
(1) uġrulatdın bizi şunuñ gibi ḳażaya uġratdın didi aġladı (2) ol melʿûn ḫayli
müselmânlandı seyyid ḥażret eyitdi sen ḳızın mâlın (3) bilürsin evet sende çoḳ
nesneler vardır allâh ʿinayetinde ḳomayam didi (4) senden çoḳ nesneler ẓâhir
idem didi dükkeli ulular maṣlaḥat gördiler (5) ḫalife daḫı bu ḳavle rażı oldı uşda
ʿabdulvehhâbı zindâna (6) ḳodılar seyyid sürdi malaṭyaya geldi ḥikâyeti
yârenlere bildirdi (7) yârenler melûl oldılar seyyid eyitdi hele himmet yoldaş idiñ
allâh taʿâla (8) nuñ fażlıyla bu gizlü iş âşikâre ola didi hemân saʿat (9) câme
mübeddel ḳıldı yârenlriyle vedaʿlaşup ʿazm rûm ḳıldı gice (10)

ve gündüz

gitmekde ez-in cânib râviler şöyle rivâyet iderler kim (11) seyyid bir iki günden
soñra ḳuşluḳ vaḳtinde gördi kim bir kişi (12) gider elinde bir süpürge ki ṭutardı ve
bir elinde bir ḳalbur ṭutardı (13) giderken yoldan ṣapdı yüryüvirdi seyyid anuñ
ardından çaġırdı
162 b
(1) ṭur yâ ʿarabî diyüp erişdi eyitdi hiç değil sen muḥammedîsin hem câsûs (2)
sın diyüp ol kişi eydür haşâ ki ben muḥammedî olam işbu köyden (3) gelürüm
buğday almaġa giderim didi seyyid eydür herze söyleme ṭoġrusın (4) söyle
diyüp bir ḳamçı urdı ḳaṣd eyledi kim öldüre (5) ol harif eydür beni öldürme
ṭoġrısın söyle ol kişi eyitdi (6) ben ḳayṣeriñ câsûsuyım ʿuḳba ḳażıya nâme
iletürüm didi seyyid eyitdi (7) yâlân söylersin câsûs eyitdi uşda nâmem diyüp
çıḳardı seyyid elinde (8) ḳodı elindeki süpürgeye ḳomış imiş seyyid aldı oḳudı
(9) yazmış kim lütf itmişsin ḳarındaşımı göndermişsin gelüp (10) vâṣıl oldı ben
daḫı deñiz içinde bir ev düzdim anuñ (11) içine ḳoydım hezârân baṭṭal gelürse
burasına uġramaya şöyle (12) bilesin dimiş tamâm oḳudı eydür daḫı ne ḫaber
bilürsin (13) câsûs eydür ayruḳ ḫaberim yoḳdır didi seyyid ḳılıç çekdi eydür ben
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163 a
(1) baṭṭalım imân getür müselmân ol didi ol herif feryâd (2) eyledi seyyid çaldı iki
pâre eyledi yürüyüvirdi bir gün (3) ṣubh vaḳtinde giderken gördi kim bir kişi balıḳ
aġın getürüp (4) gider hemândem seyyid ḥażret üstüne at ṣaldı çaġırdı kim yâ
ʿarab (5) ṭur ḳande gidersin didi ol eydür ʿarab degülem seyyid eyitdi (6) tamam
muḥammedi bilür misin şâyed câsûs olasın didi ol şahṣ (7) and içdi kim ben ol
sen didügin degülem seyyid ḥażret eyitdi sen (8) ʿuḳbanın nâmesin baña
göstere ben daḫı baṭṭalıñ başın (9) saña göstereyin didi ol laʿin nâmeʿi gösterdi
seyyid oḳudı (10) yazılmış kim zinhâr ve zinhâr ḳızı saḳlayasın kim baṭṭal ol
ṭarafa (11) ʿazm itdi bunda şöyle ḳabul itdi kim eger ḳızı ḳırḳ güne degin (12)
bulup getüremeyecek olursa başım şarṭa olsun didi ṣaḳınıñ (13) kim baṭṭal
ʿayyar kişidir zinhâr ḥażır olasız dimiş ve hem beş ayet
163 b
(1) incilden yazmış ḳızın boynuna dikesin dimiş tâ kim baṭṭalıñ şerrinden (2)
emin ola dimiş çünkü seyyid ol nâmeʿi oḳudı ol kişiye (3) eyitdi var imdi sen git
didi ol herif eydür nâmesiz ḳande (4) gideyin ve hem daḫı baṭṭalıñ başı göster
didi seyyid eyitdi baṭṭal benim tiz imân (5) getür müselmân ol laʿin herzeye
başladı seyyid anı çaldı iki pâre (6) eyledi derḥâl nâmeʿi muḥkem ḳıldı kendüyi
anun ṣuretine ḳoydı (7) revâne oldı günlerde bir gün ḳosṭanṭin ibni ḳayṣer ḳatına
geldi (8) ʿuḳbanın nâmesin ṣundı aldılar oḳudılar ḳosṭanṭin geldi eyitdi ḳızı ḳızı
(9) baṭṭal ḳande isteye bula eger baṭṭal bu yaña gelürse helâk olur didi (10)
ḳayṣer bir ḫadimine eydür yürügil bu kişiyi ḳızıñ ḳatuna alup götüresin nice (11)
maḳam düzmişem anı ʿuḳbaya ḫaber viresün ve hem incil boynuna kendü eliyle
(12) aṣsın didi ḫadim daḫı seyyidi aldı gemiye bindirdi revâne (13) oldılar seyyid
ṣuyın ortasına naẓar eyledi gördi kim bir köşk
164 a
(1) dört direk üstüne yapılmış ḫadim geldi demür ḳapuyı ḳaḳdı (2) açdılar seyyid
birle ḫadim yuḳaru çıḳdı seyyid gördi kim ḳız taḥt (3) üstünde oturur başında
gevher tâc mah-ı tabâna beñzer on ḳız (4) el baġlayup ḳarşu ṭururlar seyyid
nâmeʾi ṣundı eline virdi aldı (5) oḳudı beş ayet-i incil oḳudı öpdi başına ḳodı
ʿuḳbaʾı ṣordı eydür (6) sizüñ ġussañuz çeker didi seyyide biñ altun virdi seyyid
ḥażret (7) gördi kim ḥalvet ḫadimiñ boğazın ṭutdı boġdı ḳılıç ile iki pâre (8) eyledi
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ol on ḳaravâş öldürdi bir dâyesi var idi ḳorḳusundan (9) müselmân oldı dâyeʾi ve
ḳızı baġladı kim altundan gümüşden (10) vardı bir ṣanduġa ḳoydı ḳızın ağzına
destmâl dıḳdı andan (11) bir iki at getürdi birine dâye bindirdi ve birine ḳızı
bindirdi (12) ve birine ḳumaş yükletdi seyyid bunları çeküp revâne oldı hiç (13)
yola girmedi on iki günde malaṭyaya geldiler yârenler gelüp şaḍ
164 b
(1) oldılar seyyid ḥikâyeti bir bir eydürdi emir ʿömer sevindi yârenler (2) dükkeli
secde-i şükür eylediler seyyidiñ işine ḫayrân ḳaldılar eyitdi (3) ʿacebdir ḫalifeye
ve yârenlere zehr bu virdiyse hep bu fitneleri (4) bu işlemişdir inşʿâllâh siz daḫı
göresiz ol melʿûnıñ derisine (5) neler idem didi ez-in cânib bu yaña çünkim
seyyid gitdi otuz yedi (6) gün oldı baṭṭal gelmedi maʿlumdır ki ḳaçdı gelmez uş
bildik (7) bu işi anlar itmişler buyır ʿabdulvehhâbı işkence itsünler iḳrâr (8)
eylesün boğazından aṣalum didi ḫalife eyitdi sen bilürsin didi (9) ʿuḳba buyurdı
ʿabdulvehhâbı getürdiler üç gün işkence (10) itdiler şöyle kim aġaç zaḥmından
ʿabdulvehhâbıñ vücudı şerhe şerhe (11) olmış idi andanṣoñra meydân içinde
dâr ağacın dikdiler (12) ʿabdulvehhâbı dest-ber-derst ol aḳ saḳalı toza ġarḳ
olmış (13) keşân-ber-keşân dâr dibine getürdiler ʿabdulvehhâb eyitdi ey
165 a
(1) baġdâd ḳavmi ʿuḳba baña bühtân eyledi seyyid hoḍ ḳırḳ güne vağde eyledi
kim (2) gele imdi bugün tamam olur bu kişi ṣabr eylesin seyyid irte gelmezse (3)
bu kişinin ḫatırı nice dilerse itsün didi ol ḫalâyıḳ maṡlaḥat (4) gördiler ʿuḳba
eyitdi yoḳ olmaz uşda aṣuñ didi bunlar bu kelimât (5) içinde ḳaldılar ez-in cânib
bu yaña seyyid düş gördi kim bir gice resûl (6) el-şifâyın ve ? ḥażretlerin gördi
bögirdi ayaġına (7) düşdi resullullâh eydür cigergûşem tîz ṭur yuḳaru baġdâda
iriş (8) kim ol ʿuḳba melʿûn benüm ʿalemdârım ʿabdulvehhâbı helâk itmesin didi
(9) seyyid baṭṭal uyandı ḳızı ve ṭayeʾi aldı yola girdi (10) namaz vaḳtinde
baġdâda irişdi gördi kim ḫalâyıḳ yüz yüze cemʿ (11) olmış dâr dikilmiş
ʿabdulvehhâbıñ eli ayaġı baġlu boġazında (12) kemend ḳızıl ḳana ġark olmış ve
saḳalı toza bulanmış (13) seyyid çünkim bu ḥâli gördi âh ḳıldı eydür ol melʿûn ki
ol
165 b
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(1) pîr-i mübârek neylemiş didi çünkim seyyid ol depeden aşaġa indi (2) raʿdvâr
bir naʿra ile çaġırdı kim baġdâd ḳavminin üstüne heybet (3) oturdı gördiler kim
seyyid ḳızı almış dâye ile uş geldi ṣankim (4) ʿuḳba melʿûn ḳızı gördi segirtdi
ḫalifeye geldi eyitdi ey ḫalife-i (5) rûy-ı zemin gördiñ mi baṭṭal ne işler işlemiş
ḳızı getürdi iṣbât (6) oldı kim ʿabdulvehhâb uġrulamış imdi bunıñ işi ʿaḳıbeti (7)
aṣılmaḳdır zehi ʿayyârlar senüñ pâdşâhıñ ḫanedânına ḳaṣd eyledi (8) didi
çünkim seyyid dâr dibine geldi eyitdi hây melʾûn ʿuḳba diyü (9) atundan aşaġa
indi ʿabdulvehhâbıñ elin boynın çözdi (10) ʿabdulvehhâb seyyidiñ ayaġına düşdi
aġladı eydür ol melʿûn (11) ʿuḳba baña neler eyledi ʿacebdir bu işleri ol
itmediyse didi (12) seyyid ḥażret eyitdi bildim ol münâfıḳ itmiş zünnâr ḳuşanır
imiş (13) göresin ki ben anuñ canına neler eylerem didi tîz buyurdı
ʿabdulvehhâbı
166 a
(1) iletüp ḥamama tımâr ideler kendü sürdi ḫalife ḳatına geldi (2) selâm virdi yüz
yire urdı eydür yâ ḫalife-i rûy-ı zemin (3) niçün bukâfiriñ söziyle ol pîri ʿaziz kim
ḥażret-i resûlün (4) mübârek yüzin gördi aña şuñın gibi ḫorlıḳlar eyleyesin ve
daḫı (5) vaʿdemüz tamam olmadın şöyle itdüresin allâh taʿâlaya ne cevâb (6)
viresin ḥak taʿâla bu ḳażayı senden ṣormayacaḳ mıdır ben gice (7) ve gündüz
baş oynarım sen bu kâfiriñ sözüyle bunun gibi ḫorluḳlar (8) itdüresin revâ mıdır
uşta ben vardım ḳızı istanbuldan (9) getürdim ben senin içüñ bunuñ gibi iderüm
sen revâ mıdır (10) benüm yarımı şöyle idesin allâhdan ḳorḳmaz mısın didi (11)
ḫalife çünkim seyyiden bu ḫaberi işidüp maḥile olup başın (12) aşaġa eyledi
seyyid eyitdi bu işleri hep ʿuḳba melʿûnı itdi (13) ḳızı daḫı istanbula göndermiş
ve senin ataña zehr virmişdir
166 b
(1) didi ʿuḳba çünkim bu sözi işitdi feryâd figân eyledi eyitdi (2) ey müselmânlar
görüñ bunun fitnelerin bunun gibi pâdşâhıñ hânedanına (3) ḳaṣd eyledi şimdi
geldi bunun gibi sözler söyler ḳızı uġrulatdı (4) aldı gitdi şimdi gördi kim
ʿabdüvehhâb helâk olur yine (5) getürdi bâri kendü günâhın bilüp istiġfar eyleye
ḫalifenin (6) ayaġına düşelim ṣuçın baġışlasın aña nesne dimesün bunıñ (7) gibi
fużullıḳ idecene miskinlik eyleye didi seyyid eyitdi ey seniñ (8) utanmaz mısın
gizlü din ṭutasın ʿömrüñi baṭıllıḳ ile (9) geçirirsin ḥaḳ taʿâla ḳadir pâdşâhdır diledi
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kim seni rüsvây (10) eyleye baḥs ḳavliñ aşikâre ḳıla seni baña ulaşdıra idi (11)
göresin ben daḫı seniñ cân ḫeybetine neler ḳılam şöyle idem ki tâ devr-i (12)
ḳıyâmete degin dâsitân ola didi ʿuḳba melʿûn feryâd eyledi hemândem (13)
seyyid yirinden ṭurıgeldi eydür ey ehl-i din bu ḳadar ḳavm bilüñ
167 a
(1) âgâh oluñ kim işbu kişi kâfirdir ehl-i zünnârdır bu fitneleri (2) hep bu idüpdir
didi ʿuḳba yirinden ṭurıgeldi yaġlıġın yüzine (3) ṭutdı hây hây aġladı ol kendü
cigerin ṭaġladı eydür (4) ey müselmânlar revâ mıdır işbu kişi benüm ḥaḳḳımda
yâvuz sözler söyleye ben (5) iki rekʿat namazda ḳurân ḫatm iderim didi yedi kez
(6) hac itdim ol benüm ḥaḳḳımda kâfir diye ḳızı istanbula sen iletdiñ (7) diye
benüm ne maḳsudum ḳayṣer içün bunuñ gibi iş idem ey (8) ḫalife-i ruy-ı zemin
bu kişiden benüm ḥaḳḳım alıvir yoḳsa yarın (9) ḳıyâmet gününde senüñ yaḳaña
yapışam didi oturanlar ṭuranlar (10) ʿuḳbanın bu sözin işitdiler yüz seyyide
ṭutdılar eyitdiler yâ seyyid (11) revâ degildir ki bunıñ gibi söz söyleyesin ḳızı sen
iletdiñ (12) yine sen getürdiñ diyüp buña niçün derhem idersin bâri özür dile (13)
ne lâzımdı ki bunuñ gibi söz söyleyesin dünyâda bunuñ gibi ʿâlim
167 b
(1) gelmedi ola din yolunda iki biñ ḫutbe taṣnif itmişdir (2) ve bunca ʿâlim
şâgirtleri vardır bunuñ gibi kişiye iftirâ itmek (3) eyü degildir didiler seyyid ġazi
eyitdi her kim bunuñ ardında namaz (4) ḳıldıysa dürüst degildir girü döndürmek
gerekdir ḳanḳı nikâh kim (5) bu itdi revâ degildir ve her kim bunuñ içün söz ide
ḫaṣmı benüm (6) didi ve el urdı anuñ nâmelerin çıḳardı ʿuḳbanıñ (7) nâmesin
ḫalifeye ṣundı eyitdi ʿuḳbanın ḫaṭṭın siz ḫoḍ (8) bilürsiz ḫalife müṭalaʿa ḳıldı yüzi
ḳızardı yazmış kim (9) ḳız ḳarundaşumı baña göndermişsiz geldi döndi anuñ
içün (10) bir yer düzdim hiç aña yol bulunmaya ve daḫı temdirleyüp (11) itmiş
sen itdügin eyülükleri meğer ʿisa yirine getüre dimiş (12) çün ḫalife daḫı anı
oḳudı kendünden gitdi ʿuḳbaya (13) eyitdi ben seni müselmân ṣanurdım sen
ḥoḍ bir kâfir-i bî-din
168 a
(1) imişsin didi ve bu aḥvâli ḫalife bildi begler ve oturan ḫalk (2) bu yaña ḫayrân
ḳıldılar ʿuḳba feryâd eyledi eyitdi ḥâşâ bu didügin (3) sözler gerçek ola didi
ḫalife eyitdi ḳızı aḫı getürün görelüm (4) ol daḫı ne dir didi getürdiler bir de

299

ardından ṭurdı ḫalife (5) ṣordı kim rast söyle seni istanbula kim gönderdi ḳız
eyitdi (6) beni baṭṭal uġruladı ʿuḳbanın bu işde ḫaberi yoḳdır buña bühtândır (7)
dicek ʿuḳba eyitdi hây müselmânlar gördiñiz mi az ḳaldı (8) bu er beni yoḳ yire
helâk ideyazdı didi eyitdiler (9) revâ mıdır yâ seyyid bunıñ gibi hareketler idesin
didiler seyyid eyitdi (10) tîz incil getürin getürdiler seyyid sure-i meryemden yedi
ayet oḳudı (11) ḳıza eyitdi işbu ayetler seni ṭutsın eger ṭoġru dimezseñ (12) imdi
ben seni ḳande buldım ve ne ṭarikle getürdim digil didi (13) çünkim ḳız anı işitdi
eyitdi ey ḳavm bari diyeyin baṭṭalıñ ve
168 b
(1) ʿabdulvehhâbıñ bu nesneden ḫaberi yoḳdır beni istanbula ʿuḳba viridi (2)
baṭṭal geldi iki ḫadim ve on ḳaravaş öldürdi ve dâyemi müselmân (3) eyledi alup
geldi ben bildügim budırbaḳısın bilmezem didi ʿuḳba (4) feryâd eyledi eyitdi ḳızı
ḳorḳutdı sözin döndürdi seyyid ḫalifeye (5) eyitdi yâ emirü’l müʾminin baña
destûr vir melʾûnıñ evin (6) arayayın didi ʿâlimler eyitdiler maṣlaḥatdır aramaḳ
gerek didiler (7) ḫalife destûr virdi seyyid birḳaç danişmendler ile ʿuḳbanıñ (8)
evine vardılar ne ḳadar ki istediler küfr nişanından bir nesne bulamadılar (9)
ama raḥile muṣḥaflar ve din nişânın çoḳ buldılar seyyid ḥażret ʿaciz (10) oldı
eydür ey ḥaḳ saña maʿlûmdır ki işbu kişi kâfirdir ben (11) bu ḥalḳ şermâser itme
bÎ-ḥaḳḳı evliyâ didi seyyid bun dirken (12) geldi kim ḳapudan geçe seyyidiñ gözi
bir ḳapuya ṭuş oldı gördi kim (13) baġlu ṭîz açdırdı içerü girdi gördi kim ṭolı
ṣaman amma
169 a
(1) günlük koġusı gelür seyyid buyurdı ṣamanı ṭaşıdılar temiz (2) itdiler buyurdı
kim sıyurdılar gördi kim aḳ mermerden ferşi (3) lıḳ döşenmiş evet ḳarañulıḳ ferşi
günlük ḳoġusı gelür tîz (4) çeraġ yandırdılar yürüdiler seyyid bu mermerlerin
derzin göz (5) inden gördi bir mermer nûş ḳaldırdı naẓar ḳıldı gördi kim (6) bir
câhidir nerdûbân örülmiş ḳılıç yalın eyledi aşaġa indi (7) gördi kim ḳandiller
aṣılmış iki keşiş naḳus ellerinde döge (8) ṭurırlar seyyid onların ellerin baġladı
ṭaşra çıḳdı ol bile (9) varan ʿâlimler ḫaberân ḳıldılar seğirdi seğirdi gelüp ḫalifeye
(10) ḫaber virdiler seyyid ḥażret geldi ol iki rahibi getürdi (11) ḫalife buyurdı
boyunların urdılar ḫalife yirinden ṭurugeldi (12) seyyidiñ boynun ḳulaġın öpdi çoḳ
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özürler diledi yanuna geçirdi (13) seyyid eyitdi yâ ḫalife bu melʿûnı şimdi baña
vir bundan ḥaḳḳım
169 b
(1) alayın didi ḫalife eyitdi sen bilürsin nice iderseñ it didi seyyid ṭurugeldi (2)
kendü elüyle burnun ve ḳulaġın kesdi ve buyurdı ṣoydılar ṣaḳalın (3) yoldılar
yüzine ḳara sürdiler eşşeġe bindirdiler baġdâd şehrine getürdiler (4) ḫalife
ʿuḳbanıñ sarayların ve mâlların dükkelisin seyyide ve ʿabdulvehhâba (5)
baġışladı ve aġır pahalu ṭonlar geyürdi üç gün tamâm ʿuḳba melʿûn (6) şehirde
gezdirdiler görenler yüzüne tükürüp laʿnet iderlerdi (7) üç günden soñra seyyid
destûr diledi ḫalifeye vedâʿ idüp ʿabdulvehhâb (8) ve ʿuḳba bilesince ʿazm
malṭya ḳıldılar günlerde bir gün şehre yetişdiler (9) emir ʿömer ve yârenler ḳarşu
çıkup gelüp seyyid ile görüşdiler aldılar şehre (10) getürdiler seyyid ʿuḳbanıñ
ḥikâyetiñ bir bir yârenlere şerḥ eyledi işitdiler (11) ʿacaba ḳıldılar ʿuḳbaʾı yine
eşşeġe bindirdiler malaṭya şehrinde gezdirdiler (12) seyyid eyitdi ey ʿuḳba
melʿûn gel müselmân ol ṣuçın afv ideyin ʿuḳba (13) eydür müselmân ḥoḍ
olmazın ama ḳayṣere nâme yazayın beni
170 a
(1) ṣatun alsun didi yaz bu ḳula razıyım ʿuḳba ḳâlem eline (2) aldı bunı yazdı
kim mesih dini ḥaḳḳıçün ben siziñ içün müselmânlar (3) içinde rüsvây oldım ve
melâmet oldım beni elinden aluñ (4) âzâd idüñ ben sizin veḳarıñuzı ʿażm
ṣaḳınurım baña raḥm eyle (5) meded ḳıluñ diyü nâme yazdı birinin eline virüp
gönderdi (6) çünkim nâme ḳosṭanṭin ibni ḳayṣere yetişdi ʿuḳbanın vaṣf-ı ḥâlin (7)
işitdi özi güyendi aġladı beglerine eyitdi her biriñüz nesne (8) viriñ ol ġüzini
baṭṭal elinden alalum didi kendüsi on iki (9) biñ dinar virdi beglerden daḫı yüz at
ve yüz ḳılıç virdi (10) ve iki yüz ḳul cemʿ eylediler yürüyüvirdi vardı adına mihâil
dirlerdi (11) çünkim malaṭyaya geldi ol getürdügi mâlı gösterdi beş ruhbân (12)
bilesince ʿuḳba melʿûn ṣatun itmek istediler seyyid emir ʿömere nâme (13)
gönderdi kim mâlın al olanı vire alsunlar götürsünler eger benüm içün
170 b
(1) ṣorarlarsa ḫastadır digil onlar benüm ḳatıma getürmegil ḥaḳ fażlıyla (2) ben
anı ḳomazam hele virüñ götürsünler didi emir ʿömer ol mâlı aldı (3) ʿuḳbaʾı virdi
ol melʿûn alup revâne oldılar çünkim bir zaman gitdiler (4) seyyid baṭṭal câme
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mübeddel ḳıldı ʿuḳbanıñ ardına düşdi bindi (5) bunları geçdi gitdi gelmedi bir
tepenin üzerine çıḳdı baḳdı istanbul (6) ṭarafından bir er yola düşmiş gelür
seyyid ere ḳarşu vardı ne kişisin (7) didi ol herif eyitdi ḳayṣeriñ ḳuluyım ʿuḳba
ḳażıya nâme iletürüm (8) seyyid eyitdi nâmeniñ cevâbı nedir ol eydür
yazılmışdır kim (9) yâ ʿuḳba tiz eriş sen benüm atamsın anda ḫalife ḳatında (10)
baġdâd ḳavmine ḳażı idüñ ki bunda tamâm rûm vilâyetine ḳażı (11) ol hiç ġama
düşme dir seyyid ol herifi öldürdi nâmeʾi aldı (12) girü sürdi ol gice vezir ve
ʿuḳba ḳatına geldi veziri ol beş (13) keşişleri depeledi ʿuḳba melʿûnıñ elin
baġladı boynına çilbirin
171 a
(1) daḳdı ʿuḳba eyitdi ey baṭṭal beni ṣatdıñ niçün girü ṭutarsın (2) didi seyyid
eyitdi benüm senüñle çoḳ işim vardır hiç bilür misin baña neler (3) eylediñ didi
seyyid ʿuḳbaʾı aldı şemmâs deyrine geldi ḳapuyı urdı şemmâs (4) eydür kimsin
seyyid baṭṭal aç ḳapuyı didi şemmâs içeriden çaġırdı kim (5) ey pehlûvân
benüm göñlüm saña ḳalmışdır ol melʿûndan ötürü işitdim (6) ṣaṭmışsındır eyitdi
ḳapuyı aç hele göresin didi şemmâs (7) ḳapuyı açdı gördi kim ʿuḳba baġlu
boġazından burnun ve ḳulaġın (8) kesük hemândem yüzine tükürdi ensesine
birḳaç sille urdı eyitdi (9) ey pehlûvân ben daḫı bu arada ṭurmazam imdi seniñ
yanuña giderdim didi (10) seyyid eyitdi ṣabır it ben malaṭyaya varurum saña
layıḳ bir maḳam (11) düzem andan gelesin bâḳı ʿömeri benümile göresin didi ve
daḫı (12) şemmâs ile vedaʿlaşup ʿazm malaṭya ḳıldı dün berüsinde (13) şehr
geldiler ʿuḳbaʾı getürdi cânına dürlü dürlü ġażblar ḳıldı
171 b
(1) döndi ʿuḳba eyitdi yâ seyyid bâri beni gine ṣat didi seyyid rażı oldı (2) ʿuḳba
yine nâme yazdı ḳayṣere eyitdi nâr-ı nûr ʿaşḳına beni bir kez daḫı (3) ṣatun al
diyü çünkim nâme ḳayṣere yetişdi oḳudı emirle yine ʿilâm (4) eyledi begler
eyitdiler saña biz söz diyelüm eger ḳabul ḳılursañ didiler (5) eger genç-i ʿâlem
mâlın devşirüp baṭṭala virseñ anı ol ḳomaz (6) buña çâre yoḳdır didiler ḳayṣer
eyitdi yâ nice idelüm didi onlar (7) eyitdiler cevâb yaz anı sen bilürsin dilersen
ḳoyuvirir dilersen öldürir (8) saña ne ḳaldı baña ne ḳala didiler hem şâyed baṭṭal
ḳaḳıdasın (9) ʿaẓm rûm ḳıla bir zamandır ki rûm eli emindir şâyed yine
ortamızda (10) fitne düşe didiler ḳayṣer eyitdi bu kez daḫı gelüñ kerem eyleñ
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(11) ṣatun alalum didi begler yine rażı oldılar bu kez yine elli ḳılıç (12) elli at
yigirmi ḳul evet biñ dinâr cemʿ itdiler ruhbânlar gitdi (13) ler seyyid yine ʿuḳbaʾı
ṣatdı aldılar gitdiler istanbula gelince degin
172 a
(1) bir yirde ḳarar eylediler ḳorḳusundan aḫır ḫaber ḳayṣere irdi kim (2) uş ʿuḳba
geldi begler ḳarşu geldiler yine oldı diyü anı baṭṭal (3) ḳoyuvirdi didiler ʿuḳbaya
ḳarşu çıḳdılar ʿuḳba ḳayṣeriñ elin eline aldı (4) aġladı ḳayṣer eyitdi yâ ʿuḳba sen
benüm atamsın baġdâd (5) ḳażısı idinse bunda tamâm rûm vilâyeti ḳażısı ol didi
ʿuḳba ḳażı (6) eydür benüm ol ḳadar mâlım vardı ḥesâbı yoḳ idi hep baṭṭal (7)
elimden aldı beni yoḫsul eyledi diyü aġladı eyitdi çün rûmıñ (8) ḳażılıġın virirsüñ
baña destûr vir her nice emr idersem öyle ḳılalar kimse (9) sözümden tecâvüz
ḳılmaya her kim ben dirsem öyle ola didi rûm ili (10) ḳażılıġın ʿuḳbaya teslim
idüp menşru ʿuḳba adına yazdılar kendüye (11) ıṣmarladılar ʿuḳba melʿûn ? ve
? giydi küfre meşgûl (12) oldı zünnâr baġlandı dürlü dürlü bidʿatlara başladı
şöyle kim öküze (13) keçi diyü ad ḳodı keçiye tavıḳ diyü ad ḳodı meclisi ḳurdı
172 b
(1) şarâb içdi ḳaafirleriñ murdâr bileydileri her kim bâzara öküz satmaġa (2)
gelse keçi diñ keçiye tavıḳ diñ öküzi keçi bahasına keçiyi tavıḳ (3) bahasına alıñ
diyü bidʿatlar eyledi ḳayṣer daḫı aña muḳber oldı her ne kim (4) ol buyurursa
ṭutarlardı bu ḥâliyle ʿuḳba ḳażı rûmda ḳaldı (5) bu ḥâl çünkim seyyid ve yârenler
añlamışlardı ḥâlin bilmişlerdi otur (6) mışlardı amma seyyidiñ istanbulda bir yâr
ü ḳadarı vardı adı (7) müheñ hindî idi ẓahirde kâfir libâsın geyerdi ve âlâ
maʿbutda (8) sünî müselmândı seyyid yârenleriyle oturmış idi nâgâh ḳapudan
(9) içerü girdi başın yire ḳodı duʿa eyledi seyyid birle görmişdi eyitdi (10) ey
pehlûvân revâ mıdır ki anuñ gibi melʿûnı ḳoyasın istanbulda bunıñ (11) gibi
bidʿatlar ide ve ḳanunlar peydâ ide her kim bâzara öküz getürse (12) keçi dirler
ve keçiye tavıḳ dirler öküz keçi bahasına alurlar daḫı nice buña (13) beñzer işler
varsa ḥalḳ ʿuḳba elinden ʿâciz ḳaldılar didi seyyid eyitdi
173 a
(1) yâ müheñ ġam degil sen var ben daḫı senin ardınca varayım inşaʿallâh (2)
ol laʿiniñ ḥaḳḳından gelem didi müheñ hindi istanbula gönderdi (3) seyyid ḥażret
daḫı yârenlere eyitdi himmetiniz benüm ile olsun (4) ben rûma giderim
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inşaʿallâh ʿuḳbanıñ ḥaḳḳından gelem didi hep duʿa (5) ḳıldılar seyyid gice ve
gündüz ṭurmadı gitdi çünki istanbula yaḳın geldi (6) sâz selbin pinhân ḳıldı ve
ṭonın degişdirdi şehre geldi aḫşama (7) yaḳın idi müheñ hindî evine geldi ḳapuyı
ḳaḳdı müheñ ḳapuyı açdı seyyidi (8) gördi ayaġına düşdi içerü girdiler oturdılar
seyid müheñe ṣordı kim (9) ol melʿûn nicedir didi müheñ eyitdi ḫudâvende hiç
ṣorma kim (10) ʿâlemi yaḳdı seyyid eyitdi himmet yoldaş eyle göresin ki ben aña
neler idem (11) didi ol gice anda ḳarar eyledi irtesi ṭurdı ʿuḳbanıñ (12) meclisine
geldi gördi kim oturmış gördi kim oturmış ṭoñuz gibi pilün ve bornus (13) giyüp
ḥalḳ gelmekde ve gitmekde seyyid eyitdi ʿaceb ne ḳılam ki bu melʿûnı ele
getürem
173 b
(1) didi andan sürdi bâzara geldi gördi kim on ʿayyâr ḫalayıḳ (2) ṣaḳalına
gülerler ḥalḳa zahmet virirler seyyid gördi kim bir yigit bir öküz (3) ṣatar ol
ʿayyârlar geldiler eyitdiler bu keçiye ne dersin ol eydür buña keçi (4) dimezler
birâz dögdiler öküz dimegil didiler geçdiler gitdiler seyyid geldi (5) ol yigide
eydür bu öküzün bahası nedir ol eydür hây söyleme bu (6) öküzüñ serküleste
öküz dirler vallâ ʿayyâr buña keçi dirler ve keçi bahasına (7) alurlar ẓulm iderler
bunuñ bidʿat işler yapardır zebûn oldıḳ (8) didi seyyid b yigide öküzün bahasını
virdi aldı eyitdi (9) ey kişi giydigin kürki baña vir benüm ṭonım sen al didi çıḳardı
(10) kürkin ve ḳaftanın takyesin aña virdi seyyid öküzin yuların (11) ṭutdı ol
ʿayyârlar yine geldi seyyide yitdiler bu keçiye ne virelüm (12) didiler seyyid eyitdi
öküzdir anlar eyitdiler keçidir seyyid eyitdi (13) bari bunuñ ḳuyruġun bana viriñ
keçi bahasına aluñ didi ol ʿayyârlar
174 a
(1) keçi bahasına alup ol öküzi baġazladılar ḳuyruġın seyyide virdiler (2) seyyid
ol ḳuyruġı alup müheñ hindi evine geldi müheñ seyyidi gördi (3) şaḍ oldı eydür
ey şir-i merd ḳande idüñ seyyid eydür bâzarda (4) idüm diyüp ḥikâyeti eydüvirdi
ol ḳuyruġı ustura ile ḳazıdı (5) vardı naʿlbantdan bir aḳçalıḳ mıḥ aldı ḳamusın ol
ḳuyruġa (6) perçin eyledi bir demür aġaç gibi oldı müheñ eyitdi yâ pehlûvân (7)
buñı neylersin irte göresin ki neylerim didi çün ol gice geçdi ʿaliyyü’l sabaḥ (8)
oldı seyyid eydür yâ müheñ bana ʿavrat ṭonın getür didi vardı (9) getürdi seyyid
kendüyi ʿavrat şekline ḳodı sürdi ʿuḳba ḳażınıñ (10) maḥkemesine geldi gördi
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kim bir kişi ṭurır serḫoş olmış ağlar eydür (11) bugün aḳşam yoḳdır ki varam
maʿşûḳım ile içem dir seyyid ilerü yürüdi (12) eydür gel saña yüz aḳça vireyin
eyit kim işbu ʿavrat benüm ʿavradımdır (13) valla ḳaçardır ol kâfir aḳça işitdi cân
virdi rażı oldı
174 b
(1) seyyid daḫı aḳçayı virdi ikisi bile sürüp maḥkemeye vardılar birbirleriyle (2)
ṣavaşdılar seyyid eydür bu er benüm ḳaydum görmez ben bunun ḳatında (3)
ṭurmazam didi ol eydür benüm beslemege ancaḳ ḳudretüm yeter didi ʿuḳba (4)
eydür boşa ol herif eydür benden üç ṭalaḳ boş olsun didi gitdi (5) ʿuḳba laʿin
seyyidi gördi gözlerine ve ḳaşlarına baḳdı ʿâşıḳ oldı (6) eyitdi ḫatûn otur senüñle
işim vardır didi seyyid daḫı oturdı ʿuḳba (7) maḥkeme ḥalḳına destûr virdi ʿuḳba
eydür ḫatûn ben seni alurım didi (8) baṭṭal ġazi eyitdi her ne kim sen buyurırsın
ben anı ḳılam didi ʿuḳba (9) laʿin seyyidi aldı içerü girdi ḳapuyı muḥkem berkitdi
seyyid gördi kim (10) bir falaḳa aṣılmış ṭurır seyyid eydür buña ne didiler ʿuḳba
eydür buña falaḳa (11) dirler seyyid eydür bunı neylerler ʿuḳba eydür bir kişi kim
şeriʿatden ṭaşra (12) iş işleye bunı ayaġına geçürirler ḥoḍ ururlar seyyid eydür
bâri (13) göster baña nice olır didi ʿuḳba eydür andan geçe seyyid eyitdi billâh
175 a
(1) göster beni severseñ didi ʿuḳba falaḳayı indirdi daḫı (2) ayaġların geçürdi
eyitdi işde şöyle ḳılurlar didi hemândem (3) seyyid ṭurdı ṭonların bıraḳdı falaḳayı
burdı ʿuḳbayı ayaġından çengele (4) aṣa ḳodı daḫı ol kuyruġı çıḳardı eydür hây
melʿun (5) işbu ḳanun nedir ki ḳodıñ ve ne meżhebdir ki işlediñ öküze (6) keçi
dirler keçiye tavıḳ dirler didi ʿuḳba feryâd eyledi eyitdi yâ baṭṭal (7) tanrı içün
beni incitme didi seyyid eyitdi ben daḫı seni tañrı ʿaşḳına (8) ve peygamber
ʿaşḳına dögerüm didi seyyid eydür tiz bu ḳuyruḳ keçi ḳuyruġı mıdır (9) veyâḫûd
ṣıġır ḳuruġudır didi ḫalvet kimse yoḳ idi ol (10) demürden perçin olmış ḳuyruġla
yüz aġaç urdı ʿuḳba ḳızıl (11) ḳana ġarḳ eyledi kendü tam üstüne çıḳup müheñ
hindiniñ (12) evine düşdi ḥikâyeti eydürdi müheñ aferin oḳudı bu yaña ʿuḳba
(13) aṣılı ḳaldı ṣabah oldı ḥalḳ ḳapuyı baġlu gördiler yaña kim çaġırdılar
175 b
(1) cevâb gelmedi ṭama çıḳdılar aşaġa indiler ʿuḳbaʾyı ol ḥâlde (2) gördiler
feryâd ḳıldılar tîz ḫaber ḳayṣere yetişdi ḳayṣer bu ḫaberi işitdi göñlüne (3) ḳorḳu
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düşdi eydür ki hây bu ne işdir didi ruhbânlar geldiler gördiler ʿuḳba (4) ḳana
bulanmış yatur aṣulı ṭurır tîz indirdiler ʿuḳba feryâd eyledi (5) eydür baṭṭal beni
bu ḥâle ḳoydı didi hekimler getürdiler ʿuḳba tımâr eylediler (6) istanbula ġulġule
oldı baṭṭal geldi ʿuḳbaya dürlü dürlü cezalar ḳılmış (7) diyü ḳayṣer eyitdi şehri
arasunlar ola kim bularlar didi şunca kim istediler (8) bulamadılar begler eyitdiler
ey şâh-ı ʿâlem ʿuḳbaʾı ḳoyamaz degüldir imdi (9) anı bir yirde gizlemek gerek
kim baṭṭal isteyüp bulmaya meğer ḳayṣeriñ sarayı yanında (10) bir eski hamam
vardı ʿuḳbaʾı anda getürüp gizlediler bir ḳaravaş (11) ḫızmatkâr ḳodılar her gün
uġrulayın cerraḥ gelürdi ol melʿûna tımar (12) iderdi bu yañada seyyidi istediler
bulamadılar seyyid daḫı ʿuḳbaʾı her gün (13) arardı bulamadı bir gün müheñ
hindi oturmışdı ḳayṣeriñ
176 a
(1) ḳullarından birḳaç at getürdiler naʿl urmaġa söz içinde müheñ anlara (2)
sordı kim ol ʿuḳba miskin diri midir ḳullar eyitdiler tınma mübaza (3) kim baṭṭal
işide bir yüz ḫayli ide didiler müheñ eydür baṭṭal nâr-ı nûr (4) bilür ḳandedir didi
ḳullar eyitdiler şimdi ʿuḳba pâdşâh (5) sarayı yanında bir eski hamam vardır
anda cerrah her gün gelür tımâr (6) ider didiler bu yañadan seyyidi istediler
bulamadılar öyle olsa (7) müheñ tiz sürdi üstüne geldi seyyid öninde baş yire
ḳodı seyyid eyitdi (8) yâ müheñ ḳande idiñ müheñ eyitdi müjde gani olsun kim
ʿuḳbaʾyı (9) buldım didi seyyid eydür ḳande buldıñ müheñ eydür ḳayṣeriñ saray
(10) yanında bir hamam vardır anda gizlemişler seyyid ṭonın deġişdirdi (11) ol
hamama vardı gördi kim bir kişi gelür meğer ol cerrâh imiş (12) seyyid çevre
yaña baḳdı kimse görmedi ol öküz kuyruğuyla cerrâha (13) bir ḍarb urdı cân
cehennme ıṣmarladı derḥâl ol tersliğe gömeḳodı
176 b
(1) andan geldi ḳapuyı ḳaḳdı içerüden âvâz geldi kimsin diyü cerrâhım (2) bir ot
daḫı ḳalmış idi cerrah ki urmaġa aç didi açdılar (3) seyyid daḫı girdi ʿuḳba ḫoş
olmış oturır seyyid eydür ey melʿûn (4) bu ḳuyruḳ öküz ḳuyruġı mıdır yoḫsa keçi
ḳuyruġı mıdır ʿuḳba feryâd eyledi (5) ṭañrıñ içün meded zinhâr beni âzâd eyle
baṭṭal eyitdi ben daḫı (6) eyitdügün tanrı içün iderüm didi yine şu küffara urdı
kim ʿuḳbaʾyı ḍarb (7) eyledi evvel dökülmiş zahmları yine açıldı yabaġından
daḫı beter oldı (8) meğer kim ol ḳaravaş feryâd eyledi seyyid urdı anı dḫı öldürdi
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(9) ṭaşra çıḳdı müheñ hindi evine geldi gice oldı ol cerrâh gelmedi (10) işbu
geldiler ol terslikde buldılar âh itdiler gelüp hamama girdiler (11) gördiler kim
ḍarb eylemiş ʿuḳbanıñ öni gitmiş ḳayṣere ḫaber oldı (12) tîz buyurdı varın
getürüñ görelüm didi getirdiler ʿuḳba feryâd (13) eyledi kim mesih ve meryem
ḥaḳḳıçün baña tımâr idüñ didi geldiler ḳayṣere
177 a
(1) ʿilam itdiler ḳayṣer eyitdi ʿaceb ne ḳılavuz ki aña baṭṭal erişmeğe begler (2)
eyitdiler şâhâ çâre yoḳdır baṭṭal anı ḳomaz bilmezüz nice ṣaḳlayalum (3) didler
ḳayṣer eyitdi bir tedbir ḳıluñ ḳayṣer bir veziri vardı ol eyitdi (4) öyle gerekdir ki
meydân ortasında bir bârgâh ṭutasın ʿuḳba anda ḳoyup (5) tımâr ideler hem öyle
idüp meydân ortasında bir bârgâh ṭutdılar (6) ʿuḳbaʾyı anda ḳodılar beklemek
biñ er ḳodılar gelüp anda cerrah tımâr (7) iderdi tâ kim kimse buraya uġramayup
anda tımâr idler didi ḳayṣer (8) bu sözi ḫoş geldi tiz bârgâh ḳurdılar ʿuḳbaʾyı
anda meydân (9) ortasında ḳodılar cerrâh getürüp ol melʿûna tımâr iderdi birḳaç
(10) gün tımâr idüp anda ḳaldılar müheñ hindi bu ḫaberi işitdi geldi (11) seyyide
ḫaber eyledi seyyid rûmiyâne ṭonlar giydi meydâna çıḳdı (12) gördi kim biñ kişi
ʿuḳbaʾyı çevrelemiş beklerler seyyid fırṣat bulamadı (13) eydürdi ʿaceb ne ḳılam
kim içerü girem diyü fikr ide şehre geldi
177 b
(1) bir fireng bir çalıḳ yadigâra binmiş yürir seyyid eydür bu at yüğrük midir
fireng (2) eydür hây divâne bu çeride atım gibi at yoḳdır seyyid eydür
inanmazam ol (3) vaḳt inanurum ki bir iş idesin yügrüklügi maʿlum ola fireng
eydür (4) nice iş idem seyyid baṭṭal eydür işbu bu ḳuyruġı al çadırın önüne var
(5) eyit ki bu öküz ḳuyruġı mıdır yoḫsa değil midir daḫı ḳaç görelüm (6) ne
resme yügrükdir didi ol firengiñ bu hileden ʿilmi yoḳ idi (7) ḳuyruġı seyyidiñ
elinden aldı sürdi çadıra vardı gördi kim (8) ʿuḳba oturır fireng eydür mevlâ bu
ḳuyruḳ öküz (9) ḳuyruġu mıdır yoḥsa keçi ḳuyruġu mıdır didi daḫı bıraḳdı gidi
(10) virdi ʿuḳba çaġırdı kim bire hây ḳomañ baṭṭaldır ez-in cânib (11) ol biñ kişi
hep bindiler ol firengüñ ardınca gitdiler hiç ʿuḳba (12) yanında kimse ḳalmadı
baṭṭal ġazi gördi kim ʿuḳba yanında kimse ḳalmadı (13) geldi ʿuḳbaʾyı çarmıha
çekdi ḳasap ḳoyun dersin yüzer gibi
178 a
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(1) ʿuḳbanın derisin yüzdi feryâd ide cân cehenneme ıṣmarladı derisiñ (2) alup
ṭurmayup gitdi müheñ hindi evine geldi ʿuḳba yirinde bir pâre (3) murdar et ḳaldı
meğer ol biñ kâfirler ol firengi öldürdiler (4) başıñ kesüp süñüye dikdiler uşda
baṭṭal başı diyerek geldiler gördiler (5) ʿuḳba câme içinde bir pâre murdar et
yatur daḫı kimse yoḳ geldiler ḳayṣere (6) ḫaber virdiler melûl oldı begler eyitdiler
baṭṭal anı nice ḳırsa gerekdir (7) didiler seyyid daḫı ḥikâyeti müheñe diyivirdi
aferin getürdi andan (8) seyyid müheñ vedaʿ idüp ʿaẓm malaṭya ḳıldı günlerde
bir gün (9) seyyid geldi diyü yârenlere ḫaber oldı seyyide ḳarşu çıḳdılar (10)
alup şehre getürdiler ʿuḳbanın derisine ṣaman ṭoldırdılar malaṭya (11) ḳapusına
aṣaḳodılar râviler eydür ḳırḳ yıl tamam oldı aṣulı ṭurdı tîz (12) ḫalifeye bildirdiler
ḫalife şaḍ oldı seyyide hilʿatlar viridi (13) ve emir ʿömere eyitdi rûmdan yaña
cüst-ı cû ide ṭurıñ ve câsûslar
178 b
(1) andan ḫâlın olsun ben daḫı bu ṭarafdan size göz ḳulaḳ ṭuta ṭura (2) yın
ḳayṣerden ḫalifeye her yıl ḫarac gelürdi söz ekşüdir bu ḫâl üzre (3) altı ay geçdi
işbu ḳıṣṣa-i ʿacayip buracıḳda tamam oldı (4) meclis-i besim ḥikâyet-i ḳatm
ḫatun beşt emir raḥmetullâh-ı ʿaleyh (5) bu ḳıṣṣa seyyidiñ hindustâna gitdügin
beyân ve ʿayân ider gelüñ (6) ey siz bilüp siz diñleyenler siziñ ardınca maʿni
söyleseler işidüñ (7) bu ʿacayib dâstânı teferrüç eyle bu dünyâ bu sitânı diyem
seyyidiñ (8) bir ḫoş ġazasın gerek canına ḳanca oḳuyasın göresin seyyid kim
neler (9) itdi cihân içre ne işler ḳıldı gitdi nicesi vardır ol (10) hindistâna nice
uġradı ol ġavl beyâna nice ḳarı diviyi (11) öldürdügini tamâmet ʿâlemi
güldürdügini bir ? ? vardı (12) gitdi bir ʿiṣrâfile nice işler itdi bir ol aḳ fili nice (13)
vardı buldı getürüp ? adın nice oldı bir nice dürlü
179 a
(1) maġcera muṣṭafadan görürü daḫı dembedem ol bir vaḳadan (2) ne ol balıḳ
nice deñiz geçürdi ne mihrâsebe nice şarab içirdi (3) ne ḥıżırla nice bilişdi ey yâr
işidincek ḳulaḳ tut diñle zinhârı (4) açıla görklü dilşâd olasın dükkeli ḳayġudan
âzâd olasın (5) şu dem ki ṣıdḳ sefâya ṣalavât vir muḥammed muṣṭafaya (6)
râviyân- aḫbâr ve nâkılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (7) râvisidir
şöyle rivâyet ider ki meğer bir gün seyyid baṭṭal ġazi (8) ḥażretüñ üç oġlı vardı
birisi ʿali idi ʿemmüsi ḳızı zeyneb (9) ḫatundan idi ḳalanından ulu idi
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ortancasının adı beşir (10) idi ḳayṣer ḳızı mehperûzdan idi küçisiniñ adı nezir idi
(11) ol târiyûn ḳızı gülendâmdan idi yigit civañlar olmışlardı (12) bir gün
mektebden geldiler üstaḍları çün hediye dilediler yaʿni (13) ḳuran ḫatm itmişlerdi
seyyidiñ nesnesi yoḳ idi heybesin ṣatayın dir
179 b
(1) çıḳardı oğlanlarına virdi iletün üstâdıñuza viriñ çoḳ (2) ʿözürler dileñ çün
ġazadan gelem inşaʿallâh ġaza idelüm diyüp (3) gönderdi târiyun ḳızı gülendâm
eydür ey pehlûvân revâ mıdır ki seniñ (4) gibi pehlûvânın elinde mâlı olmaya bir
gün bir darlıgun olır daḫı (5) olur zirâ kim beşerüz didi seyyid eydür nigâr
şundaki gibi bizüm resûlümüzüñ (6) ayaġına her gün altun gümüş gelürdi ḫarac
diyü ama ṭonlarından (7) artuḳ nesneleri yoḳ idi ʿali daḫı öyle iderdi hiç birisin
dünyâya (8) meyl ḳılmadı ellerine girenin tanrı içün virirlerdi birisi dünyâ (9)
ʿarżında olmadılar işitdüñ ola seyyid baṭṭal ne kim ġazadan getürirdi (10)
cümlesin ḥaḳ yoluna üleşdirirdi fatımatü’z zehra çölmege ṭaş ḳoyardı (11)
ḫatırları teselli olmak çün biz daḫı onları aṣlıyuz anlara yigit bilirim (12) aṣılda
hoḍ ḫaṭa ḳalmaz dünyayı dost ṭutmayalum ḥaḳ yolına (13) virelüm bize din
gerek tâ kimse ṭaʿata urmaya ki dünyâ içün cân
180 a
(1) çıḳar diyü didi gülendâm eydür yâ nicedir emir daḫı sizüñ aṣluñuzdan (2) dır
seyyid eydür yâ gülendâm anuñ dünyâsı varsa gelinlik ḳızı daḥı (3) vardır irte bir
gün bir köyküye virir seyyid eyitdi yâ gülendâm (4) eger sen melûl olmazsañ
ben anun ḳızın alayın didi gülendâm eydür (5) eger virirlerse al benüm ḫaṭırım
ḫoşdır didi seyyid eyitdi şimdi gör imdi (6) diyüp ṭurdı emir ʿömer ḳatına vardı
söz açdı esnâ-yı kelâmdan eyitdi (7) yâ emir ʿömer işitdüm seniñ mâlın çoḳ imdi
ol ki alıpdır dünyâ (8) ḳala daḫı cemʿeylemez didi emir ʿömer eyitdi ne taʿlik
eger mâlım var ise (9) gelinlik ḳızum daḫı vardır irte bir gün bir köküye viririm
(10) eger bir iyü pehlûvân bilürseñ ḫaber eyle virelüm didi seyyid ḥażret (11)
eyitdi köykü gerek mi emir ʿömer eyitdi beli seyyid eyitdi hâ işde baña vir (12)
didi emir ʿömer eyitdi seniñ vardır yetmez mi didi seyyid eyitdi resûliñ (13) ṭokuẓ
idi eger benüm üç olsa nicedir didi emir ʿömer eyitdi
180 b
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(1) eve varayın didi ve meşveret ḳılayın seyyid eyitdi ḥoş ola (2) emir ʿömer
sürdi evine geldi ḥikâyeti eydürdi ḫatun feryâd (3) eyledi eydür ol ḳızı neyle alur
bir böyle güci yetmezdir daḫı (4) budır ki her nere varsa bir ḳız getürir oturır didi
ḳız anda (5) ḥażır idi eyitdi nola anuñ her ʿuzvunda bir ʿavrat gerekdir didi (6)
anası ḳaḳıdı yumruġla urdı ḳızın aġzı burnu ḳızıl (7) ḳana ġark oldı eyledi hiç
degül senüñ anunla bazârıñ (8) vardır didi emir ʿömer araladı ḳızı ġayrı yire
gönderdi ḫatununa (9) eydür işte ḳızın daḫı meyli vardır nice itmek gerek eger
vir (10) mezsem bizi rüsvây ider didi ʿavrat eyitdi gel imdi (11) bir iş idelüm
baṭṭaldan çoḳ mâl iste gel anuñ ḥoḍ nesne (12) si yoḳdır kim vire biz daḫı
ḳurtulalum kendü daḫı ḳurtula (13) emir ʿömer eyitdi ne isteyelüm ʿavrat eydür
ol aḳ fil kim hind
181 a
(1) istandadır anın üstünde çeter-i humâyûn ayaġında ḫalḫal ile ve (2)
ḳulaġında küpe ile ḳıvırcıḳ deve ile ve yüz ʿarabî at ve yüz (3) rûmi at ve yüz
bîdevî at her birisiniñ üstünde murażżaʿ (4) eyerler üstünde gelecek yarusı
güzel oġlanlar yarusı ḳız oġlanlar (5) işbunları dile bu ḥoḍ bî-mecâl nesnelerdir
eline giremeyüp feraġat (6) ide ve biz daḫı andan ḳurtulavuz didi emir ʿömer
sürdi seyyid ḳatına (7) geldi bu mezkûrları seyyide ṭaleb eyledi seyyid daḫı yoḳ
dimedi ḥoş (8) ola vireyin evet baña bir yıl vaʿde vir didi uşda emir ʿömer daḫı
(9) vaʿde virdi seyyid ḳalḳdı evine geldi aḫvâli bildirdi gülendâm (10) eydür ben
saña dimedeykim ol saña ḳız virmez didi bu yaña (11) yârenler daḫı işitmişler
gelüp seyyide çoḳ naṣiḥatlar itdiler dükkeli (12) yârenler eyitdiler ey pehlûvân ol
didügiñ nesne ḳandedir ola (13) fariġ ol didiler seyyid eyitdi er oldır ki ḳavl idince
dönmeye ben
181 b
(1) ben kavl itdim boynuma aldum elbette hindistân sefer iderüm (2) ḥaḳ taʿâla
başıma ne getürirse muṭʿi didi dün buçuġında (3) oturup yârenleriyle ṣoḥbet itdi
ve andan soñra gülendâmıyla (4) oġlancıḳları ile vedâlaşup ve yârenlerinden
birḳaçı bari (5) bizi bile al götür dirler yaluñuz gitme diyü gördiler çâre olmadı
(6) hemândem atına bindi av avlayu iki gün gitdi bir ṣaḥraya çıḳageldi (7) gördi
kim bir baġ-ı muʿaẓẓam baġın ortasında bir köşk yapılmış (8) seyyid anda geldi
içerü girdi baġı dolaşdı hiç kimse bulamadı (9) atından indi meyvelerinden yidi
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andan soñra ḳaṣra geldi gördi kim (10) hiç kimse yoḳ seyyid ʿacaba eyitdi bu
yirde hiç kimse bulamadıḳ ḫaber (11) ṣoram didi bir laḫzadan atın bulamadı
nice kim cehd itdi (12) çâre olmadı çıḳdı revâne oldı aḫşam irişdi bir şehre (13)
geldi kim ġalabalıḳ içi ṭolusı adam ferseng be ferseng
182 a
(1) yol gider seyyid geldi bir gûşede namaz ḳıldı yatdı uyudı (2) çünkim ṣabah
oldı ṭurıgeldi abdest aldı namaz ḳıldı (3) gördi kim ḳarşudan bir kişi gelür seyyid
aña ṣordı kim bu ne şehirdir (4) eyitdi ḳosṭanṭiniye dirler seyyid ḳapuya geldi
ṭurdı gördi kim (5) ḳapu baġludır demürden idi nâgâh ḳapu açıldı seyyid gördi
kim (6) şehrin pâdşâhı geldi adına mirâb dirlerdi dört yüz (7) ḳulla gelürdi ama
putperest idi çünkim pâdşâh seyyide naẓar (8) eyledi gördi kim yâl u bâl ıssı bir
ḫoş yigitdir bir ḳula buyurdı kim (9) şol kişiyi al var odaya ilet ḫoşça ṭut uş ben
daḫı (10) geldim didi ġulam seyyid ḳatına geldi ṭur yuḳaru pâdşâh seni (11) oḳur
kendü odasına daʿvet ider didi seyyid eyitdi pâdşâhıñ (12) ḳanḳı meżhebdendir
ġulam eyitdi putperstdir anuñ bir putı (13) vardır ḳızıl altundandır ve ḳırḳ
batmandır mücevvefdir ve muraṣṣadır
182 b
(1) hiçbir pâdşâhıñ bunuñ gibi putı yoḳdır seyyid eyitdi (2) hele herze söylersin
put ne itdir kim tanrı diyeler allâh oldır ki (3) nazırı yoḳdır ḫalıḳ-ı kâyinât ve
mübeddiʿ mevcudândır harâmzade anuñ (4) vaṣfın itmez seniñ pâdşâhıñ ḥoḍ
bir it imiş ben kâfir (5) ḳapusına varmazam ṣıtdı oġlanıñ ḳulagıñ ḳopardı eline
(6) virdi eyitdi put kim ḫuḍa dirsin var imdi ḳulaġın (7) rast eylesün didi ġulam bu
ḥâli gördi feryâd eyledi ḫalâyıḳ (8) işitdiler ġuluv ḳıldılar seyyid bir dem içinde on
sekiz adam depeledi (9) pâdşâha geldiler ḥâli arż eylediler pâdşâh sürdi anda
(10) geldi gördi kim her kime yumruḳ urursa ayruḳ deprenmezdi (11) çoḳluḳ
adam depeledi ve nicesin mecruh eyledi çaġırdı kim oḳ (12) sepiñ diyü buyırdı
tir-i bârân ḳıldılar seyyid zahm yidi ḳan (13) çoḳ aḳdı aḫşam irişdi ḳarañuluḳ oldı
dostdan düşmân
183 a
(1) belürsiz oldı seyyid kendüyi cengden uġruladı çıḳdı (2) yürüyüvirdi bir
virâneye vardı divâr dibine yatdı ez-in cânib (3) bu yaña kâfir meşʿaleler
yaḳdılar nice kim seyyid isteyü gördiler bulamadılar (4) pâdşâh ʿaceb ḳıldı sürdi
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saraya geldi bir veziri vardı behnâm (5) adlu eyitdi yâ vezir bu div midir veya bir
ʿıyddır herkez bunculayın (6) adam görmedim ʿaceb şimdi nereye vardı ola
bilsem görsem ne kişidir (7) bu gice remil urgil bulaydıḳ ola mı didi ḥażret-i
peyġamberi (8) vezir düşünde gördi ilerü vardı imân-ı ʿarż ḳıldı (9) müselmân
oldı resûl-ı ḥażret eyitdi yâ behnâm şol dünki (10) gün gelüp ceng iden benüm
cigergûşemdir fulân virânede (11) yatur mecrûh olmışdır ṭur oğlun birle varıñ anı
şehre (12) getürüñ tımar ḳıluñ dilerseñüz kim benüm şefâʿatimden maḥrûm (13)
ḳalmayasız didi vezir uyandı gördi kim evüñ içi nûr ile
183 b
(1) ṭolmış oldı kim oġlu ḳapusına geldi içerü girdi adı menâseb idi (2) eyitdi baba
yâ resûlullâhı düşümde gördim dün ceng iden benüm (3) oġlumdır didi nice kim
atası gördi bu daḫı öyle gördi (4) cevâb virdi vezir daḫı öyle gördi oğluna bildirdi
ikisi (5) bile ṭurıgeldiler şehrin ḳapusına geldiler hemân kim kilide el urdılar (6)
balta ile paraladılar kilid ellerine geldi ḳapu açıldı ṭaşra geldiler (7) seyyid
yatduġı yire vardılar gördiler selâm virdiler eyitdiler nice (8) sin ey resullulâhıñ
oġlı didiler gördiler kim seyyid bir taşı (9) yaṣduḳ anlar ṭurıgeldiler eydür siz beni
neden bildüñüz kim resûl (10) lullâhıñ oğluyum bunlar peygamberi düşlerinde
gördiklerin bir bir seyyide (11) beyân ḳıldılar andan seyyidi aldılar şehre
getürdiler zahmların (12) ḫoş kemend itdiler gül yağın getürdiler derendiler
seyyid yimek (13) yidi yatdı uyudı çünkim uyandı çünkim uyandı irte
184 a
(1) oldı gördi kim vücudı saġ esen hiç ağrır yeri yoḳdır şükür itdi (2) ṭurıgeldi kim
abdest aldı namaz ḳıldı vezir geldi seyyidiñ saġ gördi (3) ? daḫı ziyâde oldı
eyitdi ḫuḍavende buyurursañ (4) pâdşâh ḳatına varayın şâyed kim ḍalâletden ol
daḫı ḫalâṣ ola (5) didi seyyid daḫı nola varıñ pâdşâh vezire eyitdi yâ vezir (6) bu
gice remil urdın mı ol kişinin aḫvâlin bildin mi (7) vezir eyitdi şâhâ tâʿliin ġayet
ḳutlu gördim ve hem ulu (8) zâde gördim ʿacebdir eger ol peygamber aṣlı
değilse didi mihrâh eydür (9) yâ vezir din-i muḥammed nicedir vezir eyitdi şâhâ
anlar yiri (10) göyi yaradan tañrıya ṭaparlar didi pâdşâh eyitdi yerleri gökleri (11)
putum tañrı yaratmadı mı vezir eydür şâhâ bunları bir adem düzer allâh taʿâla
(12) oldır ki dükkeli nesneleri oldı ve yaratdı anuñ evveli (13) ve aḫırı yoḳdır putı
bir uşmaḳ olur ḫudâ oldır ki anuñ
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184 b
(1) ḳurân-ı ʿaẓmi ve kitâb-ı kerimi vardır didi pâdşâh eyitdi yâ vezir (2) ne ʿaceb
sözler söylediñ nolaydı ol eri bulaydıñ ṣorup göreydiñ (3) ol daḫı ne ḫaber virir
didi vezir hemândem oġlan viridi (4) geldi seyyid alup mihrâb ḳatına geldi vezir
yirinden ṭuru (5) geldi iḳrâm eyledi seyyid bunlara selâm virdi selâmın aldılar yer
(6) gösterdiler geçdi otur didi seyyid baş ḳaldırdı eydür (7) şâhâ kendi elüñle
küçükden bir ḳulı ṣatun alsañ nbunı beslesen (8) anuñ yolunda çoḳ mâl ḫarc
eylesen ʿâḳıbet ol ḳul senden (9) yüz çevirüp ḳılsa daḫı varsa seni hiç añmasa
aḫir elüñe (10) girse anı nice iderdiñ didi mihrâb eydür ḳanın dökerdim (11)
seyyid eyitdi allâh taʿâla seni ṭopraḳdan yaratdı saña (12) pâdşâhlıḳ virdi ve
saġlıḳ virdi ve nice envâʿ (13) niʿmetler virdi ve saġlıḳ iyülükler eyledi anı ḳodıñ
yüz çevirdiñ
185 a
(1) hiçbir dem yâd itmezsin bir nesne ki kendü elüñle düzersin (2) girü anı ṣoyup
uşadırsın şöyle ki ṭaşın atacaḳ (3) olursañ defʿ ider eger bir yirde alınup
bıraġursañ (4) anda ḳalur ḫurdaḫâm olır kendüyi ḳurtaramaz sen ol (5) tañrılıga
nice lâyıḳ olur ki sen aña ṭaparsın didi mihrâb (6) çünkim bu sözleri işitdi
ḥaberân ḳıldı eyitdi ne ʿaceb sözler söylediñ (7) bari putı daḫı getüriñ görelim ol
daḫı ne dir didi (8) ḫâdimler segirtdiler ol putı getürdiler nefis ṭonlar geyürmişler
(9) ḳızıl altundan düzmişler tecürler tolunı virdiler ḳızıl altundan (10) ḥarme
atlasdan yüzine burḳaʿ dutmışlar çünkim getürdiler ḳamu begler (11) ḳarşu
çıḳdılar yüz yire urdılar yüzinden burḳaʿın giderdiler

(12) seyyid gördi kim

gözleri güherdendir ṭuṭaḳları laʿldendir dişleri (13) merveridendir mücevvef
eylemişler misk ü ʿanberle ṭolu mihrâb
185 b
(1) eyitdi ki ey benüm maʿbûdım ben nice yıldır kim saña ṭaparım secde (2)
iderim şimdiki ḥâlde bir kişi geldi beni menʿ ider kim eydür (3) bu sizüñ işüñüz
küfürdir sen ne vevâb virirsin didi hemândem (4) mihrâb bu sözleri söyledi put
hareket itdi ġarġardı âvâz (5) virdi kim ey baṭṭal rûm vilâyetin ḫarab ḳılduñ
dilersen kim bu vilâyeti (6) daḫı ḫarab ḳılasın didi çünkim bunın gibi sözler
işitidiler seyyid ana (7) el kürsi oḳudı allâh taʿâla ḳudretiyle söylemez oldı ditredi
(8) nâgâh bir ṭarafa ḳaydı put yüzi üstine düşdi pâre pâre (9) oldı her birisnden
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âvâz geldi kim lâ ilâhe illallâh muḥammedür resûllullâh (10) diyü mihrâb çünkim
bu ḥâli gördi vezirine eyitdi nedir bu âvâz (11) vezir eyitdi allâhıñ adın oḳudı put
bâtıl oldı didi (12) mihrâb eyitdi maʿlum oldı bu kişinin dini ḥaḳdır (13) ġulam
anda idi seyyidiñ ayaġına düşdi eyitdi şol oḳuduguñ
186 a
(1) nesne benüm ḳulaġa daḫı oḳuyuvir didi seyyid ağzın ol (2) ḳulıñ ḳulaġına
ḳodı fâtiha suresin oḳudı allâh taʿâlanıñ (3) ʿinâyetiyle ġulâmıñ ḳulaġı ünledi ḫoş
oldı mihrâbıñ iʿtiḳadı (4) daḫı ziyâde oldı ṭuran ḫalayıḳ ve begler ḥayrân oldılar
(5) seyyid eyitdi daḫı ne istersiz imân-ı ʿarż ḳıluñ müselmân (6) olun didi
mihrâb2 eyitdi bir ḳızum vardı div ḳapdı esir (7) ḳıldı eger ḳızımı ḫalas ḳılup
getürürseñ tamam ilüm vilâtüyle (8) müselmân olaılm didi seyyid eyitdi ol div
ḳandedir ḳılavuz (9) ḳoşuñ göstersün didi vezir eyitdi ben seni anda ileteyin (10)
didi ama yolda iki zengiler vardır birine ʿancaf ve birine (11) ḳatran dirler vallâ ol
div daḫı cefâyet divdir didi (12) heybetli divdir didi seyyid eyitdi hemân sen
benümle ol didi hiç ġuṣṣa itme (13) allâh taʿâlanıñ ʿinâyetinde ve fazlında olmuş
bil didi yaraḳ
186 b
(1) landılar revâne oldılar div ḳaṣdına vezir seyyid ikisiyle üç gün (2) gün gitdiler
dördüncü gün bir yir gördiler behnâm eyitdi ḫuda (3) vende ol zengi işbu yirdedir
didi seyyid eyitdi gel berü allâh taʿâla (4) rast getürürse üstümüze didi ol eyitdi
kim bir âvâz geldi hây (5) ḳanına ṣuṣamış bundan ḳuş uçmaz benüm
ḳorḳumdan didi seyyid (6) gördi kim bir ḳara zeştker bî-liḳa herifdir ḳırḳ arış
ḳadd-i ḳameti (7) vardır bir büyük ṭaş delmiş bir aġaca geçürmiş ʿamûd idinmiş
(8) hemândem seyyid daḫı atın vezire virdi kendü ʿancâfa berâber geldi (9)
ḳarşu yüridi bu yaña ʿancaf ʿamûdın seyyidiñ üzerine ḥavâle (10) ḳıldı atdı yire
ṭoḳundı vezir eyitdi âh nâzenin kişi (11) ʿamûd altında ḳaldı diyüp ümidin kesdi
seyyid zenginüñ ardından (12) bir naʿra urdı seyyide dönüp baḳınca baya
guşende bir yumruḳ (13) ile urdı kim yedi adım yir muʿallaḳ yıḳıldı yirinden
ṭurunca
187 a

2

184 b’den beri mihrâb şeklinde yazılan bu özel isim buradan sonra mihrâseb olarak değiştirilmiştir.
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(1) seyyid sıçradı gögsine çıḳdı şol eşşek ḳuyruġı gibi ṣaḳalın (2) eline ṭoladı ve
ḥançer boğazında ḳodı ʿancaf gözin açdı (3) eydür kimsin ki benüm gibi
ezdehâyı bir yumruḳ birle yıḳdın yaḳaladıñ (4) didi seyyid bunı dine daʿvet
eyledi ʿancaf âmân diledi seyyidiñ (5) öñünde müselmân oldı seyyide ḳul oldı ey
pehlûvân (6) bunda neylersin didi seyyid mihrâsıñ ve diviñ ḥikâyetin söyledi (7)
ʿancâf eyitdi ḫudâvende ḳarı div yâvuz melʿûndır meğer kim (8) allâh taʿâla
ʿinayet ide didi ol gice seyyid oḳuyıp żiyâfet (9) eyledi irtesi oldı ʿancaf eyitdi ey
pehlûvân benüm bir ḳarındaşum (10) vardır ilerüde ümiddir ki ol daḫı müselmân
ola didi (11) seyyid yine revâne oldılar üç gün gitdiler dördüncü gün ḳaṭrana (12)
yetişdiler bunun daḫı hemân ḥikâyetin ʿancaf ḥikâyetin gibidir bunuñ (13)
ḳulaġın deldi ḥalḳa geçirdi seyyide ḳul oldı müselmân oldı
187 b
(1) ve atları getürdi daḫı aña bindirdi ḳaṭran eyitdi ḥuda (2) vende ḳarı div arı div
yâvuz melʿûndır didi inşaʿallâh kim helâk (3) ola ḳahr idesin didi seyyide yol
gösterdi vezir seyyid revâne (4) oldılar her dem vezir seyyide duʿa iderdi ve
aferin getürirdi (5) tamâm yedi gün gitdiler sekizinci gün bir ṣaḥraya erişdiler (6)
seyyid gördi kim ṣaḥranıñ ortasında bir ḳalʿa var aḳ yumazdıya (7) beñzer aḫir
sürdüler gice degin ol ḳalʿaya geldiler gördiler (8) kim aḳ mermerden yapılmış
ḳulesi hevâya beraber olmış ol ḳalʿaya (9) yaḳın geldiler gördiler kim bir ḳız
mâhitâbâna beñzer burç başında (10) oturır çünkim seyyidi gördi ol ḳız eydür
ṣıdḳ yâ resûllullâh (11) didi ve daḫı ḫoş geldiñ ey seyyid baṭṭal vây seyyid ġazi
(12) vây behrâm didi aşaġa indi bunlara ḳalʿa ḳapusın açı (13) virdi kendü
gelüp seyyidiñ ayaġına düşdi eydür ey pehlûvân
188 a
(1) gerekdir ki melʿûn divin başın kesüp nice esirler (2) ve miskinler vardır ḫalaṣ
idesin didi seyyid eyitdi (3) kimsin ol ḳız eyitdi ḳıravan şâhınıñ ḳızıyım yedi yıldır
kim (4) bu div beni ḳoyupdır bunda esirim bu gice esirlik canıma geçdi çoḳ
aġladım (5) ve zârlıḳ ḳıldım düşümde ol seyyid-i ḳainatı gördim ol (6) ṣadr-ı
ṣefâ-ı sefâ ve mâh-ı ḳubbe-i vefâ-yı mehtab muḥammed muṣṭafa (7) baña eyitdi
ağlama irte oġlum baṭṭal gelür ḳâfir diviñ (8) maḳamın göster ol divi öldürse
gerekdir didi seyyid bu ḫaberi (9) işitdi ḫayrân oldı ḳız ḳılavuz oldı şehre geldiler
andan (10) saraya geldiler ḳırḳ ayaḳ nerdûbândan çıkup yedi yirde (11) geçdiler
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seyyid gördi kim bir put ṭurır ḳarşu dört ṣuffe şeddadı (12) ve dört ṭaht-ı
süleymani ṣaġında ve ṣolunda hücreler var (13) içi ṭolu altun gümüş seyyid
eyitdi şimdi ḳandedir ḳız eydür işbu (14) taḥt altında bir ḳuyu var her dem gelür
ol it ḳuyuya iner
188 b
(1) ayruḳ bilinmez ḳande gider didi seyyid taḥt altına girdi gördi (2) bir câh bir
nerdûbân aṣılmış ḳırḳ ayaḳ seyyid nerdûbândan aşaġa (3) indi bir dem oturdı
gördi kim ḳarañuluḳdır gözin ögretdi (4) naẓar ḳıldı gördi kim bir dehliz vardır
ḳapuya yetişdi ḳapuyı (5) açdı naẓar ḳıldı bir deryâ gördi hiç kenâr yoḳ seyyid
melûl (6) oldı ʿaciz ḳaldı eydür eger dönersem vezir eyde kim ḳorḳdı (7) diye
varamadı diye bir zaman münâcât eyledi nâgâh (8) bu deryâ cûşa geldi seyyid
gördi kim bir balıḳ çıḳageldi (9) bir ṭaḳa beñzer geldi kenâra çıḳdı faṣih dille
seyyide selâm (10) virdi eyitdi yâ seyyid ben ol balıġım ki yunus peyġamberüm
benüm ḳarnımda (11) ḳırḳ gün yatdı benüm içüm ṭopṭolu teşbih oldı anuñ (12)
berâkâtında cümle balıḳlara şeyh oldım bugün hatifiden bir âvâz (13) geldi kim
var seyyid baṭṭalı ṣudan geçirgil ḳarı divi öldürse (14) gerekdir didi imdi benüm
arḳama bin seni geçüreyin didi seyyid sevindi
189 a
(1) balığın arḳasına bindi hemândem balıḳ revâne oldı seyyidi (2) bir cezireye
çıḳardı kendü denize gitdi seyyid ol cezireye (3) revâne oldı ḳarşudan bir köşk
belürdi seyyid (4) ol köşke geldi gördi kim bir ḳapu var açdı içerü girdi bir
nerdûbân (5) ṭutdı ol nerdûbânı yuḳaru çıḳdı bir saray gördi on sekiz (6) ḳızlar
otururlar her birisi div ḳorḳusundan yüzleriniñ (7) ḳanı gitmiş ṣararmışlar
otururlar çünkim ḳızlar seyyidi gördiler (8) ḳarşu geldiler eyitdiler kimsin bunda
neylersin eyitdi geldim ki (9) ḳarı divi öldürem sizi anuñ zaḥmından ḳurtaram
didi (10) ḳızlar eyitdiler ḳarı div sen didiġin taʿrif itdigin gibi degildir (11)
hemânkim yüzün görürsen ödün ṣıdar didiler bunlar bu sözde (12) yken nâgâh
ġulġule peydâ oldı melʿûn divin âvâzı (13) geldi bu ḳızlar dükkeli yüzlerin üstüne
düşdiler ʿaḳılları başlarından
189 b
(1) gitdi seyyid kendüyi bir taḥt altında pinhân eyledi gördi kim (2) ḳarı div
çıḳageldi başı ṭoñuz başına beñzer ḳulaḳları fil ḳula (3) ġına beñzer pençeleri
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arslan pençesine beñzer ayakları öküz ayaġına (4) beñzer ve iki arslanı birbirine
urup pâre pâre eyledi ve daḫı (5) bir kez çaġırdı kim yâ baṭṭal benüm ḳaṣdıma
mı geldiñ imdi (6) gör kim ben daḫı saña neler iderüm didi seyyid hemâmdem
taḥt altından (7) çıḳageldi dive muḳabil oldı laʿin div bir saġruber aġacına (8) bir
ṭaşı delmiş geçürmiş gürz itmiş eline alup seyyide ḥavâle (9) ḳıldı seyyid
yirinden ṣıçradı bir yaña daḫı ṭurdı ol ʿaẓamet gürz (10) indi yire ṭoḳundı yire
ġarḳ oldı div eyitdi ey baṭṭal (11) saña şunı gerek idi didi seyyid ʿaḳabince
radʿvâr naʿra (12) urdı hây daḫı ölmediñ mi diyince dönüp seyyid ḫoş ümid-i
benâm-ı (13) ḫudâ yâ devlet nûr-ı muṣṭafa diyüp tiġ-ı ḍaḥḥaḳ ile ḳoltugun
190 a
(1) altından şöyle çaldı kim iki pâre eyledi bir âvâz geldi kim (2) eger er isen bir
daḫı çal diyü seyyid eyitdi ey laʿin seniñ çalmaḳlıġın (3) ṭamâm oldı didi bir
zamandan ṣoñra ḳızlarıñ ʿaḳılları başına (4) geldi gördiler kim div iki pâre olmış
yatur seyyidiñ ayaġına (5) düşdiler seyyid eyitdi mihrâseb ḳızı ḳanḳıñuzdır
aralarında (6) biri ṭurıgeldi seyyidiñ ayaġına düşdi seyyid daḫı divin başın (7) ve
derisin yüzdi ḳızları müselmân eyledi aldı deñiz kenarına geldi (8) kudret-i ilâhi
ol balıḳ yine çıḳageldi seyyidi ve ḳızları (9) geçirdi balıḳ eyitdi yâ seyyid senüñ
ḳatında benüm bir emânetüm vardır (10) ol vaḳt kim ḥażret-i resulün ravẓasına
erişesin benüm selâmımı (11) aña degüresin kim beni ḳıyâmet güninde
şefʿâtinden unutmaya (12) didi seyyid ḥażret ḳabul eyledi balıḳ revâne oldı
seyyid ol (13) ḳarañuyı ṭutdı gitdi nerdûbân ṭaşra çıḳdı behnâm vezir oturır
190 b
(1) mışdı ʿaceb seyyidiñ ḥâli nedir ḥâli nedir dirken seyyid çıḳageldi on sekiz (2)
ḳızlar bilesince diviñ derisi ile vezir görüp ayaġına düşdi görüşdi (3) behnâm
eyitdi ey pehlûvân bu iş kim sen itdüñ hiç aḫiride itmiş (4) degildir diyü âferinler
getürdi bu vilâyete sen raḥmet oldıñ (5) bu melʿûn divin şomluḳından bu iḳlimi
ḫalâṣ eyledin senüñ (6) odun tâ devr-i ḳıyâmete degin söylene didi cemʿ
iḳlimlere (7) ḫaber gönderüp şaḍlıḳlar gerekdir seyyid ḥażret eyitdi bize birḳaç
(8) atlar gerekdir nice idelüm didi aşaġa yuḳaru böğürürken bir (9) ḳapu gördi
içerü girdi gördi kim bir ṣaḥra çayır çimen dört yüz (10) var ola atlar aralarında
ʿaşḳar ile atlar sevindi ḳarşu (11) geldi oḳudı oḳur oḳumaz adı seyyid ḥażret
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daḫı ʿaşḳarı (12) iki gözünden öpdi vezir ḫayrân ḳaldı seyyid ʿaşḳarıñ (13) ol
yanımdan ġâib bolduġın vezire ḥikâyet eyledi vezir seyyide duʿalar
191 a
(1) eyledi diviñ mâlından getürebildiklerince getürdiler ḳaṭrana (2) geldiler ḳaṭran
ḥâli bilüp eline ayaġına düşdi sevindi ol diviñ (3) başın süñüye dikilmiş ḫayrân
oldı seyyide duaʿlar ḳıldı ḳaṭranıñ (4) gözi kişmiriñ ḳızına ṭuş oldı geldi
seyyidden dilek eyledi (5) ḳızın daḫı aña meyli oldı nikâh idüp virdi andan soñra
(6) revâne oldılar ʿancâfa geldiler ol daḫı ḳıravân şâhınıñ (7) ḳızına ʿâşıḳ oldı
ḳızın daḫı meyli oldı seyyid anı daḫı (8) nikâh idüp aña virdi uşda bunlar güç
idüp gitdiler (9) seyyid veziri ilerü viridi eyitdi var sen bizüm ḫaberümüzi (10)
mihrâseba vir didi vezir daḥı ilerü varup mihrâseba ḫaber (11) virdi uş seyyid
ḥażret geldi diyü mihrâseb işidüp (12) bu ḫaberi şaḍlıḳ eyledi cemiʿ bay yoḳsul
iki günlük yol (13) ḳarşu çıḳdılar seyyidi görüp ayaġına düşdiler eyitdiler bu
senüñ itdügiñ
191 b
(1) iyülük ʿıvâzıñ ey pehlûvân meğer allâh vire ve yirine getüre didiler aldılar (2)
seyyidi şehre getürdiler ol divin başını burca aṣaḳodılar ve derisine (3) ṣaman
ṭoldurup ḳalʿa ḳapusına aṣaḳodılar cemʿi görenler ʿaceblediler (4) ve andan
soñra ol pâdşâhlar kim ḳızları alınmış idi anlara ḫaber (5) virdiler geldiler ḳızların
almaġa hem ḳarı divin başın görmeġe (6) on sekiz pâre vilâyetiñ pâdşâhları
geldiler seyyid öñünde müselmân (7) oldılar illeri ve vilâyetleri ile ol iki
pehlûvâna ataları adıyla (8) ol iki ḳızları seyyid nikâh idüp virdi düğünler idüp
şaḍlıḳlar (9) eylediler murâdların erdiler vezir seyyid ḳatına geldi eydür ey şir-i
(10) ḥaḳ her birinin murâdın ḳatında ḥâṣıl oldı benüm daḫı (11) murâdum budır
seyyid seyyid eydür murâdın nedir vezir eyitdi oġlum muʿaş (12) mihrâsın ḳızı
ile sevişirlerdi nola nola eger dilek eyleseñ (13) ḥaḳ müeteḥaḳına değe didi bu
ḫaberi mihrâsa degürdi ol saʿat
192 a
(1) mihrâs buyurdı muʿaşı ḳayın ḳoydılar yedi gün dügün eylediler (2) ḳızı
virdiler muʿaşa ıṣmarladılar andan soñra seyyid eyitdi ben bu iḳlime (3) ol aḳ
filden ötürü geldim ḳandedir baña ḳılavuz oluñ (4) mihrâs eydür ol fil meylân
sultanı ḳatındadır bundan (5) aña yedi günde varılır ve hem putperestdir benüm
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düşmânumdır (6) didi seyyid eyitdi ben daḫı anda giderim mihrâs eyitdi leşker
cemʿ (7) idelüm didi seyyid eyitdi yoḳ ben tenhâ giderim baña himmet yoldaş (8)
idüp baña bundan göz ḳulaḳ ṭuta ṭurıñ didi ve atın eyerledi (9) revâne oldı ez-in
cânib râviler şöyle rivâyet iderler kim seyyid yedi (10) gün gitdi sekizinci gün bir
depe çıḳageldi aşaġa naẓar eyledi gördi kim (11) iki leşker birbirine muḳabil
olmışlar birinin iki yüz biñ leşkeri (12) var ve birinin seksen biñ leşkeri var cümle
müselmânlar tekbir (13) avazı ferseng be ferseng yol gider seyyid gördi bir kişi
gider ilerü
192 b
(1) yürüdi selâm virdi eyitdi be ne leşkerdir ol biri sultân-ı (2) mıṣırdır bunda daḫı
bu mıṣır vardır adına mıṣır dirler pâdşâhına (3) ḳayṣer dirler süni müselmândır
ol ḳarşu daḫı leşker meylânındır (4) putperestdir ḳaṣd eyledi kim ḳayṣeri ilinden
çıḳara ol daḫı (5) leşkerin cemʿ eyledi uşda ceng ide yorırlar meylândan bir kâfir
(6) meydâna girdi on yedi müselmân şehid eyledi ḳayṣer leşkerinden (7) ḫâlid
adlu bir yigit meydâna girdi ol melʿûn anı daḫı depeledi (8) ḳarnın yardı cigerin
çıḳardı müʿminlere ḳarşu çeke çeke yidi et gibi (9) seyyid özi güyendi fi’lḥâl ol
erenler şâhı merd-i fedâ (10) seyyid baṭṭal bir naʿra urdı ḥayḳırdı ṣandıñ kim
sebaʿ-yı (11) semâvât birbirine ṭoḳundı bu ikileşkeriñ üstüne heynet oturdı (12)
bu dehşetle ṭururlardı gördiler seyyid baṭṭal ḳaluna berâber (13) geldi eyitdi ey
laʿin adamın yüreği yinilir mi ilerü geldi kim
193 a
(1) ḳalun hamle ḳıla seyyid cendüvvâtıñ süñüsin eline aldı ḳarşu (2) ṭutdı
aḳdardı içinden od çıḳdı ḳalun bindiği filiyle (3) yıḳdı bir daḫı bir daḫı tamâm
altmış kişi oda yaḳdı (4) ayruḳ kimesne meydâna giremedi seyyid gördi kim
kimse meydâna girmez (5) kendüyi meylân leşkerine urdı ol çeri birbirine urdı
(6) ḳan seyl gibi aḳdı aḫşam irişdi ṭaġ yolın ṭutdı revâne (7) oldı ol iki leşker
ʿacaba ḳıldılar yüz kişi ola dirlerdi (8) bu yaña seyyid ʿaşḳarı bir yire gizledi
kendüsi sürdi ḳayṣer geldi (9) gördi kim begler hep çevre oturmışlar seyyidi
söylerler ʿaceb şol (10) div midir yâ abiddir bugün geldi müselmânlara bunuñ
gibi yardımı (11) doḳundı didiler ḳayṣer eyitdi eger ol yigit ilümüze girerse tâcı
(12) taḥtı aña ıṣmarladım evet ol adem degüldir yâ feriştedir (13) yâhud ḥaḳ
taʿâla müselmânlara meded yetişdirir did andan
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193 b
(1) seyyid ḥażret meylân leşkerine geldi ṭoġru meylânıñ bârgâhına (2) geldi
gördi kim bir ḳara nesne başı çadır tavanına berâber meylân (3) oturır
ḳarşısında bir put ol puta secde ider eydür ey putum (4) maʿbudum bir nice
zamandır kim saña secde ḳılurum bir kişi geldi (5) bunca beglerüm oda yaḳdı
bilmezem div midir yâ bir ʿabiddir eger irte (6) girü meydâna girerse aña ne
cevâb vireyin dir seyyid eydür imdi hüner (7) gösterecek vaḳt oldı didi cendanuñ
süñisin eline aldı (8) içi mücevvefdir bir kere urdı meylâna doḳundı düşdi feryâd
eyledi (9) tiz ḳayaçları çıḳardı putıñ üstine bıraḳdı put ṭutuşup yandı (10) seyyid
ṭaşra çıḳdı her ḳanḳı çadıra uġradı oda yaḳdı (11) üç kez peyâpey naʿra urdı
leşker birbirine doḳundı irte (12) degin ḳılıç büründiler birbirin ḳırdılar çünkim irte
oldı gördiler (13) yâd kimse yoḳdır ata oġlın ḳardaş ḳardaşın öldürmiş meylân
194 a
(1) melûl oldı ḳaḳdı ol ʿaẓamaet fil eyerledi ceng âlâtın (2) âraste ḳılup yürüdi
ḳayṣeriñ üstine ḳayṣer daḫı şaḍ ḥurrem bunlarıñ (3) şebḫunından ḫaberdârdı
alaylar dizildi kim ne ġalibdir ḳayṣer leşkerinden (4) bir kişi geldi seyyide selâm
virdi eyitdi ey pehlûvân dört (5) yüz yıldır ki süni müselmânum ol vaḳt kim
emirü’l müʿminin ʿali keremallâhu veccehu (6) bu vilâyete geldi ḳırḳ ṭoḳuz gün
işbu fil üstünde ceng (7) itdi ḳayṣeriñ atası ʿanḳa ol şir müselmân oldı bu fil (8)
ʿanḳay hindî aldı heylânın3 bir atası vardı menkûş (9) hindî ol putperest ʿanḳay
hindî öldürdi fil aldı (10) ol vaḳtden berü heylâna atasından mirâs ḳalıpdır didi
(11) seyyid çünkim ol bir hindîden bu sözi işitdi yüzini file ṭutdı (12) eyitdi ey fil-i
cihân didi ol kişinin oġluyım kim ḳırḳ ṭoḳuz (13) gün senün arḳanda ġazalar itdi
eger aña ʿâşıḳ muḥibsen baña yâr ol
194 b
(1) didi ol dem içinde allâhınn ḳudretinden ol fil şöyle silkindi kim (2) heylânı yire
urdı sındı ḫortumıyla aldı getürdi hevâya atdı (3) indi yire ṭoḳuşdı pâre pâre oldı
segirtdi seyyide geldi (4) seyyid atından indi ṣıçradı filün arḳasına bindi bir kez
naʿra (5) urdı ḥamle ḳıldı çünkim heylânıñ oġlı atası ḥâlin bile (6) gördi leşker
ṭurmadı ayruḳ yüz ḳaçmaġa ṭutdı bu yañadan (7) ḳayṣer daḫı ḥamle ḳıldı seyyid
3

192 a’dan beri meylân olarak yazılan özel isim burada heylân olarak değiştirilmiştir. Bu özel isim Demir
ve…. de de heylân olarak geçmektedir.
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ceng içinde heylânuñ oğlun (8) ṭutdı baġladı aldı döndi ḳayṣer begleriyle
seyyide ḳarşu geldiler (9) elin ayağın öpdiler heylân oġlı hindî gördiler şâḍ (10)
oldılar eyitdiler ḫudâvende ne kişisiz size kim dirler seyyid kendü (11) ḥâlin
ḳayṣere ḫaber virdi heylân ol aḳ fil seyyide (12) virdiler biñ yük altun yüz
ḳaravaş ve daḫı altundan (13) gümüşden atdan ḳılıçdan mübalağa nesne
ḳayṣer daḫı virdi
195 a
(1) deñiz ḳıyısına bile getürdi mihrâseb ḳarşu geldi seyyide taḥtın (2) getürdi
yedi gün deñiz içinde gitdiler sekizinci gün (3) ḳaraya çıḳdılar seyyid eyitdi bu ne
maḳam ola didi gemiden (4) çıḳdılar bir ṣu kenarına ḳondılar bir kişi buldılar çift
sürer (5) aña ḫaber ṣordılar eyitdiler bu yol ne gider şol malaṭya (6) yolıdır didi
andan geçdi malaṭyaya geldi gördi şehr yıḳılmış (7) ḫarâb olmış bir ṭaş bir ṭaş
üzre ḳalmamış ve bir adam yoḳ ki (8) ḫaber ola seyyid ḫayrân ḳaldı bağlar
arasında yürürken bir kişi (9) uġradı ebu’l fetḥ aheng dirlerdi anadan ḫaber ṣordı
(10) ol daḫı seyyidiñ elin öpüp ayaġına düşdi şöyle cevâb (11) virdi kim ey şâh-ı
ʿâlem siz hindistâna gidicek ḳayṣer ḫaber (12) olmış yüz biñ kâfir ile geldi şehre
düşdi yârenler emir ʿömerden (13) yüz çevirdiler şunın gibi serverümüzi ḳızdan
ötürü âvâre ḳıldıñ
195 b
(1) diyüp ṭaġıldılar gitdiler emir ʿömer daḫı ṭurmayup ḳaçdı ṭarṭana (2) gitdi didi
seyyiid ḥażret buyurdı şehrin öninde çadırlar ḳurdılar (3) ḳondılar tîz emir
ʿömere adam gönderdiler geldi seyyid ile görüşdi (4) işiden yârenler geldiler
derildiler seyyid birle görüşdiler ol fil ol mübalaġa (5) mâlı gördiler ḥayrân
ḳaldılar seyyid kendü sergüzeşin bunlara ʿilâm (6) eyledi emir ʿömer eyitdi yâ
seyyid ol ḳız kim size nâmzâd ḳılmış idik (7) esir ḳıldılar didi daḫı aġladı seyyid
bu cevâb işitecek melûl (8) oldı eyitdi ben yine rûma giderim uşda fil kim
getürdim siz ḫarac(9) ḳıluñ şehr imâmet ḳıluñ evvelkindan daḫı lâtif olsun (10)
didi câme ḳılup ʿazm rûm ḳıldı fi âmân allâh râviler (11) eydür erenler şâhı cemʿi
ʿâlemüñ maḥbûb ve maʿşuḳı seyyid baṭṭal (12) ġazi yetmiş iki pâre ḳalʿa on altı
pâre şehr istedi ḳızdan (13) hiç ḫaber bilmedi aḫir şehrler ḳapuya geldi gördi ki
ġalabalıḳ var atın
196 a
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(1) bir yirde ḳodı kendü sürdi şehr geldi gördi kim bir kişi (2) yürür bu kişi ṣordı ki
bu ne ġavġadır didi ol kişi eydür (3) ḳayṣer varup malaṭyayı yıḳıncaḳ baṭṭalıñ bir
ʿavratın esir itmiş anı (4) vezir oġlı behnâma virdi uşda düğün idüp bu gice (5)
gerek ol ḳı ala didi gördi köyküyi gelini çala çala (6) aldılar yaḳın ḳalʿayı
ṭolandırdılar ki ileteler gerdeğe ḳoyalar geldiler (7) seyyidiñ önünden geçdiler
ḳızıñ gözi seyyide ṭûş oldı (8) seyyid diş ḳıṣdı eyitdi ṣabr it iyü mi didi ḳız geçdi
gitti (9) ardınca köyküyi seyyid ilerü geldi rûmiyâne medḥ oḳudı (10) behnâma
ḥoş geldi eyitdi aluñ şol yiğidi ḳalʿaya getüriñ (11) didi seyyide ṣordı kim adıñ
nedir eyitdi adum ʿabdü’lmesiḥ (12) dir didi gelini aldılar gerdeğe getürdiler
ḫaṣekiler ʿayşa (13) meşgûl oldılar birisi eydür baṭṭaluñ körlüğüne birisi eydür
herze söyleme
196 b
(1) olmaz gelici ni dirsin söyleyüp didi berisi daḫı eydür meğer sen baṭṭal (2) sın
yâḥud anuñ hevâdârlarundansun ola mı didi ol şaḫṣ (3) eydür ne baṭṭal olayın
ben uḳba ḳażınun oġlı velidim ama kitâbda (4) oḳuyadururım ḳande kim baṭṭal
anılsa anda ḥażır olsa gerekdir (5) didi seyyid bu sözleri işitdi velid bunı didi
ṭurdı gitdi seyyid daḫı (6) ardınca çıḳdı velid döndi ardına baḳdı seyyidi gördi
bildi (7) ayaġına düşdi eyitdi ey pehlûvân ben müselmânum seniñ ḳuluñum (8)
beni ol müselmânlıġa çıḳar didi seyyid eyitdi baña ṭoġruluḳ (9) göster senden
vefâ göreyüm inanayum didi seyyid eyitdi (10) nola gel berü didi aldı seyyidi
saraya getürdi yolda ḳodı (11) kendüyi içerü girdi gördi vezir oġlı yatur tonuz gibi
(12) ḥorlar tiz velid ḥançer çıḳardı vezir oġlı behnâmuñ başın (13) kesdi eline
alup seyyid ḳatına geldi seyyid eyitdi ḳız ḳanı
197 a
(1) velid eyitdi anda değil meğer gezmele baġçeye çıḳdı ola didi (2) seyyid naʿra
urdı ḳız seyyidi âvâzından bildi geldi seyyidiñ (3) ayaġına düşdi andan saraya
geldiler ḳıymat ṭaşdan her ne kim yarar (4) nesne var ise aldılar devşirdiler üç at
buldılar birine (5) ḳız bindi ve birine mâl yükletdiler malaṭyaya geldiler yârenler
işidüp (6) ḳarşu çıḳdılar seyyid birle görüşdiler yedi gün ṭoy ḳılup ve ʿaḳdü’l (7)
nikâh idüp emir ʿömer ḳızın seyyide virdiler murâd ḥâṣıl (8) oldı birḳaç günden
soñra seyyid ol aḳ fil mâl birle ḫalifeye (9) gönderdi ḫalife daḫı görüp şaḍ oldı
yine aġur pahalu (10) ṭonlar ve iyü ḫilʿatlar ve taḥsinler idüp gönderüp ḫatırların
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(11) neşeli eyledi uşda malaṭya daḫı tamâm oldı gökçek yapıldı seyyid (12)
ḳademinde be ḳadar müselmânlar var ise seyyide duʿalar eyledilerdi bir zaman
(13) bunuñ üzere ḳaldı ayruḳ sefer olmadı işbu ḳıṣṣa-i ʿacayib ve ġarayib
buracıḳda tamâm oldı
197 b
(1) her kim muḥammedîdir ʿaşḳla ʿâşıḳâne sıdḳla sâdıḳâne ṣalavât (2) meclis-i
pest kim hikâyet-i velid bin ʿuḳba helâk nesneden ve faṭıma ḥatun (3) bu faṣıl
seyyidiñ çâhâ düşdügin beyân ider ve ʿayân ider (4) her işe başlamaḳ allâh digil
eyitde sözüñde allâh digil (5) kimsenüñ eksüklerini ? şol ki maḳṣûddur aña ? (6)
zirâ oldır ḳâdir ferdâmed hem ṣınayın ḳul hüve’lallâh aḥmed (7) hem
muḥammeddir anuñ payġamberi oldır cümle bunlar serveri (8) ? sen daḫı gel ey
beri vir ṣalavât seyyid-i peyġambere (9) ben daḫı bir ḫoş ġaza eydim saña
ʿaḳlıñla fikrini ṭut benden yaña (10) seyyidiñ aḥvalüñ şerḥ ideyin cân-ı dilden
ḳıṣṣaʿı ṭarh ideyin (11) gör seyyid aña neler ider soñra ardına düşeyin gider (12)
yâ

varup nice işler ḳılur başına dürlü ʿiḳablar gelür (13) yâ nicesi câh-ı

cehenneme ol düşin soñra nicesi yolda bul
198 a
(1) nice dâru virdi kitâbun aña şerh ideyin ḳamusın bir bir saña (2) yâ nice
ṭuṭsak olır gör ol eri ne cefâlar çekdi gör ol serveri (3) yâ nice ḳurtulayın
geldügini ḳayṣer dürlü belâ ḳıldıġunı (4) ḳamusın saña ḥikâyet ideyim râviden
şöyle rivâyet ideyim (5) diñlegil ḥâtible sen ey ṣafâ tekbir ile yürür anı muṣṭafa
(6) râviyân-ı aḫbâr ve nâḳilân-ı aṡar ebu’l Muhsin şâh ki işbu kitâbıñ (7) râvisidir
şöyle rivâyet ḳılur ki günlerde bir gün velid melʿûn (8) seeyidiñ evine girdi
seyyidiñ ḫatunı fatıma ḫatun başın ṭarar (9) ol melʿûn gördi ʿâşıḳ oldı ol eski
mürted bu ʿaşḳ (10) üzerine birḳaç gün geçdi bir gün seyyid birle baġa seyre
giderken (11) velid melʿûn âh idüp ṭuruvardı seyyid ġazi eyitdi niye (12) ṭurursın
eydür baġın miftâhı evde ḳalmış unutmışım seyyid eyitdi (13) eriş getür didi
velid melʿûn sürdi eve geldi faṭıma eydür seyyid
198 b
(1) seni ister tîz ata binüp yanım gelsün didi dir ḳız ata bindi (2) şehirden çıḳup
biraz gitdiler beir ḥalvet yire vardılar velid eydür (3) seni severdim ʿâşıġım didi
şimdi gerekdir kim baña murâd viresin (4) didi ḳız eydür hây it oġlı ḥaramzâde
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diyüp sen ne herze (5) söylersin didi ol melʿûn eyitdi elinde birlik ile veyâ (6) ḫuḍ
seni öldürem didi ḳız kendü atına mahmuz urdı velidiñ (7) elinden çekindi atın
başın çevirdi gidivirdi velid daḫı (8) bunuñ ardına düşdi ḳaça ḳaça geldi atıyla bir
dereye uçdı (9) indi ṭaşa ṭoḳundı pâre pâre oldı laʿin onı gördi (10) âh eyledi
eydür eger ḳuş daḫı olursam baṭṭalıñ elinden (11) ḳurtulamazam diyüp ol melʿûn
ʿazm rûm ḳıldı çünkim seyyid (12) ikindü namazın ḳıldı gördi ki velid gelmez
içine ḳorḳu düşdi (13) sürdi eve geldi ʿaratın bulamadı eyitdi âh ḳanı faṭıma
199 a
(1) eyitdiler yanına baġa çaġırmışsız velid aldı gitdi didiler seyyid eytidi (2) âh
kim ey var ol melʿûn yine aṣlına çekdi ol melʿûnıñ (3) ardınca varayın arayayıñ
didi arayı arayı bir yire geldi (4) gördi kim ḳız pâre pâre olmış yatur şehre ḫaber
oldı emir ʿömer (5) ve yârenleri ve ʿavratları faṭıma ṭabuta ḳoyup şehre (6)
getürdiler defn itdiler seyyid ol dem câme mübeddel ḳıldı ʿazm rûm (7) ḳıldı
ġayet ḳış idi ḳara yığar didi seyyid ḥażret bir gün (8) gitdi bir köye geldi bir yiğit
seyyidiñ ḳarşusına geldi ol yiġit (9) eydür düşimde gördim seyyid-i kâyinât ve
mefhur-ı mevcûdât (10) muḥammed muṣṭafa

ṣallallâhu ʿalehi vessellem

ḥażretlerin baña bildirdi benüm (11) adım ḳaysdır şehr-i bağdadiyim bunda
ticârete geldim bir keşiş (12) vardı anuñ ḳızın sevdim altı aydır anuñ ḳatında
ṭurdım (13) adı ḳalyânûşdır bir gün baña eydür bunda neylersin dir var git didi
199 b
(1) ben daḫı ḥâli aña didim baña eyitdi gel benüm dimime gir (2) ḳızımı saña
viryeim didi ol ḳızıñ ʿaşḳı beni yendi (3) vardım dille ikrâr eyledim ḳızın baña
virdi söyleyü söyleyü (4) ḳızı daḫı müselmân eyledim üç buçuḳ yıldır kim dir iki
(5) oġlancıḳlarum oldı bir gice düşimde gördim baña eyitdi (6) irte seyyidi baṭṭal
ʿuḳba oġlı isteyü gelür didi ama velid (7) melʿûn birḳaç gündür bizde oldı ve gitdi
didi aldı seyyidi (8) evine iletdi öñine taʿam ḳodı yidiler ol gice seyyid anda (9)
yatdı çünkim ṣabaḥ oldı atın ṭonın ḳodı gitdi ve kendü (10) özin ruhbân şekline
düzdi ve revâne oldı ol yirde (11) bir deyr vardı aḫşam degin ol deyre geldi ḳar
yaġardı (12) deyr ṭamından ruhbân seyyidi gördi kim gelür meğer ki veli birḳaç
(13) gün did kim ruhbânla idi ruhbân velide eydür uş
200 a
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(1) mesih bize ḳonuḳ viridi didi geldi baṭṭal gördi bildi (2) feryâd idüp bu kişi
baṭṭaldır hele seyyid deyr öñine geldi (3) ruhbâna eydür ne ṭurursın tîz ḳapuyı aç
üşüdim öldim ruhbân (4) eydür yâ baṭṭal saña bunda yok yoḳdır ki giresin didi
seyyid eyitdi (5) benüm baṭṭala nem beñzer dersin bir ruhbân kişiyim miskin
derdmendim (6) didi ruhbân eydür ayruḳ git yoḳsa iş fesâda varır didi (7) uş
depeñe ṭaş bıraġurum didi gördi kim ruhbân yevm olmaz (8) ağzın açdı incil
ayetlerinden birḳaç ayet oḳudı ruhbân işitdi (9) ḥayrân ḳaldı eydür yâ velid beni
günaha ḳoydın bu ḥod mesiḥ (10) kendidir didi velid nice kim derişdi ḳapuyı
açma baṭṭaldır diyü (11) gördi iştmedi velid eyitdi hây baṭṭaldır ne seni ḳor ne
beni (12) didi velid nice kim söyledi çâre olmadı ruhbân tîz aşaġa indi (13)
ḳapuyı açdı seyyidiñ ayaġına düşdi özürler diledi içerü girdi
200 b
(1) od yaḳdı taʿam getürdi yidiler eyitdi ey din ulusı maʿżur (2) ṭutasın baṭṭal bizi
şöyle mine’l vehm itdirir kim ḳande bir kişi (3) görüz baṭṭal sanuruz didi seyyid
birazdan ḳuşaġın çözdi (4) ruhbân gördi kim ḳuşaḳdır âh eyledi müselmân
ḳuşaġın bildi meger (5) velide vardı eyitdi gördiñ mi şerri ve aña uymadıḳ taḥḳıḳ
bildim (6) bu kişi baṭṭaldır ey diriġa bu defʿa ḳurtulursam çoḳ yaşarım didi (7)
velid melʿûn eydür ben saña dimedim mi sen eyitdim itmedin hele (8) ṣabr eyle
ümiddir ki nâr-ı nûr bize yardım idüp ḥalaṣ eyleye didi (9) baṭṭal ruhbândan ṣu
istedi içmege döndi ruhbân eyitdi uşda (10) ṣuyumuz deyr ḳapusındadır ben
ṭaşra çıḳmaġa ḳorḳarım didi seyyid (11) ṭurı ṭaşra çıḳdı fi’lhâl velide ḫaber eyledi
gelüp ḳapuyı (12) baġladılar bu yaña seyyid âbdest alup namaz ḳıldı namazdan
(13) fariġ olıncaḳ yine deyre geldi ki gire ḳapuyı bağlı buldı
201 a
(1) ve hem ṭonların baʾzısı içerüde ḳaldı hemân arḳasında (2) bir ḳaftanın ve
başında bir külâh ḳaldı seyyid ḳapuyı ḳaḳdı ruhbân (3) deyr ṭamına çıḳup eydür
ey baṭṭal hile ile geldiñ bir iş (4) idesin umarız nâr-ı nûr baña yardım ide seniñ
şerrüñden beni (5) ḳurtardı didi seyyid eyitdi hây ben ol sen didügıñ (6) degülüm
diyü feryâd ide gördi çâre olmadı velid melʾûn (7) daḫı geldi ol kâfir seyyide
ṭaşlar pürtâb eyledi ve çoḳ (8) herzeler söyledi seyyid eyitdi bire it oġlı
ḥaramzâde melʿûn (9) göresin ki saña neler ḳılam didi ama ġayet ṣovuḳ idi
yağmur (10) ve ḳar yağardı seyyid yalıncaḳ idi seyyid eyitdi yâ yâr-ı ḥudâ yâ sen
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(11) ʿinâyet it didi ṭurdı büyük ṭaşları getürdi berüden aña (12) ve andan berü
irteye degin segirtdi ṭurmadı ziyâde zaḥmetler çekdi (13) deyr daḫı hemân
ḳalʿaya beñzerdi demür ḳapusı vardı baġlu çünkim irte
201 b
(1) oldı deyriñ divarı dibine düşdi yatdı ṣabaḥ oldı (2) ruhbân deyr ṭamına çıḳdı
aşaġa naẓar eyledi gördi kim seyyid (3) yatmış tîz velide ḫaber eyledi seyyid
ölmiş diyü velid gördi (4) eydür yoḳ ʿayyar kişidir ruhbân eydür hây divâne ölse
ṣovukdan (5) ölmişdir didi deyr ṭamında bir büyük ṭaş vardı velid ruhbân (6) ikisi
ile ol ṭaşı seyyidiñ üstüne yuvaldılar seyyid gördi kim (7) ṭaş iner ism-i ʿażim
duʿasın oḳudı kendüye urdı ḥaḳ taʿâla (8) ṣaḳladı bir ḳılına ḫaṭa gelmedi velid
eyitdi gördin mi ölmiş tîz (9) inelüm başın keselüm ḳayṣere armaġan
gönderelüm bize çoḳ (10) nesne virir ġani olurız diyüp aşaġa indiler ḳapuyı
açdılar seyyid ṭurı (11) geldi ruhbânıñ ṣaḳalına yapışdı bu yaña deyrin bir uġraşı
(12) ḳapusı vardı velid melʿûn erkenden ol ḳapuya nişân (13) lamışdı açup ol
ḳapudan çıḳdı nitekim seyyid istedi bulamadı
202 a
(1) ruhbânıñ elin ayağın baġladı kendüyi biraz oda ıṣındırdı zirâ (2) üşümiş idi
deyr ṭamına çıḳdı gördi ki velid melʿûn ayraḳdan (3) gider çaġırdı kim ey kâfir-i
bî-din benüm elümden ḳande varasın (4) ḳurtulasın didi yine aşaġa indi ruhbânı
dine daʿvet eyledi (5) çâre olmadı başın kesdi deyrde bulduġın aldı girü ḳayṣ (6)
ḳatına geldi ruhbânın ḥikâyetin eydürdi ḳayṣ ḥayrân ḳaldı (7) seyyid ol mâlı
ḳayṣa virdi andan atına bindi velidi isteyü re (8) vâne oldı bir çeşmede gördi kim
bir kişi uyur başına geldi (9) gördi kim velid melʿûn gözin açdı gördi seyyid
üstünde (10) ṭurır feryâd eyledi eyitdi ey seyyidân berâ-yı ḫuda yanıldım bir
ḳażaya (11) uğradım didi seyyid yüzine tükürdi berk ṭutdı baġladı (12) bir aġaca
ṣaraḳodı eyitdi gerekdir kim ben seni şehirde şol (13) ataña itdügim iş gibi saña
daḫı idem didi kendüsi âbdest aldı
202 b
(1) namaz ḳıldı ḳaçan kim namaza ṭurdı bir arslan çıḳageldi atına ḥamle ḳıldı at
(2) ḳaçdı bir dereye girdi seyyid namazdan fariğ oldı velidi (3) bir aġaca
ṣaraḳodı kendü atın ardınca gitdi nâgâh bir süvâr (4) geldi seyyide bir ḫışmıla
baḳdı geçdi gitdi çünkim bu yañadan bir (5) bölük kârbân çıḳageldi velidi

326

gördiler eyitdiler kimsin ve (6) lid eyitdi bâzirgânlar içinde ḫevâce idim ḥâramiye
uğradım didi (7) velid melʿûn çözüp ḳoyuvirdiler gitdi bu yaña seyyid atın (8)
bulamadı yine geldi kim velid alup gide gördi kim ḳaçmış (9) âh eyledi kendü
daḫı bir ṭarafa revâne oldı giderken (10) gördi bir kişi gider seyyid ṣordı bu ne
ḳavmdir ve ḳande (11) giderler didi ol şaḫṣ eydür bu kayderun şâh dirler (12)
yaḳında bir beġ vardır adına ḫamirân dirler bir ḳızı vardı (13) dünyâyı istesen
bunuñ gibi maḥbûbe yoḳdır ve bulunmazdı adı ʿadn
203 a
(1) bânûdır serkeştdir ve cihân pehlûvânıdır daʿva ider kim her kim (2) beni
baṣarsa erüm ve helâlüm oldır dir bu daḫı ol ḳıza (3) ʿâşıḳdır ve hem ve hem
ʿemmüsi ḳızıdır amma ḳız aña aġyâr itmezdir ala bedrûn4 eydür (4) bu gice düş
görmiş görür ki baṭṭal gelür bunı müselmân ider ol (5) ḳızı alıvirir uşda bu daḫı
leşkerşyle ol ḳıza gider ki (6) ala getüre didi gitdiler vardılar yetdiler gördiler kim
leşker (7) ṭopṭolı olmış fireng malikinin oġlu meydâna girdi ḥamle ḳıldı (8) bir
süñü darbıyla yıḳdı başın kesdi anuñ ardınca bedrûn (9) ʿazm meydân ḳıldı ilerü
geldi ḳıza selâm virdi eydür ben (10) seniñ ʿemmüñ oğluyum mâlum mülküm
çoḳdır didi ḳız eydür (11) baña mâlıñ gerekmez er gerek kim beni zebûn ḳıla
eger erseñ getür hüner (12) nedir göreyin nicesin daḥı şol yatanlar gibi iderim
didi ḥamle ḳıldılar birbirine (13) hemândem ḳız bedrûnıñ kemerine el urdı
ayardan ḳaldırdı yire urdı
203 b
(1) seyyid ḥażret anda ṭurır anları teferrüc iderdi çün bedrûn (2) ol ḥâlde gördi
ṣabr idemedi cûşa geldi bir naʿra öyle urdı kim (3) ol leşker birbirine ṭoḳundı ol
şir-i merdân süvâr-ı meydân (4) seyyid baṭṭal ġazi ḥaḳ taʿâla andan evvelâ rażı
ol erişdi ḳızıñ yañagunda (5) bir muşt ile urdı kim yedi adım yire muʿallaḳ yıḳıldı
ḳız bildi kim (6) ol herifdir bedrûn daḫı seyyid ḳatına geldi yüz yire urdı eyitdi (7)
kimsin ve ne kişisin seyyid eyitdi benüm ol kişi kim seniñ düşüñe (8) girdim gel
dinime giresin murâdıña ire göresin didi hemândem buñı (9) işitdi küfrün terk
idüp müselmân oldı seyyid ʿadn bânû (10) alup bedrûn câmesine çıḳageldiler
oturdılar seyyid ḳıza (11) eydür seni bedrûna virürüm sen daḫı yoḳ dime benüm
4

202 b 11. satırda kayderun şâh olarak yazılan isim burada bedrun olarak değiştirilmiştir. Bu isim diğer
nüshalarda da bedrun olarak geçmektedir.
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sözimi anla (12) didi ḳız daḫı eyitdi her ne kim siz buyurursunuz ben daḫı ḳâyil
(13) ve münâgadım didi seyyid eyitdi ṭur imdi atañ ḳatına var ḥâl
204 a
(1) ʿilâm eyle didi ʿadn bânû ṭurup atası ḳatına geldi ḥikâyetin (2) bildirdi
ḫamirân çâr ve nâçâr yarâḳ eyledi seyyidi seyyidi bargâhına (3) getürdi yüz yire
urup seyyid birle görişdi seyyid daḫı oturdı (4) ḫamiran seyyidden din şarṭın
ṣordı seyyid eyitdi her ne kim idersem (5) din berkâtında iderim sen daḫı gel
müselmân ol didi ḫamirân (6) eyitdi rast ama ḳayṣerden ḳorḳarım yoḳsa dinüñe
girerim didi ama (7) senin ḳulunum didi düğünler ḳıldılar ṭoylar eylediler ʿadn
bânûyı (8) bedrûna virdiler gerdek gicesi oldı seyyid gerdek ḳaousında ṭurdı (9)
bedrûn ve ʿadn bânû içerü girdiler ḫalvet ḳıldılar seyyid ṭaşrada aġlamaġa (10)
başladı bedrûn ḳıza eyitdi seyyid ağlar meğer sende göñli var (11) ola didi ikisi
bile ṭaşra çıḳdılar yüz yire urdılar eyitdiler (12) ey ḫuḍavende niçün ağlarsın
seyyid eydür nice aġlamayayın ḳayṣer ḳızı (13) mehperûz yâd itdüm ve hem
târiyûn ḳızı gülendâm yâd itdüm
204 b
(1) ve hem emir ʿömer ḳızın andım nice belâlar çekdim henüz daḫı ṭoymadan
(2) elümden çıḳdı ḳanḳı zaḥmetin ideyin veyâ bir maḥbuba veyâ birisine (3) mi
didi aḫı hây hây aġladı ʿadn bânû eydür ey pehlûvân (4) hiç ġam çekme kim
mehperûzuñ ḳız ḳarındaşı vardır ketâyûn adlu ki (5) bir daḫı cihânda nazırı
yoḳdır ḳalʿa-yı kevâkib dirler deñiz (6) kenârında ḳayṣer anı sizden ḳorḳusından
ḳaçurup anda (7) iletüpdir ve hem dört biñ adam ḳoşupdır anda ṣaḳlar didi (8)
seyyid eyitdi beni anda ileteseñüz ḳız eydür seni anda (9) ileteyüm tâ siz andan
murâd ḥâṣıl itmeyince ben daḫı bedrûna murâd (10) virmeyem didi ketâyûn
ʿadn şol ḳadar medḥ eyledi ki seyyid görmeden (11) ʿâşıḳ oldı ʿadn bânû eyitdi
dâim babam beni anda gönderür didi (12) dürlü dürlü tuḥfeler ile ve ben daḫı
anuñ yanında ġayet (13) küstâhım didi tîz üçü birle revâne oldılar deñiz
kenarına
205 a
(1) geldiler ol deñiz kenârında bir deyr vardı ve bir virân (2) ḳalʿa vardı atların
gizlediler bir zevrâḳa bidiler gitdiler (3) öyle namazı vaḳtinde ḳiliṣeye yetişdiler
seyyid kendüyi ruhbân (4) ṣuretine düzdi ʿadna eyitdi anda varıncaḳ aña diyesin
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kûh-ı (5) sevlândan bir ruhbân geldi atam ḳatına ʿacayib ve ġarayib söyler (6)
ḥûn âvâz ile incil oḳur ve hem tefsir ider atam saña (7) viridi kim bugün gönlün
açıla ümiddir kim beni daḫı görmek (8) isteye oḳuda didi ʿadn bânû başüstüne
didi buyurdı (9) ketâyûn ḳatına ḳarşu yüridi tizden seyyid didigin söyledi (10)
ketâyûn eyitdi yâ daḫı nice ṭurursın ol ʿaziz bunda getür biz (11) daḥı naṣiḥat
işidelüm didi ʿadn gelüp seyyid alup bedrûn (12) anda ḳodı seyyid ile ketâyûn
yanına geldi gördi kim bir taḥt (13) üzerinde oturır aya beñzer seyyid ḥażret
buncılayın hiç ʿömründe
205 b
(1) bir mâḥbûb görmiş değil idi oldı ki kendüden gide girü (2) ġayret itdi kendüye
geldi çünkim ketâyûn seyyid gördi yirinden (3) ṭurıgeldi seyyide ḳarşu yüridi elin
öpdi merḥaba ḳıldı (4) yir atdılar geçdi oturdı biraz maʿrifet söyledi ketâyûn (5)
ḥayrân ḳaldı seyyid dizin çekdi bir nice ayet-i incil oḳudı (6) tefsir eyledi
aturanlarıñ zehresi ḥâl oldı ketâyûn seyyide (7) mehebbet oldı ketâyûn eyitdi yâ
ʿadn dâimʾi gelürdiñ hiç bunuñ (8) miṡâli tuḥfe getürdügin yoḳ idi seyyide
aferinler oḳudı (9) eydür nice ḫûb ṣuretli yigit olır aferin bunı eken (10) ataya ve
ṭoġuran anaya didi andan soñra başladı kendüden (11) kendüye şikâyet eyledi
eyitdi beni sen bu ḳadar adamlar bu ḳalʿada (12) ṣaḳlar girü baṭṭal ḳorḳusundan
yatmazam didi seyyid eyitdi baṭṭal (13) ne kişidir ketâyûn eydür erlikde rüstem-i
zâldır bir daḫı
206 a
(1) naẓırı yoḳdır ʿayyarlıḳda cihânı fitneye ḳoymışdır ama sehâvetde (2) ḥatem-i
ṭayrdır anadan ṣoñra peygamber neslidir gâh ruhbân olur (3) gâh pir olur gâh
yigit olur ve benüm daḫı atamı öldürdi (4) her kimi kim görsem baṭṭal ṣanurum
seyid eydür ol ṣıfatlar kim anıñ (5) haḳḳında söylediñ ne ḫoş adam imiş ḥayf
değil mi ki anuñ (6) gibi kişiden ḳaçalar herif idinmeyeler didi ketâyûn eyitdi
müselmân (7) dır ve hem cażûlar serveridir ve hem düşmân mesiḥdir bir ḳız
ḳarındaşım (8) kendü ḳatında oldı ve birin daḫı ḫalifeye gönderdi ve ben daḫı
(9) anuñ ḳorḳusundan bunda geldim vaṭan ṭutdım didi seyyid eydür (10) iyü
iḥtiyat gerekdir bu ṣıfatlar kim anuñ ḥaḳḳında söylediñ (11) ol seni ḳomaz didi
ele getürür sen anuñ elinden ḳurtulamazsın (12) didi ketâyûn eydür ʿaceb ol
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baṭṭal didikleri sen degilseñ (13) didi seyyid eyitdi beni ḫoş bildiñ didi ketâyûn ol
sözi işitdi
206 b
(1) serâsem oldı nuṭḳ ṭutuldı ʿadna eyitdi hây benüm (2) senüñle ne
düşmânlıgum vardır bunuñ bunuñ gibi düşmânın serveri (3) ḳatıma getürsin didi
ʿadn bânû eyitdi ey nigârın (4) niçün melûl olursın sen baña dimediñ mi bir
maḫbûb pehlûvân (5) yigit bilürseñ baña bildirgil bundan pek pehlûvân yigit
bulmazdım (6) kim saña layıḳ görem hiç ḳaḳıma bundan pek adam seniñ elüñe
(7) girmez didi ketâyûn çünkim bu sözleri işitdi serâseme oldı (8) diledi kim
çağıra seyyid boğazına yapışdı ağzına destmâl dıḳdı (9) iki ḫadim ve on
ḳaravaş öldürdi dört sanduġa (10) dürr-i cevher ḳoydılar deryâ kenarına geldiler
allâh taʿâlaya (11) tevekkül idüp zevraḳa bindiler revâne oldılar ez-in cânib (12)
bu yañadan velid melʿûn seyyid seyyid ketâyûna gitdüginden ḫaberdâr (13) oldı
sürdi ḥamirânıñ ḳatına geldi ḥikâyet bildirdi tiz ḫamirân
207 a
(1) yolları baġladı eline ketâyûn baṭṭal ele getürmeyince olmaz yolıñı (2) ele
getüresiz didi çünkim ḥamirân velidden bu ḫaberi işitdi (3) cân başına ṣıçradı
(tîz ḳayṣere nâme yazdı cemʿi âḥvâli bildirdi (4) çünkim nâme ḳayṣere yetişdi
oḳudılar feryâd eylediler ağladılar (5) vezir yemlihâ eyitdi şâhâ ġafil olmagil bu iş
iyü iş degildir (6) didi iki pehlûvân vardı birisine alyun birisine hümâyûn dirlerdi
(7) anlara yüz biñ er ḳoşdı gönderdi ḥamirâna yetişdiler elli biñ (8) er anuñ daḫı
var idi cemʿi berküp yolları baġladılar (9) râviler şöyle rivâyet iderler kim seyyid
çünkim zevraḳdan çıḳdı (10) ketâyûnıñ ağzın açdı dine daʿvet eyledi ketâyûn
rıża (11) virmedi eyitdi ben kendü dinümden dönmezem eger bu ḥâlle ḳabul
(12) iderseñ ḫoş ola didi hele taʿam getürdiler yidiler yine süvâr (13) oldılar
çünkim bu ḳalʿadan ilerü vardılar ırḳ atlu gördiler
207 b
(1) bedrûn ilerü vardı kimlerdir göre aşaġa derede gördi kim (2) leşker ṭopṭolı
olmış ṭurır tîz döndi seyyide ḫaber virdi seyyid ketâyûn (3) alup ʿadn ve bedrûn
bilesince yine ḳalʿaya geldiler ketâyûn

ḳalʿada (4) ḳodılar seyyid ketâyûna

eyitdi imdi sen teferrüç eyle gör kim ben bunlara (5) din berkâtında neler
eylerüm didi ʿadn ketâyûn ikisi ḳodı kendü (6) revâne oldı bu yaña kâfirler daḫı
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seyyidi görüp ṣaflar (7) baġlayup ṭurdılar seyyid aşaġa indi küffara ḳarşu bir kez
(8) naʿra urdı eydür benüm baṭṭal ġazi her kim ölüm arzu ḳılur gelsün (9) berü
didi silâhşorlıḳlar ḳıldı kim görenler müteḥayyir ḳaldılar ketâyûn (10) ve ʿadn ve
bedrûn burç üzerinde teferrüç iderlerdi ʿadn (11) bânû ketâyûna eyitdi gördiñ yâ
nigârın baṭṭal nice erdir şunuñ gibi (12) pehlûvâna yâr olmazsın didi bu yaña
seyyid meydâna girdi (13) gördi kim kimse meydâna girmez kendüyi ol leşkere
urdı adam ḳanın
208 a
(1) seyl gibi aḳdı aḫşama degin ceng eyledi döndi girü ḳalʿaya (2) geldi bedrûn
ve ʿadn bânû seyyide ḳarşu geldiler yüz yire urup (3) duʿalar eylediler seyyidiñ
ṭonların çıḳarup adam ḳanından lale (4) renge dönmiş idi yudılar abdest alup
namaz ḳıldılar otur (5) dılar yidiler baṭṭal eyitdi yâ nigârın gördiñ mi yalñuz bu
kâfirlere (6) neler itdim ḳamusı ḥaḳḳıñ ʿinayetidir berkât-ı muḥammed
muṣṭafadır (7) berü gel yâ nigârın yalñuz bu kâfirlere neler itdim bîgâneliġi ḳo
(8) aşinâ olalum didi birbirimiz görelüm didi ketâyûn eyitdi (9) eger beni bu ḥâlle
ḳabul iderseñ ḫoş ola vallâ ben kendümi (10) helâk iderim kendü dinümi terk
itmezem didi seyyid eyitdi şimdi (11) sen murdarsın ḳabul itmezem müselmân ol
pâk ol ḳabul ideyim didi (12) ez-in cânib bu yaña ḫamiran altmış biñ erle
oturmışdı ḳatında (13) alyûn ile eyitdiler bu ḳadar leşker baṭṭala kâr eylemez
diyü ḳayṣer nâme yazdılar
208 b
(1) irtesi nekkâreler döġüldi seyyid meydâna girdi alyûn seyyide berâber(2) geldi
çoḳ herze söyledi seyyid alyûnı atından getürdi hevâya (3) atdı inerken tiġ-ı
ḍaḥḥaḳ ile çaldı iki pâre eyledi bir bir yetmiş kâfir (4) depeledi ayruḳ kimse
meydâna girmedi seyyid kendüyi ol leşkere (5) urdı ṭoḳuz kez yardı öte geçdi ve
berü geldi uş (6) ṣınacaḳ vaḳt kim iki yüz biñ kâfir ile şâh ḳıravan çıḳageldi (7)
şeb-hengâm yetişdi seyyid döndi ketâyûna geldi bedrûn ve ʿadn (8) ḳarşu
geldiler seyyide taḥsinler ḳıldılar gelüp abdest aldılar namaz (9) ḳıldılar girü
seyyid ketâyûna çoḳ öğütler virdi çâre olmadı irtesi yine (10) neḳḳâreler döġüldi
şâhı ḳıravân bindi bilesince bevdam ḳıravân (11) ve feridûn ʿöci bindiler ṣaflar
baġladılar ṭurdılar seyyid meydâna (12) girdi behmen birle ceng eylediler seyyid

331

behmene bir gürz urdı yire berâber (13) eyledi bir laḥzada oṭuz ṭoḳuz kâfir
depeledi leşker bir uġurdan
209 a
(1) ḥamle ḳıldılar ceng içinde feridûn-ı ʿöci seyyidiñ ʿaḳabinden (2) geldi süñü ile
boynına bir ḍarb urdı seyyid dönegeldi bir taʿne (3) nize ile öyle urdı kim atından
yıḳılup bir uyluġı ṣındı ol gün (4) seyyid çoḳ ceng eyledi yine döndi bedrûn ve
ʿadn bânû ḳarşu (5) geldiler seyyide aferin ḳıldılar geçdiler namaz ḳıldılar
seyyidiñ zaḥmların baġladılar (6) eydür hây nigârın revâ mıdır ki ḥaḳḳı terk
idesin görüṭururken (7) işbu ḳadar leşker ile ne ḳadar ceng eylediler ḳamusı
ʿinâyet-i ḥaḳdır (8) ve berkât-ı muḥammed muṣṭafadır gel küfr terk eyle
müselmân ol didi (9) ḳız eydür ḳorḳarım alasın yine terk idesin seyyid ḥażret
and içdi kim (10) nitekim sen ve ben diri olalum senün üstüne kimse dutmayam
didi ḳız (11) yâlân yire şehâdet getürdi bunlar ḫoş şaḍḳam oldılar ketâyûn (12)
ḍanduġun birin açdı bir tuhfe turunç çıḳardı seyyide ṣunu (13) virdi eyitdi ne vaḳt
kim acıḳasın veya ṣuṣayasın bunı burnuna dutasın
209 b
(1) didi meğer ol virdügi dârû-yı heşber idi seyyid hemân kim (2) burnuna ṭutdı
ʿaḳlı gitdi ketâyûn ḳapuya geldi ʿadn ve bedrûn (3) niye geldüñ didiler ketâyûn
eydür seyyid eyitdi var ġusl eyle (4) andan yanıma gel didi ʿadn bânû ketâyûnı
çeşme-i sâre iletdi (5) ketâyûn ʿadn eydür sen öte ṭur ben ġusl ideyin didi ʿadn
(6) ḳapuya geldi bedrûn hây niçün ġafil ḳodıñ didi tîz (7) anuñ ḳatına var didi
yoḳsa ḳaçar didi ʿadn girü geldi (8) gördi kim ketâyûn bir ferseng yir öte ḳaçmış
hile itmiş ṭaġ (9) yolun ṭuṭup gider ʿadn bedrûna geldi ḥikâyeti eydürdi (10)
bedrûn eydür ey diriġa seyyide ne cevâb vireyin didi (11) ṭurdılar seyyid ḳatına
geldiler gördiler seyyid yatur bedrûn seyyidiñ (12) elin ṭutdı ey pehlûvân
yatmagil göziñ aç diyü gördi (13) çâre olmadı gördiler olmaz eyitdiler gördiñ mi
berüde ketâyûn
210 a
(1) nu pehlûvâna dârû virmişdir diyü melûl oldılar ez-in cânib (2) çünkim ketâyûn
bu ṭarafdan cân acısından ṭaġdan aşaġa indi (3) aḳratis maġribi ḳaravulda idi
ketâyûnı gördi eyitdi ey nigârın (4) nice ḳurtuldıñ ketâyûn eyitdi beni ḥamirân
ḳatına ilet ḳıza at (5) çekdiler bindi ḥamirân ḳatına geldi eydür niye ṭurırsız
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baṭṭala (6) dârû virdim ʿaḳlı gitdi düşdi yatur yedi güne degin ʿaḳlı gelmez (7) tîz
irişin ṭutın didi ḥamirân işitdi şaḍ oldı bu yañadan (8) ʿadn ve bedrûn nitekim
seyyidiñ ḳulaġına çaġırdılar ey ḫudavende (9) ketâyûn ḳaçdı ṭur diyü gördiler
çâre olmadı leşker ḳapuya (10) geldi gördiler geçe olmaz ʿadn bânû tîz silâh
ḳuşandı ḳapuya geldi (11) çoḳ ceng eyledi ve çoḳ adamlar öldürdiler bedrûn
seyyid ḳatına (12) geldi çaġırdı düşmân fırṣat buldı niye yatursın ṭur ey
pehlûvân (13) diyü gördi çâre olmadı yine ʿadn bânû ṭaşradan içerü girdi esyyid
ḳatına
210 b
(1) vardı biraz ṭurdı gördi çâre yoḳ bir kez bedrûn silâh (2) giydi cenge girdi be
yañadan ʿadn seyyidiñ üstüne ṣovuḳ ṣu dökdi (3) çâre olmadı yine bedrûn
ṭaşradan seyyidiñ ḳatına geldi biraz (4) ṭurdı bu kez ʿadn silâh giydi cenge girdi
bu yaña bedrûn seyyidiñ üstüne (5) ṣavuḳ ṣu dökdi çâre olmadı kendüyi
degşirmedi ol gice (6) geçdi çün ʿaliyyü’l ṣabaḥ oldı ḥamirân ʿadn bânûya adam
(7) viridi kim ketâyûn seyyide dârû ayruḳ ḥaṣıl olmaz kimüñ (8) içün cengi dersiz
imdi gel bunda seni bedrûndan ayırmayayın (9) baṭṭalı viriñ diyü ʿadn ol kişinin
burnun ve ḳulaġın kesdi eyitdi (10) var anda eyit kim nünün gibi nesneleri çoḳ
görmişdir ümiddir ki (11) bunda daḫı ḥalaṣ bula ḥaḳ taʿâlanuñ ʿinâyetinde bu
taḳdirdir (12) olsuñ baṭṭalıñ bir ḳılına ḫaṭa gelmeye didi o gün derişdiler zaḥmlar
(13) aldılar ḳatı furûmende ḳaldılar seyyidiñ ḳatına geldiler eyitdiler seni
211 a
(1) allâha ıṣmarladık didiler ḳapuya geldiler urup gitdiler bu yaña seyyid
ḥażretlerinin (2) ʿaḳlı başına geldi gördi ne ḳız var ne ʿadn bânû ve ne bedrûn
(3) var hemân üzerine kilid aṣup gitmişler bu yaña kâfirler daḫı ḳapuya gelüp
kilidi (4) bozup içerü girdiler seyyide ḫayli herze söylediler seyyid ḥażret daḫı (5)
yumruḳ ile çoḳ adam depeledi ve ḫayli erlikler eyledi adı bellü kâfir (6) birbirin
ġuluv ḳıldılar kemendler atdılar seyyidi tutup baġladılar bunca (7) leşker
seyyidiñ erliğine ḥayrân ḳaldılar andan soñra ḳalun ve (8)aḳratiṣ bunlar leşkerüñ
serveri idi eyitdiler gelün bunı öldürelüm (9) ḥamirân ḳomadı eyitdi ḳayṣere
iletelüm her ne iderse ol itsün (10) didi uşda ol aradan geçdiler bir ulu köy vardı
anda (11) geldiler ḳondılar bir aġaca ṣarḳıtdılar ketâyûn bârgâhın ol (12) aġaç
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yanına ṭutdılar kendüyi ve taḥtını araste eyledi pâdşâhına (13) taḥtına geçüp
oturdı seyyide ḫitâb idüp eyitdi yâ baṭṭal benüm
211 b
(1) dinüme gir ḳurtıl çünkim seniñ gibi ola uş ḳayṣer ḫoḍ gelüp (2) seni görincek
âmân virmez öldürir didi seyyid hiç ṭınmadı (3) münâcât ider idi ḥaḳ taʿâla
dergâhından yardım isterdi pes dükkeli (4) begler gelüp seyyidi masḥarılıġa
ṭutdılar çünkim bunlar mest oldılar çadırlarına (5) gitdiler seyyide mecrûh aġaca
baġlu eydür ilahî benüm ölümden ḳaydum yoḳdır (6) ama ḳorḳarım oldır kim
müselmânlar kâfirlerin atın ayağın altında (7) pâymâl olalar bunı diyü ṭurırken
ağacın başından bir yılan indi (8) yerdir ki şemʿalar yanardı ḳazanlarda aşlar
ṭopṭolu idi ol (9) yılan ol ḳazanlardan yidi yine başı içlerine ṣoḳdı (10) istifrâḳ
eyledi döndi girü maḳamuna gitdi meğer kim ḳıravan (11) şâhınıñ oġlı uyandı
ṭurıgeldi ḳullarını çaġırdı kim (12) bir pâre et getürüñ ḳarnum açdır yiyayın didi
bunuñ ġuluyından (13) dükkeli uyandılar kimi et kimi al yimege meşgul oldılar
saʿat
212 a
(1) geçdi behrâm-ı ḳıravan şâhınıñ oġlı ditredi şişdi (2) çatladı öldi hây buña
noldı diyü kâfirler feryâd-ı figân ḳıldı (3) yetmiş biñ kâfir helâk oldı baḳı
ḳalanından bir ġarbu ḳopdı (4) leşkerüñ içine ḳorḳu düşdi ciğerler yanah oldı
ketâyûn seyyidiñ (5) ḳatına geldi eydür ey baṭṭal işbu işleri hep sen işledin
bunları eylediñ (6) didi seyyid eyitdi eger çârem olsa kendü özimi bu zaḥmatdan
ḳurtarıram (7) didi ketâyûn ḳaḳdı ḳılıç çekdi seyyid baġlu dururkin çaldı (8)
seyyidiñ eli bağına uġradı iki eli çözüldi daḫı bir kez naʿra urdı (9) ṭâluḳ ve
ṭalġan dirler iki pehlûvân vardı ilerü yüridiler kim ṭutalar (10) seyyid ṣıçradı
ṭâluḳıñ boğazı altında bir yumruḳ urdı (11) ṭâluḳ yıḳıldı seyyid hemân kim bunuñ
üzerine çıḳdı helâk eyledi (12) kâfir ġuluv ḳıldılar kimi ṭaş ile kimi aġaç ile
seyyide urdılar ḳarûn (13) adlu bir gürbüz kâfir vardı seyyidiñ önüne ṭuş oldı
hemândem
212 b
(1) hemândem seyyid ḳarûnı aşaġa aldı iki eli ile iki ayağın ṭutup (2) şol eski bez
gibi yırtup iki pâre eyledi bir nicesi ile ḳarşudan (3) şol aḳratise şöyle urdı kim
gögsüñ taḥtası yıġrılup içine girdi (4) depesi sütüne yıḳıldı cân cehenneme
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ıṣmarladı süheyl adlu bir daḫı vardı (5) şol elindeki bacaḳ ile anı daḫı ṣuratına
şöyle çarpdı kim yüzi (6) gözi oñar oldı düşdi diledi kim anıñ daḫı işi tamâm
ideydi kâfirler (7) ġuluv ḳıldılar kemendler atdılar ve birḳaç yirde zaḥm urdılar
ḳızıl ḳanı (8) ġark eylediler zebûn olup ṭutdılar baġladılar ol dem içinde ḫaber (9)
oldı kim uş ʿaraḳıl ḳayṣer geli yorır diyü begler ḳarşu vardılar (10) ḥikâyeti
ḳayṣere eydürdiler benzinde ḳan ḳalmadı geçdi taḥta (11) oturdı tiz buyurdı kim
baṭṭalı getürüñ diyü getürdiler seyyid gördi (12) siyâset araste olmış ol meydân
içinde dizin çekdiler (13) oturdı ḳayṣer buyurdı kim neye ṭurursız boynunı urun
didi
213 a
(1) bir veziri vardı yemliḥa adlu ol ḳomadı eyitdi şâhâ bunun ḳanın (2) yire
dökmen târiyun oda yaḳdı olmadı ʿuḳba ḳażı aġu (3) virdi kâr ḳılmadı şimdi sen
bunun ḳanın ṭopraġa dökersen ḳanı (4) ṭopraġa ḳaruşup ṭopraḳdan ot biter ol otı
ḳoyun yir her kim (5) ol ḳoyundan etinden şehvet ḥaṣıl olur ol şehvetden (6) yine
baṭṭal olur didi ḳayṣer eydür yâ nice idesin bunun gibi düşmânı (7) elüme girmiş
iki vurayın ḳoyuvireyin mi didi vezir eyitdi neye (8) ḳoyuvirirsin amma kuh-ı
ercesde bir ḳara ḳuyu vardır aña câh-ı cehennem (9) dirler seniñ ceddiñ
zamanında bir daḫı bunuñ gibi ḳopdı idi nitekim (10) öldürdiler yine dirildi aḫır
vardılar ol ḳuyuya bıraḳdılar öldi gitdi (11) ʿâlem anıñ fitnesinden ḳurtuldı bunu
öyle it didi dükkeli begler (12) bu sözi maṣlaḥat gördiler uşda andan göçdiler
kûh-ı ercişde ol (13) ḳuyuya gitdiler vardılar anda ḳondılar aturdılar ez-in cânib
213 b
(1) bu ṭarafdan bedrûn ve ʿadn bânû seyyid ḥażretin dârûlu ḳoyup (2) gitmişlerdi
malaṭyaya varmışlardı emir ʿömer ve baḳı yârenler oturmışlar (3) seyyidi
söyleşirlerdi kim ʿaceb noldı diyü ol iki serverler yetişüp hikâyeti (4) didiler
yârenler melûl oldılar tîzol dem yaḥya bin manṣûr kim müselmânların câsusı (5)
idi atını getürdiler ol dem yaḥya bin manṣur gönderdiler yetişdi (6) gördi kim
hezâr behzâr cemʿ olmışlar seyyid ḳuyunun üstünde oturır cellâdlar (7) geldi
kim boynın uralar ol cellâd geldi kim ayağın baṣup diledi kim çala seyyid (8)
ḳocundı ol dem ṭaḥta döndi cellâd ve seyyid ḳuyuya gitdiler ḳayṣer buyur (9) dı
tîz üstine ṭaşlar pürtâb ḳıldılar beyt çün atdılar ben câh-ı ḳuha (10) ṭayanup
inerim dip dimce gelür ey ḥay nevâta ḫata (11) gelmeye herkez bir kelime var
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imiş cevl-i ezel niçün ḳısmata yazılmış idi (12) ḳılam birle sırrıma ümidim budır
kim yâ ilahî ṣaḳınan olmaya (13) maḥrûm kerime ḳoma olmağa bu câhıñ içinde
uram islam ḳılıcı ḳariyye
214 a
(1) daḫı dünyâda ṭoyunca irişam süñüsün giysüñ alam elüme (2) bugün baṭṭal
gaziyim yâ ilahî ʿinâyet gösteresin yoluma seyyid ḥażret böyle diyüp (3) ḳuyu
içine gider ez-in cânib çünkim yaḥya bin manṣûr bu ḥâli gördi geri yanına (4)
hazin döndi cân atdı malaṭyaya geldi ḫaber virdi kim ben gözümle gördim (5)
seyyidi câh-ı cehenneme atdılar didi yârenler feryâd eylediler inleyin seyyidiñ
yasın mâtemin (6) ṭutdılar yine ḳaralar giydiler andan yaḥya eyitdi ḥażır oluñ
yolda gördim iki (7) yüz biñ erle faġfûr şâh geli yorır sizin ḳaṣduñuza bunlar
perişân oldılar (8) ḥikâyeti ḥalifeye bildirdiler ḫalife daḫı yas mâtem ṭutdı ḳaralar
giydi gine (9) ḫaber gönderdi kim fağfur-ı çin ḳayṣere ki baṭṭal benüm oġlum
öldürdi bu nice mâlına (10) daḫı aldı eger benümle dost isen uş ben ki iki biñ er
cemʿ eyledim (11) islam ḳaṣdına sen daḫı gel didi ez-in canib bu yaña seyyid
ḥażretleri (12) gâh başı gâh ayaġı döner ism-i ʿâzâm oḳuyu oḳuyu içine gide
yorır tamâm yüz biñ (13) dinçle yedi gün gidüp söniñce gün ḳapu dibine indi
balçıġa gömüldi
214 b
(1) üzerine ṣıçradı seyyid ḳurân oḳurdı ʿaceb ey yâ zaḥidâ yâ ben (2) neylesem
gerek dirken ḳarşudan bir çeraġ peydâ oldı dürlü dürlü (3) âvâzlar peydâ oldı
seyyid eydür naẓar ḳıldım gördim yılanlardır (4) her biri bir deveye beñzer ez-in
cânib seyyid ḥażret ayete’l kürsi oḳudı barmaġıyla (5) bir daʾire çizdi içine girdi
oturdı yılanlar geldiler daʾire (6) niñ çevresinde ṭurdılar seyyid naẓar eyledi gördi
kim birḳaç şuʿleler (7) çıḳa yılanlar her biri bir ejdehâ gibi ḳuyunın içine aydınlıḳ
oldı (8) seyyid eydür gördim ki ol ardınca atılan ṭaşlar bir ṭaġ gibi yığılmış (9) çoḳ
şükürler ḳıldım darala kim dâim ḳuran oḳurdım seyyid eydür (10) gördim ki bir
ejderhâ geldi üzerinde bir küçek yılan binmiş (11) alaca başı yaşıl zümrüde
beñzer ṣaġında ve ṣolunda çoḳ yılanlar (12) var ol yılanı ortaya almışlar gelürler
aḫır seyyid ḳatına geldiler (13) ḳarşusına alay baġladılar ṭurdılar aralarından bir
küçek
215 a
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(1) yılan ilerü geldi faṣih diliyle seyyide selâm virdi seyyid daḫı selâmı (2) aldı
yılan eyitdi ey ġaziler serveri sulṭan baṭṭal ġazi ne (3) oldı bunda geldüñ hiç ḳayd
itmegil allâh taʿâlanuñ taḳdirinde (4) var idi kim sen bunda gelesin düştesin
bunca ʿacayibler göresin benüm (5) adum yemlihâdır baña şâh-ı marân dirler
işbu gördügün yılanlar benüm leşkerümdir (6) süleymândan soñra belḳaba ve
ʿaffan beni beni ṭutdılar nice gün ḫabs itdiler ḳırḳ (7) gün ṭaġda ṭaşda gezdirdiler
her ḳanḳı ot kim ḫoşiyetlüdür ve menfʿat (8) vardır niye yarar didirtdiler kendüler
yazdılar ʿaḳıbet ḥaḳ taʿâla (9) ḫalaṣlıḳ virdi ḳurtuldım işbu ḳuyuya girdim bir kez
girü çıḳmadım ol (10) cihân miḥri muḥammed muṣṭafayı ṣallallâhu ʿaleyhi
vessellem ziyâret itdim yine (11) bunda geldim buña câh-ı cehennemdir bir
ḳapusı kuh-ı ḳafa açılur didi (12) seyyidiñ ḳarnı açdı yemlihâ işâret eyledi kendü
dilince bir yılan (13) vardı ṭaş getürdi seyyidiñ önüne ḳodı eydür ne acıḳasın ve
ne ṣuṣayasın
215 b
(1) ağzına ḳo didi seyyid aldı ağzına ḳodı san kim taʿam yidi (2) ḳarnın ṭoydı
gözin açdı ağzından ol ṭaşı çıḳardı yanında (3) ḳodı yemlihâ ol ṭaşı yine götürdi
yılana virdi eyitdi yâ seyyid daḫı (4) saʿat vardır ol saʿat çıḳarsın didi ol dem
seyyidiñ uyḳusı (5) geldi yatdı uyudı yine uyandı gördi ki ne yemlihâ var ne yılan
(6) ḳalmış bayaġı yirdir kim ḳarañuluḳdır yatur seyyid ʿacaba ḳıldı eydür (7) ilahi
ʿaceb ḥâlüm ne oladı ṭururken gördi kim ḳarşudan iki meşʿale (8) çıḳageldi ez-in
cânib bu yaña ketâyûn kendü işine pişmân oldı (9) seyyidiñ firâḳı bunı divâne
eyledi kim ve gündüz ol ḳuyunuñ (10) ağzına gelür aġlardı yine giderdi ḳaçan
adam görmiş ḳuyuya bir (11) iki ṭaş bıragurdı ama işi daʿima aġlamaḳ idi uşda
(12) bu aġlamaġla bu melâletiyle ḳaldı ez-in cânib çünkim ḳayṣer geldi (13)
irtesi neḳḳareler döġüldi leşkerler bindi ol pir-i mübârek kim muḥammed
216 a
(1) muṣṭafanın sallallâhu ʿaleyhi vessellem mübârek yüzin gördim dirdi (2)
resullullahıñ yâri ʿabdulvehhâb meydâna girdi çaġırdı kim (3)

benim

ʿabdulvehhâb üç yüz on yaş yaşadım resullullahıñ (4) yüzin gördim her kim
ölüm arzusın ḳılursa gelsün didi bir kâfir (5) meydâna girdi ṭalût adlu çinden idi
ʿabdulvehhâba beraber (6) geldi eydür ey pir leşkerde hiç pir yoḳ mıdır kim
seniñ gibi pir gönderdiler (7) didi ʿabdulvehhâb eyitdi ki benüm ḥaḳḳımdan
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gelürseñ yiğitler vardır ki (8) yüz seniñ gibi ite cevâb virirler didi ṭalût ḳaḳdı
süñüsin (9) eline aldı ʿabdulvehhâba ḥamle ḳıldı ʿabdulvehhâb menʿ eyledi (10)
geçe ve ardınca ʿabdulvehhâb bir süñü urdı ḳalḳanında eglenmeyüp (11)
sinesine uġradı arḳasında çıḳdı laʿin cân cehenneme ıṣmarladı şemʿun (12)
girdi anı daḫı öldürdi fağfur ḥayrân ḳaldı eydür zehi pîr kim (13) gör ne civânlar
öldürdi didi ureng çin meydâna girdi oḳ atdı
216 b
(1) ʿabdulvehhâbıñ ḳalḳanından geçüp omuzına tokundu yardı çıḳdı (2) gitdi yire
ġarḳ oldı ʿabdulvehhâb ḳatı zahm idi ahmed ṭarrân (3) meydâna girdi ḫayli ceng
eyledi bir gürz urdı aḥmediñ (4) elinde ḳalḳan pâre pâre oldı atına ṭoḳındı
altında at yıḳıldı (5) meydândan aldılar ʿali bin hâşim girdi anı da aḳdardı biri biri
(6) ardınca on adı bellü pehlûvân yıḳdı bu yañadan emir ʿömer işâret (7) eyledi
ʿali bin ḥüseyinle ṭarsus mâliki idi aña biñ müselmân (8) ḳoşdı ḥamle ḳıldılar
kâfirlerden ḳahır-ı çini ḳırk biñ adam (9) ile ḥamle ḳıldı iki leşker birbirine ḳarışdı
müselmânlar güyâ bir depeniñ (10) üstünde ḳalmış gibi belürsiz oldılar bir gün
bir gice ceng eylediler (11) emir ʿömer baḳı yârenler buñaldılar ḥaḳ taʿâlaya
münâcât eyldeiler muḥammed muṣṭafaya (12) şefiʿ getürdiler ol dem içinde
baġdâd yolundan bir toz peydâ
217 a
(1) oldı yel toza ḳarşu vardı eteğinden yaḳasına ve içine (2) raṣdı ḳalem bigi
inkişaf oldı içinden iki yüz biñ kişiyle (3) ḫalife-i rûy-ı zemin çıḳageldi uşda
peyġamber ṣallâhu ʿaleyhi vessellem (4) ʿalemi iki yüz biñ eriyle ol küffâr
leşkerin oḳ sepdiler (5) çoḳluḳ kâfir ḳılışdan geçürdiler kâfir leşkeriñ getürdiler
girüsüne (6) bıraḳdılar iki leşker birbirinden ayrılaşdılar emir ʿömer ve ġaziler (7)
ḫalife naṣrullah diyüp ḳarşu vardılar görüşdiler seyyid içün biraz (8) aġlaşdılar
ḫalifeyi bir lâtif yir ḳondurdılar uşda yârenler ḥalife (9) ṣoḥbetinde ez-in cânib biz
geldik seyyid hikâyetine seyyid çünkim gördi (10) ḳarşudan iki şuʿle çıḳageldi
seyyid eydür ḥaḳ taʿâla celle celelühü baña meded (11) viridi gelürken gördi bir
ejdehâdır gözleri yalıñlar ider (12) seyyid anı gördi münevvehm oldı düşeyzadı
barmaġıyla daire (13) çizdi içine girdi ḳuran oḳumaġa başladı ol ejdehâñın
217 b
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(1) nefesi ḳokusundan ısısından ḳuyunıñ dibi gömgök oldı hemân kim (2) yaḳın
geldi başın ḳaldırdı çâhdan yuḳaru gitdi seyyid (3) ḥażret rivâyet ider üç yüz biñ
kulhu allâhu ehad oḳudı (4) andan ejdehânuñ yruġı çekildi gitdi bir zamandan
soñra (5) yine geldi döndi yine gitdi bi’l cümle ḳuyunuñ ağzına yedi kerre (6) indi
yine çıḳdı sekizinci kerre olıncaḳ seyyid fikr eyledi eydür maʿlûm (7) oldı kim
işbu ejdehâ girü iner çıḳar eger ben daḫı ḳurtulusam işbunıñ (8) sayesiyle
ḳurtulurum didi gözetdi şol ḳuyruġı çekilincek ṣıçradı (9) ḳuyruġı ṭutdı ḳucaġıyla
ḳucaḳladı ejdehâ seyyidi gördi (10) ḳuyudan yuḳaru gitdi seyyid muḥkem ṭutdı
ḳucaḳladı ol (11) canavarın ıssılıgından az ḳaldı kim seyyidiñ gögsi ve ḳarını
(12) yaḳaydı seyyid muḥkem ṭutdı ḳatı bunaldı eydür bari ḳuruġı vireyin (13) girü
çâhıñ dibine gideyim ṭururken nâgâh ejdehâ ? şaha
218 a
(1) ḳuyruġın çekdi ṭaşra bıraḳdı seyyidiñ ʿaḳlı gitdi girü kendüye (2) kendüzin
ṭaşra gördi sevde-yi şükür eyledi gördi kim (3) ejdehâ yerdir bu ṭopṭolı olmış
yatur ol eyitdi kim ejdehâ (4) başın ḳaldırup yine içerü gitdi seyyid ḥażret ḥaḳ
taʿâlanıñ (5) işine ḫayrân olup biñ biñ şükriyle gitdi gördi kim bir (6) mağaranın
öñinde ṣu aḳar öñinde bir ʿâli aġaç bitmiş (7) seyyid vardı ol aġacuñ dibinde bir
çeşme yine bitmiş ol çeşmeden (8) abdest aldı namaz ḳıldı birâz ḳuran oḳudı ol
gice irteye degin (9) ʿibâdete meşgûl oldı irte namazın ḳıldı orada oḳuyup (10)
ṭurdı gördi kim ḳarşudan bir sürü tonuz çıḳageldi otlayu (11) otlayu yaḳın gelüp
ḳuyu ağzına geldi çoban çaġırdı kim ey baṭṭal (12) ḳattal ʿayyar ayruḳlara
ṣunduġun başına geldi didi ḫayli (13) herzeler söyledi seyyid bu didi çobanın
ḳatına geldi eydür
218 b
(1) ḳuyuda neylerdiñ çoban eydür baṭṭala sögerdim seyyit eyitdi (2) bu ṭoñuzlar
kimindir ketâyûnındır didi seyyid yine ḳayṣerden ḫaber (3) ṣordı çoban eyitdi
ḳayṣer malaṭyadadır çin leşkeri (4) ile berkitdiler ḳaṣıdları budır ki müselmânları
ortadan getüreler (5) didi çobana adın ṣordı çoban eydür adım lûlândır (6) didi
seyyid eyitdi beni bildiñ mi lûlân eydür şöyle ki benzersin (7) baṭṭalsın seyyid
eyitdi eyü bildüñ gel imdi müselmân ol ölümden (8) ḳurtul didi gine herzeye
başladı seyyid boġazın ṭutdı boġdı (9) cân cehenneme ıṣmarladı tiz ṭonların
giydi kendüyi lûlân şeklinde (10) düzdi lûlân ḳuyuya bıraḳdı aḫşama ḳarşu
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ṭoñuzlar döndi (11) şehre revâne oldı seyyid bunlarıñ ardınca gitdi ketâyûnıñ
(12) ḳaṣrına ḳarşu bir ḥanede getürdi her biri yirlü yirinde ḳarar (13) itdiler
seyyid gördi kim bir küçek ṣuffe üstünde eski keçe döşenmiş
219 a
(1) ve bir ṣınuḳ bardaḳ aṣılmış ṭurır seyyid ḥażret bildi kim (2) ol mesken
çabanındır ol ṣuffede oturdı birâzdan (3) bir ḳaravaş geldi bir çanaḳ aş getürdi
içinde bir pâre (4) ḳoyun eti ve bir pâre etmek seyyid aldı yedi ḳarnın ṭoyurdı (5)
şükür itdi birazdan ketâyûn geldi ḳara aṭlas ṭonlar geymiş (6) şol bir mâhtâbâna
beñzer ḳarşusında oturdı evet ḳız melûl (7) idi seyyidden yaña nazar eyledi
seyyid ḥażret daḫı ketâyûnı (8) gördi bir tac başında ḳıymetli seyyid vâle oldı az
ḳaldı kim (9) kendün gideyazdı ġayret eyledi kendüne geldi ketâyûn (10)
yuḳarudan çaġırdı kim ey lûlân nicesin diyü seyyid ṭurdı ġayret (11) eyledi
ketâyûn eyitdi ey lûlân hiç bugün çahdan yaña vardın mı (12) seyyid eyitdi
vardım ketâyûn eyitdi ḫatıruñdan gitmesün eger baṭṭaldan (13) yaña bir ḫaber
getürürseñ seni ażad ḳılayın didi seyyid eyitdi ey nigârın
219 b
(1) ben bugün vardım ḥazin iñledüñledi didi ketâyûn çünkim (2) anı işitdi saç
oldı eydür ey diriġa kendü elümle añı ḫaraba (3) virdim şunuñ gibi serveri ṭutdım
ele virdim andan pek olmaya (4) kim ben daḫı varam kendümi çâha bıraġam
ṣabıḳ ola kim ben andan (5) artuḳ kişi yüzine baġam diyüp başladı ilahi kendüm
itdüm (6) kendüzüme uyup küfr cezâ atdım özüme nolaydı tañrı (7) beni yoḳ
ideydi anınca seyyid baṭṭal maḥbûbe oldı ḥaḳ taʿâladan (8) ʿinâyet çıḳa seyyid
ḳona devlet sırrına eger çıḳmayan ola seyyid baṭṭal (9) görelerinde itdim
kendüzüme ketâyûn firâk yetişir kim ḫuḍaya (10) ölüm irmeden irem serverime
çünkim ketâyûn bu sözleri söyledi seyyid (11) diñledi ḥayrân oldı eyitdi ey yâr-ı
ḫuda yâ bu ḳızıñ ol (12) ṭaştan ḳatı göñli nice mum olmış didi seyyid eyitdi
nigârın (13) eger maṣlaḥat ise irtesi atlanasıñ ḫalvet birḳaç kemend getürelüm
220 a
(1) belüme baġlañ aşaġa ṣarḳıdıñ gireyin añı size çıḳarayın (2) didi ketâyûn
eyitdi ey lûlân eger sen benüm ḥaḳḳımda bunuñ gibi (3) idesin göresin ben saña
neler idem didi seniñ ḳayduñı yapam (4) didi ketâyûn ol gice sevindüginden
uyumadı bunca kemendler cemʿ (5) eyledi irte olıncaḳ seyyid daḫı ṭoñuzları
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sürdi öñine bıraḳdı (6) ol çâhıñ berüsine geldi bu yaña ketâyûn daḫı bir iki
ḫadim ve ḳara (7) vaşlar bile anda geldi çaġırdı kim ey lûlân neylersin giceki
ḳavlüñe (8) ṭurır mısın didi seyid ḥażret eyitdi beli ṭururım amma yâ nigârın (9)
sizden evvel ben bunda geldim ḳuyudan bir kişi başı ḳabaḳ yalıncaḳ (10) çıḳdı
şol dereye girdi buyur hıżmatkârlar bunda ṭursunlar (11) biz ilerü varalum ki ne
kişidir didi ketâyûn eyitdi maṣlaḥatdır (12) görelüm didi ḥadimlerin ve
ḳaravaşların anda ḳodı seyyid (13) ḥażret öñince ketâyûn ardıncagiderler
çünkim bir ḥalvet yire vardılar
220 b
(1) seyyid ketâyûnın atın çılbırın ṭutdı ketâyûn eydür ey lûlân (2) neylersin
seyyid eyitdi gör naẓar eyle lûlâna beñzer miyim ketâyûn gördi kim (3) lûlân
degildir âh itdi atından kendüyi seyyidiñ üstüne (4) atdı bîḥod düşdi yatdı seyyid
kucaḳladı başını dizine (5) aldı biraz ketâyûn yatdı kendüye geldi eydür ey
pehlûvân vay (6) raḥmet-i yezdân bu gördügüm düş midir veyâ ? mıdır seyyid
eyitdi (7) ey nigârın gözüñ aç gördügin uyḫu degildir allâh taʿâla (8) beni ṣaḳladı
ḫalaṣ eyledi târiyûn oda yaḳdı olmadı (9) ʿuḳba melʿûn zehir virdi ḫalaṣ buldım
ḥaḳ taʿâlanuñ (10) ʿinâyet berkâtında valla adem oġlunuñ elinden ne gelür (11)
didi ketâyûn eyitdi merd-i ḥuḍavâri ey evlâd-ı muḥammed muṣṭafa (12)
ṣalallâhu ʿalehhi vessellem vây baṭṭal ġazi yâ geldim benüm ṣuçum baġışla (13)
senüñ ḳadrüñi bildim şimdi senüñ ḳaravaşuñ oldım gerek
221 a
(1) ḳabul it gerek öldir didi daḫı aġladı seyyid ḥażret ketâyûnı (2) kenara çekdi
ḳomadı tiz anda ṭuran ḫadimler ve ḳaravaşlar gelüp (3) seyyidiñ ayaġına
düşdiler ketâyûn ve dükkelisi şehâdet getürüp müselmân (4) oldılar seyyidiñ
ṭonların getürdiler giydi ʿaşḳara süvâr oldı (5) ḳayṣerden ḫaber ṣordı ketâyûn
eyitdi malaṭyaya gitdiler bilinmez ḥâl (6) nedir seyyid elbetde ben giderim didi
ketâyûn ḳomadı aldı şehre (7) geldi her ne kim yarar nesne var idi aldı ṭavarlara
yükletdiler ḳırḳ (8) ḳul ḳırḳ ḳaravaş ve ḳırḳ ḥadim bilesince ḫoş şaḍkâm göñülleri
(9) muṭmaʿin olup ʿazm malaṭya ḳıldılar uşda gitmekde ez-in cânib (10) bu yaña
iki leşker meydâna girdiler ʿali bin mıżrâb meydâna girdi yetmiş (11)

kâfir

depeledi urengi çin girdi ceng itdi biri birin alamadılar (12) urengi piyâde oldı
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ʿaliyle güreş tutdılar aḫır ʿali urengi (13) getürdi yire urdı dine daʿvet ḳıldı çâre
olmadı
221 b
(1) başın kesdi câlut fireng meydâna girdi biraz ceng eyledi (2) ḳılıç ḥavale ḳıldı
ḳalḳan ḳarşu ṭutdı laʿin ḳılıçdan çevirdi ḳoltuġı (3) altından çaldı iki pâre eyledi
müselmânlarıñ yüregi yandı feryâd (4) eylediler ol dem ʿabdulvehhâb meydâna
girdi giriftâr oldı aḥmed ṭarran (5) giriftâr oldı süleymân ve cuʿde ve naṣır
ḥubbâb ve ʿali ve hâşim ʿ (6) abdüsselâm ne kıṣṣa dırâz idelüm ḳırḳ yedi
pehlûvân yıḳdı baġladı ʿ (7) alem dibine çıḳardı ḳayṣer şad oldı ḫalife perişân
oldı faġfur-ı (8) çin buyurdı bunlarıñ boynuñ urun bunlar baña neler itdiler didi
ḫalife (9) yüzin göge ṭutdı enbiyâyı ve evliyâyı şefiʿ getürdi aġladı (10) ol dem
ḳayṣeriyye yolundan ġubâr peydâ oldı

yel toza ṭoḳundı (11) iki şaḳ eyledi

içinden iki yüz kişiyle bir ṣaru ʿalem üzerinde (12) yazılmış lâ ilahe illallâh
muḥammedü’r resûllullah diyü ʿalem dibinde seyyid baṭṭal (13) ġazi raḥmetullahı ʿaleyh raḥmete ve raḥmetu’l sefa gürz omuzunda ʿaşḳar-ı divzâde
222 a
(1) altında maʿşuḳası yanında çıḳageldi bu yaña emir ʿömer zebûn (2) oldı ve
hem islam dini tamâm oldı diyü ġuṣṣa yirken görüy kim (3) gelen seyyiddir
ḫalifeye eydür ey ḫalife-yi rûy-ı zemin bu gelen ol (4) bizim sulṭanımız seyyid
baṭṭal gazidir didi çünkim ḫalife (5) bu ḫaberi işitdi ḳalḳdı indi yüz yire urdı eyitdi
ey (6) yâr-ı ḫuḍaya bu defʿa işlem leşkerine sen meded ḳıl didi seyyid (7)
ketâyûnı ḳarşuda ḳodı kendü özince vardı naʿra urdı (8) kim asmân-ı zemin
ditrer didi ṣan kim yedi ḳat gökleriñ (9) bendi söküldi seyyidiñ heybetinden râvi
eydür seyyid üç kez (10) naʿra urdı çaġırdı kim ey kâfirler ve yâ ḳayṣer-i bî-din
benüm elümde (11) cân ḳande ḳurtarasın uş yine yetişdim seni bunda öyle
öldüreyim (12) kim ḳıyâmete degin söylene didi yârenler dükkeli ḳarşu vardılar
seyyid birle (13) görüşdiler ḫalife başın secdeden getürdi seyyidiñ geldüliñe
allâh taʿâla
222 b
(1) nuñ ḳudretine ḫayrân ḳaldı buyurdı beşâret neḳḳâreleri (2) çaldılar şaḍlıḳlar
ḳıldılar hemândem seyyid meydâna girdi çaġırdı kim (3) ey kâfirler geldüñüz
yaʿni meydân ḥâli buldunuz kediler gibi arslanlıḳ (4) daʿvasın eylersiz didi câlut
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meydâna girdi anuñ üstüne (5) sürdi aña berâber geldi hemândem câlut elindeki
süñüyi (6) ḳarşu ṭutup ḥamle ḳıldı seyyid anuñ süñüsin red eyledi geldi kim (7)
geçe seyyid bir ḍarb urı laʿin ḳalḳan ṭutdı ḳalḳan ṭaġıldı (8) gürz depesine
ṭoḳundı atıyla kendü yire berâber eyledi anuñ (9) ardınca on yedi kâfir depeledi
meydâna ayruḳ kimse girmedi (10) sulṭan-ı çin eydür yâ ḳayṣer seni dinledik
baṭṭal öldürdim din ḳayṣer (11) ḫacil oldı bu ol degüldir didi bu yaña seyyid gördi
meydâna (12) girmez kendüyi ol küffâr leşkerine urdı ḳalb ḳalbe urdı (13) adam
ḳanın seyl gibi aḳıtdı kös-i âsâyiş diñledi seyyid yine döndi adam
223 a
(1) ḳanından lâle reng belenge dönmiş yârenler ḳarşu vardılar ṭogru ḫalife(2)
ḳatına getürdiler ḫalife yayan oldı geldi seyyid birle görüşdi (3) ḫaber ṣordılar
seyyid eyitdi himmetinizde

allâh

taʿâlanıñ ʿinâyetinde (4)

muḥammed

muṣṭafanuñ ʿali devletinde iyü yavuz geçen sergüzeşti (5) ʿâlemi ferağında
diyem didi ama yârenleriñ birḳaçı yoḳ ḳanı (6) yârenler didi eyitdiler küffara
giriftâr oldılar bedrûnuñ ve ʿadnuñ (7) hikâyetin eydürdiler seyyid çoḳ aġladı
ʿazim nâsefiller idi ḳısm (8) yaḍ ḳıldı eyitdi aġzuma loḳma ḳoymayam ve
diñlenmeyem tâ ḳayṣeriñ (9) işin tamâm ḳılmayınca yârenleri ḳurtarmayınca didi
râviler eydür ol (10) gice seyyid câme mübeddel ḳıldı ʿazmi ḳayṣer ḳılup revâne
oldı ol dem (11) içinde gök gürledi yıldırım şaḳdı yağmur yağdı tûfân (12) oldı
ḥuḍa-yı ilâhım allâh taʿâla feryâd ḳopdı ḳayṣer eydür gördünüz mi (13) ol cażû
yine geldi ne ḳażalar idecekdir didi hây hây aġladı
223 b
(1) ol murdâr kendü cigerin ṭaġladı seyyid sürdi bir çadıra (2) girdi gördi kim
yârenler demür ile oturırlar müʿekkeler başları (3) ḳapusı olmış her biri
ṭaġılmışlar ṣıġınacaḳ yir isterler gitmişler (4) seyyid içerü girdi yârenlerüñ bendin
getürdi dükkeli seyyidüñ (5) ayaġına düşdiler secdeʿi şükür ḳıldılar seyyid
bunlaruñ dükkelisin (6) bağrına çekdi görüşdiler bunlara bu leşkerden atlar
buldılar bindiler (7) islam leşkerine getirdi kendü sürdi bir ṭaġ eteğine geldi (8)
gördi kim on biñ adam var ola yağmurdan ḳaçmışlar anda ṭururlar (9) seyyid
bunlaruñ birinden ḫaber ṣordı kim ḳayṣer ḳande ola ol (10) kişi eydür ne bileyin
ḳanḳı cehenneme gitdi seyyid eyitdi yâ bu leşker (11) ne leşkerdir ol şaḥs eydür
bu şâh-ı ḳıravandır didi seyyid ḥażret (12) ilerü geldi ḳıravana selâm virdi şâha

343

ḳayṣer sizi oḳur (13) eydür kim bir ḫoş yir elümüze geldi gelsün seylden emin
olsun
224 a
(1) mübadakim baṭṭalıñ çengeline düşe didi aldı ḳıravan (2) maġribi çeriden
ṭaşra çıḳardı bir ḍarbla yıḳdı baġladı (3) aġaca ṣaraḳodı ḳıravan şâh eydür
neylersin seyyid eydür (4) seyl almasun andan soñra şemʿûna geldi anuñ daḫı
(5) başı ḳapusı olmış bir yirde aṣılmış ṭurır seyyid geldi anı daḫı (6) bir luʿbıla
aldı getürdi ḳıravan şâhı yanında bir aġaca (7) ṣaraḳodı el ḳıṣṣa ol gice fağfur-ı
çin ve ḳayṣeri ḳıravanı (8) adı bellü sulṭan kim şol falân bin falân din
düşmanların (9) leşkere ḳarşu bir depede ḳırḳın daḫı baġladı aṣaḳodı (10) çün
ṣabaḥ oldı yağmur açıldı göz gözi gördi (11) ol kâfir beglerin istediler
bulamadılar aḫır geldiler bir depe üstüne (12) bunları aṣılmış buldılar feryâd
figân eylediler başları ḳopusı (13) oldı yüz ḳaçmaġa ṭutdılar seyyid naʿra urdı
ḥamle ḳıldı çaġırdı
224 b
(1) benim seyyid baṭṭal ġazi köşesinde faġfur ve ḳayṣer öldüren (2) benim ey
laʿinler cân almaan ḳande iletesiz diyü ḥamle ḳıldı (3) görenler daḫı ḥamle
ḳıldılar kâfir leşkeri yüz kaçmaġa ṭutdılar (4) ḳırġun ziyâde oldı bunlarıñ mâlların
ve eşyaların bir yire (5) cemʾ itdiler ḫalife sünilere üleşdirdi ve seyyide çoḳ (6)
duʿalar ḳıldı ketâyûna ṭoylar ve düğünler idüp seyyide virdiler (7) uşda ḫalife
bîḳıyas mâl birle yârenler ile ve seyyid ile vedaʿ (8) laşup ʿazm baġdâd ḳıldı
müselmânlar bir nice gün âsâyiş (9) ḳılup yemege içmege meşgûl oldılar ez-in
cânib çünkim ḳayṣer (10) öldi bir oġlı ḳaldı esâtûr adlu rûm begleri (11) esâtûrı
ḳayṣer dikdiler ol daḫı seyyide elçi gönderdi (12) eyitdi kim ben seniñ ḳuluñum
atam ne kim itdi bilmezliğinden itdi (13) ben ol itdügin itmezem didi seyyid
çünkim nâmeʿi oḳudı eyitdi
225 a
(1) atası didi daḫı bu sözleri çoḳ dimiş idi ve ḳavl (2) daḫı itdi aḫır sözlerinde
ṭurmadılar bu daḫı isterse bula didi (3) uşda esâtûr ḳayṣer ḫarac boynına aldı
kim (4) haracı vire ḳış geçdi işbu ḳıṣṣa-ı ʿacâyib ve ġarâyib (5) buracıḳda
tamâm oldı her kim muḥammedîdir ʿaşḳla ʿâşıḳâne (6) ṣıdḳla ṣadıkâne ṣalavât
virelüm muḥammed muṣṭafa (7) nıñ ruḥuna meclis-i sebin hikâyet amden sehil
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nâcâr şikâyet gerden esâtûr (8) başlayalum söze yâ hû idelüm yâ hû yâmen hû
diyün gidelüm (9) tañrı her yirde ḥażır görelüm ne ki maḳṣuddır var ise eydelüm
(10) zirâ oldı ḳadim berkemâl hem ʿalimdir hem şiʿrdir file’l celâl (11) hem
resulidir muḥammed bîgümân ve bir ṣalavât ʿaşḳla diñle ey cân (12) bir ġazavat
eydem diñle saña ṭut ḳulaġın bir dem işit benden yaña (13) ben de seyyidden
rivâyet eydem ne ki başdan geçdiyse şerḥ ideyüm
225 b
(1) nicesi isteyüle varduġun dürlü dürlü anda iş kılduġın (2) ḳamusı şerḥ idem
ey bire vir ṣalavât seyyid-i payġambere (3) râviyân-ı aḫb’ar ve nâḳılan-ı aṡar
ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbın (4) râvisidir şöyle rivâyet ider bir gün ḫalife
birḳaç kişiyle şikâra (5) çıḳmışdı gördi kim bir aġaç dibinde bir kişi yatur burnı ve
ḳulaġı (6) kesük çünkim ḫalife gördi aġladı ṣordılar kimsün diyü eyitdi (7) baña
süheyl tâcir dirler rûma indüm esâtûr ḳayṣer ile muʿamele (8) itdüm aḫır vardım
ki ḳumaş aḳçasın ṭaleb idem virmedi ben (9) eyitdim aḳça ḫalifenindir didim
ḳaḳdı eydür yaʿni bun anuñ (10) her sözin ḳabul idüp ḳodım şimdi beni anuñla
mı ḳorḳudursun (11) aḳçasın daʿva idersin didi uşda beni bu ḥâlde ḳodı didi (12)
ḫalifeniñ bu kişiye özi güyendi andan döndi şehre geldi (13) tiz nâmeler
perâkende ḳıldı ne ḳadar diyâr-ı islam var idi
226 a
(1) dükkelin daʿvet itdi üç yüz biñ er cemʿ eyledi andan malaṭyaya (2) geldiler
seyyid ve emir ʿömer ve baḳı yârenler ḳarşu çıḳdılar ḫalife öñinde (3) yüz yire
ḳodılar ḫalife şehr getürdiler bir lâtif yirde ḳondılar (4) ḫalife hikâyet seyyide
bildirdi seyyid eyitdi ḫudâvende siz zaḥmet (5) çekmen ben ḳuluna buyur
varayıñ ol melʿûnıñ ḥaḳḳından geleyiñ (6) didi ḫalife eyitdi rast söylersin evet
benüm göñlüm ġazadadır (7) uşda malaṭyadan çıḳup revâne oldılar ez-in cânib
bu yaña (8) esâtûr otuz kez yüz biñ er cemʿ eyledi ol daḫı göçdi (9) yürüdiler
kûh-ı cebele ḳarşu ḳondılar esâtûrıñ bir veziri vardı (10) adı dânyâl idi anı
ḫalifeye viridi baṭṭal dutasın baña (11) viresin daḫı ḥarac boynuna alasın yoḳ
dirseñ ne seni ḳoram (12) ne anı tamâm islamı ḫarâb iderim diyüp ḫalifeye
nâme gönderdi (13) çünkim nâmeʿi ḫalife ḳatında oḳudılar seyyid ḥażret ḳaḳdı
buyurdı
226 b
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(1) dânyâlı getürdiler burnun ve ḳulaġın kesdiler eyitdi ey bî-din (2) var eyit kim
ataları benden ne aldıysa sen daḫı ziyâde al didi irtesi (3) kös-i ḥarbi dögüldi iki
leşker bindiler ḳayṣer leşkerinden ḳurt (4) fireng meydâna girdi sünîlerden
süheyl meydâna girdi kurt fireng (5) meydâna girdi sünîlerden süheyl meydâna
girdi kurt fireng tirendâz (6) idi bir oḳ atdı süheyle urdı şehîd eyledi ḳurt fireng
(7) melʿûn naʿra urdı çaġırdı kim ḳanı baṭṭal gelsün diyü seyyid ḥażret (8)
meydâna girdi laʿin bir oḳ kirişde ḳodı ṭoldırdı seyyid irişdi (9) bir süñü urdı
ḳalḳanından eglenmedi sinesinden bağrına çıḳdı (10) ḳuvvet eyledi getürdi yire
urdı küffâr leşkerinden ġarbu (11) ḳopdı tadyûn meydâna girdi helâk oldı esâtûr
ḳaḳdı didi (12) yüz zerrin kemerlü ḳul ve hac peyker ʿalemi birle meydâna girdi
seyyide (13) berâber oldı eyitdi ey baṭṭal bugün ol gündür kim atamuñ
227 a
(1) dedemün ḳanın alam didi seyyid ḥażret eyitdi anlar benden ne (2) aldıysa
sen daḫı ziyâde alasın didi birbirne ḥamle ḳıldılar arslan (3) ḳatında kedi
neylesün gör kim zebûn oldı at başın çevirdi (4) gidivirdi iki leşkerden ḳayġı
ḳopdı küffâr leşkeri (5) sercümle ḥamle ḳıldılar seyyidi ortaya aldılar seyyid
naʿra urdı (6) ḥamle ḳıldı iki leşker ḳarışdı seyyid ʿalem gözetdi esâtûr (7) gördi
kim ḥâl ayruşıdır tiz bir bidevi at çekdiler bindi ḳaçdı (8) seyyid irişdi kâfir ṣındı
müselmânlar ḳovdılar ḳırdılar nicesin (9) esir itdiler döndiler dükkelisi ḫalife
ḳatına cemʿ oldılar seyyide duʿalar (10) eylediler ol mâlı yârenlere üleşdirdi
ḫalife eydür benüm ḫaṭrım (11) öyle diler kim ḳayṣeri yaña itmeyince dönmeyem
didi seyyid eyitdi fermân (12) ḫalifenindir tiz buyurdı neḳḳareler dögdiler ʿazm
İstanbul ḳıldılar (13) uşda bunlar gelmekde ez-in cânib bu ṭarafdan esâtûr
istanbula
227 b
(1) geldi mâl dökdi çeri cemʿ eyledi birgün bezminde otururken (2) eydür elbette
baṭṭal beni ḳomaz bunda gelür benüm ol ḳuvvetim yoḳdır kim (3) aña cevâb
virem cażûluġıyla beni aldı ilimden çıḳarır din imdi (4) öyle olsa bir cażû bulunda
getüresüz aña ḥavâle ḳılasuz didi (5) bir veziri vardı hârûs dirlerdi şunun gibi
cażû oġlanlarından (6) dır kim ege ol gelürse bu ḳavmi helâk ider didi esâtûr (7)
buyurdı nâme yazdılar kin ben senin ḳuluñum imdi bunda bir kişi (8) ḳopdı adına
baṭṭal dirler ata ve ecdâdım dininden döndüre (9) ceddimi öldürdi ata ve atam
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öldürdi uşda benüm ḳaṣdımda (10) dır imdi kerem idesin beni bu ḳavmiñ
elinden alayın ben daḫı (11) seniñ ḥükminde olam her ne kim ḥıżmat
buyurursañ yirine getürem (12) diyüp nâme viridi ḳırḳ günden soñra ḫaber geldi
kim uş hârûs (13) câżû geldi diyü ḳayṣer kendüsi ḳarşu vardı nâgâh hevâ
228 a
(1) yüzinden bir ḳavm peydâ oldı kimi ṭoñuza binmiş ve kimi ejdehâya (2) binmiş
ellerinde yılan ḳamçı eylemişler ve kimi küpe binmiş kimi ejdehâya (3) binmiş
ellerinde yılan ḳamçı eylemişler ve kimi küpe binmiş her biri bir ṣuretde (4)
adam yüzlerine baḳamaz birer ʿifritler geldiler ṣaḥraya ḳondılar pislerinden (5)
adam yanlarına varamazlardı esâtûr ḳayṣer anı gördi ḳarşu (6) vardı ʿaẓîm
ḳonuḳluḳlar eyledi hârûs serḫoş oldı seyyidden (7) ḫaber ṣordı esâtûr çoḳ
şikâyetler eyledi hârûs eyitdi (8) ben işitidm ki ol ġayet pehlûvândır hiç kimse
aña muḳabil olmaz (9) ve daḫı dört kitâbı oḳumış yâvuz ḳatı ıssı kişi imiş ben
aña (10) cevâb viremez ama żülḳarneyn vilâyetinde bir câżû bilirim (11) adına
gûzendeʾ câżû dirler ḳırḳ ḳarış ḳaddi vardır ol (12) gelürse ʿâlem ṭolusı baṭṭal
olursa ḥaḳḳından gelür didi esâtûr (13) buyurdı tiz nâme yazdılar eyitdiler bir
düşmânım vardır baṭṭal
228 b
(1) dirler diler kim beni ata ve ecdâdım dininden döndüre imdi lütf (2) idüp
gelesin beni anın şerrinden ḳurtarasın tâ ölince dostuña (3) dost ve yâr ve
ḳardaş olam didi tuḥfeler ile câsûsa (4) virdiler nâmeʿi kim hârûs eline aldı
hevâya perrân oldı kendi (5) nâgâh ḫaber oldı uş baṭṭal geldi diyü esâtûr melûl
melûl (6) oldı ol dem idi kim çıḳageldi seyyid ġazi ardınca malaṭya (7) serverleri
ṭolup ṭolup çoḳ çoḳ ṣâf ṣâf anuñ ardınca muʿtasım (8) ḫalife ʿaẓametiyle
çıḳageldi dört yüz ḳâmet ü müfti saġ yanında (9) ve biñ beş yüz ḥâfız-ı
kelâmullâh ṣol yanında innâ fettehnâ ṣuresin (10) oḳurlardı ḫoş âvâzıyla ve ol
aḳ fil üstünde ḫalife (11) niñ taḥtı beritmiş kendüsi oturır ḫoş ve resûlullâhıñ
ʿalemi (12) levâyü’l muḥammed üstünde yazılmış la ilahe illallâh muḥammedü’r
resûllullâh (13) çünkim esâtûr ḫalifeʿi bu ḥâlle gördi ve bu ʿaẓametin temaşâ
229 a
(1) ḳıldı âh eyledi heybet odı için yaḳdı eyitdi ey nâr-ı nûr (2) saña nitdim ki bu
ḳavmi benüm üstüme musallṭ eylediñ diyüp hây hây (3) aġladı bu yaña islam
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leşkeri geldiler istanbul ḳarşusına ḳondılar (4) seyyid muṣul ḳażısın esâtûra
viridi kim küfr terk eyle imâna gel (5) yoḳsa bu kez ḳaṣdım budır ki rûm ilin
islama getürem didi çünkim (6) esâtûr bu ḫaberi iştdi aġladı eyitdi baña on gün
mühlet (7) viriñ ben daḫı ruhbânlarım bir yire cemʿ ideyin meşveret ḳılayın (8)
göreyim ʿâlimlerim ne buyurırlar ve hem sizin ve bizim dânişmendlerimüz (9)
cemʿ olurlar baḥṡ ḳılurlar görelim kim ḳanḳı din ḳuvvetlü (10) dür didi muṣul
ḳażısı yine seyyide ve ḫalifeye gönderdiler bu ḫaber (11) seyyide yetişdi uşda
on gün ḳayṣere mühlet virdiler bir gice (12) ḳayṣer ḥalvet ḳıldı eyitdi ey diriġa bu
ḳavm elinden bu vilâyet (13) yıḳıldı atamı dedemi bunlar helâk eyledi ben cevrlü
şöyle zebûn (14) ḳıldum didi yüzi üstüne düşdi hây hây aġladı ez-in cânib
229 b
(1) biz geldük velid bin ʿuḳba ḥikâyetine melʿûn uḳba oġlu velid olda (2) ḥażır idi
baş ḳodı eydür şâhâ sen ḳayd itmegil ben baṭṭalı âvâre (3) ḳılayın çün baṭṭal
leşkerden âvâre ola ḳalanıñ işisi ḥaldir (4) didi esâtûr and içdi kim eger sen bu
işi başaracaḳ olursañ (5) ḳız ḳarındaşımı saña vireyin didi hemândem velid
kendüyi ṣufiyâne (6) şekle ḳoydı ṣaḳalın aḳ eyledi boynuna tespih aṣdı şol ṣubḥ
vaḳtinde (7) sünîler namazdan fariġ olıncaḳ içerü girdi ḫalife öñinde yüz yire (8)
urdı aġladı nâmeʿi önünde ḳodı oḳudılar nâmede yazmışlar kim (9) evelallâh
adın żikr eylemiş soñra resulullâh ögmişler anda seyyide duʿalar (10) itmişler
islamiyye pâdşâhı işitdi ki seyid ġazi istanbula ġazaya (11) yaraḳlanmış siz daḫı
leşker cemʿ idüp yetmiş biñ leşker kişiyle (12) gemüye bindim ki varup mübârek
cemâliñizi görüp ve hem ol ġazada (13) bile bulunavuz yolda giderken bir
cezireye uğradım adına ḳayṭaniyye dirler (14) anda bir kâfir vardır adına ġavl-i
fireng dirler ṭoḳsan biñ firengle
230 a
(1) geldi gemilerim yaḳdı bizi ṭutdı ḥiṣâra iletdi bend eyledi imdi ol (2)
müselmânlara çâre eylen şöyle ki yaluñuz seyyid gelürse kifâyet (3) ider seyyid
gelür biz ḳurtuluruz ve eger gelmezse begler firengiñ elinde (4) helâk oluruz
dimiş çünkim ḫalife öniñde nâmeʿi oḳudı ḫalife (5) eyitdi şimdi nice idelüm eger
seyyidi anda göderürsüz dükkelümüzüñ (6) devleti anuñ başındadır isteyüz zira
yaşatmaz didi seyyidi ḫalife oḳudı (7) ḥikâyeti bildirdi seyyid gelen pire eydür ne
ḳadar yoldır pir eydür (8) deñizdir beş günde varılur didi seyyid az yol imiş (9)
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ḫalifeden destûr diledi pir ile revâne oldılar deñiz (10) kenarına geldiler bir
zevrâka bindiler gitdiler ol cezireye irişdiler (11) ol kâfir ḫaber virdügi zevrâkdan
ṭaşra geldiler seyyid abdest (12) aldı namaza ṭurdı velid tiz zevrâka bindi denize
indi (13) revâne oldı seyyid namazdan fariğ oldı gördi kim ol kâfir
230 b
(1) gemi aldı gitdi çaġırdı kim ey kâfir ḳande gidersin laʿin eydür (2) zehi kim
seniñ ḥaḳḳından geldim ben ʿuḳba oġlı velidim seni bir yire bıraḳdım ki (3)
ʿömriñ olduḳça ayruḳ adam yüzin göremezsin uş varayın leşkerüñüzi birbirine
(4) urayın didi revâne oldı seyyid ḥażret anda ḳaldı nâliş ḳaldı ḥaḳ taʾâladan (5)
meded istedi birazdan gördi bir ḳarucuḳ çıḳageldi seyyid bildi zira ḥaḳ (6) bir de
meded itmiş idi yine geldi seyyide selâm virdi seyyid oṭurdı (7) ikramıyla selâmın
aldı geldi seyyidiñ önüne bir ṭabaḳ ḳodı içinde iki etmek (8) var seyyidiñ ḳarnın
ġayet açdı aldı yidi ol ḳarucuḳ eyitdi cigergûşem (9) niçün böyle ġafil olursın didi
ol melʿûnıñ sözine inanursın (10) evet bu daḫı alnuñda yazılmışdı ṭur imdi seni
ḥıżır peyġambere (11) ileteyin didi seyyidi aldı gitdi birazdan bir çeşmeye
irişdiler (12) yemişler çayır çemen gördiler bir pir namâz ḳılur çünkim namazdan
fariğ (13) oldı seyyid ilerü vardı selâm virdi ayaġına düşdi seyyidi
231 a
(1) bağrına baṣdı iki gözlerinden öpdi bir gün bir gice ḥıżır peygamber ile (2)
ṣohbet itdi ḥıżır peygamber seyyide çoḳ naṣiḥatlar eyledi çıḳardı üç oḳ (3) virdi
saña gerek ola didi ḳarucuḳ ḥıżır birle vedaʿ itdi maḳama (4) gitdi ḥıżır eyitdi
gözüñ yum seyyid yumdı yine gözin açdı kendüyi ḳarada (5) gördi ne ḥıżır var
ne ḳarı var seyyid secde-i şükür eyledi ez-in (6) cânib velid melʿun çünkim
seyyid ol cezirede ḳodı gitdi kendü (7) sürdi esâtûr ḳayṣer ḳatına geldi ḥikâyeti
bildirdi ḳayṣer laʿin şaḍ (8) oldı bu beşâret içinde iken hârûs çıḳageldi (9) velid
melʿûn seyyidiñ aḥvâlin hârûs cażûya bildirdi ol kâfir (10) şaḍ oldı bu beşâret
birle eyitdiler çünkim baṭṭal âvâre oldı gûzendeʾ (11) cażû gelince ben bunları
bir yaña ideyin didi tiz neḳḳareler çalındı (12) kâfirler istanbuldan ṭaşra geldiler
ḫalifeye ḫaber oldı sünîlerden daḫı (13) bindiler iki leşker birbirine muḳabil
oldılar muġbe ve ṣabra arasına oldılar
231 b

349

(1) cażûlardan bir cażû meydâna girdi sünîlerden bir yigit meydâna (2) girdi
cażû efsun oḳudı ol sünînin eli baġlandı melʿûn (3) cażû ḳılıç ile çaldı iki pâre
eyledi üç müselmân öldürdi ʿabdulvehhâb (4) girdi cażû sihr oḳudı şişler atdı
ʿabdulvehhâbıñ dört (5) yanı seyl oldı uş ġarḳ olur tiz resûl ʿaleyhisselâm
duʿasın (6) oḳudı cażû bâṭıl oldı ol ṣu n^bed oldı ʿabdulvehhâb (7) cażû girdi
çoḳ cażûluḳlar eyledi efsunlar oḳudı resûlün (8) duʿası berkâtında hiç kâr
ḳılmadı anı daḫı depeledi nuḳṭay fireng (9) yedi fireng birle ḥamle eyledi
ʿabdulvehhâb ortaya aldılar bu yaña (10) ḫalife buyurdı aḥmed ṭarrân ve nasır
ḫubbab5 ve ʿabdüsselâm ve ʿali ve (11) hâşim ve cuʿde ve muḥammed bin felâh
bunlar ḥamle ḳıldılar yedi biñ kişi (12) ḳılıçdan geçürdiler baḳısın ḳalb ḳalbe
urdılar esâtûr buyurdı küffâr (13) leşkeri bir kezden ḥamle ḳıldılar iki leşkerden
figân ḳopdı ḥârûs cażû
232 a
(1) eğildi yirden bir avuç ṭopraḳ aldı efsun oḳudı müselmân (2) leşkerine ṣaçdı
bir zulumât ve ḳarañuluḳ ḳopdı müselmânlaruñ (3) üstüne çökdi elleri baġlandı
dilleri ṭutuldı ṭaḳatleri (4) ṭâk oldı islam leşkeri ṣındı ḫalifeniñ üstüne (5) döküldi
ḫalife atından aşaġa indi ʿalemi dibinde başın açdı ol (6) mübârek aḳ ṣaḳalın
yire sürdi muḥammed muṣṭafayı şefiʿ getürdi (7) aġladı eyitdi ey yâr-ı ḫudâ yâ
bu defʿa daḫı islam leşkerine (8) ḳudret ve ḳuvvet sen vir bize meded eyle didi
ez-in cânib (9) añsuzda bir naʿra peydâ oldı süniler seyyidiñ âvâzın (10) işidüp
şaḍ oldılar seyyid gördi kim islam leşkeri ṣınmış (11) yüz ḳaçmaġa dönmişler âh
eyledi bir naʿra daḫı urdı ḥayḳırdı (12) seyyidiñ naʿrasından merdeler zinde oldı
tiz ʿaşḳarı irişdirdiler (13) ḥamle ḳıldı meğer hârûs cażû melʿûn bir yirde ṭonların
çıḳarmış
232 b
(1) yalıncaḳ olmış efsun oḳur ṭopraġa oḳur sünîlerden yaña (2) ṣaçar seyyid
ḥażret ol laʿinin üstüne çıḳageldi naʿra urdı hârûs (3) diledi kim çıḳa nitekim
efsun oḳudı çâre idemedi cażûluġı olmadı (4) seyyid ḥażret yetişdi hârûsa bir
ḳılıç urdı başı künbed gibi önüne (5) düşdi çünkim hârûs öldi ʿâlem münevver
oldı müselmânlar döndiler (6) küffâr leşkerin baṣdılar ḳırdılar ḳanların seyl gibi
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aḳıtdılar ayruḳ (7) cażû leşkeri seyyidi görincek ṭurmadılar ḳaçdılar küffâr leşkeri
(8) daḫı ḳaçupn ḳalʿaya girdiler sünîler ḳalʿayı ortaya aldılar ḳondılar (9) seyyid
ḫalifeye geldi yüz yire urdı maʿatıf ḳıldı görüşdiler (10) kendü sergüzeştin bir bir
ḫalifeye geldi ʿarz eyledi dükkeli yârenler ḥayrân (11) oldılar seyyid eyitdi neçe
kim velid melʿûn bundadır üzerümüzden (12) ḳaża eksik degildir didi uşda
seyyid ḥażretiñ ṣoḥbetinde şaḍ ḥurrem oldılar (13) ez-in cânib bu yañadan
esâtûra ḫaber geldi kim gûzendeʾ cażû uş
233 a
(1) geldi diyü ḳayṣer şaḍ oldı sevindi irtesi istiḳbâle çıḳdı ḳarşu vardı (2) görüşdi
çünkim cażû leşkeri yetişdi bir ʿaẓametle bir heybetle geldi kim (3) vaṣfa sığmaz
görenin zehresi çâk oldı her birisi bir şekilde (4) siḥirle ağızlarından od ṣaçdı
çünkim gûzendeʾ cażû ḳayṣere (5) ḳarşu geldiler birisinüñ yüzine adam baḳmaz
idi esâtûr çâr nâçâr (6) piyâde olup gûzende cażûya birleşdi getürdi sarâyına
ḳondırdı (7) taʿamlar getürdiler şarâblar içdiler gûzendeʾ cażû serḫoş oldı eydür
(8) yâ ḳayṣer hiç melûl olma tamâmet kûh-ı kaf ḥükmimdedir ve periler benüm
(9) ḳorḳumdan yatmazlar baṭṭal kimdir ḳaydırasın ne baṭṭalı ḳoyam ne ḫalifeʿi
(10) ve kaʿbelerin oda vuram nebʿi meskûnı daḫı benüm idem didi biraz lâf (11)
urdı çünkim ḳayṣer bu sözleri işitdi âh itdi ey diriġa kendü (12) elümle yağıma
balta urdım be kişi ne baṭṭal ve ne ben ḳor baṭṭal hoḍ (13) bir çâre ola didi buña
ne çâre idem didi içine ḳorḳu düşdi dili
233 b
(1) ṭutuldı çünkim irte oldı şehri seyyid bürindi oḳ ile bir nâme (2) atdılar seyyid
anı gördi evvelinde bunı yazmışlar benâm-ı ḫuḍa andan soñra (3) nâm-ı
muḥammed muṣṭafa sallallâhu ʿaleyhi vessellem andan soñra seyyide duʿa ve
ṡenâ (4) itmişler dimiş kim ben kim şemmâs pirim seniñ muḥiblerüñdenüm
bilesin ve âgâh (5) olasın velid melʿûn benim sırrım ṭuydı müselmânım ḳayṣere
tiz ġammazladı (6) esâtûr beni ṭutdı zindâna ḳoydı ve daḫı maʿlum ola kim üç
(7) yüz süni müselmân vardır anlaruñla habs çekerim imdi bilürm kim allâh (8)
taʿâlanıñ ʿinâyet ve lütfıñladır inşâʿallâh kim bizi unutmayasın ol (9) üç biñ
sünîler devâmı devletiñ duʾasına meyildir ḳaçan kim seyyid ol (10) nâmeʿi oḳudı
gözleri yaşla ṭoldı yârenlere ḫaber oldı dükkelisi perişân (11) oldılar uşda
ʿabdulvehhâbı ḥarzem leşkerine baş itdi ḳırḳ (12) biñ kişiyle puṣuya girdi çünkim
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ṣabaḥ oldı leşker-i küffâr (13) bindiler şehirden ṭaşra çıḳdılar ḳayṣer saġ
yanında gûzendeʾ cażû
234 a
(1) ṭurur oğluyla ʿifrit ṣuretiyle baḳı cażû leşkeri ʿaḳabinde (2) her birisi bir sihre
meşgûl oldılar gûzendeʾ cażû ol zeşt (3) kâfir meydâna girdi ḳırḳ ḳarış ḳadd-i
ḳâmetiyle bir ṭoñuza binmiş bir ḳara (4) palâs giyer dört yüz kendü gibi cażûlar
bile aġuzlarından od ṣaçarlar (5) sünîler anı görüp ḳorḳdılar seyyid hemândem
ḫalife öñinde duʿa (6) oḳudı ve ʿazm meydân ḳıldı gûzendeʾ cażû seyyidi gördi
(7) eydür kimdin ve ne kişisin seyyid eydür kimi istersin cażû eydür baṭṭal (8)
isterüm cihânı birbirine virüp yürür imiş mülküne fitne bıraġur imiş (9) seyyid
eyitdi beli uş benim ol melʿûnıñ gözleri ḳana döndi (10) el urdı ḳoynundan bir
şîşe çıḳardı efsun oḳudı (11) seyyidiñ üstüne atdı seyyidi ot ḳapladı od içinde
ḳaldı (12) ve od içinde bir ejdehâ seyyide ḥamle ḳıldı seyyide ḥıżır6
peyġamberüm (13) duʾasın oḳudı cażûlıḳ bâtıl oldı ol dem içinde ol ḳarucuḳ
234 b
(1) çıḳageldi eydür yâ seyyid ḳanı ḥıżır virdiġi oḳ seyyid eydür uşta (2)
yanımdadır ḳarucuḳ eydür birin çıḳar işbu melʿûna berâber eyle didi işbu
melʿûna berâber eyle didi tîz oḳuñ (3) birin çıḳardı ve yayın eline aldı bir oḳ
pürtâb eyledi taḳdir-i ilahî (4) gûzendeʾ cażûnuñ ṣaġ gözine ṭoḳundı ensesine
çıḳdı laʿin (5) feryâd eyledi irdi kim seyyidi ḳuşaġından ḳapa seyyidi götüre
seyyid bu laʿine (6) bir oḳ öyle urdı kim berü yanından öte yanına geçdi laʿin
cażû (7) âh vâh eyledi eydür ey baṭṭal ʿayyalıḳda beni helâk eyledin didi seyyid
(8) ʿaşḳarı depdi cażûnuñ üstüne vardı tiġ-ı ḍaḥḥakı cażûya öyle (9) çaldı kim iki
pâre eyledi sünîler tekbir getürdiler seyyid at ṣaldı naʾra (10) urdı ḥamle ḳıldı
cażûluḳ bâṭıl oldı ayruḳ ṭuramadılar (11) ḳaçdılar seyyid yetişdi ʿalemi ʿalemdârı
aḳdardı çaldı dört pâre (12) eyledi esâtûr döndi şehre ḳaçdı yolda giderken
ʿabdulvehhâba (13) uġradı esâtûrı esir eyledi zirâ kim ʿabdulvehhâba ḥarzem
leşkeriyle
235 a
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(1) pusuya gitmişdi kâfirleri ḳırdılar ḳurtulancası ḳaçup şehre girdiler (2) ḫalife
seyyide çoḳ duʿalar eyledi gelüp ḳondılar esâtûr dest-be-dest (3) ḳatına
getürdiler seyyid eydür ey laʿin tiz müselmân ol yoḫsa şimdi (4) buyururum pâre
pâre iderler didi esâtûr eyitdi ey pehlûvân (5) şimdiki ḥâlde müteʿallıḳ iki pâre
şehir vardır ve biñ pâre ḳalʿa (6) vardır eger müselmân olursam dükkeli elden
gider ʿasi olurlar (7) gelüñ bu defʿa daḫı baña aman virüñ ḫaraca kesüñ and
içeyin (8) kim ayruḳ islama ḳaṣd itmeyeyin didi ḫalife ve seyyid ve ḳalan (9)
emirler ve kethudâlar ve ulular meşveret ḳıldılar eyitdiler şimdi biz bunı (10)
öldürürsüz şehrin ḳavmi bunuñ oġluyın birini ḳayṣer dikerler şehr ṣarb (11) üç
yañı deñiz ṣavaşla alınmaz7 meğer kim iliñ ola ve hem bizüm (12) leşkerümizde
daḫı ḳızıllıḳ vardır çâresi ḥaraca kesüp barışmaḳdır (13) didiler seyyid ḳayṣere
yüz ṭutdılar eydür yâ esâtûr imdi bu şehrüñde (14) baña bir gön ḳadarı yir vir
barışayın didi esâtûr daḫı (15) ḫoş ola didi andlaşdılar ḳayṣer daḫı ḫarac
boynuna aldı ṣalı (16) virdiler uşda seyyid daḫı bir ṣıġır gönin incecik dildi
uzunluġı
235 b
(1) dört biñ arşûn oldı şehre girdi bir yer ṭutdı buyurdı (2) ḳazdılar neçe kilisalar
ve dükkânlar ḫarâb eylediler esâtûr (3) çün anı gördi ḫalifeye geldi şikâyet ḳıldı
eyitdi benden (4) bir gön ḳadarı yir istedi şimdi şehrin yarısın ḫarâb eyledi didi
(5) aġladı ḫalife seyyide niçün böyle eylediñ didi seyyid ḥażret ġażaba (6) geldi
ḳayṣerden yaña ḫışımla baḳdı ḳayṣeriñ içine od düşdi (7) eyitdi ḫudavende her
ne kim ḫâturuñdan geçirirse öyle didi seyyid eyitdi (8) imdi şemmâs habs
içindedir çıḳar didi ḳayṣer varup hemândem (9) şemmâsı getürdi ve daḫı üç biñ
sünî müselmân vardı (10) maḥbuslar anları daḫı çıḳardılar cümlesine ḳaftan
geyürdi seyyid (11) ḳatına getürdi seyyid ve ḫalife ḳarşu varup şemmâs ile
görüşdiler (12) ve yir gösterdiler oturdılar neçe saraylar ve evler ve kilisalar
yıḳup (13) yirlerine camʿi mescidleri ve ḫanegâhlar yapdırdı ve daḫı
236 a
(1) bir minâre yapdılar cumʿa namâzın ḳıldılar yedi gün daḫı anda (2) oldılar
şemmâs vefât eyledi ve neçe müselmânlar vefât eyledi (3) dükkelisin namâzın
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ḳılup defn itdiler seyyid ḥażret şemmâs içün (4) çoḳ aġladı ḳayṣerin daḫı yedi
yıllıḳ haracın aldılar vedaʿlaşup (5) girü malaṭya geldiler yedi gün ṭoy ḳıldı ḫalife
ḳonuḳladı (6) yedi günden soñra ḫalife gönderüp ḫalife de baġdâda (7) irişdi
işbu ḳıṣṣa-ı ʿacayip ve ġarayip buracıḳda tamâm oldı her kim (8) muḥammedidir
ʿaşḳla ʿâşıḳâne ṣıdḳla ṣadıkâne ṣalaât virelüm muḥammede (9) meclis-i pest
levm ḥikâyet-i vuḳât gerden ḫalife ve nersaşden ʿabdulvehhâb (10) ol
ḫudâvendeyi yine yâd idelüm bir ʿacayib ḳıṣṣa peydâ idelüm (11) eydeyüm bir
bir saña bunı yâr ger ṣalavât viresin peygambere (12) diñle ʿabdulvehhâb gör
ne ḳılur ʿaşḳ içinde neçe yanup yaḳılur (13) gör ki başına ne işler gelir kâfir
anuñla neler ḳılır
236 b
(1) neçe varup mürted olur ol ġazi neçe seyyid varayın ḳılur ġazi (2) neçe diyü
maḥbûbını ḳaçır anuñ eydeyüm diñle işidirse cânın (3) ḳamusın şer ideyim uş
yire vir ṣalavât seyyidi peyġambere (4) râviyân- aḫbâr ve nâḳılân-ı âṡâr ebu’l
muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ râvisidir (5) şöyle rivâyet ider kim onıncı ayda
muḥarrem ayı idi eżine gün ḫaber geldi ki (6) muʿtaṣım ḫalife vefât itdi oġlı
ʿaṣım ḫalife oldı diyü emir (7) ʿömer ve seyyid baġdâda mübârek yâd dimeye
gitdiler şehr ʿabdulvehhâba (8) ıṣmarladılar kendüler revâne oldılar ama seyyid
ḥażretin üç oġlı (9) vardı ʿali ve neẓir ve beşir ama ʿali nevhiz idi seyyid ʿali bile
aldı (10) beşiri ve neẓiri ʿabdulvehhâba ıṣmarladı bir gün beşir ve neẓir (11)
şikâra vardılar belürsiz oldılar ġaye kim istediler bulamadılar (12) ʿabdulvehhâb
ġayet perişân oldı tiz adam viridi baġdâda (13) ataları ḳatına vardılar evvelâ
diyü varan adam geldi ḫaber viridi kim
237 a
(1) anda varmamışlar diyü ʿabdulvehhâb eyitdi diriġa gördüñ mi neçe (2) işe
ṣataşdım seyyid oğlanların baña ıṣmarladı benüm yanımda (3) yavı vardılar irte
bir gün seyyide ne cevâb vireyin didi hây hây (4) aġladı eyitdi eyitdi tiz nâme
gönderelüm eger ḫaber bilürsem rûma ben daḫı (5) varayın diyüp bir câsûs
ṣaldı nitekim cehd itdi çâre (6) olmadı câsûs yine geldi ḫaber şöyle söyler kim
ḳayṣeriñ oġlı daḫı (7) belürsiz olmış idi tekfûr imiş her gice beglerin oġlı ve ḳızı
belürsiz (8) olup hiç bilmezler ki ḳande varırlar evet şöyle ḫayal iderler kim bu
işleri (9) baṭṭal ider diyü ḳayṣeriñ daḫı ṭaḳatı ṭaḳ olupdır diyü (10) câsûs bu
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ḫaberi virdi ʿabdulvehhâb gördi kim oġlanlar bulunmaz eydür (11) çâresi oldır
kim ʿazm rûm ʿinşâʿallâh yaʿâla oğlanlardan (12) ḫaber bulam didi tiz câme-i
mübeddel ḳıldı ʿazm rûm idüp gitdi (13) ez-in cânib ʿabdulvehhâb rûma ʿazm
eyledi câsûs esâtûra ḫaber
237 b
(1) getürdi muʿtasım ḫalife öldi seyyid baġdâda vardı (2) şöyle beñzer kim işbu
işleri iden baṭṭaldır ve daḫı bu iḳlimler (3) dükkelisi baṭṭala yüz ṭutdılar hep
istedikleri baṭṭaldır didi ve daḫı (4) baṭṭalıñ ḳorḳusundan şöylekim ne ḳadar
ruhbânlar var ise adam başına (5) beşer batman mum virirler imiş kaʿbelerine
didi esâtûr ḳayṣer (6) bu sözleri işitdi içine od düşdi perişân oldı bir ulu begi (7)
vardı adına aḳuş dirlerdi ol gice anuñ daḥı oġlı (8) ġayb oldı geldi esâtûr ḳatına
çoḳ aġladı eyitid ey (9) mâlik şimdi ki zamânda seyyidden ulu pâdşâh olmaya
kim revâ mıdır ġayret (10) yire bıraġasın bir uġrı ʿayyârdan gerü ḳalasın aña
ḫarac (11) viresin diyüp başını ṭopraḳ ḳoyup aġladı seyyidden çoḳ şikâyet (12)
eyledi ḳayṣer anı işitdi kendüden gitdi tiz yine yedi iḳlime (13) nâme yazdı
perâkende ḳıldılar beş yüz biñ er cemʿ eylediler
238 a
(1) iki yüz biñ erle aḳranûşı8 istanbulda ḳodı deyrlerini derbentlerini (2) berkitdi
şâyed kim baṭṭal ele gire diyü kendüsi üç yüz (3) biñ er ile maʿmûriyeye geldi
oturdı ez-in cânib biz geldük (4) bu yaña ʿabdulvehhâb ḥikâyetine günlerde bir
gün rûma yetişdi (5) bir çeşmede abdest aldı namâz ḳıldı biraz yatdı uyudı düş
(6) gördi bir ḳara balçıḳdan ṭonlar geymiş bir puta secde ider istiʿaret (7) diler
seyyid gelür ḳara balçıḳdan ṭonları çıḳarır aḳ ṭonlar (8) geyürir gövdesin yur
uyanıḳ geldi istiğfar eyledi (9) abdest aldı namâz ḳıldı çoḳ aġladı eyitdi işbu
baña gördügüm (10) düşden ḫayr gelmez didi namaza ṭurdı ol dem idi kim
esâtûr (11) ḳayṣer begleriyle üstüne çıḳageldi gördi kim bir kişi namâz ṭurır (12)
üstüne ġuluv ḳıldılar ʿabdulvehhâb daḫı namazdan fariğ olmış idi (13) ṭurugeldi
eline ḳılıç aldı nuḳta-ı fireng dirlerdi ilerü yüridi eydür
238 b

8

237. sayfa 7. satırda aḳuş olarak yazılmıştır.
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(1) ey baṭṭal bu fitneler kim iderdiñ yaʿni yañuna ḳaldı ṣanurdıñ (2) ḳanı itdiñ kim
rûma gelmeyecek idüñ uş şimdi başıñı kesüp şerrini (3) cihandan gidereyin diyü
ilerü yürüdi ʿabdulvehhâb ol (4) laʿine bir ḳılıç urdı iki pâre eyledi esâtûr buyurdı
tir-i bârân (5) itdiler ʿabdulvehhâb yaraḳsız bulundı ḫayli zahm yidi zebûn (6)
olup ṭutdılar baġladılar alup ḳayṣer ḳatına getürdiler ḳayṣer gördi kim (7) bir aḳ
ṣaḳallu pirdir esâtûr eydür hây ne kişisin didi (8) bu eyitdi ben ol pirim ki
muḥammed muṣṭafanın ʿaleyhisselâm yüzin (9) gördim ve ʿömrüm üç yüz
olmışdır yetmiş kez hac eyledim biñ iki (10) yüz kez ġazaya vardım eger
dilerseñ öldir eger dilerseñ (11) ḳoyuvir şimdi baña ölüm şükürden yügrekdir didi
çün esâtûr (12) bu sözleri işitdi vezirine eyitdi nice idelüm vezirler eyitdiler (13)
ey şâhâ gel bunı öldürme ḫoş dutalım ola kim dinümüze
239 a
(1) gire eger bu bizüm dinümüze girecek olursa şöyle kim bizüm dinümüz (2)
revnâḳdır anlar kim mesiḥi terk itdiler muḥammed dinine girdiler girü mesiḥe (3)
yüz dutalar ve hem baṭṭalıñ varlığı budır vaḳıt kim bu olmaya baṭṭalıñ (4) elinden
nesne gelmez didiler ḳyṣer buyurdı ʿabdulvehhâbı istanbula getürdiler (5) ve
buyurdı kim ḳızına mektûb yazdılar kim hâ göreyin seni ʿabdulvehhâbı (6) ḫoş
ṭut ola kim dininden çıḳarup kendü dinine ḳoyasın diyü (7) mektûbla gönderdi
ʿabdulvehhâb ḳaçan kim istanbula geldi bir ḫoş (8) saraya ḳondırdılar niʿmet
getürüp yemege meşgûl oldılar ama ḳayṣeriñ (9) bir ḳızı vardı ḫürmeng dirlerdi
ġayet ḫûblardan idi ve daḫı (10) kendü zamânında andan güzeli yoḳ idi mektûb
kim atasından (11) kendüye yetişdi oḳuyup mefhûmın bildiler bir gice dün
buçuġında (12) kendüyi zin idüp ʿabdulvehhâbıñ ḳatına geldi selâm virdi (13)
eydür nitesin ey şir-i nerdân aḥvâl-i ʿâlem şöyledir kim gâh ḥoş olır gâh nâḥoş
olır
239 b
(1) nitmek gerek şöyle kim dünyâda murâd alan bir ṣefâ ve bir żevḳıñ (2) baḳısı
ʿıyşdır ve şarâb bile getürmişdi bir ḳadeh ṭoldurup ʿabdulvehhâba (3) ṣunuvirdi
eyitdi ey pir-i mübârek işbunı nûş ḳıl kendüñi (4) ʿâlem ferağından ḥâli itme bu
ʿâlem kimseye baḳı ḳalmaz benüm gibi maḥbube birle (5) żavḳ it ḥabs içinde bîmurâd ḳalma didi meclis ḳurdı (6) çengiler getürdi ʿabdulvehhâbıñ öñünde laṭif
müzün (7) gûyendelikler eyledi ve ḳız kendü boynun ḳulaġın açdı (8) şivelikler
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itdi birḳaç içüp mest oldı üstüne (9) gelip ʿabdulvehhâbıñ boynuna ve ḳulaġına
ṣalındı yüzin yüzüne (10) gelip ʿabdulvehhâbıñ boynuna ve ḳulaġına ṣalındı
yüzin yüzüne9 (11) sürdi eyitdi işbu ḳadeh benüm elümden içgil lütfunı ḳahra
(12) ṣatmagil didi ḳız daḫı ʿażîm ḥublardan idi şol ḳadar (13) neşfeler ḳıldı kim
ʿabdulvehhâb elden vardı neçe kim cehd itdi
240 a
(1) göñlin virmege çâre idemedi ʿaşḳ odına sinesin (2) siper ḳıldı daḫı muḥabbet
aḳı geldi doḳundı içerü geçdi (3) ama ṣabr eyledi fi’l cümle ḳırḳ gice geldi bunuñ
gibi siḥirler eyledi (4) ʿabdulvehhâb bunaldı kendüden gitdi divânesi oldı evet (5)
ṣabr iderdi dem-be-dem ʿaḳlı başına gelürdi ṣabr ṣuyun ʿaşḳ (6) odı üstüne
dökerdi günlerde bir gün ḳayṣer geldi ḳızı

(7) ḳatına çaġırdı10 eyitdi ey

cigergûşem nice itdüñ ḳız eyitdi (8) çâre idemedüm hemândem ḳayṣer buyurdı
vardılar ʿabdulvehhâbı (9) baġladılar keşân-ber-keşân ḳayṣer ḳatına getürdiler
siyâsete çökerdiler (10) gözin baġladılar ḳayṣer eyitdi benüm dinime gir diyü
öldürmedim (11) çünkim mesiḥiñ ḳulı olmazsın boynın uruñ didi cellâdlar (12) tiġ
çeküp ʿabdulvehhâbıñ üstüne yürüdiler ol dem içinde (13) ḳız ḳapudan içerü
girdi ʿabdulvehhâba şefaʿat eyledi dilek eyitdi
240 b
(1) yâ ʿabdulvehhâb ölmekden dirilik yeğdir ḥuṣuṣa kim benim gibi (2)
maḥbûbeyi baġruña çekesin baḳı ʿömrümüzi bile geçürelüm diyüp (3) şol ḳadar
neşfelikler eyledi kim ʿabdulvehhâb kendün gitdi kendü (4) göñli içinde eyitdi yâ
rab gönlümden dinimi muḥkem ideyim amma (5) dilimle ikrâr eyleyin bunları
aldadayın bunun gibi maḥbûbeyi baġruma çekeyin (6) eger itmeyecek olursam
taḥḳıḳ olan ḥoḍ öldürürler ölmekden (7) dirilik yegdir ve hem maḥbûsa daḫı
ḳaçmaḳ vardır işbu fikr ile göñlün (8) şeriʿata baġladı ve diliyle ikrâr eyledi eyitdi
yâ nigârın (9) sen didügüñ olsun seniñ ḥükmiñ başum üzerine (10) olsun
emrüne muṭiʿyim ve müteffâdım didi ḳız ol dem ḳolın (11) ʿabdulvehhâb
boynuna bıraḳdı sevindi ve şaḍ oldı birḳaç (12) şaḳanukârlıḳ eyledi bir ḳadeh

9

10. satırda 9. satır tekrar yazılmıştır.
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kaġırdı şeklinde yanlış yazılmıştır.
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şarâb ṣunuvirdi ʿabdulvehhâb (13) eline aldı iki bir dimedi ferâmûş ḳıldı hemân
kim şarâb virdiler
241 a
(1) içdi ḳayṣere muştuladılar dinden döndi diyü ol kâfir sevindi (2) ʿabdulvehhâb
ḳatına geldi ol daḫı bir ḳadeh ṣunıvirdi içdi (3) şaḍlıḳlar bir ḳadeh girü ḳız ṣundı
anı içdi ʿabdulvehhâbıñ (4) kilisi ḳızdı kendüyi yâvı ḳıldı tiz ḳayṣer buyurdı şehri
(5) ṭonatdılar şaḍlıḳlar ḳıldı tamâmet şehri gezdirdiler ziyâret (6) ḳıldılar ab-ı
maʿbûdiyye ṣuyla yudılar önüne pilün geyürdiler (7) başına pürnûs urdılar beline
zünnâr baġladılar put önüne secde itdir (8) diler ṭoñuz etin yidirdiler aldılar
ḳayṣer ḳatına getürdiler ḳayṣer ḳarşu (9) vardı üstüne meṡar ṣaçdı ne ḳadar
ṭonların kim geyerdi çıḳardılar (10) ʿabdulvehhâba giydirdiler tiz ruhbânlara
ḫaber oldı tiz gelüp (11) ḫürmengi ʿabdulvehhâba nikâh eylediler andan soñra
ḳayṣer biñ ḳul (12) ve biñ ḳaravaş ve dört pâre şehr ve otuz üç pâre ḳalʿa (13)
ve bî-bahaya mâl ʿabdulvehhâba virdi yedi gün ṭoy ḳılup bunları
241 b
(1) gerdege iletdilerʿabdulvehhâb ḳatı serḫoş idi düşdi yatdı (2) ḳız başucunda
oturdı benı temaşâ iderdi gördi kim (3) ʿabdulvehhâbıñ ağzından bir küçürek aḳ
ḳuş çıḳdı gitdi ardınca (4) bir ḳara ḳuş geldi girdi ʿabdulvehhâb birazdan uyandı
ṭurdı (5) oturdı eydür tiz şarâb getüriñ maḥmure oldım içeyin didi (6) ḳız şarâb
getürdi birḳaç ḳadeh içdiler ʿabdulvehhâba ḳız ḳuş (7) ḥikâyetin eyitdi
ʿabdulvehhâb anı işitdi hây hây aġladı (8) eydür ol aḳ ḳuş kim benüm ağzımdan
çıḳdı ol imândır ol (9) ḳara ḳuş küfürdür imân yerin aldı ey diriġa neçe yıllar
ḳılduġum (10) ṭaʿatlar ve haclar ve ġazalar ve muḥamed muṣṭafayı görmekler
ḳamusı (11) hebâ ve menṡûr oldı müselmânlıġım yirine küfr ḍalâlet mübeddel
(12) oldı diyü zâri zâri aġladı ḳız eyitdi hele işbu ḳadeḥi (13) iç diyüp eline
ṣunuvirdi hemândem bir ṭarrâḳa ḳopdı bir kesük
242 a
(1) baş dersinden aşaġa indi tâze henüz ḳanı aḳar ṭurır ḳız feryâd (2) eyledi
ʿabdulvehhâb eyitdi çağırma yerin göreyim didi eline ḳılıç aldı (3) ṭama çıḳdı dört
yaña baḳdı hiç kimse göremedi oturdı (4) yine bir ġavġa ḳopdı evvelkinden daḫı
ziyâde yine bir adam başı manẓaradan (5) aşaġa indi ʿabdulvehhâb ġayet ḳaḳdı
tiz ṭama çıḳdı hiç (6) adam bulamadı ne ʿaceb ḳıldı yine aşaġa indi bu kez ḳızı
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bulamadı feryâd (7) figân eyledi tiz ḳayṣere ḫaber oldı geldi ol tâze başları (8)
gördi ḳatı ḳorḳdı ʿaḳlı gâh gelür gâh giderdi çoḳ (9) istediler hiçbir iz bulamadılar
dükkelisi eyitdiler bu işi baṭṭal itdi (10) didiler bunuñ üzerine ḳırḳ gün geçdi hiç
ḫaber belürmedi (11) ez-in cânib bu ṭarafdan emir ʿömer ve seyyid ve ḳalan
yârenler malaṭyaya (12) geldiler dükkeli ḫalayıḳ ḳarşu vardılar seyyid naẓar
eyledi iki oġlın (13) ve ʿabdulvehhâbı göremedi ḫaber ṣordı idi virdiler ayruḳ
ṭaḳati
242 b
(1) ḳalmadı pir ol aradan câme mübeddel olup ʿazm rûm ḳıldı (2) çünkim seyyid
ḥażret rûmdan yaña yürüdi yolda giderken musa bin (3) cuʿde berâber yetişdi ol
daḫı rûma giderdi seyyid anı alup (4) yola revâne oldılar neçe dest ve neçe
ṣaḥra geçdiler bir gün rûma irişdiler (5) ḫalayıḳ söylerler kim ol pir ʿabdulvehhâb
kim nişânın virüp yüzin (6) görmişdi geldi ḳayṣer ḳızına ʿâşıḳ oldı kendü
dininden döndi (7) vardı mürted oldı ḳayṣer ḳızın aña virdi gerdek gicesi baṭṭal
(8) gelür ḳızı uğrular ol bî-çâre şöyle ḳılur küfr içinde seyyid çünkim (9) bu
ḫaberi işitdi eyitdi miskin bî-çâreyi gör kim ne vaḳıʿaya ṣata (10) şdı diyüp ol
aradan göçdi ol burda bir güristân (11) vardı musaʿyı anda ḳodı eyitdi ben
gelinceye sen ḳandesine gitme (12) didi kendü sürdi ḳayṣerden yaña revâne
oldı ḳayṣer daḫı (13) taḥtın areste idüp ne ḳadar begler varsa cemʿ idüp
243 a
(1) oturmışdı ṣoḥbet iderdi ve hem meşveret iderdi ʿaceb neçe (2) idevüz kim
baṭṭalıñ kendüden çcümüz alavuz diyüp gebeleri (3) olmamış ḳarılar gibi
oturmışlardı başına bir merżuʿ daḫı urup (4) ve birḳaç ḳadeḥ içüp mest olmış
nâgâh biribir içerü girdi selâm (5) virdi yürüyü vardı ʿabdulvehhâba bir yumruḳ
urdı ağzın ḳızıl (6) ḳana yudı üç dişi boğazına gitdi ʿabdulvehhâb kürsiden (7)
yıḳıldı örselenü ṭurıgeldi ṭaşra gitdi seyyid söz kelime itmeyüp geçdi (8) ol
kürside oturdı hiç kimsenin zehresi yoḳ idi kim (9) söz kelime ide dem-beste
ḳıldılar başların aşaġa bıraḳdılar ḳayṣer melûl (10) oldı eydür hay kimsün
geldüñ benüm ḳatımda bunuñ gibi edepsizlik (11) idersiz didi seyyid eyitdi beni
fağfur-ı çin gönderdi işitdi kim (12) ḳızuñ bir ḳocaya virmişsin faġfurıñ cihân
pehlûvânıyım
243 b
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(1) geldüm kim aña miḳdârın bildürem uşda gördün kim ḥâlin (2) neyledim didi
ḳayṣer âh eyledi şimdi faʿide ne ḳanı ḳızım belürsiz (3) oldı bilmez kim neçe oldı
veyâ ḳanı tekfur ve nice beglerin oġlı (4) ve ḳızı hep baṭṭal aldı didi hây hây
aġladı seyyid yirinden (5) ṭurıgeldi uş yine gelem diyü çıḳdı yürüyüvirdi
hemândem ʿabdulvehhâb (6) içerü girdi ḳayṣer eydür saña geldi şu ḳocayu
neçe begler ortasında (7) yüzin ṣuyın yire dökdi sen bir çift kelime eylemedin
didi ʿabdulvehhâb (8) eyitdi şâhâ şükr eyle her ne kim itdi baña itdi saña itmedi
ḳayṣer eyitdi (9) kimdir bu eyitdi şâhâ baṭṭaldır hemân ḳayṣer bire ḳoman didi
bindiler (10) seyyidiñ ardınca vardılar bulamayup döndiler ez-in cânib bu yaña
(11) ḳayṣer yigirmi biñ er cemʿ eyledi kendü bile seyyid üstüne gitdi nâgâh (12)
seyyid bunların üstüne çıḳageldi bunlar seyyidi gördiler bindiler
244 a
(1) hemân ortaya aldılar faliḳraṭ fireng dirlerdi bir kâfir vardı (2) yâvuz melʿûndı
seyyide ḳarşu vardı leşkerine emreyledi tir-i bârân (3) ḳıldılar seyyid naʿra urdı
ḥamle ḳıldı şebhûnkâm yetişdi ḳatı ceng (4) oldı ḳarañulıḳ oldı seyyid leşkerüñ
bir yanın yordı çıḳdı gitdi (5) irteye degin bir deñiz kenarına geldi gördi kim iki
kişi ṭurır seyyid ṣordı kim (6) ne kişisin eyitdi ḳayṣer ḳullarındanım didi baṭṭal
isteyü geldim ḳayṣer ḳatında (7) bed-nefeslik eyledi ʿabdulvehhâba bir yumruḳ
urdı üç dişin (8) çıḳardı ḳayṣer ile ḳuvvet getürdik bugün bizim ile ceng eyledi
(9) gice olıncaḳ belürsiz oldı isteyü uş bunda geldim bilürseñüz (10) baña
gösterin ve ḳande gitdi diyüviriñ atın ṭonın size vireyin (11) kendüyi ḳayṣere
vireyin didi anlar biz daḫı anı isterüz bir gice (12) geldi ḳız ḳarındaşımı uġruladı
didiler etmek çıḳardılar bile (13) yidiler bunlar ṭurdılar gitdiler seyyid anda ḳaldı
uyḫu ġalib oldı
244 b
(1) biraz yatdı uyudı falıḳrat laʿin bir neçe adamla döndi seyyid (2) ḥażretiñ
üstüne çıḳageldi gördi kim ol añı yolda miskin ṣaçı (3) ṣaḳalı çinâçin olmış ṭaşra
çıḳarmış yatur uyur bildi kim (4) baṭṭaldır tiz buyurdı üstüne düşdiler
depretmediler baġladılar seyyid (5) uyandı beni niçün ṭutarsız didi falıḳrat eydür
sen baṭṭalsın ben (6) seni isterdim nâr nûr fırṣat virdi kim ṭutdım didi seyyid
eyitdi (7) ben sen didügin degülem ḳayṣer ḳulıyım adım mihrûzdır laʿin eydür (8)
hây seniñ fikriñ ve hileñ çoḳdır ayruḳ ben senin fikrüne (9) hileñe inanmazam
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didi hemândem ol yiğitler çıḳageldiler gördiler (10) kim mihrûzdır dutmışlar
bağlamışlar onlar eyitdiler hây ḳayṣeriñ (11) ḳuludır adına mihrûz dirler niçün
ṭutarsın didiler falıḳrat (12) eydür nu baṭṭaldır niler itdiler baṭṭal degildir söz uzadı
ara yirde (13) ḳılıç düşdi ol iki yiğidi öldürdiler falıḳrat seyyidi aldı
245 a
(1) bir köye vardı anda ḳondılar seyyidi ortaya getürdiler falıḳrat (2) eydür ey
baṭṭal ḳanı ḳız ḳarındaşım neyledüñ daḫı bunca mâl kim (3) rûmdan aldıñ eyit
ḳandedir seni âzâde ideyin dirdi (4) aġaç ile ʿażâb iderdi seyyid eydür ben senin
ḳız ḳarındaşıñ (5) görmedim ve eger mâl dirseñ ʿömrümde devşirmedim her ne
kim ġazamdan (6) elüme girdi dervişlere ve miskinlere üleşdirürüm benüm (7)
aṣlum mâl ḳabul itmedi ben daḫı itmezem didi ol laʿin inan (8) mazdı er bir
adam ḳomışdı bir muḥkem aġaç ile ol vücud-ı laṭifi (9) ol ʿâlemiñ ṭarıḳı ol seyyid
baṭṭal ġaziye urdı ol köyde (10) bir yaġ değirmeni vardı seyyidi getürdi anuñ
ṭaşına baġladı (11) bir ḳulın ḳodı üç gün seyyide ʿażab itdi ve bir ḳulın ḳayṣere
(12) viridi kim baṭṭalı ṭuṭdım ne buyurırsın didi ve kendü sürdi seyyidiñ (13)
ḳatına geldi eyitdi yâ baṭṭal ḳız ḳarundaşumı vir ve neşe mâl aldıñ
245 b
(1) ḳande gömdün baña bildir ve hem muḥammed dinin terk eyle mesiḥ dinine
(2) gir yoḳsa şimdi ḳayṣer gelür amân virmez öldürir didi seyyid eydür (3) divit
ḳalem getür diyin kim mâl ḳandedir saña bildireyin ve hem seniñ (4) dinüne
gireyin ama şarṭıla olsun kim ḳız ḳarındaşını baña viresin (5) falıḳrat eydür eger
didügin gerçek ise ben de seni ḳayṣere virmem (6) didi seyyid eyitdi eger sen
beni ḳayṣere virmecek olursan ben daḫı (7) seni tamâm rûma pâdşâh idem hem
seni ḳayṣeriñ taḥtına geçürem didi ḫalifeʾi (8) tutup eline vireyim neçe bilürseñ
öyle it didi ol aḥmaḳ melʿûn (9) inanup sevindi tiz buyurdı divit ḳalem getürdiler
seyyid eyitdi (10) evi ḫalvet eyle çünkim bunun gibi iş ṭutdın kimse bizüm
sırrımıza (11) vâḳıf olmasun falıḳraṭ değirmen ḳapusın baġladı seyyid ḥażret
(12) eyitdi şimdi benüm elüm çöz tâ kim yazabilem ve ḳalem divit ṭutam (13)
laʿin bî-din ve bî ʿaḳl seyyidiñ bir elin çözdi daḫı oturdı ez-in cânib
246 a
(1) cüst u çalak idüp falıḳraṭın boğazın aldı şöyle ṣıḳdı kim (2) kendüden gitdi
düşdi bi-ḫoḍ öldi seyyid ḳuvvet eyledi bir elin (3) daḫı çözdi ḳurtardı ḫalâs oldı
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falıḳraṭın ṭonların çıḳardı (4) kendü giydi falıḳraṭı kendü şekline şöyle düzdi kim
her ḳanḳı (5) ḳul göridi falıḳraṭ bu dirdi kendü taḳḳasın anuñ başın urdı (6) şol
kendüyi baġladıḳları taşa ol laʿini baġlayuḳodı şol ḳadar (7) yumruḳ yüzine ve
gözine urdı kim yüzi ve gözi belürsiz oldı (8) bir zamandan soñra falıḳraṭ
kendüye geldi gözin açdı kendüyi (9) değirmen ṭaşına bağlu gördi çaġırdı kim
hây beni kim baġladı (10) didi seyyid eyitdi ey baṭṭalı ḳattal ayruḳlara ṣanduġıñ
başıña (11) geldi hile ile benüm elümden ḳurtulacaḳ degülsin tiz eyit kim (12) ḳız
ḳarındaşımı neyledüñ ve ḳayṣeriñ oġlı tekfur ḳanı ve mâlıñ (13) ḳanı didi ol
melʿûn hây ben falıḳraṭım sen baṭṭalsın ne efsun oḳuduñ
246 b
(1) kim seniñ yüzüne beni baġlayu ḳodıñ didi seyyid işerü yürüdi yumruġın (2)
döñdi eydür bire melʿûn ne herze söylersin diyüp ağzına urdı kim (3) dişleri
boğazına gitdi yüzi gözi belürsiz oldı seyyid ḥażret (4) ḳullarına gelüñ diyüp
çaġırdı ḳullar gelüp ḳapu açup içerü (5) girdiler seyyid bir ḳuluñ eline muḥkem
atmac virdi söyledi kim urırdı ol çaġırdı kim (6) ben falıḳraṭım ol baṭṭaldır ḳul
eydesün baṭṭalsın dir inanmazam (7) diyüp yüzine dögdi döğe döge ḫurd ü
ḫaş11 eyledi ol dem idi kim (8) ḳayṣer irişdi seyyid ḳarşu vardı yüz yire urdı destbûs (9) itdi merhabâ ḳıldı eyitdi şâh-ı ʿâlem devletinde ol (10) uğru ʿayyârı nâbekârı ṭıtdım uş üç gündür kizm ʿażab iderim (11) ne sizüñ oğlanlarınızı ne
benüm ḳız ḳarışdaşımı dir didi (12) bunun ṭutulduġına şaḍ oldı arḳasında ne
ḳadar kim libâs (13) geyerdi dükkelisin baṭṭala virdi andan seyyid birle
değirmene geldiler
247 a
(1) falıḳraṭ ḳayṣeri gördi feryâd eyledi eyitdi şâhâ bî-haḳḳı nâr nûr (2) baña
meded eyle ben falıḳraṭım ol baṭṭaldır didi ḳayṣer geldi eydür ey baṭṭal-ı (3)
ʿayyâr hiç bilür misin ki baña eyleyüp durursun ḳanı dedem ḳanı atam (4) ve
ḳanı ḳız ḳarındaşım bunca cehâzla ve ḳanı beglerim ve ḳanı oġlum tekfûr (5)
ben seni diri mi ḳoram ya seniñ itdügin mi inanurum didi ol (6) çaġırdı kim ʿisa
ḥaḳḳçün ben falıḳraṭım baṭṭal oldır ol ḳul kim (7) seyyid müʿekkel ḳomışdı ana
eyitdi bire ḳoman bu ʿayyârı (8) ġalabe eylemesün didi pes döndi ḳayṣer
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seyyide eydür bunı neçe idelüm (9) seyyid eydür oda yaḳalum ḳayṣer eydür
öyle olsun idelüm (10) eydür bu ʿayyârı didi hemân saʿat falıḳraṭı çaġırdı çaġırdı
(11) seyyid diyü oda yaḳdılar andan seyyide çoḳ nesneler virdi eydür neçe (12)
ṭutdıñ dir seyyid ḥażret bir bir şerh eyledi andan ḳayṣer ile (13) döndiler şaḍ-ı
hurrem şehre geldiler seyyid falıḳraṭın ruhbânların
247 b
(1) dine daʿvet eyledi olayın ḳodı olmayın ḳırdı bu ṭarafdan (2) ḳayṣere geldük
ḫoşluḳla gelüp taḥta oturdı ez-in cânib bu gün (3) begleriyle oturmışdı fağfur-ı
çinden bir kişi elçi ṭarıḳıyla (4) gelüp ḳayṣere nâme ṣundı oḳudılar dimiş kim
ḳızuñ oġluma (5) viresün nâmeniñ mefhûmın bildi eyitdi ben ben ḳızum
viridururum (6) seyyid eydür kime virdin ḳayṣer ʿabdulvehhâbı gösterdi seyyid
eydür (7) bu ne hüner bilür ḳayṣer eydür cihân pehlûvânıdır seyyid eydür
heybetde benden (8) görgisi yoḳdır eger beni baṣarsa eyüdir didi ʿabdulvehhâb
ṭurugeldi (9) güreşdiler seyyid ʿabdulvehhâbı baṣdı daḫı aldı yürüyüvirdi (10)
ḳayṣer ḳakdı eydür noldıñ şuna baṣılduñ didi ʿabdulvehhâb (11) eydür baṭṭaldır
ḳayṣer hây buluñ tiz didi neçe kim istdiler bulamadılar (12) ol geçdi yarındası
gün ʿabdulvehhâbın gönlüne ḳayṣer ḳızınuñ (13) ʿaşḳ maḥbesi ve ḥasene ve
cemâli düşegeldi melûl oldı ṭoġan
248 a
(1) getürdi eve vardı deñiz kenârına yürüdi bu yaña seyyid ol (2) yaña ol yine
çıḳdı deñiz kenara geldi nâgâh ʿabdulvehhâb (3) daḫı ṭoġan bir ḳuşa ṣaldı
seyyid daḫı bir oḳ urdı ṭoġanı (4) öldürdi ʿabdulvehhâb eydür ṭoġanı niçün
öldürdiñ seyyid eydür yâ sen (5) niçün kâfir olduñ ol eydür ḳaża-yı âsmâna
uġradım seyyid eydür (6) ṭoġan daḫı ḳażaya uġradı didi ʿabdulvehhâb daḫı geldi
gördi (7) atından indi gelip seyyidiñ ayaġına düşdi ol merd-i merdân-ı câyın (8)
süvâr-ı cihân seyyid baṭṭal ġazi çünkim ʿabdulvehhâbı gördi eydür ey bî-çâre (9)
ḳanı bunca namâzıñ ve niyâzıñ ḥaccuñ ve taʿatlerün ḳanı (10) bunca
peyġamber öñinde ġazalarıñ didi ʿabdulvehhâb çün bu sözleri (11) işitdi bögürdi
deñiz kenarına geldi ġusl eyledi geldi yine seyyidiñ öñünde (12) imân getürdi ol
aḳ ḳuş yine geldi ağzına girdi imân-ı nûr (13) ağzında berk urdı ol ṣûret ağardı
seyyid eyitdi imdi sen
248 b
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(1) malaṭyaya varasın oġlanlarum isteyü giderüm didi uşda ʿabdulvehhâb (2)
ḳademinde baş ḳodı ʿazm malaṭya ḳıldı seyyid daḫı oġlanların (3) isteyü bir
ṭarafa vardı her şehre kim varırdı beginüñ ḳızın gitmiş (4) bulurdı bir gün ṭafa
geldi gördi kim bir bölük ḳoyun yürür seyyid geldi (5) çobana ṣordı kim bu ḳoyun
kimüñdür çoban eydür ne ṣorursın (6) yürü git didi nâgâh bir ḳız çıḳageldi eydür
ey baṭṭal oġlanlarıñ (7) ben aldım eger beni alursañ oġlanlaruñ getüreyin didi
seyyid naʿra urdı (8) ḳızın ʿaḳlı gitdi seyyid tiz başın kesdi baş yoluna gitdi
seyyid başıñ (9) ardınca gitdi ol baş geldi bir ḳapuya düşdi seyyid daḫı (10)
ardınca indi gördi kim bir delük içerü girdi gördi kim bir saray (11) içinde bir taḥt
üstünde bir ḳız oġlan oturmış başda (12) bir levh aṣılmış ṭurır seyyid ḥażret levh
oḳudı bir ḳapu buldı (13) ol ḳapu açdı gördi kim bir baġ ortasında bir gürz var
ṭaġa
249 a
(1) beñzer seyyidi gördi div ḥamle ḳıldı seyyid daḫı tiġ-ı ḍaḥḥaḳı çekdi (2)
ṭurduġı yirden ṣıçradı şöyle çaldı kim ḥıyar gibi ortasından iki pâre (3) eyledi
andan saraya girdi gördi kim ḳırḳ ḳızlar feryâd eylediler kim niye (4) geldüñ
ṣaġdan ve ṣoldan korḳmayup didiler seyyid ḥażret diviñ (5) öldügin ḳızlara
diyüvirdi hem kendüyi bildirdi hep birbirden (6) bu ḳızlar seyyidüñ ayaġına
döküldiler müselmân oldılar ṭaşra çıḳdılar (7) nâgâh bir âvâz geldi kim ey baṭṭal
oġlanlaruñ kûh-ı ḳafda gûzendeʾ (8) câżûnuñ oġlı ḳatında esirdir bunda avunma
diyü seyyid ḥażret (9) daḫı âvâzı işitdi eydür inşaʿallâh taʿâla ʿazm kûh-ı ḳaf
(10) ḳılam evet şimdi ki demde müselmânları ḳoyup gitmek olmaz didi ol (11)
ḳızları oldı aldı ḳapudan ṭaşra çıḳardı her birin maḳamlar maḳamına (12)
gönderdi aralarından bir ḳız eydür ben ḳayṣer-i rûmın ḳızıyam ʿabdulvehhâbıñ
(13) ʿavradıyam didi seyyid atın yelesine alup ʿazm malaṭya ḳıldı revâne oldılar
249 b
(1) ez-in cânib bu ṭarafdan ḳayṣer leşker çeküp malaṭyanın üzerine çıḳdı (2) bu
yaña seyyidlere ḫaber oldı emir ʿömer ḫalifeye peyk gönderdi hikâyeti bildirdi
ḫalife daḫı (3) nâmeler perâkende ḳıldı otuz biñ er cemʿ eyledi ve altı biñ daḫı
(4) piyâde devşirdi seyyidiñ öldügine çoḳ aġladı ve daḫı ḫalife ḳatında iki
pehlûvân (5) var idi birinin adı ḥamid ve biriniñ adı ḳalâḥ bunları ḫalife
muḳaddem ḳıldı (6) ʿazm malaṭya ḳıldılar bunlar gelmede ez-in cânib bu yaña
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malaṭya serverleri ḫażır olup (7) bindiler yetmiş mil şehirden ṭaşra çıḳdılar bu
yaña kâfir leşkeri ḳarşıladılar nâgâh (8) toz belürdi ḳayṣeriñ leşkeri irişdi
ʿaḳabince esâtûr ḳayṣer çıḳageldi öñine (9) iki yüz yedek yedilürdi ve hem yedi
sultan bilesince ḥıżmatına gelmişlerdi iki leşker (10) biri birine sâf baġladılar
ṭurdılar aḫşam yetişdi ḳondılar bu ṭarafdan ḳaravullar (11) bindiler iki leşker
beklediler çünkim ṣabaḥ oldı iki ṭarafdan (12) kös-i ḥarbi dögüldi iki leşker süvâr
oldılar birbirine ḳarşu ṣâf baġladılar (13) münaẓır oldılar gözetdiler ḳanḳı
mübârız bugün meydâna girüp erlik göstere
250 a
(1) bu esnada rûm ṭarafından bir toz belürdi yel ṭoza doḳundı iki pâre (2) eyledi
toz içinden bir saru ʿalem çıḳageldi dibinde ol server-i ġaziyân (3) ve maḥbûb-ı
ʿâşıḳan ve maṭlûb-ı ? seyyid baṭṭal ġazi ol merd-i cihân raḥmetu’llah-ı ʿaleyh (4)
raḥmetü’ssaʿabe ʿaşḳara süvâr olmış sâm-süvâr gürzi omzunda ʿabdulvehhâbıñ
(5) ʿavrat yanında hemândem bunlar ıraḳdan gördiler ġarbu ḳopardılar eyitdiler
(6) ol bizüm serverimiz seyyid baṭṭal uş geldi diyüp şaḍlıḳlar idüp (7) ḳarşu
vardılar dükkelisi piyâde olup başın yire ḳoyup görişdiler (8) ve biraz aġlaşdılar
yaʿdzân şaḍlıḳlar itdiler çünkim çünkim esâtûr ḳayṣer seyyid ḥażretin (9) gördi
serâseme oldı12 eyitdi ey diriġa neçe ideyin be ʿayyâr yine geldi dirken (10) bir
kişi ḳayṣere ḫaber virdi kim baṭṭal ḳızın getürdi ʿabdulvehhâb yine müselmân
(11) oldı ve hem ḳızın daḫı müselmân oldı İstanbul içinde ne ḳadar (12) yarar
nesne varsa depredi devşirdi ben atama giderin didi baṭṭal (13) birle uşda bunda
geldi dir ḫaber virdi ḳayṣer bu ḫaberi işitdi âh eyledi içine od
250 b
(1) düşdi bu derdiyle ḳaldı ez-in cânib bu yaña malaṭya serverleri (2) ḥażır olup
seyyid ḥażret daḫı kendüsi sergüzeştin yârenlere ṣoyladı (3) dükkelisi duʿalar
ve ṡenâlar ḳıldılar emir ʿömer eyitdi ḫalifeye daḫı nâme (4) viridük ol daḫı gele
gerekdir didi seyyid ḥażret anladın nâme yazdı (5) kendü vaṣf-ı ḥâlın ʿilam
eyledi ḫalifeye bildirdi eyitdi hiç ḳayd itmeñ (6) siz ḳadem zaḥmede ḳılup gelmeñ
lâzım deġil hemân bize himmet yoldaşı (7) eylesünler inşaʿallâh ḥaḳḳından
gelem diyüp gönderdi çünkim nâme ḫalifeye (8) yetişdi ʿaẓim şaḍ oldılar
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sevindiler şaḍlıḳlar ḳıldılar kim vaṣfa gelmez (9) ez-in cânib bu yaña esâtûr
melûl perişân oldı eyitdi diriġa (10) neçe ideyin bu baṭṭal elinden cigerüm hûn
oldı târiyûn oda yaḳdı (11) olmadı çâh-ı cehenneme bıraḳdılar nesne olmadı ve
ʿuḳba zehir virdi ḥalaṣ (12) oldı ve falıḳraṭ oda yaḳdı girü dirildi didi yağlığın (13)
yüzine ṭutdı hây hây aġladı ol melʿûn kendüyi cigerin
251 a
(1) ṭaġladı bir veziri vardı mürted idi yusuf maḥaḥ oğlanlarından (2) idi adı
ḫanṭıla idi yirinden ṭurıgeldi şâhâ ġuṣṣa (3) itme bir baṭṭalıñ başın alayım senüñ
ḥıżmatına getüreyin didi esâtûr ḳayṣer daḫı (4) eyitdi eger sen bu işi idicek
olursañ memleketüñ yarusı senüñ (5) olsun didi ḥanṭıla melʿûn hemân bundan
ṭurugeldi câme mübeddel (6) ḳıldı seyyid ḥażretiñ ḳasdına revâne oldı ez-in
cânib bu ṭarafdan (7) yüz biñ eriyle ḥamid hâşim ḫalifeden geldiler emir ʿömer
bunlara ḳonuḳluḳ (8) eyledi ol gice hâşim ḳaravula çıḳdı bu yaña ḳayṣer leşkerin
neḳaṭur (9) binmiş didi ḥanṭıla melʿûn yol bulup seyyidiñ bârgâhına geldi bir
yirde (10) oturdı bir elmas ḥançer ḥażır eyledi seyyid ṭaşra çıḳacak ura ṣankim
(11) uyḳu vaḳt oldı seyyid diledi kim ṭaşra çıḳa ol melʿûn bir ḳarañu yirde (12)
ṭurdı seyyid geldi kim geçe gözi ol lâfire ṭuş oldı melʿûn ḥanṭıla dir (13) dir ditredi
elinden ḥançer düşdi kendünin öni uçdı seyyid ḥażret
251 b
(1) anı gördi ḥançerin elinden aldı seni bunda kim gönderdi diyü suʿâl (2) eyledi
ṭoġrusın eydürdi ol melʿûna bend eyledi irte (3) ḥaḳḳından gelem didi ez-in
cânib bu yaña hâşim ḳaravulda ilen ḳanatûra (4) berâber geldi bir ḳılıç ile çaldı
kim ḳalem gibi iki şâk eyledi otuz kâfir (5) idi ṣındı ḳayṣeriñ üzerine bıraḳdı ol
ʿaẓamet leşker ġafil (6) iken beleñleyü ṭurdı geldiler ol gice urdılar irteye degin
biri birin ḳırdılar (7) yigirmi biñ kâfir ḳılıçdan geçdi subḥ vaḳtin oldı iki ṭarafdan
bindiler (8) ṣâflar baġladılar ṭurdılar seyyid buyurdı meydân ortasında ḥanṭılaʿı
(9) ber-dâr eylediler ḳayṣer anı görüp zârılıḳ ḳıldı aġladı bu yaña (10) ḫürmeng
kim ḳayṣeriñ ḳızıdır sürdi seyyid ḳatına geldi eydür destûr (11) viriñ atama
birḳaç cevâbım vardır bir kâġıd yazınca işbu benüm ḥikâyetimi (12) ve sizin nice
ḫalas eyledügünizi hep ʿilam ideyin ola kim ol daḫı (13) ṭoġrı yola gele didi
seyyid daḫı destûr virdi ḳız daḫı kendü
252 a
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(1) vaḳıʿasın tefsir ḳıldı ve bünyâd itdi kim din-i muḥammed yeğdir bu kişi her ne
(2) iderse ol din berâḳatında ider imdi gel sen daḫı müselmân (3) ol yaḫud
ḫarâma muṭiʿ ol bu kişiyle barış yoḳsa helâk olursun (4) ʿaḳlıñ başına cemʿ eyle
yoḳ yire helaḳ olma didi bir esir buldılar (5) nâmeʿi eline virdiler ḳayṣer ḳatına
geldi çünkim ḳayṣer nâmeʿi oḳudı pâre pâre (6) eyledi yemlihâ dirlerdi bir kâfir
vardı güreşçilerden idi meydâna (7) girdi sünîlerden muḥsin girdi birbirine
muḳabil oldılar bir ḍarbıla (8) yıḳdı helâk eyledi gürken dirlerdi bir mürted vardı
muḥsine (9) berâber geldi muḥsin eydür ey kâfir ol vardıñ diniñ terk idüp kâfir
(10) olduñ tiz yine müselmân ol yoḳsa sen bilürsin diyüp biri biriyle (11) ḥamle
ḳıldılar aḫır muḥsin bir ḳılıç urdı laʿin iki pâre oldı bir daḫı (12) girdi anı daḫı
öldürdi naṭrûn dirlerdi bir kâfir vardı ġayet (13) gürbüz idi ol girdi bir ḍarb-ıla
muḥsini yıḳdı hemândem seyyid bir raʿdvâr naʿra
252 b
(1) urdı naṭura13 muḳabil oldı naṭur eydür ey baṭṭal buğday (2) biti imişsin ḳande
idüñ değirmen ṭaşı altına ḳorlar sen girü çıḳarsın (3) uş gör ki saña bugün niler
iderüm didi ve ḳılıç ḥavâle ḳıldı seyyid menʿ (4) eyledi nöbet seyyide degdi
ʿaşḳarı ḳaṣıvirdi seyyid naṭurı ḳuşa (5) ġından ṭutdı getürdi yire urdı indi baġladı
kenâra (6) getürdi tiz buyurdı bir aġaç dikdiler naṭur aṣdılar dirile derisin (7)
çıḳardılar çaġırdı çaġırdı cân cehenneme ıṣmarladı derisine ot ṭoldır (8) dılar
aṣaḳodılar küffâr leşkeri olanı görüp üstlerine (9) heybet oturdı ayruḳ kimse
meydâna giremedi esâtûr (10) buyurdı leşker bir uğrudan ḥamle ḳıldılar sünîler
her biri bir ejdehâ (11) olup kâfir ḳanın seyl gibi aḳıtdılar ol gün gice degin (12)
ceng oldı vardıḳça ceng germ oldı müselmânlar azacıḳ (13) idi ḫayli buñaldılar
Nâgâh ṣubh vaḳtı oluncaḳ baġdâd yolundan toz ḳopdı
253 a
(1)ḫalife yüz biñ erle çıḳageldi kendülerin kâfir leşkerine urdılar (2) seyyid ḥażret
çünkim gördi ḫalife geldi ġayret eyledi ḳayṣeriñ (3) sancağına sürdi nice kim oḳ
attılar ṣavaş idegördiler çâre (4) olmadı hemândem irüp ḳayṣeriñ taḥtına süñü
urdı esâtûr (5) taḥtından aşaġa indi tiz yedek çekivirdiler bindi ḳaçdı baṭṭal (6)
irişdi ʿalemi aḳdardı kâfir ṣındılar ḳaçdılar süniler ardınca ḳovdılar (7) esir idüp
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getürdiler ḫalife ḳatına dükkeli cemʿ oldılar seyyid gelmedi (8) üç gün istediler
ez-in cânib bu ṭarafdan ḳayṣer üç gün (9) ḳaçdı tenhâ bir çeşmeye yetişdi bir
deyr vardı meğer seyyid ḥażret (10) ḳayṣeri ḳova ol deyre getürdi ol arada
kendüyi ruhbân şekline (11) ḳoydı ḳayṣeriñ öñine geldi duʿalar eyledi eyitdi şâhâ
kerem (12) eyle deyre varalum bir dem asayiş alıñ ve hem bizüm şarâbumuz
ġayet (13) laṭifdir birḳaç ḳadeh nûş idüñ didi esâtûr naẓar eyledi
253 b
(1) gördi kim baṭṭaldır diledi kim ḳaça seyyid ḥażret atından ṭutdı (2) elin
ḳafasından baġladı ve ʿazm ḫalife ḳıldı bu yaña seyyid için müselmânlar (3)
perişân oldılar nâgâh seyyid çıḳageldi ṭoġrı ḫalifeye geldi (4) ḫalife seyyidi görüp
şaḍ oldı iki gözlerinden öpdi seyyid buyurdı (5) siyâset areste ḳıldılar heybetle
cellâdlar ḥażır ṭurdılar ḳayṣeri getür (6) diler seyyid baş ḳaldırdı eydür yâ ḳayṣer
gel müselmân ol aḫır (7) ḳızuñ ḥikâyetiñ işitdüñ şol işler kim ben işledim kendü
göz (8) üñle gördüñ dükkelisin muḥammed muṣṭafanın sallallâhu ʿaleyhi
vessellem (9) nûr-ı berakâtındadır imdi gel müselmân ol seni girü maḳamıña
(10) göndereyin didi ḳayṣer eydür ey pehlûvân her ne kim söylersen (11) sen
rast söylersin amma ben müselmân olıncaḳ millet benden (12) yüz döndürürler
ʿaṣi olurlar benüm dirligüm olmaz didi (13) seyyid eyitdi her kim seniñ emrüñe
muṭiʿ olmazsa baña bildir ben
254 a
(1) anuñ ḥaḳḳından gelürüm didi esâtûr eydür ḳavl daḫı idelüm (2) eger oġlum
tekfûrı getürürseñ ayruḳ hüccet itdim müselmân (3) olam didi seyyid eyitdi dest-i
ḫaṭ vir eger müselmân olmazsan (4) ben daḫı amân virir miyim seni öldürürüm
didi ḳavl muḥkem eyledi (5) hemândem ḳayṣerin elin çözdi ḥilʿatlar geyürdi on
biñ (6) esir vardı ażâd ḳıldı ḳayṣer ıṣmarladı sancaḳ getürdi (7) uşda ḫalife de
ʿazm baġdâd ḳıldı seyyid ve emir ʿömer ve baḳı (8) yârenler daḫı ʿazm malaṭya
ḳıldı her biri kendü maḳamlarında (9) ḳarar ḳıldılar işbu ḳıṣṣa-i ʿacayib ve
ġarayib byracıḳda (10) ṭamam oldı her kim ki muḥammedîdir ʿalḳla ʿâşıḳâne
ṣıdḳla ṣadıḳâne (11) ṣalavât virelüm muḥammed muṣṭafanıñ pâk ruḥuna (12)
meclis-i çehârım hikâyet-i deften kûh-ı ḳaf seyrân baṭṭal-ı seyyid (13) ger
seversin ʿaşḳla peygamberi vir ṣalavât muʿsibetden ol beri
254 b

368

(1) bir ġazâvat eydüm ben de saña seyyidi şerh ideyüm ögüd saña (2) neçe
kûh-ı ḳafa vardı dinlegil neçe ḳırdı bunları añlagil (3) yetmiş iki biñ milleti
kendüzine neçe uydurır girerler sözine (4) bunca dürlü maʿcerâtlar iderse
buluşup ḫıżırla bunca giderse (5) ḳamusı şerḥ ideyim saña bire vir ṣalavây
seyyid-i peyġambere (6) râviyân-ı aḫbâr ve nâḳılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki
işbu kitâbın râvisidir (7) şöyle rivâyet ḳılup eydür ki günlerde bir gün seyyid
baṭṭal ġazi (8) eyitdi himmetiniz benüm ile bile olsun ben kûh-ı ḳafa giderim (9)
didi oğlanlarım isteyü ve hem ḳayṣeriñ oġlı tekfûrı bile ümiddir (10) inşaʿallâhu
taʿâla ve taḳdir iş muradıma ola yine gelem didi serverler (11) dükkelisi seyyide
duʿalar ḳıldılar seyyid ḥażret bunlaruñla vedaʿ (12) laşup ʿazm rûm ḳıldı bir nice
günden soñra ḳayṣere yetişdi esâtûr (13) ḳayṣer seyyidi görüp ikrâm eyledi ve
ʿizzetler idüp yoldaş
255 a
(1) alup bile gitdi günlerde bir gün anda ḳalʿa-yı sinbaṭa irdiler (2) deñiz kenârı
idi bir iki gün anda ṭurdılar baʾdezân seyyid eyitdi (3) yâ esâtûr bize bir üstâd-ı
mellâh gerekdür benüm-ile yoldaş olup (4) kûh-ı ḳafa ilede ḳayṣeriñ bir üstâd
gemicisi vardı adı ḳanṭardı (5) anı çaġırdı istimâlet virdi iki yıllıḳ nafaḳa düzdi
seyyid ḥażret (6) ve gemici ḳayṣer birle vedaʿlaşup gemiye bindi tevekkülin ʿali
allâh ḳılup (7) revâne oldılar râviler şöyle rivâyet ḳılurlar seyyid baṭṭal ġazi (8)
her ḳande kim bir żerre görirdi gemiyi aña sürerdi oġlanlarından (9) ḫaber
ṣorardı neçe kim isterdi çâre idemezdi tamâmet (10) bununla yürürdi bir gün bir
taġ göründi gemiyi taġa sürdiler (11) çünkim ol kenara yetdiler seyyid ṭaşra çıḳdı
gördi kim bir çeşme (12) ʿabdest alup namâz ḳıldılar ol gice anda ḳaldılar şol
ḳarañuluḳ (13) olıncaḳ ḳarşudan bir od şuʿlesi peydâ oldı seyyid yoldaşlar
255 b
(1) ına eyitdi tiz siz gemiye giriñ ben varayın şol od nedir göreyin (2) didi revâne
oldı yaḳın geldi gördi kim bir maġarada bir şuʿle (3) andan gelüp ilerü geldi gördi
kim bir maġarada ḳırḳ ʿifrit (4) zengi oturır şarâb içerler serḫoş olmışlar
ortalarında ulusı (5) yârenlerine eydür hiç bilür misin kim ben niçün geldim
eyitdiler buyruñ (6) zengi eydür şu taġın ardında bir şehr vardır adına seylân (7)
dirler bir pâdşâhı vardır adına ʿasced dirler bir ḳızı vardır (8) adına hûmâ-yı dilefrûz dirler neçe yıldır kim ʿâşıḳıyım ben bunda andan (9) ötüri ḳıldım didi ol
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oturanlar her biri birer daʿva ḳıldılar (10) varalum getürelüm didiler ol zengi
eyitdi ol iş benümdir (11) siz oturın didi uş ben geldim diyüp ṭurdı yürüyüvirdi
(12) bir zamandan soñra yine geldi ayuñ on dördüne beñzer bir ḳız ḳoltuġuna
(13) almış geldi yanına oturdı ḳodı bir ḳadeh şarâb viridi
256 a
(1) almadı ol ʿifrit bunları görüp kendüden gitdi ol melʿûn (2) ol dem duḫter nâr
sineye el arḳasıyla ağzına urdı ḳızuñ aġzı ve burnı ḳanadı (3) tiz iki elin baġladı
yanında ḳodı yatdı ol begler yine içmege başladı (4) çünkim içdi mest oldı
düşdiler yatdılar seyyid ḥażret bunları ṭaşradan (5) diñledi gördi kim bunlar
yatdılar seyyid içerü girdi ḥançeri eline aldı ḳırḳınuñ (6) daḫı başını kesdi ḳızın
daḫı elünüñ bendin çözdi ḳız seyyidiñ (7) ayaġına düşdi eyitdi kimsin kim geldin
beni bunlarıñ elinden aldıñ (8) âzâde eyledüñ didi seyyid eyitdi gel hele yol
göster seni maḳamıña (9) iletem andan soñra beni bilesin didi ḳız kılaġuz oldı
seyyid birle (10) yola girdiler ol ṭaġı aşdılar seylâna yetişdiler seyyid burca
kemend (11) atdı yuḳaru çıḳdı ḳızı daḫı aldı sarayına iletdi ravzından (12) içerü
ḳodı kendüsi revâne oldı şehirden ṭaşra geldi bir çeşmede (13) abdest aldı
namâz ḳıldı uyḫusı geldi yatdı uyudı nâgâh uyandı
256 b
(1) gözin açdı gördi ḳırḳ dervişler ḥırḳa pûşlar seyyidi ortaya (2) almışlar ṭururlar
dükkeli dervişler seyyide selâm virdiler ḫıżmat (3) eylediler ṣafâ geldiñ pir-i
islam-ı din ve ey sulṭan-ı rûy-ı (4) zemin didiler seyyid eyitdi ey dervişler ben
kimim eyitdiler sen seyyid baṭṭal (5) ġazisin biz bu şehrüñ dervişleriyüz bu gice
resullullah sallallâhu ʿaleyhi (6) vessellemi düşümizde gördik bize bu maḳamı
ṣalıḳ virdi eyitdi (7) baṭṭal yarın anda varıp yatsa gerek diyü bizi size gönderdi tiz
bunda (8) resullullahıñ işâretiyle geldik tur imdi seni kendü maḳa (9) mımıza
iletelüm didiler seyyid ḥażret ṭurıgeldi bunlar gele ṣoḥbet eylediler (10) andan
soñra seyyid eyitdi yârenler benüm deñiz kenârında yârenlerüm (11) vardır
şimdi anlar baña muntaẓırlardır didi bu dervişler (12) eyitdiler resulullâh şöyle
buyurmışdır kim ḳırḳ gün bunda bizimle (13) bile olasın didiler seyyid eyitdi imdi
ben bunlara bir ḫıżmat göstereyin
257 a
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(1) didi çıḳardı bâzûbendinden bir güher bunlara virdi aluñ (2) güheri ḳarşu
geldiler oturdılar diler kim ṣatalar nâgâh iki (3) ḫâdim gelüp seyyidiñ öñünde
duʿalar eylediler eyitdiler ey pahlûvân (4) ḳandesiz bir haftadır sizi isterüz kerem
eyleñ sizi hümâyûn (5) dil-efrûz oḳur didiler seyyid ḥażret eyitdi falân dervişler
(6) ḳatında oluruz eger beni isterseñüz anda gelün didi çünkim (7) bunlar
seyyidiñ maḳamın bildiler geldiler dil-efrûza ḫaber virdiler ol dem (8) hûmâ-yı dilefrûz buyurdı ulu ḳonuḳluḳ ideler ḳırḳ dervişin (9) ve seyyidin ḳatına geldiler
seyyidi ḳarşulayup çoḳ özürler diledi ikrâmlar (10) ḳıldı sedire geçüp oturdılar
ḳırḳ ḳaz pişürüp (11) birer güher ḳoymışlar bir dervişin önüne getürüp ḳodılar
bunlar (12) siziñ mâluñuz olsun odañuza götürüñ didi ondan (13) soñra yidiler
içdiler yine ḳız gelüp seyyidiñ ayaġına düşdi elin öpdi
257 b
(1) biñ ḳızıl altun önüne ḳodı çoḳ özürler diledi yine (2) maḳamına gönderdi
ondan soñra geldiler ol dervişler ḳazları (3) pârelediler kim yiyeler gördiler kim
her birinde bir güher var sevindiler (4) seyyid daḫı ol biñ altunı dervişlerin önüne
ḳodı (5) aluñ ḫarcayuñ didi dervişler seyyide duʿa idüp aldılar (6) bir gün bu
dervişlerden birisi ol ḳazdan çıḳan güheri (7) bâzara getürdi kim saṭalar ṣarraf
güheri gördi eydür bir dem (8) sen bunda oturasın varayın evden altun getüreyin
didi (9) sürdi pâdşâhın ḳatına geldi ḥikâyetin bildirdi ʿasced (10) ḳaḳdı tiz
buyurdı kim ol dervişi alup pâdşâhıñ ḳatına (11) getürdiler ʿasced eydür hây
derviş bu güheri ḳande bulduñ (12) derviş eyitdi bizim ulumız vardır baña ol virdi
ḥlkâyetin (13) anda ṭuyıñ didi tiz adam ṣalup geldiler ve baḳı dervişleri
258 a
(1) ṭutdılar pâdşâhıñ ḳatına getürdiler ʿasced ṣordı kim seyyide (2) bu güheri
ḳande bulduñ ḳanden uġruladıñ didi seyyid eyitdi (3) hây ben uğru degülem
hâşâ ben nesl-i muḥammed muṣṭafa sallallâhu ʿaleyhi (4) vessellemim ʿömrim
içinde dünyâda olan güher benüm ḳatımda bir puş ḳadarı (5) yoḳdır didi tiz
ʿasced şehr bezirgânların cemʿ eyledi hiç bu kişi (6) bilür misiz didi ortalarından
biri naẓar eyledi eyitdi senüñ (7) devletin bunı bunda getürdi bunuñ uġruluġu ve
fitnesi (8) ʿâlemde meşhûrdır benüm adım ṣaṭḥadır ʿuḳba ḳażının ḳarındaşıyım
(9) ḳanlumdır ḳarındaşımı öldürdi evet seniñ devletiñ (10) bunı ayaġına getürdi
niye durursın tiz emreyle öldürsümler didi ʿascediñ (11) cânına od düşdi işâret
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eyledi aldılar bunları ṭaşra iletdiler (12) ḳırḳ dâr aġacın dikdiler bu dervişlerin
ellerin baġladılar (13) nöbet seyyide değdi cellâd ilerü yürüdi kim seyyidi
baġlaya seyyid eli
258 b
(1) ardıyla şöyle urdı kim çenesi uvandı depesi üstüne muʿallaḳ (2) yıġıldı
ġalabe oldı bir şehmuṣ bâzubantla urdı seyyid döne (3) geldi ol ḥerife bir muşt
öyle urdı kim depesi üstüne muʿallaḳ (4) yıġıldı beyni burnundan geldi birbirin
üstüne ġuluv ḳıldılar seyyid ḥażret (5) bir demde yedi sekiz kişi depeledi
ḥümâyûnıñ ḫadimi anda yetişdi (6) geldi tiz ḳıza ḫaber virdi ḳız daḫı ata binüp ol
hengâ (7) meye geldi attan indi atdan indi gelüp seyyidiñ ḳadmetine baş ḳodı (8)
maʿzur ṭutun yâ pehlûvân sizi bilmediler tiz emreyledi ol ḳırḳ (9) dervişiñ ellerin
çözdiler ʿascede ḫaber getürüp ḳızına berâber (10) geldi hây saña noldı kim
bunuñ gibi işde buluñdın didi ḳız (11) bir dem sâkin ol ḫaber algil didi kendü
vaṣf-ı ḥâlin (12) atasına ʿilam eyledi bunlar uġrı degüldir ol güherlerin ben (13)
virdim didi ʿasced kendüyi devşirdi tiz adamlar gitdiler
259 a
(1) varup ol maġarada ḳırḳ zengi ölülerin buldılar her biri (2) bir tam gibi
şişmişler yaturlar gelüp ʿascede ḫaber virdiler cânına (3) od düşdi tiz piyâde oldı
geldi seyyidiñ ḳademinde baş (4) ḳodı ol ḳırḳ dervişler birle seyyidi alup
sarayına getürdi (5) girü taḥta geçüp ḳonuḳluḳlar eyledi seyyid kendü ḥâli ve bu
vilâyete (6) ne içün geldügin şerḥ eyledi uşda ʿasced daḫı ḳızı seyyide (7) virdi
bir nice gün virdi bir nice gün ṭoylar ve düğünler eylediler seyyid geitmege
yaraḳ (8) eyledi bundan revâne oldılar seyyid hemândem bir zevraḳa bindi (9)
bir pir eyitdi ḫuḍavende siz gemide ṭuruñ ben varayın göreyin (10) bu ne yirdir
didi gemiden ṭaşra çıḳdı gitdi bir ḳalʿaya çıḳa (11) geldi çünkim yaḳın geldi gördi
kim ḳapusında üç zengi otururlar (12) birbirine ḳarşu geldi eyitdi kimsin pir eyitdi
ol bir kişi gice (13) cihânı ʿayyarlıġa ṭutdı uş seylâna geldi ʿascediñ ḳızın
259 b
(1) aldı didi bunlar eyitdiler bizüm ḳırḳ serverimüz vardı (2) içinde ulumuz
ʿascedin ḳızın severdi ol bu gitdi hiç andan (3) ḫaber bilür misin didi ṣaṭḥa
melʿûn eyitdi kim ol ḳırḳ zengi (4) maġarada olurlardı seylân yanında siziñ
serverüñüzün (5) ve zengilerin başların kesdi benüm daḫı ḳarındaşım öldürdi
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(6) ḳanlumdır ben daḫı fırṣat isterim uşta imdi deñiz kenârında (7) getürdim eger
ġayretüñüz varsa siz gizlenüñ ben anı bunda bir bile (8) getüreyin şöyle kim
yatup uyucaḳ gelesiz başın kesesiz didi anlaruñla (9) şöyle ḳavl itdi kendü sürdi
seyyid ḳatına geldi eyitdi ḫuḍa (10) vende birâz ilerüde bir ḳalʿa gördim ḳorḳdım
ilerü varmaġa (11) didi seyyid eyitdi ben varayın diyüp birâz aşaġa yuḳaru (12)
gezdiler kimse yoḳ zengiler seyyidiñ gemisin alup gizlediler seyyid gelüp (13)
ṣaṭḥaya eydür ey pir ḳanı zevraḳlar ṣaṭḥa eydür birḳaç kişiler
260 a
(1) geldiler baña ḳaṣd itdiler ḳodım ḳaçdım zevraḳı alup gitdiler (2) didi seyyid
melûl olup uyḳusı geldi yatdı uyudı ṣaṭḥa melʿûn (3) ṭurugeldi zengilere ḫaber
virdi ḳılıçlar çeküp seyyidiñ üstüne (4) yüridiler seyyid düş gördi kim muḥammed
muṣṭafa ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem (5) gelür eydür ey cigergûşem ṭur yuḳaru
saña ḳaṣd itdiler didi (6) seyyid raʿdvâr naʿra çıḳardı ṭurugeldi ol üç zengileriñ
(7) heybetinden ʿaḳılları gitdi ellerinden ḳılıçları düşdi (8) seyyid bunlarıñ üçün
daḫı depeledi döndi ṣaṭḥaya eydür (9) yâ pir işbunları gördün niçüñ ḫaber
itmediñ didi bunlar (10) bu sözde iken deñiz içinden bir ṣanduḳ çıḳageldi gâh
çıḳar (11) gâh batar seyyid zevraḳa bindi ḳarşuladı deryâ kenârına (12) çıḳardı
ḳapaġın açdı getürdi gördi kim bir ḫûb ṣûretlü yigitdir mülükâne ṭonlar geyer (13)
tiz yüzüne ṣu sepdi ʿaḳlı başına geldi ṭurdı oturdı seyyid buña ḫaber ṣordı kim
ne kişisin
260 b
(1) ḥâliñ nedir didi ol civân eyitdi ben şehr-i ʿunṣurdanım atam (2) adı sercâsdır
hem gûyende-i muḥammedüʾr resullullahım didi atamıñ oġlı (3) ve ḳızı olmamış
neçe neçe ḳurbanlar ve ṣadaḳalar virir imiş bu kez atam (4) ḥamile olur beni
vücuda getürir bir işkenbe gibi baş ayaḳ (5) belürsiz ama iki delük birinden
nefes gelür birinden çürük gelür (6) hekimân ve cerrehân cemʿ oldılar hiçbirisi
rażı olmaz kim (7) işkenbeyi yaralar bir ay ṣaḳlarlar bir gün atam şikârda iken
dört (8) derviş gelür birisi musevî ve birisi ʿisavi ve birisi dâvûdî ve birisi (9)
muḥammedî bunları saraya14 getürir ḳondırır yedürir içürir ve bunlara (10) ṣorar
kim ḳanḳı din yügrekdir her biri kendü dininden ögerler babam (11) bunlara
eydür her birüñüz duʿa eyleñ benüm oġlancuġum ḫalaṣ (12) bulsın her
14
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ḳanḳıñuzıñ duʿasından ḫalaṣ bulursa ben daḫı anıñ (13) dinine gireyin didi
dervişlerin üçi bile duʿa itdiler çâre olmadı
261 a
(1) ʿaḳıbet muḥammedî derviş üç gün oruç ṭutar namâz ḳılur (2) duʿa ider ol
işkenbe yarılur ben ṭaşra çıḳarım atam görir beni (3) sevinür imân getürir ve ili
vilâyetiyle müselmân olur benüm adım muʿin (4) ḳorlar çünkim büyürüm atam
vefât ider ben taḥta geçdüm atamıñ (5) bir ḳarındaşı vardı yahûdi idi işitmiş kim
atam öldi sürdi baña ġazaya (6) geldi ġafil iken beni ṭutdı diledi kim öldüre anam
feryâd eyledi (7) ḳomadı vardılar vardılar bir ṣanduḳa ḳoydılar denize bıraḳdılar
bilmezim ki ḥâlim (8) noldı didi seyyidiñ ayaġına düşdi baş yire ḳodı seyyid bunı
(9) aldı gemiye ḳoydı revâne oldı ḳarşudan bir ṭaġ görindi muʿin (10) eydür şol
görünen iller bizimdir didi gemi aña sürdi şehr geldi ṣubḥ (11) namâzı ḳıldı bir
yüce yirden bülend âvâz ile ezân oḳudı ol şehirde (12) dört yüz müselmân vardı
hep seyyidiñ ḳatına geldiler birisi seyyidi bildi (13) dükkelisine bildirdi dükkelisi
seyyidiñ ayaġına düşdiler seyyid muʿiniñ
261 b
(1) ḥikâyetin bildirdi dükkelinüñ özi güyendi namâzı seyyid birle (2) ḳıldılar
seyyid ol cemaʿat alup şehre girdi ṭoġru âraste (3) geldiler ol kâfiriñ adı kûkül idi
ṣordı kim hây ne kişisin (4) seyyid eyitdi ḥalvet ol eydeyin didi tiz saray ḥalvet
ḳılına seyyid ḳatına oḳudı (5) eyitdi söyle ḫaberiñ işideyin seyyid eyitdi tiz
müselmân ol benüm baṭṭal (6) ġazi işitdügin var ola ve hem ol yigit ḳarındaşıñ
(7) oġlıdır niçün ṭutduñ denize atdıñ didi kûkül diledi kim (8) çağıra fi’lḥâl
boğazına el urdı berk ṭutdı boġdı (9) cân cehenneme ıṣmarladı seyyid ṭaşra
geldi bir yigiti eyitdi gel seni beg (10) oḳur iletüp anı daḫı öldürdi bir veziri vardı
içerü girdi (11) seyyid eyitdi tiz müselmân ol diyüp kûküli gösterdi bu daḫı
çaġırayın (12) istedi anı daḫı depeledi birbiri ardınca yetmiş kâfir depeledi (13)
ki kim dine daʿvet itdi gelmedi hep ḳırdı andan soñra kûküliñ
262 a
(1) başın eline aldı ṭaşra çıḳdı bir naʿra urdı kendüyi bildirdi (2) ol şehrin dört yüz
müselmânı ġazaya meşgûl oldılar seyyid çoḳ adamlar (3) ḳılıçdan geçürdi âmân
dilediler ol idi kim ʿasced on biñ

(4) kişiyle çıḳageldiler seyyidiñ ʿavrat dil-

efrûzıyla seyyidiñ fethine şâd (5) oldılar seyyid daḫı muʿniyi taḥta geçürdi ol
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vilâyetler (6) müselmân oldılar ez-in cânib seyyid yaraḳ idüp gemiye girdi
revâne (7) olup gitdiler ʿasced seyyide eyitdi ḫuḍavende nitekim bundan (8)
böyle gidesin ayruḳ biʿżżat adam yoḳdır yâvûz ḫaturlu yerler (9) den didi seyyid
eyitdi yâ ʿasced zaḥmet sanur seniñ kerem eyle sen (10) dön ben allâh taʿâlaya
sıġınurum varsam gerekdir didi nâgâh (11) bir aḳ ṭaġ göründi üzerine çıḳmaḳ
istediler yolın bulamadılar (12) bir zevraḳa seyyid bindi ve bir zevraḳa ʿasced
bindiler revâne oldılar (13) ʿasced yol buldı geldi çerisi ṭaġa çıḳardı ḳondurdı
oturdılar
262 b
(1) od yaḳdılar ʿasced naẓar eyledi gördi kim birḳaç canavar geldiler (2) şol it
gibi uluşdılar ṭaġ ṭaş ṭolu âvâz oldı bir (3) şundan beş şundan elli yüz şundan
biñ şundan çıḳageldi (4) ʿasced bunları gördi âh eyledi tiz buyurdı çeri
yaraḳlandılar (5) ṭurdılar ez-in cânib seyyid ḥażret ol ṭaġa yol isterken (6) uyḳusı
geldi zevraḳdan ṭaşra çıḳdı bir yire yatdı (7) uyudı düşinde şâh-ı merdân emirü’l
müʿminin ʿali kerimullah-ı veccehe (8) gelür eydür ey pehlûvân bu sefer de çoḳ
ʿacayibler göreceksin (9) irte kim uyanasın ṣu yüzünden bir alma gele yi kim
dükkeli dilleri öğreneceksin (10) didi seyyid uyandı gördi ṣu yüzünde bir büyük
alma gelür (11) aldı ol ḳudret almasın yidi dükkeli diller seyyide maʿlum (12) oldı
hele seyyid daḫı bir yol buldı ṭaġa çıḳdı gördi kim (13) ʿasced dükkeli begler
kadide dönmişler ḳorḳularından ol
263 a
(1) itler daḫı durmayayın ġalaba iderler çünkim ʿasced seyyidi gördi (2) eyitdi ey
pehlûvân uşda hâ anlar ağzına düşdik didi seyyid eyitdi (3) siz ṭurıñ ben varayın
göreyin ki ne ḳavmdir diyüp ileri yürüdi (4) bunların dilince çaġırdı kim bizden ne
istersiz bunlar çünkim kendü dillerince (5) âvâz işitdiler çaġırdılar kimsiz bu
maḳama ademlerden hiç uğradığı (6) yoḳ idi didiler seyyid eyitdi beni
pâdşâhıñuz ḳatına iletüñ (7) kim benüm ḫaberim vardır didi meğer
pâdşâhlarının adına ḫarsân (8) dirlerdi anda ḫażır idi aldılar seyyide anın ḳatına
getürdiler (9) seyyid ol kelbe duʿa eyledi ḫıżmat eyledi ḫarsân eyitdi hây bu (10)
ademi bizüm dilimüzi ḳande ögrendiñ didi seyyid eyitdi ben daḫı (11) sizdenim
beni küçükden almışlar ademler içinde büyüdim bunlarıñ (12) dinine girdim didi
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ḫarsân eyitdi bu gelen pâdşâh kimdir seyyid eyitdi (13) ʿasceddir bunıñ iki oġlı
vardır ḳıl baraḳlar ḳatında esir oldı
263 b
(1) ama bir maḥbûbe ḳızı vardır saña virse gerekdir ol şarṭ-ıla (2) kim aña
yoldaşlıḳ idesin hem oğlanların ḫalâs idesin (3) didi ḫarsân çünkim ḳız ḫaberin
işitdi şaḍ oldı sevinmekden (4) derisine sığmaz oldı seksârlara buyurdı eyitdi
yaraġ ilen (5) varalum bunıñ oğlanların alıvirelüm didi ama ḳız ḫaberi (6)
ḫarsânı yaḳdı pes ḳırḳ seksâr virdi kim varın gelini getürin (7) didi bu yaña
seyyid ʿasced ḳatına geldi ḥâli bildirdi ḳızıñ (8) ḳarnıḳlarından birini ṭutdılar bu
gelenlere gösterdiler seksârlar (9) gelip ḫarsâna ḫaber virdiler sevindi ve kendin
yapdın bilmez andan ṭurdı (10) ʿasced ḳatına geldi seyyid ḳarşu vardı aldılar
ḫarsân bârgâhına (11) ḳondurdılar yedürüp içirdiler seyyidi ṭutdup ḳatına
getürdiler (12) ḫarsân mest oldı seyyid ḫarsânla gerdege geldi ḳalanına destûr
(13) virdi şol ḫalvet olıncaḳ seyyid ilerü yürüdi ḫarsânıñ
264 a
(1) boğazına yapışdı şehâdet kelimesin ʿarẓ eyledi laʿin feryâd (2) eyledi seyyid
boğazın ṭutdı kırḳ beş diyü ṭururken bazarlaşdılar seyyid (3) ḳanca ṭutdı ṣıḳdı
cân cehenneme ısmarladı tiz seyyid ḥażretleri (4) ḫarsânıñ derisin yüzdi kendü
eliyle ṭuzladı ṭabaḳlıḳ eyledi (5) irteye degin ḳurutdı çünkim ṣabaḥ oldı seksârlar
geldiler seyyid (6) ḫarsânıñ derisin giyüp ṭaşra çıḳdı bunlara gelüp yüz gösterdi
(7) dükkelisi yüz yire urdılar seyyid eyitdi bu ʿasced ḳızın baña virdi (8) bize daḫı
vâcibdir bunun oğlanların ḳıl baraḳlarsan ḫalâs (9) idevüz didi diñ imdi on gemi
on biñ er cemʿ eyleñ (10) varup bunuñ oğlanların ḳıl baraḳlardan ele getürelüm
evet (11) ben bunların ḳatında yiyüp içerüm siz varın bu didiklerim yaraḳ (12)
eylen didi tiz vardılar on gemi on bin er çaġırdılar (13) uşta andan gemiye binüp
revâne oldılar dem-be-dem seyyid ḫarsân derisin
264 b
(1) giyüp çıḳardı bunlara istimâlet eydürdi yine ʿasced ḳatına (2) gelür ḳırḳ
günden soñra ḳıl baraḳlara yetişdiler gemilerinden çıḳup (3) seyyid yine
seksârleri nevâḥat itdi istimâlet virdi ve ḳırḳ (4) yarar seksâr alup sürdi ḳıl
baraḳlara geldi pâdşâhıñ (5) adı ġunuḳ idi ḳarşu geldi seyyidi ḫarsân ṣandı
görüşdiler (6) eyitdi ey ḳarındaş nete oldı ḳadm-i raḥıbda ḳılup bunda geldi (7)
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ñüz didi seyyid eyitdi bu gelen pâdşâh-ı seylân adına ʿasced dirler (8) ulu
pâdşâhdır iki oġlı esir olmış kilimḳuşlar ḳatında (9) benüm ḳatıma geldi ḳızın
baña virdi bir ḳızı daḫı vardır kim ʿâlemi (10) eṭrafda naẓırı yoḳdır añı daḫı saña
virir ikümüz daḫı (11) el bir idelüm oġlanların ḫalâs idelüm didi ʿanuḳ15 (12)
sırıtdı bu sözi işüdüp şâḍ oldı seyyid ʿanuḳ aldı ʿasced (13) ḳatına getürdi tiz bir
çadıra ḳondurdı girü bir ḳaravaşı bezeyüp
265 a
(1) ʿanuḳa ʿarz eyledi seyyid ol gice bunıñ daḫı derisin çıḳardı ṭabaḳlıḳ (2)
eyleyüp irtesi derisin giyüp ṭaşra çıḳup begler geldiler duʿalar (3) eylediler
seyyid eyitdi begler diñ imdi on biñ er ve on gemi ḫażır (4) idüñ işte ʿasced daḫı
ḳızın baña virdi imdi ben bunda (5) ḳarındaşım ḫarsânla ṣoḥbet iderim tiz siz
yaraġ idün diyüp (6) bunları gönderdi uşda bunlar on gemi on biñ er ḫażır itdiler
(7) otuz gemi gördiler revâne oldılar kilimkuşlara yetişdiler ne (8) ḳıṣṣa dırâz
idelüm işbu nevʿile yetmiş iki ṭâʿife kendüye (9) musaḥḥar eyledi her gün bir
ṣuretle çıkardı bunlara istimâlet (10) ururdı bir gün bunlar bir cezireye irişdiler
ṣuları dükenmiş idi gemiden (11) ṭaşra çıḳdılar seyyid gördi kim bir murg-zâr
yeşilistân ağaçları çoḳ (12) şikârları bî-ḥad otları yeşil ve zaġfirân ve yeşil ve
fertaʿil anda (13) şikâr itdiler geyikler köykünde başın seyyid anları gördi şükr
265 b
(1) eyledi bir dem teferrüç eyledi bir bu yaña çıḳageldi gördi kim bir ḫûb (2)
ṣaḥra ortasında bir ulu aġaç budaḳları âsmâna irişmiş ol aġa (3) cın altında üç
ḳıpḳızıl altundan ve bir ḳubbesi aḳ gümüşden (4) ve bir ḳubbesi zümrüdden ve
bir ḳubbesi aḳ maʿcundan seyyid bunları gördi (5) ne ʿaceb ḳıldı sürdi aşaġa
indi gördi kim birçoḳ bıñar (6) âbdest aldı namâz ḳıldı seyyid hûb âvâzıyla ḳurân
oḳudı nâgâh (7) ol kubbeler açıldı içinden üç pir-i nuranî çıḳageldi seyyide
selâm (8) virdiler seyyid bunların selâmın aldı bunlar gelüp seyyidiñ yanında
otur (9) dılar ṣoḥbete meşgûl oldılar râviler şöyle rivâyet iderler ki (10) seyyid
ḥażret bunlarıñ yüzüne naẓar eyledi gördi kim yüzlerinden nûrlar (11) göge direk
direk olmış eyitdiler safâ geldin ey ṡülale-i resûlullâh ṣallallâhu (12) ʿaleyhi
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vessellem müştâk idük mübârek yüzün görmege elhamdülillah gördik (13)
didiler nâgâh heva yüzünden üç ḫunçe ıkageldi bunlarıñ önüne geldi
266 a
(1) yidiler yine duʿa itdiler bu ḫunçalar yine hevâ yüzüne gitdi seyyid bunlara (2)
suʿal eyledi bu ne maḳamdır ve ne yirdir didi bunlar eyitdiler (3) buña
ḥurremabâd dirler kûh-ı ḳâf etegidir żulḳarneyn bunda (4) zaḥmda olur biz daḫı
ẓahmda oluruz biz żulḳarneyn (5) yârenlerindenüz yüz biñ ev idük bunda olurdıḳ
bir gün (6) biriler gelüp cümlemizi ḳırdılar biz ḳaçdıḳ bir mağaraya girdik (7) bir
âvâz işitdik ṭaşra çıḳdıḳ didiler ṭaşra çıḳdıḳ bir bir (8) getürdiler işbu ḳubbelere
ḳoydılar bizim zamanımızdan tâ şimdiye degin (9) beş biñ yıldır biz bundayuz
bugün allâh taʿâlanıñ sevgili yâri (10) resulullâh ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem
düşümizde bize ḫaber virdi kim (11) oġlum seyyid baṭṭal ġazi gelür anıñ emrine
muṭiʿ munḳad (12) oluñ ki oğlanların isteyü gelür ve hem bu divi öldüre
oġlanların (13) alup yine göñül muradıyla dönecekdir aña diyesiz ki becid ola
eglenmeye
266 b
(1) kim bir kâfir peydâ oldı benüm dinüme ḳaṣd ider didiler kim (2) bâṭıl ide ṭoġrı
yolı arta seyyid bunlarıñ adların ṣordı biriniñ (3) adı kâmil idi biriniñ adı hâbil idi
ve biri eyitdi benüm (4) adım maʿildir didi seyyid bunlara oğlanlarından ḫaber
ṣordı bunlar (5) eyitdiler bu kûh-ı ḳâfıñ bir pâdşâhı vardır adına hilâl câżû (6)
dirler gûzendeʾ câżûnın öldügin işidüp size kin baġlayup (7) vardı oğlanlarınızı
ḳapdı bunda getürdi evet bilmeziz (8) nitdi didiler andan soñra seyyid ḥażret
bunları bunda ḳodı kendü (9) sürdi leşkere geldi her bir ṭaʿifeniñ pâdşâhı
ṣuretinde (10) çıkdı gözetdi istimâlet virdi kim ḥażır olun irte ceng (11) yaraġın
görüñ her kişi kim işbu ṭaġdan iner önünüze gire âmân (12) virmeñ depeleñ didi
her bir maḥluḳat kendü beglerin ṣanurdı (13) çünkim ṣabaḥ oldı ʿaẓamet leşker
saf baġlayup
267 a
(1) ṭurdılar seyyid ṭurdı pirlere geldi kim gördi dütünler ve gürüldiler (2) peydâ
oldı ḳaba ḳaplar ḳopdı ol pirler eyitdiler ḫûḍavende hilâl (3) sizüñ geldügüñüz
ṭuydı bu ġavġalar anundır didiler seyyid eyitdi (4) dilerim ki biriñüzi hilâle
gönderem oğlanlarım vire bunda (5) gidem ve vallâ virmezse ʿâlemi gözine ṭar
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iderim didi mâʿil eyitdi (6) ben varayın ḫûḍavende eger buyurırsañ evet bilürüm
kim ölürüm (7) ama başum ḳanġı ṭarafdan inerse siz daḫı ol ṭarafdan inesiz (8)
ve ol ṭarafa inün didi ol pirler anı öyle gördi biraz (9) aġlaşdılar mâʿil eyitdi yâ
seyyid cânum senin yoluña ḳurbân (10) olsun evet dilerim ki beni kendü elüñle
defn idesin ol (11) vaḳt kim seyyidü’l evvelin vel aḫırın munḳable’l ṣan ve yevmi’l
ömrü’ṣṣat (12) mucibina ve murtażi muḥammed muṣṭafa sallallâhu ʿaleyhi
vessellem birisine iresiz (13) benüm selâm degüresiz ḳıyâmet güninde bizi
şefaʿatdan unutmaya
267 b
(1) didi revâne oldı birazdan gördi kim pirin başı (2) yuvarlanu tekerlenü indi
seyyidiñ öñinde şehâdet kelimesin (3) getürdi seyyid ilerü vardı kendü elüyle
defn eyledi (4) başı indügi yirden ol leşkeri çıḳdı çünkim ṭaġın (5) üstüne çıḳdılar
ḳarañuluḳ gitdi rûşenlik oldı seyyid naẓar eyledi (6) gördi kim bir ṣaḥra ortasında
bir aḳ mermerden çatılmış şehr-i (7) muʿteber ucı âsmâna berâber olmış hilâl
câżû şehrüñ (8) öñinde ḳırḳ bin ʿifrit divler ile câzûlar bilesince (9) kendüsi taḥt
üstünde oturmış çünkim seyyid gördi ḳahḳaha (10) ile güldi çaġırdı kim ey baṭṭal
ben seni isterdüm iline (11) varsam gerek idi devletüm seni benüm ayaġıma
getürdi ölümün benüm (12) elimdedir didi seyyid seksârlara eyitdi ḳomañ uşda
düşmânı (13) bulduḳ didi seksârlar ḥamle itdiler ardınca ḳıl baraḳlar ḥamle
eyledi
268 a
(1) yürüyüp bu ṭaʿifeleriñ pâdşâhları ṣuretinde her birisine istimâlet (2) virdi
bunlar daḫı kendü beglerin ṣanup bir yirden cümlesi ḥamle (3) ḳıldılar divlerü
câzûları ḳarışdılar seyyid ʿasced ḳatına geldi gördi kim (4) ṭâḳati ṭâk olmış
seyyid eyitdi yâ ʿasced hiç ḳorḳma kim ḥaḳ taʿâla (5) nıñ ʿinâyeti bizümledir didi
ḥıżır peygamber duʿasın oḳudı (6) ol on biñ erin üzerine oḳudı eyitdi hiç
ṭurduġuñuz (7) yirde ḳımıdamañ deprenmen didi kendü özi cenge meşgûl (8)
oldı ḳatı ceng oldı ḳan gövdeʾi götürdi hilâl (9) buyurdı taḥtın getürdiler hevâya
çıḳardılar melʿûn hevâ (10) yüzünden teferrüc iderdi seyyid hilâl gördi hevâ
yüzüne (11) çıḳmış câżûluḳla meşgûl olmış ṭurırı seyyid allâ taʿâla ṣıgınup (12)
ḫıẓır peygamber duʿasın oḳudı bir oḳ eline alup atdı taḳdir-i ilâhî (13) ve ḳudret-i
rabbani urdı hilâlin taḥtından çıḳup ḳulaġın
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268 b
(1) yardı gitdi laʿin ḳaḳdı kim şöyle indi kim seyyidi ḳapa (2) ol dem seyyid
ḥażret allâh zikrin diline getürdi tig-ı ḍaḥḥaḳıla (3) şol ṣaġ omuzundan çaldı elin
yire düşürdi câżû şöyle (4) çaġırdı kim gökler veyirler ṣarṣıldı fi’llḥâl kendü elini
(5) ḳapdı ḳaçdı şehre düşdi div câżû leşkeri anı gördiler (6) münhezim oldılar
yüz ḳaçmaġa ṭutdılar seyyid yine yürüdi bu leşkerüñ (7) her birine istimâlet virdi
her biri kendü pâdşâhları sanup (8) gönülleri ârâm iderdi seyyid ol gice gezdi
her yire kim geldi gördi kim (9) divler yolları beklerler yol istedi bulamadı yüzin
yire sürdi zârlıḳ (10) eyledi münâcât itdi hemândem ḥıżır peygamber çıḳageldi
selâm (11) virdi seyyid ʿilmiñ aldı ḥıżır eyitdi seyyid melûl olma kim bu (12)
vilâyetleri sen feth idesin didi atından aşaġa indi seyyid atına (13) bindirdi eyitdi
atuñı şehrden yaña ṭut didi seyyid öyle ḳıldı
269 a
(1) at pervâz ḳıldı şehrin çaḳ ortasına ḳondı seyyid atından (2) indi sarâya ḳarşu
yürüdi ḳapudan içerü girdi gördi kim dört (3) ṣuffe şedâdı ortasında bir de
süleymani taḥt üstünde (4) hilâl zâżû arḳası üstüne yatmış ol kesük elin gögsi
(5) üstüne ḳomış zârı zârı inlerdi seyyid ḳılıç yalın eyledi (6) ṭurduġı yirden
ṣıçradı hilâl câżûyı ṭavranınca boġazından (7) berk ṭutdı ḳafasından baġladı
ḥıżır peygamber duʿasın oḳudı (8) hilâl neçe kim câżûluḳ itmeğe ḳaṣd eyledi
öñine gelemedi eyitdi (9) ey baṭṭal rûmda atamı öldürdün benüm cânımdan ne
istersin (10) seyyid eyitdi ey melʿûn ḳanı oġlanlarım nitdin hilâl eyitdi (11) iş
bunda getürdim periler elimden aldılar ḳapdılar evet ḳayṣer (12) oġlı tekfur uşta
ṭurır seyyid ḥażret gördi kim taḥt ayağında baġlu (13) ṭurır ilerü geldi elini şeşdi
seyyid eyitdi tekfur sen misin tekfûr
269 b
(1) benim didi seyyidiñ ayaġına düşdi seyyid isḫâḳ peygamberin kemerin (2)
çıḳardı hilâlüñ boğazına ṭaḳdı tekfûrıñ eline virdi (3) kendü ardınca yürüdi aldı
şehrin ḳapusına geldiler seyyid ḥıżır (4) peygamberin ḳamçısıñ ḳapuya değirdi
ḳapu açıldı ṭaşra çıḳdılar (5) yürüyüvirdiler ʿasced ḳatına geldiler seyyid buyurdı
hilâl (6) getürdiler eyitdi yâ melʾûn ḳanı oğlanların neylediñ didi (7) hilâl eyitdi
oğlanların periler aldı ayruḳ ḫaberim yoḳdır didi seyyid (8) gördi kim hilâlden
ayruḳ ḫaber bilmez tiġ-ı ḍaḥḥaḳile çaldı iki pâre (9) eyledi bir kez çaġırdı ne
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ḳadar câżûlar varsa hep bildiler hilâl (10) helâk oldı ṭarṭaġan olup mecmuʿ divler
ve câżûlar (11) kaçdılar seyyid buyurdı on biñ şehre girdiler getürdikleri (12)
dükkeli mâldan aldılar cümlesi ġani oldılar kim ḳıyasa gelmez andan ṣoñra (13)
şehr içinde bir ḳubber gördiler öñinde bir kişi oturmış seyyid
270 a
(1) ḥażret selâm virdi ol kişi aleyk aldı ḫoş geldüñ (2) yâ seyyid vây kim
melʿûnıñ şerrinden bu iḳlimi ḫalaṣ eylediñ (3) didi seyyid bu ḳubbeʾi açġil
görelüm teferrüc eyleyelüm didi pîr eyitdi (4) üç biñ yıldır kim ben anıñ içine
girmedim ve ḳapuyı açmadım didi ol dem (5) idi kim ḥıżır payġamber çıḳageldi
seyyid ḳarşu vardı ayaġına düşdi (6) ḥıżır eyitdi ġazañ mübârek olsun yâ
pehlûvân bu vilâyeti (7) ol kâfiriñ şerrinden emin eyledinñ diyüp ḳapuyı açdı
eyitdi (8) imdi destûrdır şâh-ı żü’lḳarneyn ziyâret it didi (9) seyyid içerü girdi
gördi bir baġçe envâʾi yemişler uçmaġa beñzer (10) ortasında bir ḳubbe
maʿcundan bir ḳapusı var laʿllerile (11) mürettep ḳılmışlar seyyid içerü girdi bir
ṣaḥra üç biñ adım anı (12) ve öni var ḳamusın kim döşemişler altın ve gümüş
öñi dört (13) ṣuffe biri birine ḳarşu her birinde bir taḥt ḳurulmış
270 b
(1) pâdşâh taḥt üstünde pturmış arastaṭâşis hekim ile kim (2) yanında veziri idi
ṣanki biri biriyle gülüci iderlerdi seyyid anlarıñ (3) heyetinden kendüden
gideyazdı girü kendüye geldi ilerü (4) yürüdi gördi kim öñünde bir levḥ yazılmış
kim ey civân bunda (5) muḥammed muṣṭafa ʿaleyhisselâm nesli olasın ben kim
iskender (6) olam tamâmet yedi iḳlimi ṭutdım divleri perileri kendüme musaḥḥar
(7) eyledim evet bu benüm araday ṣûretimdir içerü gir kim göresin (8) benim
ḥâlimi benden ḳıyas idesin ki dünyânıñ aṣlı yoḳdır eger (9) var imişse idi baña
ola idi kim dünyâyı gezdim yecüc (10) ve mecüc seddin ben çekdim deryâyı
iskenderiyeden aḳıtdım (11) aḫıru’l emr ecele çâre idermedim uş dünyadan boş
gitdim (12) cemʿi mâl ṭavar ḳaldı imdi sen daḫı yigitlügüñe ve pehlûvâ (13)
nlıġıña aldanma her ne kim iderseñ ḥaḳ içün eyle dünyaya göñül virme
271 a
(1) her kim dünyaya göñül virdi maġbûr oldı her ḳaçan ḥażret-i (2) nübüvvete
irişesin benüm selâmım degüresin yarın ḳıyâmet (3) gününde şefâʿatından
unutmaya evet başum ucunda bir güher (4) vardır seniñ içün ḳodım alasın
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bâzûbend idinesin beni duʿadan (5) unutmayasın dimiş daḫı çoḳ naṣihatlar
eylemiş seyyid ḥażret biraz (6) aġladı andan el urdı ol güheri aldı pâzûbend (7)
idindi girü ṭaşra çıḳdı ḳapular baġlandı seyyid girü gitdi (8) ḳavmine geldi
oğlanlarından ḫaber bilmedi tekfur yanına oḳudı eydür (9) yâ tekfur işbu ḥaliñüz
noldı tekfur eyitdi bizi ḳapdılar (10) işbu mağaraya getürdiler seniñ oġlanlarıñ ile
bir ḳuyu resmine (11) tenevvür ḳazdılar od yaḳdılar kim bizi anda büryân ideler
elümüz (12) ayaġımuz baġladılar nâgâh hevâ yüzünden bir ġulġule belürdi (13)
ṭarraḳalar çatladı ḳılıçlar oynadı üçümüz bile ḳapdılar birazdan gördim
271 b
(1) bir div yetişdi periyi öldürdi beni ḳapdı aldı yine (2) bunda geldi ayruḳ
bilmezem ki ḥâl nice oldı didi seyyid eyitdi ol (3) ḳuyuyı baña göster didi tekfur
seyyidi alup anda getürdi anda getürdi seyyid gördi kim (4) bir bıñar abdest aldı
namâz ḳıldı daḫı aġladı muḥammed muṣṭafayı (5) şefiʿ getürdi bir sebze-pûş
ḳarucuḳ çıḳageldi ḳıymetli ṭonlar (6) giyer seyyide selâm virdi eyitdi niçün
ağlarsın ey pelûvân (7) eger oġlanlarıñ içün aġlarsan ḫoş saġ esendir (8) her
biri bir pâdşâhdır seyyid eydür ḳandedir ḳarucuḳ eydür tâmûs (9) peri ḳatındadır
kim ḳamu perilerin pâdşâhıdır köykü edindi (10) ḳızların virdi şimdiki ḥâlde yüz
biñ perileriñ seniñ oġlanlarıñ (11) hükmi altındadır oğlanların ulu pâdşâhdır ben
(12) ol ḳızların ṭayesiyim çinkim sen geldüñ hilâl melʿûn (13) helâk eyledin ve bu
vilâyeti anıñ şerrinden emin eyledüñ
272 a
(1) uş varayın tâmûsı getüreyin kim süni müselmândır ibrahim ḫalil (2) yüzin
görmişdir bu iḳlimi hilâl melʿûn andan almışdır çünkim bunuñ (3) gibi erlik
eylediñ uş varayın anı bunda hużuruñuza (4) getüreyin diyüp ġırġırdı hevâya
tügdi birazdan neḳḳareler (5) ve borular ve kösler âvâzı geldi âsmânla zemin
zelzeleye düşdi (6) râviler eydür çünkim periler leşkeri geldi ḳondılar sâyebânlar
ile (7) dükkelinüñ öñince orta boylu uzun ṣaḳallu bir kişi ḳıymeti (8) ṭonlar giyer
bir periye binmiş ardınca bunca leşker geldi zemin pûs ḳıldı (9) selâm virdi eyitdi
ey pehlûvân tamâm zaḥmetlerden elḥamdülillah (10) ve lillahi ki bu iḳlimi ol
kâfiriñ elinden ḫalâs eyledin ben çoḳ (11) derişdim helâk idemedim allâh taʿâla
celle celelühü fethin size naṣib (12) itmiş diyüp seyyid ḥażret ile görüşdi nâgâh
ol ḳarucuḳ yine (13) geldi eydür ey pehlûvân kişi tâmûs peridir oğlanların ḳayın
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272 b
(1) atasıdır bu vilâyetiñ pâdşâhıdır didi seyyid ḥażret ṣundı (2) ṭamûsıñ elin ṭutdı
eyitdi revâ mıdır ki benim oğlanlarım seniñ (3) ḳatında ṭura baña ḫaber
itmeyesin didi tâmûs eyitdi ḥuḍa (4) vende böyle getürmedügüme maʿzur
buyurursan kendü ḳızlarım vir (5) idururum köykü idünüp dururum böyle
getürmedügüme sebep oldur kim (6) oġlanlarıñ alasın gidesin beni bîçâre
miskin ḳoyasın didi seyyid (7) eyitdi siz perisiz biz ademüz çeşit yoḳdır tiz
oġlanlarum getür (8) varıcaḳ söyleme didi bunlar bu sözde iken nâgâh ḥıżır
peyġamberüm (9) geldi tâmûs peri ḥıżır görücek ayaġına düşdi eydür
ḥuḍavende (10) bu kişinin oğlanların hilâl pençesinden alaḳodım getürdim (11)
ḳızum virdim ol iḳlime pâdşâh ḳıldım şimdi bu kişi oġlanların (12) alup gitmek
ister benüm oġlanlarum anlaruñla ins ṭutup dururlar (13) anlar giderlerse benüm
oġlancuḳlarum nola firaḳa doymayup helâk
273 a
(1) olurlar ḳoyuvirmezem didi arada ḫayli söz oldı aḫır ḥıżır peyġamber (2)
barışdırdı ḥıżır seyyide eyitdi ey pehlûvân vaḳıt ṭardır islam (3) üzerine düşmân
belürdi yine senden meded olur didi bu leşkeri (4) ḳoyuvir gitsünler didi işte
seyyid vedaʿlaşup ʿascede destûr (5) virdi kim ḥażır itdi ḳızı humâyun-ı dil-efrûz
seyyide teslim eyledi (6) kendü leşkeriyle gemiye binüp vilâyetine gitdi andan
seyyid ol seksârlara (7) ve ḳıl baraḳlara ve her dürlü ṭaʿife kim kendüye
musaḥḥar ḳılmışdı (8) anların pâdşâhları ṣuretine girüp görünüp her birine (9)
destûr virdi anlar daḫı maḳamlû maḳamına gitdi seyyid oġlanların (10) ṭalep
ḳılup isterken yüz bin peri ile neḳḳareler ve sancaḳlar birle (11) çıḳageldiler
seyyidiñ ayaġına düşdiler yedi gün yediler içdiler ḫoş (12) geçdiler sekizinci gün
yaraġ itdiler tâmûs peri ile vedâʿlaşup (13) revâne oldılar tâmûs girü kuh-ı ḳafa
gitdi seyyid daḫı
273 b
(1) cemʿâtla ve kendü oġlancuḳları ile deñiz kenârın ṭutup (2) revâne oldılar
nâgâh namâz vaḳtı idi namâz ḳılup orda oḳurken (3) seyyid ḥażret ḳarşuya
naẓar eyledi kendü ḳulı müyesseri gördi geldi (4) seyyidiñ ayaġına düşdi seyyid
eydür bunda neylesin müyesser (5) eyitdi ticâretde geldim yollar baġlandı bunda
ḳaldım didi seyyid (6) malaṭyadan ḫaber ṣordı müyessere eyitdi işitdim ki
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düşmân belürmiş (7) islam leşkeriyle ḫayli zaḥmat itdi dirler didi seyyid çünkim
(8) anı işitdi ʿazim perişân oldı müyessereʾi esâtûr ḳayṣere (9) gönderdi
müyessere ḳayṣer ḳatına geldi eyitdi sultanım müjde gâni (10) olsun
ḥużuruñuza kim uş seyyid oğlun tekfûrı getürdi (11) didi esâtûr ḳayṣer ḳatı hasta
idi buyurdı ne ḳadar (12) begler var ise ḳarşu vardılar seyyid tekfur babası ile
görüşdiler (13) alup esâtûr ḳayṣer ḳatına getürdiler esâtûr döşeng
274 a
(1) içinde buyurdı seyyid gelüp baş ucunda oturdı eyitdi (2) ey şâh neyesin uş
oġluñ tekfûrı getürdim didi esâtûr eyitdi (3) ḳanı göreyüm daḫı müselmân olayın
didi tekfur ilerü geldi atasınıñ (4) ayaġına düşdi çünkim ḳayṣer oġlı yüzin gördi
ʿaḳlı başından (5) gitdi kendüye geldi oġlı yüzini gördi iki gözinden öpdi (6)
ṭurıgeldi lâ ilâhe illallâh muḥammedüʿr resulullâh diyüp müselmân (7) oldı ḳırḳ
ulu begleri vardı bir bir anlara şerḥ eyledi yedi (8) gün ḳayṣer didi oldı sekizinci
gün vefât eyledi seyyid kendü (9) eliyle yuyup defn eyledi namâzın ḳıldı
şemmâs ḳatında müselmânlar (10) ve şehidler ḳabri vardı anda ḳodılar yedi gün
ʿazâsın ṭutdılar (11) sekizinci gün ḳayṣer tekfur oldı begler hep geldiler biʿat
itdiler (12) dükkeline indürdiler andan ṣoñra seyyid gitmek istedi tekfur aġladı
(13) yaluñuz ben bunda ḳorḳarım ṭurmaġa didi seyyidiñ ortanca oġlı kim
274 b
(1) beşirdir tekfura yoldaş ḳoşdı eyitdi ne vaḳt kim bir iş (2) gerek ola düşmân
belüne baña ḫaber idesiz didi beşiri anda ḳodı (3) neziri alup humâyun-ı dilefrûz bilesince revâne oldılar malaṭya (4) yaḳın yirde bir bıñar ḳatında ḳondı
andan malaṭya geldi (5) yârenler ile görüşdiler işbu ḳıṣṣa-i ʿacâyib ve ġarayib
buracıḳda tamâm oldı (6) meclis-i pest müneccim ḥikâyet-i bâbek melʿûn ve
sergüzeşt-i baṭṭal (7) başlayıcaḳ söze yâ allâh digil sözün evvelindeyim allâh
digil (8) hem muḥammede ṣalavâtla selâm dâʿima dilüñde olsun ey hemâm (9)
ben daḫı bir ḫoş ġaza eydüm saña ṭut ḳulaġın bir dem benden yaña (10) seyyidi
diñle ki ne işler ḳılur ʿayn ḳaṭrayana resmle varır (11) bir neçe anda div
öldürdügin (12) raʿd câżûsına resmle buldugın (13) ḳamusın saña eydüm ben
ey bire vir ṣalavât seyyid-i peyġambere
275 a
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(1) rivâyet-i aḫbar ve nâḳılân-ı aṡar ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbın (2) râvisidir
şöyle rivâyet ider kim nâgâh gördiler kim bir alây (3) kârvân gelürdi anlar daḫı ol
bıñarda ḳondı seyyid ḥażret (4) kârbânuñ bir ulucasını ilerü oḳudı ḫaber ṣordı
(5) ol kişi eyitdi ḫalife dünyadan naḳl itdi muʿtaṣım (6) ḫalife oldı ama bir kişi
çıḳageldi peygamberlik daʿvasın ider (7) oḳ batmaz ḳılıç kesmez süñü kâr
ḳılmaz ve od yaḳmaz ṭoñuz etine (8) ve şaraba helâl dir ademlerin adın bilür
anası atası adın bilür (9) yirden mâl çıḳarır her ne kim dirse ol olur ḳızı atasına
(10) ḳız ḳarındaşı er ḳarındaşına helâldir dir iki defʿa şehr urdı (11) yaḳdı ḥarâb
eyledi dükkelisi ana yüz ṭutdılar hiç kimse muḳabil (12) olmadı çoḳ ḳalʿalar yıḳdı
ḫarâb eyledi dükkelisi aña yüz (13) ṭutdılar hiç kimse muḳabil olmaz çoḳ ḳalʿalar
yaḳdı didi ve daḫı
275 b
(1) seyyid baṭṭal ġazi belürsiz oldı hiç ölüsi dirisi belürmedi (2) müselmânlar ol
melʿûnıñ elinden ʿaciz ḳalmışlardı adı (3) babekdir tebriz vilâyetin ḫarâb eyledi
ʿacem mülkin tamam ṭutdı (4) seyyid eyitdi aṣlı ve nesli ḳandandır bâzirgân
eydür ḫalife (5) mâmûn zamânında atası bağdada varmış ġayet uġrı (6) imiş
gelürler ḫalifeye şikâyet iderler ḫalife buyurır şehirden (7) ḳovarlar çıḳar bir köye
varır anda sığır güderler meğerkim (8) ol köy ıssınuñ bir câriyesi var imiş bir
kezlük anuñla (9) başı ḫoş olır köy ıssı ṭuyar görir kim câriye gebe (10) olur
ʿavratlıġa ol kişiye virir dört aydan ṣoñra (11) bir oġlan ṭoġar adın bâbek ḳorlar
beslerler yedi yaşına (12) dek kim irer anası atası ölür köy ahali derilüp (13)
köyün sığırın gütmeğe virürler bir zamân böyle ʿazîm merdâne
276 a
(1) olır ne ḳadar saz var ise öğrenir gelür ʿadn bin tibriz ile (2) muṣahib olur gice
ve gündüz şarâb içerler ve müfidlik eylerler (3) bir gün mumlânı evde ḫalvet
bulur öldürir yanına birḳaç devlet (4) sizler derilür ḫarâmilik iderler her ḳande bir
devletsiz (5) var ise ḳatına gelür müfidlik iderler derilür ḳatında yüz (6) kişi cemʿ
olurlar bir gün bir yirde ḫalvet otururken şeytân (7) laʿin gelür eydür ben
cebrâilün sen peygambersin saña geldim (8) zirâ ben peygamberlere gelürim
eger benüm sözüm işidirseñ tamâm bu (9) dünyâyı ṭutarsıñ dir bâbek melʿûn
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eydür ben nice payġamber olam eger (10) muʿcizât isterlerse ne ḳılayın dir pir16
eydür ḳılıç kesmeye (11) süñü kâr ḳılmaya uşda falan ṭaş altında bir kerbiç (12)
ḫane vardır anı göster didi ve hem al ḥaraçlan didi (13) varır ol mâlı çıḳarır
ḫalka üleşdirür ulu adı
276 b
(1) cevelândı ʿâlem-i etrafdan gelüp uydılar beş on biñ (2) devletsiz derildi
ḫalifeye ḫaber oldı esed-i küfi gönderdi (3) azdırdı kâfir eyledi yanına aldı vezir
edindi anuñ ardınca (4) noḳṭayı gönderdi yigirmi biñ kişiyle babek yalıncaḳ (5)
noḳṭaya vardı eydür ben payġamberin gelüñ dükkelüñüz benümle (6) biʿat idüñ
dir noḳṭay eydür peygamberliğe kerâmet gerekdir (7) bâbek eydür çıḳar şol
ḳılıcıñ gel beni çal eger keserse ḫoş (8) ve eger kesmezse baña dönesin dir
ḳavl ider noḳṭay yanındaġı (9) elmasıyla bâbekin boynundan urur görür kim
kesmez atından (10) iner bâbekin ayaġına düşer ol yigirmi biñ kişiyle noḳṭayı
(11) kendüye döndirdi serheng idindi şimdi ḳatında (12) yüz biñ er ḥażırdır
ʿuḳba oġlı velid ḳażıdır ṣatha (13) melʿûn nâibdir andan sürdi baġdâd geldi
ḫalifeʾi
277 a
(1) ḳovdı şâma bıraḳdı baṭṭalıñ oġlı ʿali ḳırḳ dört (2) yârenler ile esirdi seyyid
çünkim bu ḫaberi işitdi cânına od düşdi (3) küçi oġlı neziri malaṭyaya dil-efrûz ile
gönderdi kendüsi (4) ʿazm baġdâd ḳıldı yolda aġlayu zârlıḳ ide giderdi nâgâh (5)
ḳarşudan gördi kim bir süvâr gelür âr gelür yaḳın gelicek atından aşaġa (6) indi
seyyidiñ ayaġına düşdi seyyid naẓar eyledi gördi kim muḥammed bin (7)
felâhdır merḥaba kılup bağrına baṣdı birâz aġlaşdılar seyyid (8) ḫaber ṣordı ol
bâzirgân her ne ḫaber ṣordıysa muḥammed daḫı (9) ol ḫaberi virdi ve daḫı
muʿtaṣım ḫalife beni gönderdi kim (10) emir ʿömere varam çeri cemʿ idem ḫalife
daḫı dımışḳda (11) oturur bir ittifaḳ iderlerdi yolda gelürken bir çeşme (12) ṣarda
yatdım uyudım düşümde gördim resûllullâh ṣallâhu (13) ʿaleyhi vessellem eyitdi
yâ muḥammed melûl olma kim uş seyyid geli yorır bâbek
277 b
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(1) melʿûnıñ ölümi anuñ elindedendir didi uyandım geldim burada (2) ayaġun
ṭopraġına yetişdim didi seyyid ḥażret eyitdi sen (3) girü dön ḫalifeye benüm
geldüm ḫaber vir hiç melül olma (4) sın kim inşaʾallâh ol kâfiriñ ḥaḳḳından
gelem didi muḥammed bin (5) felâḥ daḫı girü döndi ʿazm ḫalife ḳıldı seyyid
ḥażret (6) daḫı nûrullâh bağdada revâne oldı ez-in cabib (7) bu ṭarafdan bâbek
beş yüz er ile oturmışdı dört melik (8) ṣolunda oturmışdı ol it ḳahḳaha ile güldi
eyitdiler (9) ḫuḍavende ne sebebden güldünüz didiler ol kâfir eydür irte (10)
baṭṭal gelüp irişir didi anlar eyitdiler ol ölmişdir bâbek (11) eydür bu olmamışdır
żülkarneyn zaḥmete vardı neçe (12) maḫlûḳatı kendüye musaḥḥar eyledi çoḳ
divler öldürdi (13) ve oğlanların daḫı anda bulup getürdi ʿacayib ve ġarayib
278 a
(1) nesneler gördi teferrüç ḳıldı uş baña uyarsa cihân pehlûvân (2) lığın aña
virem eger muṭiʿ olmazsa başın keserim didi (3) ol cehennem iti ḫayli lâflar urdı
ez-in canib seyyid ol (4) çeşmesârda abdest aldı aḫşam namâzın ḳıldı anda (5)
yatdı uyudı çünkim irte oldı ṣubḥ namâzın ḳıldı atına (6) süvâr oldı sürdi bir çıḳdı
aşaġa naẓar eyledi (7) gördi kim leşker ḳıyasa gelmez seyyid diledi kim bâbek
ḳatına uġrulayın (8) var idi şeytân gelüp bâbeke ḫaber virdi eydür niye ṭurursın
(9) uş baṭṭal geldi var ḳarşula didi çeri bindiler sâf (10) baġladılar ṭurdılar seyyid
atınuñ ḳolanın üç yirden berkitdi (11) meydâna girdi cevelân gösterdi bir kez
çaġırdı kim ey ʿaḳılsız (12) ḳavm muḥammed sallallâhu ʿaleyhi vessellem
dininden ne gördüñiz şeyṭân (13) yalanına uydunuz yarın allâh taʿâla ḥuẓuruna
ne cevâb viresiz
278 b
(1) didi uşda seyyid baṭṭal ġazi benüm vardım kuh-ı ḳafa teferrüç eyledim (2)
hilâl câżûyı öldürdüm geldim ḳanı ol kâfir murdâr sizi (3) sizi daḫı kendü gibi
murdâr eylemiş eyidiñ gelsün didi bâbek (4) diledi kim meydâna gire ḳanṭar
ḳomadı meydâna girdi (5) seyyid berâber geldi eydür ey baṭṭal niçün
payġambere muṭiʿ olmazsın (6) gel berü muġcizât göstersin didi seyyid atın
depdi meydâna (7) girdi ḳaṭar ḳuşaġından ḳapdı hevâya atdı inerken çaldı (8) iki
pâre eyledi heyġal girdi seyyide muḳabil oldı seyyid anı (9) daḫı atından ḳapdı
eski bir gibi iki pâre eyleyüp yire (10) bıraḳdı birbiri ardınca yüz kişi depeledi
bâbek ḳakdı (11) ʿazm meydân ḳıldı gördi kim bir kibr ṭurur uzun boylu (12) ḳara
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yağız yeşil gözlü ki giryeliġe yâlubâl ıssı seyyide berâber geldi (13) eydür yâ
baṭṭal bu günâhsızları niçün helâk idersin ben
279 a
(1) peygamberim niçün mutiʿ olmazsın çıḳar ḳılıcuñ uş boynum (2) ṭutayın ḥâl
eger helâk olursam ḫoş ve eger kesmeyecek olursa (3) baña inanasın didi
seyyid eydür ey melʿûn yüz biñ bunıñ gibi şeytân (4) ʿamelin gösterecek olursan
inanmağa dönmezem sen bir uġrı (5) iken saña bunun gibi işler ne lâyıḳdır didi
bâbek eyitdi (6) muḥammed daḥı ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem yetim idi çükim
ʿinayet irişdi (7) peygamber oldı ben daḫı yetim idüm ḥaḳ taʿâlanıñ ʿinayeti (8)
irişdi işbunuñ gibi mertebeye irişdim sen beni ayruḳlar gibi taṣavvur itme (9)
eger baña uyarsañ şöyle kim muḥammed ḳatında ʿali idi sen daḫı (10) benüm
ḳatımda şöyle ol aña neçe muḥammedî aḫır dirler baña (11) daḫı ḫurrem kişi
dirler didi seyyid ḥażret eyitdi ey melʿûn (12) bizüm peyġamberümüze gökden
kitâb indi eger sen peyġamberseñ ḳanı (13) kitâbıñ didi bâbek eyitdi ol câżû idi
dilerse
279 b
(1) söyler idi didi seyyid ḳakdı süñü eline aldı ḥamle ḳıldı (2) bâbek melʿûn
gögsin berâber getürdi seyyidiñ süñüsi aña kâr (3) ḳılmadı seyyid ḫayrân oldı tiz
tiġ-ı ḍaḥḥakı ḥavale eyledi çaldı (4) laʿin boynın ḳarşu eyledi bir ḳılın kesmedi
ḳılıçla yedi kez (5) çaldı hiç eṡer itmedi sâm süvâr gürzin eline aldı ḫavâle (6)
ḳıldı17 laʿin eyitdi ey baṭṭal inṣâfıñ yoḳ mıdır ḳaç süñü (7) urdıñ didi seyyid ol
kâfire öyle çaldı kim (8) eger kûh-ı ḳafa ursa idi pâre pâre idipdi bir zerre aña (9)
kâr ḳılmadı seyyid dembeste ḳaldı eydür ey kâfir getür seniñ (10) daḫı neñ var
görelüm didi melʿûn süñü ḥavâle (11) eyledi seyyid menʿ eyledi ḳılıç ḥavâle ḳıldı
menʿ eyledi (12) ortalarından çoḳ ceng oldı ve aḫşam daḫı yetişdi (13) seyyid
döndi ol geldügi yola revâne oldı ve bâbek
280 a
(1) daḫı döndi ḳavmine geldi ol gice seyyidiñ çoḳ erliğin söyledi (2) ve işlerine
ḫayrân ḳaldı cemʿi oy-turan begler ile ez-in cânip (3) bu yaña seyyid bir
çeşmeye geldi abdest aldı namâz ḳıldı bu yaña (4) muḥammed bin felâh
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dımışḳa geldi ḫalife eydür yâ muḥammed niçün döndiñ (5) muḥammed eyitdi ey
ḫalifeʿ-i rûy-ı zemin muştuluḳ olsun kim seyyid geldi (6) didi ḫalife ġayet şaḍ oldı
eyitdi ḳanı baṭṭal ḳande (7) muḥammed eyitdi uşda seyyid bağdada vardı beni
size gönderdi (8) var anlara bildir leşker ile gelsünler didi uşda ḫalife (9) daḫı
beş yüz18 sünî müselmân ile andan geçdi ʿazm baġdâd (10) ḳıldı giderlerdi
bunlar gelmekde ez-in cânib bu yaña çünkim (11) ṣabaḥ oldı irte namâzın ḳıldı
yine aşaġa indi naʿra (12) urdı çaġırdı kim ey kâfir ḳanısın gel ceng idelüm didi
(13) bâbek melʿûn süvâr oldı meydâna girdi ol erenler
280 b
(1) şâhı seyyid baṭṭal ġaziye berâber geldi öyleye degin (2) ḳatı ceng oldı bâbek
her dem eydürdi kim ey baṭṭal başın (3) ḳanlıġın itme kim soñra utanacağın bir
kişi kim ḳılıç süñi kâr ḳılmaya (4) gürz ve oḳ iş itmeye daḫı benden ulu muʿcizât
ne ola didi (5) seyyid eyitdi ey melʿûn bu raḥmani degildir şeytanidir hele ḳaçup
(6) benüm elümden ḳande ḳurtulasın seniñ derüñe neler eylerim göresin ki (7)
ʿâlemde ḳıyâmete degin söylene didi bâbek eyitdi yâ baṭṭal (8) oḳuñ yayın çıḳar
ṭopṭolu ile ben alnum ḳarşu ṭutayum (9) eger eṡer iderse ḫoş ve eger ziyân
itmeyecek olursa benüm dinüme (10) gire misin didi seyyid bir oḳ çıḳardı ṭopṭolu
eyledi atdı (11) laʿin alnın ḳarşu virdi oḳ ṭoḳundı girüsüne ṣıçradı (12) demirin
büküldi eyitdi yâ baṭṭal daḫı muʿcizât bundan ġayrı (13) ne ola imdi imân getür
didi seyyid ḥażret eyitdi ben imân
281 a
(1) getürmişim allâh taʿâlanıñ resûlüne evet saña ʿitiḳadım (2) yoḳdır zirâ sen bir
kâfirsin benüm peygamberim buyurmışdır kim benden ṣoñra (3) peygamber
gelmeyecektir didi laʿin eyitdi ol bir behil idi (4) diledi kim ʿâlemde cevelâna ḳala
didi seyyid eyitdi herze (5) söylersin didi illa bu kâfirin elinden ʿaciz ḳaldı ṭaḳatı
ṭâk (6) oldı laʿin eyitdi ey baṭṭal çoḳ söze uymazsın eydür sen ki (7) benüm
dinüm ḥaḳdır işbunuñ gibi muʿcizâtlar gösterdim baña inanmazsın (8) imdi
senüñ dinüñ ḥaḳdır gerçektir dirsen sen daḫı seni (9) oḳ ile ḳılıç ile süñü ile
urayum eger oḳum ḳılıcım ḳâr itmeyecek (10) olursa ben daḫı bilem ki diniñ
ḥaḳdır didi bâbek böyle diyicek (11) seyyid şol ḥazân yapraġı gibi dir dir ditredi
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gönlüne ilhâm (12) düşdi allâh taʿâlanıñ vaḥdetine ṣıġındım herc bâde (13) yâd
didi suru’l ʿaliyyül islam duʿasın oḳudı eyitdi imdi ey kâfir
281 b
(1) her ne kim iderseñ gel yürü didi laʿin bir elmas gibi ḳılıç eline (2) aldı seyyide
ḥavâle eyledi seyyid bâzûsın yalıncaḳ eyledi laʿinin (3) ḳılıcına ḳarşu ṭutdı
melʿûn çaldı hiçbir ḳılına ḥata gelmedi (4) zirâ bañlayan ḥebâr-ı ʿâlem idi ve
hem muḥammed muṣṭafanıñ sallallâhu ʿaleyhi vessellem (5) birḳaç mübârek
baş ḳılıcı vardı bâzûbend idinmiş idi (6) bir kez gürzin eline aldı eyitdi eyitdi aç
başıñı seyyid ḥażret başın (7) açdı ol melʿûn seyyidiñ başına bir gürz urdı ḥaḳ
(8) taʿâla celle ve celelühü ʿinâyetinde bir ḳılına ḥaṭa gelmedi laʿin (9) süñü eline
aldı seyyide ḥamle ḳıldı seyyid gögsin ṭutdı (10) bir ḳılına ḥaṭa gelmedi zirâ ki
din-i muḥammedîdir sallallâhu ʿaleyhi (11) vessellem muʿcizât vardır her kim
inanmaz ise kâfir olur ? (12) ? ol ḥâlde bâbek laʿin gördi kim ṭaḳat bulamadı
ṭaḳati (13) ṭâḳ oldı bunlar bu cengde iken ez-in cânib ol dem içinde
282 a
(1) dımışḳ yolundan toz peydâ oldı beş yüz biñ erle ḫalifeʿi (2) rûy-ı zemin
çıḳageldi gördi kim meydân içinde seyyid bâbek (3) ile ceng iderler dükkelisi
seyyide duʿalar ḳıldılar ḫalife seyyidi (4) gördügi yoḳ idi seyyide ḳarşu gelüp
görüşdiler şâd ve hürrem oldılar (5) seyyid geldi ḳarşu bir yirde oturdı nitekim
ḫalife topraḳda (6) oturma didi çâre olmadı seyyid eyitdi benüm yir budır didi (7)
şunuñ gibi kâfir geldi iki cihân sulṭanı muḥammed sallallâhu ʿaleyhi vessellem
(8) ḥażretiniñ pâk dinin piṡ bulaşdırdı baña ne dinlenmek gerek (9) ölüm yegdir
baña dirlikden didi çünkim ṣabaḥ oldı neḳḳareler (10) borular dögüldi ʿâlemden
zelzele düşdi çeriler bindiler sâflar (11) baġladılar müyessire ḳılup araste oldı iki
ṭarafdan (12) naẓar meydâna düşdi bâbek melʾûn meydâna girdi bir zirye (13)
giymiş çaġırdı kim ey baṭṭal ḳanı sen gel evet evet benim gibi yalıncaḳ gel kim
282 b
(1) birbirimizi görelim didi çün ḫalife bâbeki gördi (2) biñ tir-endâz ḳuluna
buyurdı tir-i bârân ḳıldılar oḳ ṭoḳun (3) dı girüsüne ṣıçradı hiç laʿine iş ḳılmadı
dükkelisi ḥayrân (4) ḳıldı bâbek çaġırdı kim yâ baṭṭal ḳorḳdıñ ola mı benüm ḫoḍ
(5) bunuñ gibi işlerden ḳaydım yoḳdır didi muʿcizât gördüñ (6) inkâr ḳogıl devr-i
muḥammed geçdi şimdi devir benümdir eger (7) sen daḫı isterseñ gel dinime gir
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didi seyyid hemândem atından (8) aşaġa indi sâz selbin çıḳardı ḫalife çoḳ
söyledi kim (9) ey pehlûvân böyle itme didi çâre olmadı bir göñlek ile (10) tig-ı
ḍaḥḥak ile bâbeke berâber geldi kâfir daḫı anı gördi ḫayrân (11) ḳaldı eydür ey
baṭṭal niçün benümle derişirsin ḥoḍ dilemezem (12) seni tiz helâk idem dilerim ki
seni ḥaḳ yola giresin kim saña (13) cihân pehlûvânlıġın virem didi seyyid eyitdi
herze söyleme
283 a
(1) ey melʿûn allâh taʿâlanıñ ʿinâyetin berkâtında seniñ gibi (2) itler baña ẓafer
bulamadılar ʿaḳıbet ḥaḳlarından geldim inşaʿallâh (3) saña daḫı ẓafer bulam
işler idem ki ʿâlemde söylene ve eger ben (4) ölürsem behişte gireme ger sen
ölürseñ cân cehenneme iletürsin (5) didi ve birbirine ḳılıç ḥavale ḳıldılar giceye
degin uruşdılar birbirine (6) ẓafer bulamadılar ikisi iki yaña döndiler bâbek yine
ḳavmine geldi (7) seyyidiñ ṭonın getürdiler giydi çeriden çıḳdı ṭaġa (8) gitdi bir
çeşmede abdest aldı namâz ḳıldı evliyâyı (9) enbiyâyı şefiʿ getürdi eyitdi ey yârı ḫuḍa yâ revâ görür (10) misin ki birisiñi bî-din muḥammediñ pâk dinin alçaḳ ide
(11) didi ve çoḳ zârlıḳ eyledi nâgâh seyyidiñ gözlerine (12) uyḳu ġalabe ḳıldı
uyudı ol dem muḥammed muṣṭafa sallallâhu ʿalehi (13) vessellem düşünde
gördi seyyid vardı ayaġına düşdi seyyidi
283 b
(1) iki gözlerinden öpdi eydür cigergûşem ġussa yemegil anuñ (2) ölümi seniñ
elüñdendir şeytâni’r racim anı yoldan çıḳardı (3) kendüyi gibi kâfir eyledi ol vaḳt
kim ol meydâna gele ʿazazil (4) bile gelür sen ḳaçan kim ḳılıç urursın laʿin
kendüyi berâber getürir (5) ḳılıcın anı kesmez sen daḫı silâhıña bunı yaz kim (6)
vele ḥavle vele ḳuvvete illâ billâh’il ʿaliyyü’l ʿaẓim ve daḫı dilünde (7) oḳu kim
şeytân ḳaçsın ol kâfire ẓafer bulasın seyyid uyandı (8) yüzin ṭopraġa sürsi tiz
dönüp ḳalem çıḳardı yazdı (9) atına bindi revâne oldı aşaġa indi ez-in cânib bu
yaña (10) ḫalife kim seyyid gelmedügüne melûl oldı ṣabaḥ iki (11) leşker
bindiler ṣâflar baġladılar ḫalife perişân idi kim ʿaceb seyyid ḳande (12) ola bu
gice belürmedi dirken seyyid at maydâna sürdi islam (13) leşkeri anı görüp şaḍ
hurrem oldılar erenlerüñ şâhı
284 a
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(1) kûh-ı ḳafıñ tervendesi seyyid baṭṭal ġazi raḥmetullahı ʿaleyh bir naʿra (2) urdı
öyle çaġırdı ki ey kâfir-i kibir ḳandesin gel berü meydâna (3) didi bâbek laʿin
gördi ki şeytân gelmedi çuḳalın (4) giydi andan meydâna geldi seyyid eyitdi ey
laʿin niçün her günki (5) gibi gelmedin bâbek laʿin eyitdi bugün cebrâʿil gelmedi
seyyid eyitdi (6) ey laʿin ol raḥmani degül şeytanidir tiz imdi ḥamle (7) eyle didi
laʿin süñü ile ḥamle ḳıldı seyyid red eyledi geldi kim (8) geçe bir püşt-pâ öyle
urdı kim at ṣaġrısından yedi adım (9) bir muʿallaḳ yıḳıldı sünîler anı görüp tekbir
getürdiler bu yaña (10) bâbek leşkeri ḥamle ḳıldı bâbeki ḳapdılar meydândan
çıḳardılar (11) bâbek melʿûn gördi kim şeytân görünmez oldı ayruḳ (12) ḳarar
itmedi yüz ḳaçmaġa ṭutdı ḳaçdı süniler gelüp bârgâhına (13) indiler seyyid ḫalife
ḳatına geldi ḫalife piyâde oldı seyyide
284 b
(1) ḳarşu geldi seyyidi iki gözlerinden öpdi ez-in cânib (2) bu yaña bâbek
melʿûnıñ yolı bir köye uġradı ol köyde (3) bir ḳalʿa vardı varıp aña girdi ama
tamâmetde bîmâr (4) idi seyyid daḫı ḫalife ile leşker ile geldiler üç gün (5) ol
ḳalʿa ḥiṣar indiler dördüncü gün fırṣat buldı (6) kemend atdı burca çıḳdı bir bir
yigirmi kişi çıḳardı içerü (7) ḳapuya geldiler ḳapuda duranları ḳırdılar ḳapuyı
ṣındılar (8) ḳalʿaʾyı aldılar ṣatḥa melʿûn anda idi ḫaberi ṭuydı (9) bâbekiñ oġlın
ḳızın aldı ḳapudan daḫı çıḳdı (10) gitdi bâbekilerden her kim buldu ise öldürdi
baṭṭalıñ (11) oġlı ḳırḳ dört yâren ile ḥabsde idi çıḳardılar (12) gelüp atasınuñ
ḫalifeniñ elin öpdi cemʿi yârenler ile görüşdiler (13) dükkelisi bâbekden şikâyet
eylediler seyyid eyitdi elhamdülillah
285 a
(1) ṭılsımı bozuldu ayruḳ ḳayd itmeñ didi andan ol (2) köy ve ḳalʿa yıḳdılar ʿazm
zengâr ḳıldılar bâbek (3) melʿûn daḫı ol zengâra yetişdi saʿid dirlerdi ol (4)
ḳalʿanıñ bir mâliki vardı ḳapuyı yapdı geldiler ḳalʿaʾyı (5) kilidlü buldılar esed kûfi
eyitdi yâ saʿid peyġambere ḳılıçmı çekersin (6) şimdi devr-i bâbekdir
muḥammed zamânı geçdi diyü çoḳ herze (7) söyledi saʿid buyurdı oḳ sepdiler
ḳavradılar bâbek melʿûn (8) bu ḳalʿayı yedi gün muḥaṣara eyledi ḳalʾa ehli
ġayet buñaldılar (9) zârlıḳlar eylediler uş ḳalʿayı alacaḳları vaḳt seyyid çıḳa (10)
geldi ḥamle ḳıldı ardınca muʿad ḳırḳ biñ er ile irişdi (11) lâvin u kirkin dirlerdi
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mürted olmuşdı seyyid ḥażret (12) aña uġradı bir ḳılıç urdı iki pâre eyledi bâḳı
(13) leşker ṣındı ol ṣıffun çeri ki yetişdiler ve buluşdılar kim bâbek
285 b
(1) bunlardan ol ḳaçmışlardı bunlar bâbeke yetişdiler eyitdiler ḳalʿayı aldıḳ (2) idi
nâgâh ḳırḳ biñ kişiyle seyyid geldi lâvini öldürdi (3) biz ḳaçdıḳ didiler seyyid
bâbeki ḳovdı andan geçdi zengâra (4) gitdi seyyide ḫaber oldı uş bâbek geldi
didiler seyyid eyitdi (5) yâ saʿid benüm geldügüm bildirmeñ şâyed kim ol kâfir
alam (6) getüreydim ölümi ḳayırmañ himmet yoldaş idiñ didi yürüyü (7) virdi
irtesi bâbek geldi şehrin ḳapusına ṣaflar baġladılar (8) şehr ḳavmi daḫı ḳarşu
ṭurmışlardı seyyid ʿacayib ṣuretde (9) ṭaġdan aşaġa indi meydâna geldi her kim
gördi ne ʿaceb ḳıldı (10) neçe maḥlukât ola diyü seyyid meydân içinde çaġırdı ki
ben (11) kûh-ı ḳafdan gelürem rebiʿ meskûnda bir payġamber ḳopmış imdi (12)
biz yüz biñ erüz anlardan ben öñdeyin geldim ki görem rast (13) peygamber ise
biz daḫı aña yâr olalum dostuna dost düşmânına
286 a
(1) düşmân olavuz didi bâbek melʿûn hemândem meydâna girdi seyyide (2)
berâber geldi uş istedügiñ kişi benim didi seyyid ḥażret eyitdi (3) muʿcizât göster
göreyin didi bâbek eyitdi işitdiñ beni ḳılıç (4) kesmez oḳ batmaz ve od yaḳmaz
daḫı bundan yeg muʿcizât (5) ne ola didi seyyid eyitdi benüm adım eyit atam
adın eyit (6) didi bâbek ʿâciz ḳaldı irte eydem didi seyyid eyitdi (7) ey
ḥarâmiżade işitdim seyyid senin şeklin bozmış ben anıñ (8) yârenlerindenim iş
idem saña ʿâlemlerde söylene didi meğer kim (9) bâbek ile bir kibir daḫı gelmiş
idi adına ḫarâmiżâde dirler (10) di ḳaḳdı eyitdi hây delü misin söyledügüñ kimdir
(11) didi elinde bir elmâs ḳılıç vardı seyyide ḥavale ḳıldı ḳılıç (12) inerken seyyid
ol laʿinin ḳoltuġı altından şöyle çaldı kim (13) iki pâre eyledi esed-i kûfi gördi anı
daḫı bir ḍarbıla yıḳdı bu kerre
286 b
(1) kibir ʿâciz ḳaldı eydür ey yigit ṣabr eyle irte olsun buluşavuz (2) didi yoḳ yire
melʿûn ben seni ḳomazam didi bâbek eydür meğer sen (3) baṭṭalsın seyyid yâ
melʿûn ne ḫoş dildin diyüp ʿaşḳarı ḳaṣı (4) virdi at ṣıçratdı bâbeki ḳuşaġından
ṭutdı yire urdı (5) atından indi sinesine çıḳdı ḥançer boğazında ḳodı bâbek eydür
beni (6) öldürme ḫalife ḳatına ilet anda müselmân olayın didi seyyid iki elin (7)
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ḳafasından baġladı muʿada ıṣmarladı kendü atına bindi naʿra urdı (8) leşker-i
bâbeke ḥamle ḳıldı leşker ṭuramadı tiz buladına çıḳdı (9) ḳaçdı hemân seyyid
gördi ki yârenler geldiler seyyid eyitdi ḳanı ol (10) melʿûn getürüñ didi muʿâd
geldi gördi kim müʿekkeller ölmişler (11) laʿin ḳaçmış ġażaba geldi elümden
ḳande varasın didi (12) ve atlandı ardınca gitdi bâbek daḫı leşkerine geldi şehr
öñünde (13) oturdı şol dün yarısında seyyid irişdi naʿra urdı eydür
287 a
(1) ey ḥaramizâde uş irdim benüm elümden ḳançaru varasın didi (2) ḥamle ḳıldı
leşker birbirin ḳırmaġa başladı irteye degin ḳırışdılar (3) şol ṣabaḥ vaḳtında
muʿad ḳırḳ biñ erle irişdi ḥamle ḳıldılar (4) çoḳ kâfir ḳılıçdan geçdi şehre
bıraḳdılar bâbek daḫı şehre düşdi (5) seyyid leşker ile şehri ortaya aldılar yedi
gün ḥiṣar itdiler (6) sekizinci gün seyyid demürden ḳapuya bir gürz urdı ḳapuyı
(7) yıḳdı şehri aldı melʿûn bâbek ḫadimler ile lağım urdı (8) ḳaçdı seyyid içerü
girdi çün ḳalʿa ḥalḳı seyyidiñ dilâverligin (9) gördiler amân dilediler dükkelisi
imân getürüp müselmân oldılar (10) seyyid bâbeki istedi bulamadı laġımı
gösterdiler seyyid ʿaşḳarıñ (11) sicâmın ṭutdı lağıma girdi gitdi birazdan bir
ṣaḥraya çıḳageldi (12) gördi ki bir çoban ḳoyun güder seyyid anın ḳatına geldi
bâbeküñ (13) ḫaberin ṣordı ol çoban uşda gitdi diyü ḫaber virdi seyyid daḫı
ardına
287 b
(1) düşdi revâne oldı bu yaña bâbek melʿûn çünkim laġımdan (2) ṭaşra çıḳdı bir
çeşmeye ḳondı oturdı ol dem şeytân laʿin (3) çıḳageldi yüz gösterdi eyitdi ? tiz
ḳaç kim uş (4) baṭṭal geldi didi laʿin ṭurup sâz silahın giyince seyyid irişdi (5)
eydür ey melʿûn cân almadan ḳande ḳurtarasın didi bunlar (6) yüz yigirmi19 kişi
idi seyyid ortaya aldılar ol aldı kim muʿad (7) ve ʿabdullah seyyidiñ yârenleri
yetişdiler ḳırḳ biñ erle bâbek ḳavmin (8) ṣındılar ḳaçdılar bâbek kendüsi ṭurdı
çoḳ ceng eyledi seyyid bir (9) ḳılıç urdı elinde ḳalḳan iki pâre oldı indi boynına
ṭoḳundı (10) laʿin ser-nigün yıḳıldı seyyid atından ṣıçradı kim duta laʿin (11)
arḳasın bir aġaca virdi eydür ey baṭṭal benden ne istersin baña (12) âmân vir
eydür ayruḳ ata binmeyem baña ne virdin almazsın didi (13) seyyid eyitdi çâre
yoḳdır yâ müselmân ol yâ öldürürim âmân
19

Burada “bin” ifadesi eksiktir.
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288 a
(1) virmezem didi nâgâh bir aġlamaḳ âvâzı seyyidiñ ḳulaġına girdi (2) gördi kim
bir pirdir ey pehlûvân âmân virme zinhâr bunuñ ata ve (3) ecdâdı imâm ḥüseyin
ḥażretlerin şehid eylediler imdi ol (4) ḫuvâracılarıñ nesli didi çünkim evlâd zikr
olındı seyidiñ gözleri (5) yaşıyla ṭoldı ol saʿat bâbeki ḳurtardı oġlanların (6) buldı
esir eyledi ʿabdulvehhâba ıṣmarladı sen bunları al şehre ilet (7) ben bâbeki bir
yaña ağınca dutam didi ʿaşḳara süvâr oldı revâne (8) oldı seyyid işte bâbeki
isteyü gitdi ez-in cânib bu yaña bâbek melʿûn (9) yedi gün ḫasta ve mecrûh gitdi
bir köye irişdi anda bir virân (10) vardı geldi düşdi yatdı bir zamân birazdab bir
ruhbân (11) geldi eydür kimsin eydür bir ġarib kişiyim dervişim diyü birḳaç (12)
gün anda yatdı ez-in cânib bu yaña seyyid bir bıñara gelür abdest (13) alup
namâz ḳıldı oturdı meğer kim mumlânıñ oġlı nuʿmân şikâra
288 b
(1) çıḳmış idi anda seyyidi çeşmede gördi geldi ayaġına düşdi (2) aldı şehre
iletdi seyyid bâbek ḥikâyetin şerh eyledi eyitdi ḳorḳum ki (3) yine bir fitne bıraġa
didi nuʿman dört yaña câsus ṣaldı her kimse bulamadı (4) yine geldiler bu yaña
bâbek melʿûn aġlayu zârlıḳlar ḳıldı şeytân (5) yine geldi göründi bâbek eydür
beni ġażaba giriftâr eyledin başıma (6) dürlü dürlü belâlar getürdiñ ḳanda idin
didi ayaġına düşdi (7) şeytân ʿalayhi’llaʿne eyitdi imdi ḳorḳma baṭṭalıñ ölümi
senüñ (8) elüñdedir ol iyülügi sen ḳazan didi yine bir genc gösterdi (9) ṭur
kendüyi bildir didi ġayb oldı ins gözinden kendüyi (10) gizledi ama bâbekiñ gözi
görürdi nâgâh bir ruhbân geldi (11) bâbek ruhbânı ḳatına oḳudı kendüyi ʿarz
eyledi ruhbânı (12) azdırdı ruhbânla köye geldi ruhbân köy ḳavmine didi (13)
geldiler ayaġına düşdiler bunları eydürüp bâbek ol genc ḫâneʾi
289 a
(1) gösterdi açdılar üleşdirdiler yetmiş seksân biñ saʿdlısızlar (2) cemʿ oldılar bir
gün bir kişi geldi bâbeke eydür ḫuḍâvende işbu (3) ṭaġda bir ʿacayib gördim hiç
gördügim yoḳdı bir canâvar (4) gördim bir yüzi it ve bir yüzi adem gövdesinde
ḳıldı (5) vardı bâbek eyitdi olabilüm ele getürelüm didi ol (6) ṭaġı avladıl üçi
ṭaġıldı nâgâh seyyid bâbek üstüne çıḳa (7) geldi bir kez naʿra urdı eydür ey kâfir
cân almadan ḳande (8) ḳurtarasın uş irişdim diyüp bâbeküñ öniñ baġladı (9)
kâfir ḳaçamadı çâr u nâçâr seyyide berâber geldi ceng eyledi (10) şöyle kim
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zebûn oldı leşkere ḫaber oldı yüz biñ irişdi (11) seyyidi ortaya aldılar seyyid ḳılıç
çekdi ḥamle ḳıldı ikindüye (12) degin ġayet ceng eyledi sünierden mumlân-ı
tebrizi on biñ (13) erle yetişdi çünkim kâfirler anı gördiler ṣındılar ḳaçdılar
289 b
(1) seyyid nitekim bâbeki istedi bulamadı mumlânı yine tebrize gönderdi kend
(2) üsi bâbeki isteyü revâne oldı her ḳande kim varırdı bâbeki ṣor (3) ardı bir
gün bir çeşmeye geldi abdest aldı namaz ḳıldı bâbel laʿin (4) yetişdi geldi gördi
kim seyyid namaza ṭurmış öyle mestfur allâh (5) taʿâladan artuḳ nesne yoḳ laʿin
bâbek eyitdi hây (6) baṭṭalıñ fırṣatın buldım diyüp ḳılıç eline aldı ḥażret-i seyyidi
çaldı (7) nitekim cehd eyledi kestüremedi zirâ kim ? (8) idi ve hem resûlullah
ṣallallâhu ʿaleyhi vessellem ḥażretiñ mübârek başı ḳılın (9) pâzûbend idinmişdi
anuñ berâkatında bir ḳılına ḫaṭa gelmedi laʿin (10) gördi kim kestürmez
hemândem ḳaçup ṭaġ arasına yürüyüvirdi (11) seyyid ḥażret tiz namazdan ḳıldı
atına süvâr oldı laʿiniñ ʿaḳabince (12) gitdi ol melʿûn denize yaḳın idi denizden
yaña gitdi (13) gördi kim gemiler ṭolmış kenârın çeküp yürürler idi kim giderler
bâbek
290 a
(1) melʿûn feryâd eyledi eydür düşmânum vardır mâlum aldı beni (2) şöyle
eyledi kerem eylen beni gemiye ḳabul idiñ didi aldılar (3) bu melʿûnı gemiye
aldılar meğer kim ʿuḳbanıñ ḳarındaşı ṣaṭḥa melʿûn (4) anda idi bâbeki aldı
gizleyü ḳodı ol dem seyyid ilerü geldi (5) bâbeki ṣordı ṣaṭḥa melʿûn eydür şol
gemidedir bu gemiler (6) dükkeli çine giderler didi seyyid daḫı ol gemiye girdi
leşkerin (7) aldılar revâne oldılar giderken ṣaṭḥa melʿûn peksimâd çıḳardı (8)
seyyide virdi meğer kim dârû haşır ile yuġurulmış idi (9) seyyid aldı idi
hemândem ʿaḳlı zâil oldı bâbek laʿin (10) anı gördi seyyidiñ ḳatına geldi seyyidi
şol ḳadar çaldı kim bir ḳılın (11) kestüremedi tiz boynuna lengeri bıraḳdılar
denize atdılar ol dem (12) muḫalif yel esdi gemi bir ṭaşa urdı pâre pâre eyledi
(13) ṣaṭḥa bâbek ikisi bir ṭahta üstünde ḳurtuldılar bakısı denize (14) ġarḳ oldılar
seyyid ḥażret deñiz dibine gitdi ez-in cânib
290 b
(1) çünkim ṣaṭḥa kenâra geldi ḳurtuldı acuḳmışlardı meyve buldılar (2) yidiler
andan bir köye geldiler gördiler kim vilâyet-i çindir elli biñ (3) ḳadarı leşker
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ḳonmışlardı ol dem şeytân yetişdi bâbek bâbek şeytânı (4) gördi aġladı
seyyidden çoḳ şikâyet itdi iblis seniñ devletiñ (5) benim didi imdi bu vilâyetiñ
pâdşâhın daʿvet it atası (6) adın kendü adın eyit muʿcizât isterse falân yirde ḳırḳ
(7) küp ḥüsrevânı mâl var eyit açsunlar dükkelisi saña mutiʿ olalar (8) didi bâbek
laʿin ṭurdı pâdşâhıñ ḳatına geldi ḳapuda (9) ṭurdı ḳapuculara eyitdi ey ḳavm
varın pâdşâha diñ (10) kim ṭaşra peygamber geldi destûr ister kim içerü gire
destûr oldı (11) içerü girdi pâdşâhıñ adın ve atasın adın eyitdi gice düş (12)
görmüşsin şöyle gördiñ didi ḳılıç ile urdılar kesmedi oḳ (13) batmadı oda urdılar
yanmadı bâbek eyitdi ey ḳavm daḫı
291 a
(1) muʿcizât bundan ġayrı neçe olur daḫı isterseñüz falân yirde (2) ḳırḳ
hüsrevâni mâl vardır açıñ maṣlaḥatuñuz sizüñ didi (3) vardılar açdılar çıḳardılar
dükkelisi melʿûnıñ ayaġına düşdiler (4) öpdiler her ne kim didiyse mutiʿ oldılar
anları azdırdı (5) ez-in cânib bu yaña seyyid eydür çünkim ʿaḳlum başıma geldi
gördim başum (6) aşaġa giderim nâgâh bir kişi geldi beni ṭutdı elüm şeşdi (7)
lengeri boynumdan eğdirdi aldı deniziñ dibine indirdi (8) şol ḳadar indim ki deñiz
üstümde muʿallaḳ ḳaldı gök gibi (9) naẓar itdim gördim beni indiren bir ḳızıl
yüzlü kişidir (10) bir ḳılıç boynumda ḥamayil eylemiş destâr-ı ʿarabi boynuna
aṣmış atından (11) aşaġa indi beni öpdi ḳuçdı eydür yâ seyyid ġuṣṣa itme kim
er olan (12) kişinin başına bunıñ gibi işler çoḳ gelür daḫı ʿacayibler çoḳ gericek
(13) sin didi andan gitdiler bir şehr görindi muʿteber yedi ḳat
291 b
(1) burç yarusı çekilmiş yaḳın gelicek şehr ḳavmi ḳarşu geldi geldiler (2) seyyidi
ziyâret itdiler muḥteşem libâslu kişiler aldılar seyyidi şehre (3) getürdiler seyyid
gördi şehrin ortasında buğday dökülmiş (4) ḫalayıḳ üşüşmişler çuval çuval
alurlar saraya getürürler seyyid gördi kim (5) bir taḥt ḳurulmış bir pir sebz-pûş
tâc başında taḥt üzre (6) oturır begler ṣaġında ve ṣolunda oturdılar hemân kim
seyyidi (7) gördiler taḥtdan aşaġa indiler geldiler seyyid birle görüşdiler ʿaẓm (8)
nevâhat itdiler pir eyitdi ḫuḍâvende duʿacıñ emirü’l müʿminin (9) ʿali keremullah
veccehtü öñünde müselmân oldım buña maḳam-ı taḥt (10) üʿl keṡir dirler neçe
kim âsmân yedi ḳatdır ve hem yedi ṭabaḳadır (11) bu daḫı hemân öyledir
evvelkinde ademiler olurlar ikinci ṭaba (12) ḳada kimse olmaz üçünci ṭabaḳada
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canavarlar olurlar (13) dördünci ṭabaḳada divler olurlar beşinci ṭabaḳada
ḳarañuluḳ
292 a
(1) olur altıncı ṭabaḳada deñiz olur didi yedi gün (2) anda seyyidi alıḳodılar
sekizinci gün aldılar seyyidi deñiz kenârına (3) geldiler seyyide gözin yum didiler
yumdım hemândem açdım kendümi (4) deñiz kenarından ṭaşra gördim ʿaşḳar
ḳarşuda otlar hemânkim (5) seyyidi gördi ḳarşu geldi seyyid yaraġın aldı süvâr
oldı (6) sürdi bir kilisâya geldi bir ruhbân ṭaşra çıḳdı seyyide selâm (7) virdi eyitdi
ḫoş geldin yâ seyyid baṭṭal ġazi bu gice muḥammed (8) muṣṭafa ṣalallâhu
ʿaleyhi vessellem düşimde gördim seniñ gelecek (9) baña bildirdi diyüp barmaḳ
getürüp müselmân oldım seyyidi aldı (10) içerü girdi yimek getürdi bâbek ḫaber
ṣordı ruhbân (11) eyitdi uş bunda bir şehr vardır çin dirler pâdşâhı (12)
vaḳḳasdır bâbek anda geldi çoḳ fesâdlar eyledi kim (13) hiçbir meżhebde revâ
degildir didi seyyid daḫı aġladı eyitdi gerekdir
292 b
(1) kim nâme virem iletesin diyüp tiz eline aldı divit ḳalem aldı nâme yazdı (2)
ruhbân nâmeʾi alup vaḳḳas ḳatına geldi bâbek laʿin şarâb içerdi (3) ruhbân içerü
girdi nâmeʾi vaḳḳas alup mütâlaʿa ḳıldı (4) yazmış kim ol benâm-ı ḫudaya devlet
nûrbâñ muḥammed muṣṭafa ṣall (5) allâhu ʿaleyhi vessellem benüm ḳanımdan
kim baṭṭal gaziyim maʿlûm ola ki bâbek melʿûn (6) ḳılıcum ḳorḳusından ḳaçdı
seniñ ḳatına vardı seni azdırdı ḫarâb (7) eyledi imdi ben varıncaḳ melʿûnı
dutasın benüm elüme viresin (8) yoḳ dirseñ uş vardım ḫażır olgil göresin ki aña
ve saña niler (9) idem dimiş çünkim vaḳḳas nâmeʾi oḳudı buyurdı kim ruhbânı
öldüre (10) ler bâbek ḳomadı elçiye ölüm revâ degildir didi vaḳḳas nuyurdı kim
(11) nâme yazdı ki ey baṭṭal gice gündüz seni isterim ki ḳarındaşım ḳanın (12)
alam seni ḫoḍ bunda benüm devletüm getürdi didi ruhbân bunı (13) aldı seyyide
getürdi seyyid okuyup dinmedi ṣubḥ vaḳtında ʿaşḳara
293 a
(1) süvâr oldı allâh taʿâlayı vekil ḳıldı şehirden yaña revâne (2) oldı ez-in cânib
bu yaña bâbek mel’ûn dört yüz biñ kendü gibi kâfirler (3) bile bindiler ṣaflar
baġladılar seyyid sürdi şehre geldi gördi kim ol (4) deryâ kenârında deryâ gibi
leşker binmişler alaylar tutup ṭururlar seyyid ol (5) leşkere ḳarşu vardı bir naʿra
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urdı çünkim seyyidiñ naʿrasını işitdiler (6) ṣandılar kim gökler yıḳıldı vaḳḳas
ḫayrân ḳaldı bâbeke ṣordı kim bu ne (7) ḥikâyedir bâbek eyitdi baṭṭaldır kim
çaġırır vaḳḳas eyitdi ne ʿaceb bâbek (8) eydür pehlûvândır bir daḫı naẓırı yoḳdır
evet bu nöbet benüm elümde (9) helâk ola gerekdir didi ol dem seyyid taġdan
indi meydâna girdi (10) yetmiş iki dürlü luʿublar gösterdi ve ḳamusı seyyidiñ yâl
u bâlın (11) ve hünerlerine ḫayrân ḳaldı seyyid çaġırdı kim vaḳḳas benim baṭṭal
ġazi (12) tiz ol kâfiri ṭutup benüm ḳatıma getür yoḫsa sen bilürsin cihânda (13)
görmedügiñ benden göresin didi hammân adlu bir pehlûvân vardı
293 b
(1) meydâna girdi seyyide ḥamle ḳıldı seyyid menʿ eyledi geldi kim geçe ḳuşa
(2) ġından ṭutdı getürdi hevâya atdı inerken çaldı iki pâre (3) eyledi bir bir yetmiş
kâfir depeledi ol ḳavm ḳatı vehme düşdiler bâbek (4) çaġırdı kim hây nolduñuz
uş ben bunıñ ḥaḳḳından gelem didi üstüne (5) yüz biñ kişi ḥavâle eyledi bir
vaḳıtdan soñra yüz biñ daḫı (6) dinç atlu ḥavâle eyledi bu nevʿile üç gün ceng
eylediler seyyid birḳaç (7) yirde çoḳ zahm yidi ḳan çoḳ aḳdı bednipest oldı yüzin
(8) allâh taʿâlaya ṭutdı resûl ḫażretin şefiʿ getürdi meded istedi (9) ol dem hevâ
yüzünden ġulġule ḳopdı ṭamûs peri yüz biñ (10) peri leşkeriyle çıḳageldi hemân
kılıç ḳapdılar ḳılıç görünür ademisi (11) görünmez başlar hevâya perrân olur bir
demde iki yüz biñ kâfir (12) helâk eylediler kâfir leşkeri ṣındı ḳaçdı çünkim
seyyid ol leşkeri (13) gördi şükür eyledi süñüsin yire sançdı süñüye urdı ḳaldı
294 a
(1) üç gün ṣavaş oldı adem yoruldı tâmûs geldi seyyidi ṭutdı (2) kenâra çekdi
seyyid gözin açdı tâmûsı gördi şaḍ oldı (3) bargâhına vardı silâhın çıḳardı
şerbetler eylediler içdi ve zaḥmların (4) ḫoş kemend eyledi seyyid eyitdi ḳanı
bâbek tâmûs eyitdi şeytân (5) melʿûn rûma gitdi çoḳ ceng oldı ele getüremedik
(6) didi seyyid şaḍ ḥurrem oldı andan buyurdı şehre geldiler ʿâlem (7) ancaḳ ve
neḳḳareler gögülüp seyyid ʿaşḳarı süvâr oldı ilerü yürüdi (8) tâmûs peri saġ
yanında çünkim vaḳḳas bu ḥâli gördi nitekim (9) bâbeki istedi bulamadı vaḳḳas
gördi kim bir ʿacayib ḳavmdir hiç (10) gördügi yoḳ ṭaḳaṭı ṭaḳ oldı andan seyyid
naʿra urdı (11) eyitdi ey vaḳḳas gel küfri terk eyle müselmân ol yoḳsa şimdi (12)
buyururın dive periye şehrin aşağısın yuḳaruya döndürürler (13) didi vaḳḳas tiz
ḳapuyı açdı aşaġa indi geldi seyyidiñ ayaġına düşdi
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294 b
(1) eyitdi ey pehlûvân yanıldım bir kâfir beni azdırdı didi barmaḳ (2) getürdi
müselmân oldı seyyid bir ay anda ṭurdı bunlara din (3) erkânın ögretdi andan
soñra tâmûs peri kendü maḳamına (4) gönderdi vaḳḳas eyitdi ben de senüñle
bile giderim ayrılmazam seyyid (5) ḳomadı bir gemiye ḳırḳ kişiyle girdiler
vedâʿlaşup revâne oldılar (6) ez-in cânib bâbek melʿûn çünkim ol heybeti gördi
ḳaçdılar deñiz (7) kenarına geldiler nâgâh ġarazil ol dem idi kim geldi bâbek anı
(8) gördi aġladı eyitdi ḳande gidersin beni şunun gibi belâya (9) uġratdın dâim
seniñ ḳatından eksük olmazam dirdiñ (10) göre kim baṭṭal baña niler itdi melʿûn
eyitdi çoḳ söyleme (11) ben seni göre ṭururum imdi girü seniñ işbuñ anar didi
(12) oldı melʿûn bâbeki denizi geçürdi eyitdi yüri imdi baṭṭalıñ (13) yüreğine
düzenler ḳoyasın didi ṣalıvirdi bâbek melʿûn yedi
295 a
(1) gün yayan aç durdı ġamla gitdi bir gün gördi kim ḳırḳ kişi (2) çıḳageldiler
yaḳın gelincek bâbeke selâm virdiler eyitdiler kimsin (3) ve ne kişisin bâbek
eyitdi sizler ḳanden gelürsiz eyitdiler rûmdan (4) gelürüz bu melʿûn eyitdi rûmda
pâdşâh kimdir anlar eyitdiler (5) esâtûr oġlı tekfûrdır evet süni müselmândır ve
hem baṭṭalıñ (6) üçünci oġlı anda biledir rûmda şimdi pâdşâh anlardır (7) didiler
bâbek ayitdi yâ siz ḳande gidersiz anlar eydür istanbul (8) nâyibi uġrulayın din
ṭurır ḳasd eyledi kim tekfur şâhı ortadan (9) getüre bunlar putlarımuz ḫaber virdi
kim uş bâbek gelivirir baṭṭal (10) öldürdi tiz ḳarşu varın didiler uş bizi ḳarşu
gönderdiler (11) ve hem bizümle boġça ṭon bile dir kim aña virevüz didiler bâbek
(12) çünkim bu sözi işitdi şaḍ oldı eyitdi uş bâbek benim (13) didi baṭṭal çinde
öldürdim didi bunlar eyitdiler aç gövde
295 b
(1) ñi görelüm laʿin açdı gördiler kim gövdesi pul pul (2) aylaḳ idi hemân kim anı
gördiler ayaġına düşdiler aḫır ṭonların (3) getürdiler giydirdiler aldılar istanbula
geldiler naṣtûr ḳarşu geldi (4) bâbekle görüşdi aldı şehre getürdi pinhân itdiler el
altından (5) ulu begler derlediler şikârda fırṣat buldılar tekfûrı ve beşiri (6) şehid
eylediler ol dem bâbeki çıḳardılar bâbek naʿra urdı eyitdi (7) benim bâbek baṭṭalı
çinde öldürdim ben ol kişiyim kim beni ḳılıç (8) kesmez oḳ süñü kâr ḳılmaz od
yaḳmaz ey ḳavm her kim baña uydı (9) ḳurtuldı didi râm eyledi yürüdiler beşire

400

ve tekfûra (10) mutaʿallıḳ ne ḳadar adam varsa çoḳluḳ kâfir eylediler
olmayanların (11) ḳırdılar uşda laʿini taḥta geçürdiler dört yaña nâmeler
perâkende (12) eylediler otuz altı adı bellü kâfir geldi biʿat itdiler (13) biri nukṭay
fireng ve biri ʿabdüṣṣalib ve biri târûn
296 a
(1) fireng ve daḫı bunlarıñ emṡali kâfirler idi la’tümallâh fi’lüddârayin-i (2)
baʿdezân laʿin leşker çekdi malaṭya üzerine seyyidiñ yârenleri (3) ġafil iken ḳırḳ
dört idi bellü serverleri şehid eyledi aḥmed (4) ṭarran gibi ve ʿabdüsselâm ve
cuʿde ve ḳasım ve manṣur ve naṣır ḥubbâb (5) gibi rıḍvanu’llâh-ı ʿaley-i ecmaʿin
sekiz yüz pehlûvân seyyidiñ oġlı (6) nezir ṣavaşa ṣavaşa geldi bir ḳalʿaya irdi
adına erzincân (7) dirlerdi aña düşdi bâbek laʿin buyurdı malaṭya oda urdılar (8)
ol melʿûn kendü kendüne eydür hây bir iş itdüñ kim (9) ayruḳ baṭṭal seni ḳomaz
eger öküz boynuzına daḫı girerseñ (10) çâre yoḳdır kim ḳurtulasın didi melʿûnıñ
ḳıbti vilâyetine (11) muḥibbileri çoḳ idi tamam leşkeri ile ḳıbṭi vilâyetine vardı ezin cânib

(12) biz geldük bu yaña seyyid hikâyetine bir gün ʿali bin zernaḳ

oturmış (13) idi ḫaber geldi kim baṭṭal irişdi diyü tiz ne ḳadar begler var ise
divşirdi
296 b
(1) seyyide ḳarşu vardı görüşdi aldı şehre yidirdi (2) içirdi süheyl bin sinbâṭ
müselmân olduġın bir bir şerḥ eyledi (3) seyyid şaḍ oldı birḳaç günden soñra bir
peyk geldi seyyide (4) bir nâme ṣundı seyyid aldı nâmeʾi oḳudı elin yüzine ṭutdı
(5) aġladı çökdi baḳısın yirinden yerindi oġlancıḳlar için âh eyledi (6) meğer kim
nâme emir ʿömerden gelmiş idi bâbek geldi oġluñı (7) ḳırḳ dört yâreniyle şehid
eyledi ve şehri ḫarâb ḳıldı ileri (8) yıḳdı yaḳdı biz ḳaçdıḳ dimiş andan seyyid
mâtem ṭonların giydi (9) ez-in cânib emir ʿömer ḫalifeye bir nâme ʿabdulvehhâb
ile (10) viridi çünkim nâme ḫalifeye yetişdi yâs mâtem ṭutdı ʿabd (11) ulvehhâba
ṣordı kim şimdi seyyid ḳandedir ʿabdulvehhâb eyitdi işitdik (12) ḳıbṭi vilâyetinde
ol vilâyeti islam dinine döndürdi (13) evet bâbek daḫı ol vilâyetde ve ol yaña
gitmiş didi pes ḫalife
297 a
(1) ʿabdulvehhâba ḳırḳ biñ kişi ḳoşup seyyide gönderdi nâgâh (2) günlerde bir
gün seyyide yetişdiler seyyid işitdi ḳarşu geldi görüşdiler (3) bir zamân oġlanlar
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içün aġlaşdılar ve bir zamân yârenler içün (4) aġlaşdılar ʿabdulvehhâb eyitdi
ḫuḍavende ʿömrüm üç yüzden (5) artuḳ oldı cihânı çoḳ teferrüc eyledim âlâ
bâbek gibi yâvuz bî (6) din görmedim ve bî-rahm melʿûna ġaramadım zinhâr ol
(7) kâfiri sehil görmeñ didi seyyid eyitdi hele nidelüm herci (8) bâdebâd didi
görelüm başumıza ne getürir didi birḳaç gün (9) bunuñ üzerine geçdi
ʿabdulvehhâbı ser-leşker idindi ʿazm-i (10) naḫçıvan ḳıldı ez-in cânib bu yaña
ḫaber bâbeke degdi beş yüz biñ (11) er cemʿ idüp dururdı seyyidi ḳarşuladı mirzebân keşişi (12) muḳaddim ser-leşker ḳıldı yürüdi yüz biñ er ile ʿabdulvehhâb
(13) ḳarşu uġradı ikisi ṭuruşdılar ʿabdulvehhâb bir ḍarb ile keşişi
297 b
(1) yıḳdı diledi başın kese âmân diledi beni seyyid ḳatına ilet (2) müselmân
olayın dirken leşker ḳarışdı ḫaber seyyide degdi (3) bu yañadan bâbek çıḳageldi
ʿabdulvehhâb ortaya aldılar mirzebân (4) bendden çıḳardılar ʿabdulvehhâb gördi
kim ḥâl ayruḳsudır ṭaḳatı (5) ṭaḳ oldı nâgâh seyyid yetişdi bir naʿra urdı eyitdi
kâfir (6) ḥaramizâde cân almadan ḳande ḳurtarasın diyüp ḥamle ḳıldı (7) ʿali bin
żevrâḳ yetişdi ḥamle eyledi bu yañadan islam leşkeri (8) yetişüp ḫayli ceng oldı
râviler rivâyetinde bir gün bir gice (9) ceng oldı ceng içinde seyyid ʿabduṣṣalibe
uġradı yavuz kâfir (10) idi seyyidi gördi eydür ḳandesin seni isterdim nâr nûr
(11) iyü elime virdi diyü süñü ḥavale ḳıldı seyyid menʿ eyledi gürzin (12) ve
ḳılıcın red eyledi nöbet seyyide degdi gürz urdı laʿiniñ (13) elinde ḳalḳan pâre
pâre oldı ṭaġıldı indi süksünine
298 a
(1) ṭoḳundı atından yıḳıldı seyyid indi bir ṭuruncı şâhin (2) gibi gögsine çıḳdı
gözin açdırmadı bâbekilere ayruḳ âmân (3) yoḳdır diyüp başın gövdesinden
cudâ ḳıldı melʿûn cân (4) cehenneme ıṣmarladı seyyid yine atına bindi naʿra
urdı bâbeküñ ḳatına (5) irdi bâbek yüz kaçmaġa ṭutdı gel imdi gör kim bâbekileri
(6) nice ḳırarlar bâbek melʿûn ol aradan ḳaçdı dördüncü gün (7) bir yire geldi
ḳondı yanında ol fireng begleri otururlar (8) meşveret iderler yine leşker
divşürelüm şöyle idelüm böyle (9) idelüm falan pehlûvân anları çaġuralum ve
falan pehlûvânları (10) daʿvet idelüm diyü ṭanışıḳ itdiler melʿûnlar ḫalvet (11)
ṭanışdılar ki bir ḳalʿa ḳandabâd dirlerdi meliki süheyl ibn-i (12) sinbât idi aña
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bunı yazdı kim kerem eyle ḳalʿadan baña bir yir (13) viresin anda ṣaḳınayın didi
gönderdi nâme süheyle yetişdi
298 b
(1) mefhûmın bildi cevâp virüp eyitdi benüm ḳalʿam ṭardır yâ (2) lıñuz kendü
gelürse gelsün didi ḳalanı girü gönderdikleri ḫaber vir didi (3) bâbek sekiz adı
bellü emir birle ol gice çeriden çıḳdı ḳaçdı süheyl (4) ḳatına geldi bunları süheyl
ḳarşuladı sarayına getürdi seyyide ḫaber oldı (5) ol gice çerisine eyitdi siz ṣuyı
berü geçüñ göz ḳulaḳ ṭutıñ (6) tâ kim benüm naʿramı işidincek gelesiz ol kâfirleri
ele getüridik (7) ola mı didi revâne oldı dün içinde sürdi burca (8) geldi atın bir
yirde pinhân eyledi kemend eline aldı burca atdı (9) yuḳaru çıḳdı ṭoġrı saraya
geldi ṭama çıḳdı pencereden aşaġa (10) naẓar eyledi gördi kim bâbek melʿûn
oturmış süheyl ḳatında (11) velid bin ʿuḳba ḳarındaşı ṣaṭḥa melʿûn bile oturur
şarâb içerler (12) mest olmış seyyid arḳancıḳ aşaġa indi bir ḳarañu bucaḳda
(13) ṭurdı ḳarşuların aldı bâbek baş ḳaldırdı eydür yâ süheyl
299 a
(1) ḥarezmi bilürüm bu nöbet baṭṭal benüm elümden ölse gerek melʿûn velid-i
bağdadi (2) istedi vezir idindi sekiz kişi otururdı her birine bir iḳlim virdi (3)
seyyid daḫı ilerü vardı eyitdi baña ne virirsin bâbek çünkim seyyidi gördi (4) âh
eyledi valla cigerin âh eyledi diledi kim ḳaça seyyid bir yumruḳ urdı depesi (5)
üstüne muʿallaḳ yıḳıldı iki elin ḳafasından baġladı velid ve ṣaṭḥa (6) diledi kim
ḳaçalar seyyid birer ḳılıç urdı ikişer pâre eyledi cân cehenneme (7) ıṣmarladı
leʿtümallâh taʿâla birḳaç begler daḫı vardı öldürdi süheyl (8) bin sinbâṭ seyyid
ḥażretiñ ayaġına düşdi barmaḳ getürdi müselmân (9) oldı tiz ḳapuyı açdılar
seyyid naʿra urdı leşkeri ḥażır ṭurmışlardı (10) yetişdiler ḥiṣârı ortaya aldılar
irteye degin ne ḳadar begler var ise ḳırdılar (11) şöyle oldı kim kimse ḳutulmadı
üç günlük yol adam ḳırılmışdı (12) bâbeki demürlediler süheyle ıṣmarladılar
andan ʿazm baġdâd ḳıldılar (13) yolda giderken bâbek süheyle eydür gel benüm
demürüm ol ben payġamberim
299 b
(1) dir süheyl seyyid ḳatına geldir eydür ḫuḍavende bâbek efsun oḳur (2) ben
peygamberim beni ḳoyuvir dir seyyid bâbek ḳatına geldi eydür yâ bâbek daḫı (3)
imâna gelmezsin tiz imân getür müselmân ol kim başın ḳılıçdan ḳurtarasın (4)
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ve hem cânıñ ṭamû odından ḫalâs eyleye didi bâbek eydür ey baṭṭal (5) ben
payġamberim şimdi vaḳt benümdir devr-i muḥammed geçdi ol erḳân-ı (6)
ḳavminle biʿat eyleñ tâ kim ḳıyâmet utanamasın (7) didi seyyid ḥażret kaḳdı tiz
buyurdı bir çengel getürdiler aġzına (8) bıraġup dilin çıḳarındı dibinden kesdiler
eydür ey kâfir (9) hâ saña şunı gerek didi bir zamân yine gitdiler bâbek eliyle
(10) işâret eyledi beni şeşel diyü süheyl yine seyyide diyüvirdi seyyid yine (11)
bâbek ḳatına geldi eyitdi ey bî-din-i cehennem atı gel müselmân (12) ol allâh
taʿâladan dileyeyin yine dilin ṣaġ olsun didi girü laʿin

(13) herzeye başladı

seyyid buyurdı iki elin kesdiler gözlerin çıḳardılar
300 a
(1) daḫı ḫalifeye nâme yazdılar bâbek laʿin elüme girdi ne buyurursun (2) bunda
öldüreyim mi yoḫsa vireyün mi diyü peyk götürdi ez-in cânib (3) peyk günlerde
bir gün bağdada yetişdi ḫalifeye muştuladılar peyk geldi (4) seyyid ḥażret
bâbeki ṭutdı ne dirsin didi ḫalife sevindi şaḍ oldı (5) buyurdı şehri ṭonatdılar
ḫalife seyyide nâme virdi kim bâbeki (6) bunda getürsin diyü peyk seyyid
ḥażretine geldi ḫaber getürdi uşda (7) seyyid ḥażretleri daḫı andan göçdi ʿazm
ḫalife ḳıldı gitdiler günlerde (8) bir gün bağdada geldiler ḫalife ḳarşu vardı seyyid
birle görüşdiler (9) aldı şehre getürdi ṭopladılar bir ʿazim od yaḳdılar ol (10)
keżżâbı oda yaḳdılar külin göge ṣavurdılar uşda bu ḫaber ʿâlemi (11) etrafa
cevelândı yedi gün seyyid ḫalife ḳatında oldı yidiler (12) içdiler ḫoş geçdiler
şaḍlıḳlar eylediler miskinler ve dervişlere (13) iḥsânlar itdiler bir zamân şöyle
ḳaldı işbu ḳıṣṣa-i ʿacayib ve ġaraib
300 b
(1) buracıḳda tamâm oldı ṣalavât virelüm muḥammed muṣṭafaya (2) meclis-i
pes şeşnem ḥikâyet-i süheyl tâcir ḫaberdadan ḫalife (3) rivâyet-i aḫbar ve
nâḳılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ (4) râvisidir şöyle rivâyet ḳılur kim
ḫalifeniñ bir bezirgânı vardı adına (5) süheyl dirlerdi ḫalife anı ḳatına çaġırdı
eydür yâ süheyl sen çoḳ (6) iller gördüñ hiçbir güzel ḳız bilür misin didi süheyl
eyitdi şâha bir (7) şehr vardır adına ṭanṭaniye dirler pâdşâhına ʿimlân dirler (8)
bir ḳızı vardır ḫuyluḳ içre nażırı yoḳdır dört yañadan dört yañadan dilerler (9)
virmez ol şehr süleymân zamanından ḳalmışdır anda bir ḳubbe (10) vardır
gökligi altmış adımdır ḳız eydür her kim bu ḳubbeye ṣıçrayup (11) geçerse
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benüm erim oldır dir her kim düşerse mâlı ve günci aña ḳalur (12) ol ḳızıñ
ṣuretin yazdım didi getür görelüm didi vardı (13) getürdi ḫalife gördügi dem
ʿâşıḳ oldı seyyid çaġırdı ahvâli
301 a
(1) aña bir bir maʿlum eyldi bu aralıḳda nâgâh ḫalife ṣayru oldı dünyadan (2)
aḫırete intiḳal itdi bir ḳarındaşı vardı meʿmûn dirlerdi (3) emâneti seyyide
ıṣmarladı ḳırḳ gün yâs matemin ṭutdılar andan meʿmûn taḥta geçdi (4) ḫutbeʾi
anıñ adına oḳudılar bu kez ol ḳızın ḥikâyetin seyyid oġlı (5) ʿaşiye eydürdi ʿali
eydür ḳandedir ṭanṭaniyededir didiler ʿali ol ḳıza (6) ʿâşıḳ oldı babasına didi
seyyid süheyli çaġırdı ṣordı ʿimlân (7) pâdşâhınıñ ḳızıdır yılda bir kez
gezüñdürür20 çıḳar pâdşâhlar (8) gelürler gezündürürler seyyid eydür ne ḳadar
yoldır süheyl eydür bir yıllıḳ (9) yoldır ama ṣarbdır ġayet ve hem dusaḳlar vardır
seyyid eydür süheyle (10) gel benümle bile varalum göster ol yeri didi oğluna
eydür sen ḳarındaşıñ (11) yanında ṭurayın varayın ol işi bitüreyin didi ʿali eydür
ben de (12) bile gideyin diyüp aradan ʿazm itdiler bir gün rengtâye (13) deñiz
kenarına çıḳageldiler râviler rivâyet iderler kim nûḥ peygamber ʿaleyhisselâm
301 b
(1) ṭufân olıncaḳ ol kim ṣu çıḳdı ve hem gemisi girdaba düşdi (2) nuḥ duʿa ḳıldı
gemi girü ḫalâṣ buldı anda hem iki aġaç bitti (3) her cumʿa gicesi girü çıḳardı
seyyid daḫı geldügi düşenbe güni idi (4) vardı cumʿa gicesine degin ṭurdı ol
ağaçlar girü çıḳdı seyyid ziyâret (5) eyledi ve gitdi süheyl tâcir bilesince
günlerde bir gün bir deyre geldiler (6) ol deyrden bir keşiş çıḳdı seyyidiñ ayaġına
düşdi eydür şâḍ (7) geldiñ ey aṣlu muḥammed muṣṭafaʿm didi seyyid eyitdi sen
beni niden bildiñ (8) ruhbân eydür bu gice düşimde peyġamberʿim gördim baña
geldi diyüvirdi (9) seyyid ol ruhbândan ol şehrin ḫaberin ṣordı eydür üç günden
(10) ṣoñra varasın ama yolunuzda bir deyr vardır adına deyr-i maġar (11) dirler
ruhbânıñ adına bartâs dirler ol deyrüñ ötesinde (12) bir altun öküz ṭurır seyyid
vardı ol ruhbân ayaġına düşdi (13) müselmân oldılar ʿamlaḳ baṭṭalı aldı sarayına
geldi ḫıżmat
302 a

20

Bu kelime yanlış yazılmıştır.
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(1) eyledi seyyid ḳızın ḥikâyetiñ söyledi ʿimlân eydür imdi ol (2) ḳızın şarṭı vardır
baṭṭal eydür ḫoş ola baṭṭal aldılar ol (3) bir köye geldiler baṭṭal eydür imdi ḳızı
getürüñ girüsin ʿimlân (4) eydür ḳızı div aldı bunda bir div vardır yılda bir kez
çıḳar çoḳ (5) ḳızlar alur ḳapar anuñ elinden memleket ḫarâba varmağa yüz ṭutdı
(6) didi seyyid eyitdi ol diviñ maḳamın baña gösteriñ inşaʿallâh (7) kim sizi anıñ
şerrinden ḫalâs idem didi seyyidi aldılar bir taġa (8) geldiler bir mağara
gösterdiler seyyid ḥażret ḳılıcın çıḳardı (9) ol mağaraya girdi gördi kim bir saray
yuḳaru bir nerdubân gider (10) yüz yigirmi ayaḳ nerdubân çıḳdı gördi kim bir
saray ḳırḳ ḳızlar (11) oturır ol ḳızlar seyyidi gördiler eyitdiler ne kişisin ḫılâs (12)
ve süvâsından ḳorḳmaz mısın didiler seyyid eydür şimdi ol ḳandedir (13) bir
gösteriñ didi gösterdiler seyyid içerü girdi gördi kim bir divdir oturır seyyidi
302 b
(1) gördi ṭurıgeldi seyyide ḥamle eyledi seyyid naʿra urdı ḳılıç çekdi (2) divi
depeledi ol ḳızları aldı ṭaşra çıḳdı sürdi şehre getürdi ʿamlaḳ (3) ol hâli görüp
sevindi şaḍlıḳlar eyledi seyyid emr eyledi ne ḳadar (4) kiliseler var ise yıḳdılar
yerlerine mescidler ve medreseler yapdılar andan ṣoñra (5) ḳırḳ gün dügün
eylediler ʿamlâḳın ḳızın seyyid ḫalife içün nikâh (6) eyledi ve oġlı ʿaliye barṭas
ḳızın alıvirdi andan ol ḳızların (7) aldılar mâlları birle ʿazm baġdâd ḳıldılar
günlerde bir gün baġdâda (8) vardılar ḫalifeye ḫaber oldı seyyide ḳarşu çıḳdı
seyyid ʿamlâḳ ḳızın ḫalifeye (9) teslim eyledi ḫalife daḫı seyyide çoḳ ihsânlar
eyledi duʿalar ḳıldı (10) ḫilʿatlar baġışladı atlar baġışladı ṭoylar eyledi andan
soñra seyyid destûr diledi ʿazm (11) malaṭya ḳıldı emir ʿömer ve yârenler işidüp
ḳarşu geldiler seyyidle görüşdiler (12) bunun üzerine bir zamân geçdi işbu ḳıṣṣa
buracıḳda tamam oldı (13) meclis-i pes haftem hikayet-i şoden duḫter-i ḥalife
ḫaber urden seyyid
303 a
(1) râviyân-ı aḫbâr ve nâḳılân-ı âṡâr ebu’l muḥsin şâh ki işbu kitâbıñ râvisidir (2)
şöyle rivâyet ḳılur kim bir gün ḫalife yârenleriyle oturmışdı bir (3) ḫadim içerü
girdi yüz yire urdı eydür ey sulṭân-ı ʿâlem şöyle (4) maʿlûm olsun kim ḳızıñ
ṣafiye belürsiz oldı didi ḫalife ol (5) sözi işidüp perişân oldı düşdi bî-hoḍ yatdı üç
gün (6) söz söylemedi ve laf itmedi ḫatunı saʿide bânû gice gündüz zarılıḳ (7)
iderdi baġçe içinde bir gün nâgâh şöyle yatdı henüz uyumadı (8) idi gördi kim iki
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yeşilce ḳuşlar geldiler yanında bir aġaca ḳondılar (9) birisi birisine eydür
ḫalifeniñ ḫatunı niçün ağlar ol biri eydür kim (10) ḳızını aldılar eydür kim aldı ol
birisi eydür raʾd câżû (11) aldı biri birine eydür raʿd câżû ḳande olur biri eydür
yedi (12) deñizi geçerler andan öte ʿaynü’l ḳıraṭ dirler anda olur

(13) bu

diyardan yüz yigirmi oġlan almışdır didi daḫı uçdılar gitdiler
303 b
(1) saʿide ḫatun ṭurdı ḫalife ḳatına geldi ḥikâyeti bildirdi (2) ḫalife daḫı seyyide
ḫaber gönderdi kim vaṣf-ı ḥâl şöyle oldı luṭf (3) idesin anı sizden ġayrı kimesne
başaramaz didi çün ḫaber seyyide (4) yetişdi eydür bize dinlenmek yoḳ imiş
yine bize iş düşdi diyüp (5) yâren ile vedaʿlaşup revâne oldı neçe deşt-i ṣaḥralar
geçdi (6) on üç gün gitdi ʿumman denizine geldi gördi kim bir şehr-i muʿazzam
(7) içi ṭolu beni adem bir ḳoca bir put yontmış bâzâra getürmiş çaġırır kim (8)
bunuñ gibi tañrıyı kimse düzemez iyü tañrı iderin ḫudâ düzmekde ġayet (9)
üstâdım didi benüm miṣlüm bir daḫı yoḳdır didi ve hem ḳamû (10) düzicileriñ
üstâdım her kim bunı ala cemʿi belâdan ayrı ola (11) ve rızḳ çoḳ ola didi seyyid
çünkim bunı işitdi ġażaba geldi eydür hây (12) ne kâfirdir bunuñ gibi herze
söylersin bir nesne kim senin bir âciziñ (13) elinden çıḳa ol tañrılıġa ne layıḳ ola
kim on sekiz biñ ʿâlemi yaratdı
304 a
(1) cemʿi ʿâlemin rızḳın viren oldır didi ol ḥerif daḫı seyyide (2) çoḳ dürlü sözler
söyledi seyyid daḫı urdı piri düşürdi (3) adamlar ġalebe itdiler seyyidi ortaya
aldılar seyyid her kime kim yumruḳ ururdı (4) düşürdi helâk iderdi bir saʿat
içinde on beş kişi (5) depeledi şehriñ begine ḫaber oldı tiz bindi seyyide karşu
vardı atından (6) indi selâm virdi ve yüz yire urdı aldı seyyide sarayına iletdi (7)
yimek yidürüp taḥta geçirdi eydür ey pehlûvân nete oldı ki bunda geldiñüz (8)
seyyid ḫalifenin ḳızı ḥikâyetin ki raʿd câzû aldugın bir bir âyân (9) eyledi tefânûş
daḫı aġladı benüm ḳızım daḫı belürsiz oldı (10) bilmezem kim ḳaçuruvirdi eger
benüm ḳızım daḫı elüme girerse müselmân (11) olayın didi ḳavl eylediler ol dem
şehirde ġavġa belürdi seyyid eyitdi (12) ḥikâyet nedir tefânûş duʿa ḳıldı eydür ey
şir-i ḥaḳ emirü’l müʾminin (13) ʿali keremullâhu veccehü bunda geldi ki şehrin
yarusıñ ḥaraca kesdi şimdi
304 b
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(1) bu ḫalḳ sehl nesneden ötüri cengi derler didi pes (2) tafânûş buyurdı cengi
ṭaġıtdılar andan ṣoñra yedi gün ṭoy (3) itdiler ve daḫı bir gemi ḫażır itdiler ḳırḳ
kişiyle seyyidi gönderdi çünkim (4) seyyid ol gün gitdi üçüncü gün yel muḫalif
esdi gemi ṭaşa urdı (5) urdı pâre pâre eyledi seyyid ṣıçradı ʿaşḳara süvâr oldı
(6) ol mübârek canavar ṣuda yüzerdi nâgâh girü bir büyük gemi (7) çıḳageldi
ʿaşḳar aldı seyyidi gemiye iletdi tiz gemiciler seyyidi gemiye aldılar (8) andan
ṣoñra eyitdiler ne kişisin sen bunuñ gibi vaḳıʿaya neden (9) ṣataşdıñ didiler
seyyid eyitdi rûmdan şam hududuna degin bir düşmânum (10) vardı benümle
ceng eyledi ʿâḳıbet zebûn eyledim ḳovdım denize (11) bıraḳdım ben daḫı
ardınca düşdim ama gemüm vardı giderken ol (12) hemüm ġarḳ oldı işbu baña
sebep oldı ḳurtuldım buydı size ṣataşdım (13) didi anlar eyitdiler adıñuz nedir
seyyid eydür adım cayildir didi ol
305 a
(1) geminiñ begi eyitdi benüm adım ḳanṭardır ḳosṭanṭin ḳayṣerinüñ ḳarındaşı (2)
oġluyım atam adı ʿaraḳıl ḳayṣer idi ol vaḳt kim atamı baṭṭal öldürdi (3) ben çin
vilâyetine düşdim bir begi vardı ḳasṭuri şâh (4) dirlerdi anuñ ḳatında idim işbu
kişi benüm atamıñ veziri (5) idi geldi beni buldı bâbek tekfûrı öldürdi taḥt-ı rûm
ıssısız (6) ḳaldı diyü ḫaber getürdi öyle olsa ben daḫı anda varurım (7) didi
seyyid eyitdi netekim baṭṭal andadır sen anda varamazsın didi baʿd (8) żân
gitdiler bir ṭaşa irişüp gemilerin bir ṭaşa baġladılar ṭaşra (9) çıḳdılar gördiler kim
bir ḫoş murġzâr çadırlar ḳurup od yaḳdılar (10) ṭaʿam pişirdiler bir demden
gördiler kim bir kişi ḳadd ü ḳâmet (11) ḳırḳ arşun bu şekl-i zeşt-i lıḳa
ḳuyruġundan od ṣaçar gözleriñ (12) ṭaḳatı ṭâḳ oldı ḫayrân olup ḳaldılar bir kere
naʿra urdı (13) eydür benim raʿd câżû vây nâ-bekârlar benüm şikârgâhıma
niçün geldüñüz
305 b
(1) diyüp ilerü yürüdi noḳṭay kim vezir idi ḳuşaġından (2) ḳapdı iki pâre eyledi
seyyid buyurdı oḳ sepdiler (3) bir sihr oḳudı beş yüz kişiniñ yüzi oda yandı
seyyid yayın (4) eline aldı bir oḳ gözledi raʿd câżûyı gözledi ve atdı (5) ḳudret-i
ilahi saġ gözünden ṭoḳundı ḳafasından çıḳdı (6) bir ṭarraḳa çatladı ayruḳ belürsiz
oldı pes geminiñ ḥalḳı (7) seyyidi bildi dükkeli müselmân oldılar andan gemiye
binüp revâne (8) oldılar gitdiler sind vilâyetine irişdiler andan bir muʿaẓẓam (9)
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şehr gördiler seyyid ṣordı kim bu ne şehirdir mülkdir didiler bir gemiʾyi (10) ol
şehrin limânuna sürdiler şehr ḳavmi bunları görüp üstlerine heybet (11) oturdı
gemi ḳatına derildiler ġalabalıḳ oldı bir sulṭanı vardı (12) adına ḳamer şâh
dirlerdi kibr adamlar viridi varıñ görüñ (13) gelen ne ḳavmdir didi anlar daḫı tiz
geldiler ṣordılar seyyid eyitdi
306 a
(1) elçiyüz ḫalifeden gelürüz varıñ ḳamer şâha eyidüñ didi vardılar (2) ḫaber
virdiler ḳamer şâh yetmiş biñ muʿteber leşker viridi gelip seyyidi alup (3) ḳamer
şâh ḳatına getürdiler seyyid baṭṭal selâm virdi ʿalemiñ aldılar (4) yer gösterdiler
oturdı baʿdezân ḳamer şâh başın ḳaldırdı maḳṣudıñız (5) nedir didi seyyid eyitdi
ḫalifeniñ ḳızın raʿd câżû aldı eger yirin bilür (6) señüz baña ḫaber viriñ anı
isterim didi ḳamer şâh eyitdi adıñ nedir (7) seyyid kendüyi bildirdi meger bundan
ol seyyidiñ hünerlerin ve pehlûvân (8) lıḳların işitmişlerdi tiz ol taḥtdan aşaġa
indi seyyid ile (9) görüşdi aġladı çoḳ zârlıḳlar eyledi eydür benüm daḫı bir ḳızım
genc-i (10) bânû adlu evet müneccimlerimiz dâim eydürler raʿa câżûyı seyyid
ġazi (11) öldirse gerekdir dirler elḥamdülillâh mübârek cemâliñizi gördik (12) tiz
yimek getürdiler seyyid yimedi ḳamer şâh eydür ḫudâvende niçün yimezsin (13)
seyyid eydür meżhebiñ nidir ḳamer şâh eydür put perestim seyyid eyitdi
müselmân ol
306 b
(1) ṭaʿamıñdan yiyeyin ḳamer şâh eyitdi ḳavl idelüm eger ḳızım görürsem (2)
müselmân olayım put perestligi terk idem didi çünkim bu şarṭ itdiñ (3) andan
soñra seyyid ṭaʿamından yidi birḳaç günden şikâra çıḳdılar (4) bir ḫub murġzâra
irdiler ḳamer şâh eydür ḫuḍavende ḳızumı işbunda (5) ḳapdılar ayruḳ bilmezem
kim ḥâl nice oldı diyü ṭururken nâgâh bir münaḳḳaş (6) geyik çıḳageldi ortaya
aldılar kemend atdılar silkindi biraz (7) yürüyüvirdi seyyid ʿaḳabince yürüdi ḳova
gitdi bir iki menzil (8) ḳovdı hemân kim seyyid ṭurır ahû daḫı ṭurır seyyid daḫı
yine ḳovar (9) ahû daḫı şöyle ḳaçar kim ḳuş binmiş kemend boynuna geçer
seyyid ṭutdım ṣanur (10) boynun gelicek ahû silkinir kemendi boynuna atar çıḳar
gider bu (11) nevʿile altmış ferseng yir ḳovdı aḫşam irişdi ahû belürsiz (12) oldı
seyyid daḫı bir ḫub çeşme-sârda abdest aldı namaz ḳıldı (13) fâriġ olıncaḳ eyitdi
işbu ṣuya gireyin didi çünkim ṣuya girdi
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307 a
(1) yine çıḳdı ṭonların bulamadı biraz yatdı uyudı yine uyandı (2) atın daḫı
bulamadı aşaġa yuḳaru segirtdi kimse bulamadı ne ḳadar (3) duʿalar var ise
ġaybdan gitdi resûllullâhıñ ṣallahu ʿaleyhi (4) vessellem mübârek ṣaçların
bazubend idinmiş idi hemân ol ḳaldı seyyid oturdı (5) daḫı aġladı eyitdi ilahi
baña pirlik vaḳtında baña meded it (6) yaluñuz ḳaldım mûnisimden ayrıldım çoḳ
müşkil yirlerde baña (7) meded eylediñ bunda daḫı maḥrûm eyleme didi yüzin
ṭopraġa (8) sürdi aġladı enbiyâyı evliyâyı şefiʿ getürdi ol dem içinde ḥıżır (9)
ʿaleyhisselâm irişdi eydür netesin ve daḫı çoḳ naṣiḥatlar eyledi (10) ve eyitdi
niçün bunuñ gibi yirde ġafil olursun ol geyik ṣuretinde (11) görünen raʿd câżûnıñ
ḳızı idi seni aldaddı fırṣat bulur ve atın ve (12) ṭonıñ aldı saña ziyân degüremedi
resûl-ı ḥażretiñ ṣallallahu ʿaleyhi vessellem (13) ḳıllarından ḳorḳdı ḳatuña
gelemedi didi seyyid yâ sen neçe idesin
307 b
(1) kim silâhım elüme gire ḥıżır peygamberim eyitdi benüm şimdi serendibde (2)
işüm vardır anda giderim gel berü sen daḫı anda ileteyin didi (3) gözin yumdı
ḥıżır bunı ata ḳamçı urdı seyyid yine gözin açdı kendüyi (4) adem peygamber
yirinde gördi hıżır bunı eyitdi ben varayıñ saña (5) ṭâmûs periyi vireyin didi ve
ġaib oldı seyyid adem peyġamberin (6) ziyâret eyledi üç gün anda ṭurdı
dördünci gün ṭâmûs peri (7) yetişdi seyyid ile görüşdi eyitdi ey pehlûvân netesin
ḥaliñ nidir (8) didi seyyid ḥikâyetin bir bir eydürdi eyitdi yine baña yardımda (9)
çâre it beni raʿdıñ maḳamına ilet kerem eyle didi ṭâmûs peri eyitdi (10)
ḫuḍavende ol laʿiniñ yeri ṣarbdır yidi denizi geçmek (11) gerek bundan aña
varınca üç aylıḳ yoldır ve hem yolda bunca (12) zaḥmetler vardır didi seyyid
eyitdi bu defʿa daḫı baña bir çâre eyle diyü istirâm (13) eyledi ṭâmûs gördi kim
çâre yoḳdır çerisine destûr virdi biñ eri
308 a
(1) bıraḳdı seyyid birle heva yüzüne yükdiler evvel deñizi geçdiler ikinci (2)
deñizi geçdiler üçünci deñizi gördiler üstünde bir ṭaġ var ṭaġın (3) ortasında bir
deñiz var aña deryâ-yı ẓalmân dirler anda ne ḳadar (4) câżûlar var ise ḫażır idi
andan daḫı geçdiler üçünci deñize (5) geldiler anda canavarlar gördiler
gövdelerinde uzun uzun (6) ḳılları var baʿżınıñ ayaḳları arḳalarında ve başları

410

gögüslerinde (7) ve balıḳlar ḳoyun gibi ve başları ṣıġır başına beñzer dürlü dürlü
ʿacayib (8) ve ġarâib şekiller var seyyid ḫayrân ḳaldı andan ṣoñra dâʿim ilyâs (9)
peygamber duʿasın oḳurdı andan soñra dördinci deñize geldiler dükkelinden
(10) bu uludır tâ ki ḳızıl od gibi anı daḫı geçdiler beşinci deñize (11) geldiler
ortasında bir ḳubbe var ṭâmûs eyitdi ḫuḍavende ʿilm-i keremullâh (12) veccehü
bunda geldi ve ḳubbe içinde bir div vardır adına (13) saḳṭân dirlerdi anı daḫı
öldürdi bu maḳam anuñdır andan
308 b
(1) daḫı gitdiler altıncı deñize vardılar anı daḫı geçdiler yidi gün (2) ṣoñra bir
ṣaḥraya çıḳageldiler otları zaʿfirân aġaçları ʿud (3) ortasında bir aḳ mermerden
ḳalʿa öñinde bir merkeb otlar ṭâmûs (4) eyitdi ḥażır ol işte geldükdir bu merkeb
raʿdıñdır seyyid ḥażret (5) defʿi itdi iki rekʿat namâz ḳıldı yâri taʿâlaya ṭażarru
ḳıldı (6) andan ṣoñra sâz-ı silâhın giydi ḥażır ṭurdı bir zamandan ṣoñra ḳalʿa (7)
ḳapusı açıldı Bir herif çıḳdı ol merkeb üstine bindi üç eli (8) vardı bir ei,yle uyan
ṭutardı ve bir elinde ḳılıç vardı bir elinde (9) süñü ṭutardı ardınca kırḳ kişi daḫı
her biri bir taġa beñzer (10) raʾd câżû baṭṭalı gördi eydür ey baṭṭal belâ durağına
ṭutuldıñ (11) ola mı diyüp bir kere çaġırdı kim ey ṭâmûs öyle mi yaʿni benüm
düşmânımı (12) üstüme mi getürürsin hele evvel senüñ ḥaḳḳından geleyüm
ṣoñra seni bulam (13) didi raʿd ağzın açdı kim sihre başlaya seyyid ism-i ʿâẓâm
duʿasın oḳudı
309 a
(1) bir oḳ atdı çünkim rabbanî oḳ geldi raʿdıñ alnına doḳundı (2) belinden ġarḳ
oldı ḳırḳ adım yire muʿallaḳ yıḳıldı seyyid segirtdi (3) kim baş ala ḳırḳ câżûlar
ḥamle ḳıldılar seyyid ism-i ʿâzâm duʿasın oḳudı (4) câżûlar hâ-bedid oldılar
seyyid ḥażret raʿd şöyle çaldı kim şol tâze ḫıyar (5) manendi iki pâre eyledi
andan ḳalʿa ḳapusına geldi seyyid içerü girmek istedi (6) gördi üstine iki ḳılıç
iner girü çekildi ṭılsımı süñüyle yıḳdı (7) içerü girdi indiler saraya geldiler dilediler
kim içerü gireler iki (8) arslan seyyide ḥamle eylediler ṭâmûs eyitdi işbu ṭaşı ḳıvır
ṭılsımdır (9) seyyid ḥażret daḫı ḳıvırdı ṭılsım bozuldı içerü girdiler bir yire (10)
geldiler gördiler kim bir taḥt birbirine ḳarşu orta yirinde bir mil üstünde (11) bir
köşk dört penceresi var seyyid ḥażret nerdûbândan yuḳaru çıḳdı (12) bir ḳız
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gördi yüzi aya beñzer oturmış aġlar seyyid selâm virdi (13) ḳız selâmın aldı
ḫıżmat eyledi andan ṣoñra eyitdi ey yigit ne
309 b
(1) kişisin kim bunda adem zândan kimse geldügi yoġdı seyyid baṭṭal eyitdi (2)
benüm baṭṭal ġazi ḳız eyitdi ṣıddıḳ yâ resulullâh ve daḫı yâ fâṭıma diyüp (3)
ayaġına düşdi eydür yâ baṭṭal ben bu gice çoḳ ağladım ve zârılıḳlar eyledim
eyitdim (4) ilâhî benüm cânumı al veyâḫûd kâfirleriñ elinden ḫalaṣ eyle didim (5)
gözüme uyḳu geldi yatdım uyudım düşümde fâṭımatü’z zehrayı gördim (6) baña
eydür ağlama kim irte baṭṭal gelür raʿd câżûyı öldüririr sizi ḫalaṣ (7) ider didi
uyandım ol vaḳtdan berü ağlarım biḥamdilillâh ki mübârek (8) yüziñi gördim didi
seyyid ḳıza eyitdi sen kimsin ḳız eydür mıṣır pâdşâhınıñ (9) ḳızıyım seyyid
ṭılsımı yüzine ḳarşu yürüdi aşaġa indi bir zamân (10) gitdi bir ḥavża irişdi nâgâh
ṣudan bir ḳız çıḳageldi seyyide (11) selâm virdi selâmın aldı ḳatına geldi seyyid
eydür kimsin (12) ḳız eydür ben hürmeng ḳızıyım bu gice düşümde resûlullâh
gördim (13) sizin gelücügüzi bildirdi ve hem ol istedügiñ ḳızlar hep bunda
310 a
(1) dır ve daḫı iki arslan var biri erkek biri dişi dişisin öldür kim (2) erkeği saña
cevab virsün ḳakup seyyid aldı bir ḥançereye geldi ḳapusın açdı (3) bir dişi
arslan seyyide ḥamle eyledi seyyid ḥażret ol arslanı depeledi (4) ʿaḳabince bir
arslan daḫı çıḳageldi eydür ben adem oğlanıyım beni (5) efsunla böyle eylediler
didi pes seyyid ilyâs peygamber duʿasın oḳudı (6) üfürdi yine ol arslan yigit oldı
seyyidi aldı bir saraya (7) getürdi seyyid gördi kim bir ḳarı oturmış elinde bir
ṭolap (8) var ṣol yanına çörçek hücreler açılur ḳızlar çıḳar ve ṣaġ yanına (9)
çörçek girü yayılur seyyid ol hücreyi daḫı bozdı saray içine ol (10) ḳızlarıñ
arasına girdi ḳızlar seyyidiñ ayaġına döküldiler seyyid dört (11) yaña naẓar
eyledi kendü silâhın ve bâzûbendin gördi (12) aṣulup ṭurır seyyid baṭṭal ġazi
ḳızları aldı ve mâldan götürebildiklerince (13) aldılar çıḳardılar arslan bunlara
ḥamle eyledi ṭâmûs peri eydür
310 b
(1) ḫuḍavende ol sizi aldaya ḳız budır didi seyyid anı (2) çaldı iki pâre eyledi
bunlar şaḍ oldılar seyyide duʿa eylediler ṭâmûs (3) daḫı bir peri viridi leşkerin
getürdi ol mâlı cemʿ eylediler (4) birazın seyyid kendü içün aldı baḳısın ṭâmûsa
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virdi baḥş (5) eylediler dükkelisi ġani oldı ol ḳalʿaʾyı yıḳdılar ḳara yir eylediler (6)
ol mâlı bilüp periler yükledüp revâne oldılar gitdiler günlerde (7) bir gün sinde
yaḳın yirde ḳondılar andan bir adam buldılar çift (8) sürerdi anı ḳamer şâha
viridiler muştulayu ben ol kişi ḫaber (9) virdi kim baṭṭal fâlân yirde geldi didi
ḳamer şâh beglerin cemʿ eyledi (10) seyyid ḳarşu geldi gördi kim peri leşker
ḳonmış perileri gördiler üstlerine (11) heybet oturdı ḳorḳmasınlar diyü seyyid
ṭâmûs peri ile (12) ḳarşu gelip görişdiler seyyid buyurdı ḳızın getürdiler hemân
kim (13) ḳızın gördi barmaḳ getürüp müselmân oldı il vilâyet birle buyurdı
311 a
(1) deyrlerin yıḳdılar yirlerine mescidler ve medreseler yapdılar andan ḳamer
şâh (2) erkânın farzı ve sünneti öğrendiler andan ḳamer şâh vedʿa idüp (3)
ʿummâna geldiler tefânûşa ḳızın ıṣmarladılar anlar daḫı il vilâyetiyle (4)
müselmân oldılar el ḳıṣṣa ne dırâz idelüm ḳızları birer yigide (5) virdiler andan
ṣoñra mekkeye geldiler ziyâret eylediler beş yüz yük (6) mâl üleşdirdiler andan
medineye geldiler resûl-ı ḥażretiñ (7) türbesine yüzin urdı çoḳ şükürler eyledi
istiʿaret diledi çoḳ (8) aġladı ol dem gözlerine uyḳu geldi uyudı resûl ḥażretin
düşünde (9) gördi seyyidi gözlerinden öpdi eyitdi ciger gûşem bu iş (10) kim sen
işlediñ gerek kim tâ ḳıyâmete degin iyü adıñ cihânda söylene (11) ben senden
ḫoşnudım şimdiki ḥâlde tiz ṭut kim ḫavârici hücûm (12) ḳıldı bağdada irişegör
didi seyyid çünkim uyandı düş ḥiḳâyetin ṭâmûsa (13) eydürdi uşda geçdiler ʿazm
baġdâd ḳıldılar râviler eydür ebu’l müslim ḫorasani
311 b
(1) ol vaḳt kim ḫavâric ḳırdı idi ol yirde anıñ ṣoyundan (2) bir ḥaramizâde ḳalmış
idi ḥakem dirlerdi bir zamân şunda ḥarâmizâde (3) lıḳ iderdi bir yirde ḳarar
itmezdi otuz biñ er cemʾ eyledi anda (4) sürdi ḥayberiñ begi ʿişre melʿûndı bunı
ḫoş görüp ṭoyladı (5) eyitdi ki yâ ḥakem otuz biñ er seniñ var otuz biñ er benüm
(6) vargil el bir idelüm ḫalifeʾi gafletiyle öldürelüm seni ḫalife (7) eyleyelüm
yanında ben vezir olayın diyüp çerin tedbir itdiler vardılar (8) ol iki melʿûn bir
gice ḫalifeʾi baġdâd öñünde yaturken şeb-hûn (9) ḳıldılar ḫalife ḳaçdı baġdâda
girdi leşker târumâr oldı ol iki (10) kâfir şehri ortaya aldılar bir ṭarafdan nâmeler
perâkende ḳıldılar ḫalife (11) daḫı her ṭarafa nâmeler perâkende ḳıldı ve çünkim
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yedi gün savaş eyledi (12) sekizinci gün fırṣat buldı nerdûbân düzdiler şehri
aldılar ḫalife (13) ṭam üstüne çıḳdı baş açdı ḳıbleye ḳarşu yüzin ṭopraġa virdi
312 a
(1) hezârân nâliş eyleye ḥaḳ taʿâla ḥażretine tażarruʿ ḳıldı ve daḫı muḥammed
muṣṭafayı (2) şefiʿ getürdi ol dem içinde seyyid baṭṭal ġazi nurullah çıḳa (3) geldi
ṭâmûs peri bilesince gördi kim ḥâl ayruḳsı şehre ḳarşu bir raʿd (4) vâr naʿra urdı
eyitdi ey kâfirler yaʿni meydân ḫâllı buldıñuz bunuñ (5) gibi iş mi dirsiz uş
erişdim diyüp ḥamle ḳıldılar irdiler neçe bir leşker (6) ḥamle ḳıldılar ḳılıç çalınur
başlar kesilür adam görünmez ḳanlar ṣaçılur (7) seyyid ceng içinde ḥakeme
uġradı bir kişi seyyide eydür ḫuḍavende ḥakem laʿin (8) budır kim bu leşkeri
hep bu getürdi didi seyyid eyitdi hâ ḫavâric (9) ḥarâmizâde sen mi geldüñ
ḫânedân taḥtına ḳaṣd itmege çünkim eyitdi ḳaṣd (10) itdimse kendü mâlım ṭalep
iderim taḥt bizüm idi ebu’l müslim ġażab (11) ile aldı eger müselmân iseñ
gerçek er iseñ ḥaḳḳın müsteḥaḳına (12) vir didi seyyid eyitdi ey miskin bî-din
seniñ ceddin (13) ḫânedân-ı muḥammediye ne ẓulmlar eyledi ve bunca yıllar
evlâdıñ
312 b
(1) ḳanların dökdüñüz allâh taʿâla ʿibret içün bir civânı (2) viridi itdi yaluñuz
ẓulmlarıñ ḥaḳḳından gelüp ḳanların dökdi (3) mülki yine aldılar didi çünkim
erenler şâhı çünkim bu melʿûna bu ḫaberi söyledi (4) ol melʿûn süñü ḥavale
eyledi geldi kim geçe seyyid kuşaġından berk ṭutdı (5) yire urdı iki elin
ḳafasından baġladı ḳafadâra ıṣmarladı (6) andan geçdi bir ḍarb-ıla ʿaşra yıḳdı
baġladı şöyle oldı kim ol elli (7) biñ kişidien bir kişi ḳalmadı hep ḳılıçdan geçdi
seyyid ḫalife atına geldi (8) alife piyâde olup ḳarşu geldi seyyidi bağrına çekdi
görüşdiler (9) seyyid ṭâmûsı ḫalifeye çoḳ taʿrifler eyledi ve daḫı evvel biñ (10)
yiri yoḳlamaġa işkâre görindi şehrinden ṭaşra bir yirde çadırlar (11) ḳurdılar
taʿzim ile ḳondılar anları gören heybet aldılar andan (12) ṣoñra ḫalife ḳızını
görüp şaḍ-ı hurrem oldı ṭâmûs peri seyyidiñ (13) ḥikâyetin diyüvirdi dükkeli
seyyide ḥayrân olup duʿalar ve senâlar
313 a
(1) itdiler seyyid ḥażret ṭâmûsı üç gün ṭoyladı andan ol iki (2) melʿûnı getürdiler
şöyle diriyle derilerin yüzdiler andan ṣoñra ṭâmûsı (3) kendü maḳamına gitdi ve
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baʿde andan malaṭyadan seyyide ḫaber geldi kim (4) humâ-yı dil-efrûz vefât itdi
diyü seyyid melûl oldı (5) mâtem ṭutdı andan maṣlahat şöyle gördiler kim
ḫalifeniñ ḳızın seyyide (6) virdiler seyyidiñ oġlanları geldiler ataların gördiler bir
neçe gün ḥıżmatında (7) ṭurdılar andan ḫalife malaṭyanıñ begligin bunlara virdi
ʿabdu’lvehhâbı (8) serleşker eylediler gönderdiler seyyid eyitdi ben anda
neylerim elhamdülillah (9) ki islâmıñ ayruḳ düşmânı ḳalmadı didi esâtûr oġlı
(10) ḳanaṭur adlu geldi seyyidiñ ayaġına düşdi eyitdi ḫuḍavende (11) rûmı baña
vir bunca zamândır kim intiẓârım21 didi ḫarâc boynuma (12) bıraḳ her yıl gelem
mubârek yüziñ görem ve hem rûmıñ ḫaracın (13) getürem didi rûmda seniñ
himmetüñde kimse ḳalmadı ben ḳulıña
313 b
(1) vir didi seyyid eyitdi gel müselmân ol didi eyitdi bunca rûmı ḫarâca (2) kesgil
didi rûma ḳanâtûrı ḳayṣer dikdiler eyitdi ṣanma kim yaramaz (3) iş itmeyesin
beni bulursın neçe kişiyim didi duʿa ḳıldı ḥâşâ kim ḥıżmatından (4) yüzüm
çevirem didi gönderdi birḳaç günden ṣoñra ḫalifeniñ ḳızı vefât (5) itdi seyyid
yaluñuz ḳaldı ḥac vakıṭ oldı kaʿbeye vardı ṭavâf (6) eyledi yine medineye vardı
oturdı her yıl ḥac vaḳtında varırdı (7) ṭavâf iderdi yine medineye varırdı oturdı
yidi yıl medinede (8) mucâver oldı medine şöyle maʿmûr oldı kim resûllullâh
zamânında gibi (9) oldı dört yaña pâdşâhlardan bunca armağanlar ḫaraçlar
gelürdi (10) dükkelin seyyid üleşdirirdi kendüzince namâza ve ʿibadete ve
tilâvete (11) meşġûl oldı bir gün seyyid oturmışdı bir yigit ʿosmân adlu rûmda
seyyid (12) öniñde bir nâme ḳodı duʿa ḳıldı selâm virüp oturdı seyyid eyitdi (13)
ḳande gelürsin eyitdi rûmdan seyyid eyitdi ḫaber nidir ʿosmân aġladı
314 a
(1) seyyid eyitdi hây ne ḫaber niçün ağlarsın didi eyitdi ḳanaṭur (2) ḳayṣer yaġı
oldı ʿavc fireng birle ḫaber itdiler dört yaña nâmeler (3) perâkende ḳıldı kâfir
beglerin cemʿ eyledi altı yüz biñ er cemʿ oldı (4) şimdi islam ḳanın furûmende
oldı dir ḳayṣer ḥaẓar içinde (5) kendüsi malaṭyaya vardı ayruḳ bilmezem ki ḥâl
nidir didi seyyid ġayet (6) perişân oldı ol gice resûl ḥażretin düşünde gördi eydür
żretin düşünde gördi eydür ṭurma rûma (7) iriş müselmânlar ḳanı furûmende
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Bu kelime yanlış yazılmıştır.
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olmışlardır iş müʿminlere (8) meded eyle didi seyyid uyandı abdest aldı irte
namâzın ḳıldı (9) yüzin yire urdı eyitdi ilahî ben umardım kim ṭopraġum (10)
bunda ola kerimsin raḥimsin nidelüm her ne kim geldi senden ḫoş (11) geldi didi
andan ṣoñra ravẓaʿı muḳadesden muṭahhar yirinden ʿaleyhi (12) efsalü’ṣ
ṣalavat ve ikmâlü’t taḥiyyât ve âvâz ki22 ey baṭṭal ġazi (13) hercâ ki hüsnü’z
mâcizânını mâbânuyım mâz ḫoşnudım ahża
314 b
(1) üs yahâ cemâʿil veṡu ihyâ aḫıru’l gerd nöbet tiz saʿiken baʿdezân (2) bî-mâr
semi mâyâr üç yañadan munzurım seyyid bunı işitdi yüzin (3) yire urdı secde
şükür eyledi atın eyerleyüp oldı süvâr ṣalavat (4) viresin muḥammed ser-divân
oldı yolda giderken eydürdi kim (5) pirim ṣaʿikım bî-çâre imdi cümle
kerâmetleriñ dest-girî sensin (6) saña sığındım senden ġayrı peşin niyâhım
yoḳdır didi ez-in cânib (7) bugün seyyidiñ oġlanları ve ʿabdulvehhâb
oturmışlardı (8) ḫaber geldi kim uş ḳanâtûr ḳayṣer yetişdi ʿavc fireng ilen (9) yüz
biñ leşkeriyle falân yirde ḳondı diyü müselmânlara ḫaber itdiler (10) tiz ḳırḳ biñ
sünî müselmân cemʿ itdiler ʿabdulvehhâb eydür ḫalife (11) ölmiş oġlı baḥtiyâr
yirine ḫalife olmış bunı yazdılar peyke (12) virdiler çünkim kâfir leşkeri yaḳın
geldiler ʿali ve nezir meşveret itdiler (13) ḳırḳ biñ eri baḥş itdiler şebhûn ḳıldılar
çoḳluḳ kâfir
315 a
(1) ḳırdılar ʿabdulvehhâb naʿra urdılar benim ʿabdulvehhâb pîr kim resûllâhıñ (2)
yüzin gören dirdi kâfirler birbirin ḳırardı nâgâh ḳaża-yı asmani (3) yetişdi ve
taḳdir-i yezdâni irmişdi ʿavc fireng melʿûn ḳafasından (4) çaldı ʿabdulvehhâbı
şehîd eyledi at boynuna düşdi at aldı (5) ṭaşra çıḳardı bir bunda düşerdi imân-ı
ʿarz ḳılup cân (6) ʿazizin ḥażretine teslim itdi ṣabaḥ oldı islam leşkeriñ ṣındılar
(7) ṭaġa bıraḳdılar ṭaġı gerdeyim ḳıldılar ʿabdulvehhâbıñ gövdesin (8) süniler
anda buldılar girü anda defin itdiler kâfir leşkeri (9) yidi gün ṭaġı ḥiṣâr itdiler ḳırḳ
biñ erden altı biñ kişi (10) ḳaldı baḳısın şehid itdiler malaṭyayı ḫarâb itdiler bir
ṭaş (11) bir ṭaş üstüne ḳomadılar ez-in cânib ol gice seyyid baṭṭal ġazi irişdi (12)
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müʿminleriñ kimi ḳırılmış kimi ṭaġılmış baḳısı ṭaġı penâh idinmişler (13)
meşʿaleler yaḳmışlar seyyid bir ṣu buldı abdest aldı iki rekʿat
315 b
(1) namâz ḳıldı gördi hây hûy ceng iderler ʿazm furûmende (2) ḳılmışlar ez-in
cânib seyyid hegbe ortaya getürdi sâz selbin giydi (3) ʿaşḳara süvâr oldı yüzin
allâh taʿâla dergâhına ṭutdı eyitdi (4) ḫuḍavende ʿömrümüñ aḫırıdır ol pâdşâh
sen ki nemrut gibi kâfiri (5) bir zaʿif sineğe öldürtdin eger ʿinâyet-i lüṭf kılursañ
bu bî-çâreye (6) ki ol seniñ ḳahrıñdan yaradılmış ḳavme fırṣat bulam diyü üç kez
(7) peyâpey biribiri ardınca naʿra urdı eyitdi ey ʿavc fireng (8) uş yetişdim ḥażır
baş ol didi tıġ-ı ḍaḥḥakı çekdi ol leşker (9) üñ içine girdi vay ol kişiye kim
seyyidiñ önüne geldi iki pâre (10) iderdi andan cendevâl câzûnıñ süñüsin eline
aldı (11) kâfirlere ḳarşu ṭutardı içinden od çıḳardı otuz ḳırḳ (12) kişi yandurırdı
ʿali ve nezir seyyidiñ âvâzın işitdiler şâḍmân (13) oldılar ḥamle ḳıldılar irte oldı
şol ḳuşluḳ vaḳtında toz
316 a
(1) oynadı baḥtiyâr ḫalife üç yüz biñ müselmân leşkeriyle çıḳa (2) geldi seyyid
anı gördi ʿalem dibine yürüdi ṣaflar söküp ḳalbler (3) yara ḳayṣeriñ önine
çıḳageldi ḳanâtûr ḳayṣer seyyidi gördi (4) âh eyledi ʿavc fireng seyyidiñ üzerine
döndi ḳılıç ḥavale (5) itdi seyyid menʿ itdi geldi kim geçe bir ḳılıç urdı ʿavc
ḳalḳan (6) berâber eyledi

ḳalḳan iki pâre oldı aşağından depesinden (7)

arḳasına dek iki pâre eyledi ḳayṣer anı görüp at başın (8) ṣürdi gidivirdi seyyid
ʿalemi aḳdardı hemândem heva (9) yüzünden yüz23 periyle ṭâmûs peri çıḳageldi
şöyle ḳırdılar ol (10) yüz biñ kâfirden bir kişi ḳurtulamadı seyyid kâfiri ṣıncaḳ
ḫalife (11) ḳatına geldi ikisi piyâde olup görüşdiler ʿali nezir geldiler (12) yir
öpdiler seyyid oğlanların bağrına çekdi görişdi ṭâmûs (13) peri geldi ḫalifeyle
seyyidle görişdi andan ṣoñra seyyid buyurdı ḳayṣeriñ
316 b
(1)

firengiñ mâlların cemʿ itdiler ol mâlla yine malaṭyaʾyı ʿimâret (2) itdiler

ʿabdulvehhâb içüm ʿaẓim yimekler yidiler andan ṣoñra (3) iki câmiʿ yapdılar
cumʿa gün ḫutbe oḳudı namâz ḳıldılar andan (4) yine minbere çıḳdı vaʿaẓ itdi
23
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bunlara naṣiḥat ḳıldı ġarbu ḳopdı (5) ḫalayıḳdan andan ṣoñra eyitdi beş ḫalifeye
ḥıżmat itdim allâh yolunda (6) ne ḳadar ki elden gelürdi derişdim din
düşmânlarınıñ baş (7) aşaġa itdim şimdi uş pir oldım ʿömrümüñ aḫırına yetişdim
(8) imdi girü gitmek gerek ol yaña nitmek gerek imdi çoḳ (9) tuz etmek yidük
küçileriñ baña ḫelâl eyleñ (10) benhelâl itdim didi cümlesi aġlaşdılar ḳaza-yı
reḳat (11) itdiler andan ṣoñra oğlanların ḫalifeye ıṣmarladı eyitdi (12) dilerim ki
oġlancıḳlarım üzerinde mubareḳ naẓarıñ (13) eksük olmaya didi andan ṭâmûs
periden halâllıḳ diledi
317 a
(1) beni boynuñda çoḳ götürdüñ bî-ḥod deryâ geçürdiñ buñ yirlerinden (2) baña
çoḳ yârlıḳ itdiñ dilerim ki aḫret ḥaḳḳın baña halâl ide (3) sin didi ṭâmûs daḫı çoḳ
aġladı andan ṣoñra oğlanlarına (4) eyitdi ḳurratu’l ʿayn siziñ atañuzım benden
seyf altun (5) benden öğüt ṭutuñ şol ḳadar vusiʿ ṭaḳatım olduḳca (6) din yolunda
derişdim gâh ḳarada gâh deñizde her ne kim itdim (7) nesf hevâs çün itmedim
siz daḫı allâh rızası çün idüñüz (8) didi ve daḫı ġazayı sehil görmeñ altuna
gümüşe aldanman (9) didi andan ṣoñra duʿa ḳıldı indi yedi gün daḫı ṣoḥbet (10)
itdiler ṭâmûs vedâʿ ḳılup gönderdi ḫalife daḫı ʿazm baġdad ḳıldı (11) kendü
malaṭyada ḳaldı ṣordı kim ḳayṣer ḳandedir eyitdiler uş (12) adam geldi ḳalʿaʾı
mesiḥdedir didiler seyyid eyitdi varayın anı daḫı bir (13) ideyin didi andan ṣoñra
gelem medinede oturayın ʿömrüm aḫırına münzârım didi
317 b
(1) atına süvâr oldı üç günden ṣoñra ḳalʿa’yı mesiḥe yetdi (2) ḳayṣer maḳtûn24
biñ kişiyle anda gelmişdi bu biñ kişi (3) ḳalʿa öñünde oturmışlardı seyyid irişdi üç
kez peyâpey naʿra (4) urdı kim ḳayṣer ḳanı benümle ḳavliñ ḳararıñ ayruḳ islam
leşkerine (5) yâvuz ṣanmayacak idüñ ʿahdiñ ṣapdıñ işler ideyin (6) saña ki
ataña dedeñe itdügüm anıñ ḳatında melûl ola didi (7) ol leşkere ḥamle itdi
târumâr ḳıldı bir zamân dinleneyiñ itdi (8) ṭurayın zinciri ile geçireyin burcı yire
berâber ideyin diyüp başı (9) altına bir ṭaş ḳodı uyudı meğer ḳayṣeriñ ḳızı burcı
ṭola (10) şırken gözi seyyide ṭuş oldı gördi bir yirde yatmış (11) uyur âh eyledi
eyitdi ey diriġa benim suṭanım maʿşuḳım (12) yol üstüne yatmış uş şimdi yedi
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biñ kişiyle sercaʿil gelecekdir (13) yolda uyur bulur öldürir neçe ideyin eger
çağırırsam işidirler
318 a
(1) rüsvây olurum bir ṭaş eline aldı ol ṭaşa yazdı kim (2) ey pehlûvân çoḳ uyuma
ṣor kim üstüne düşmân gelür mayâżâ (3) saña ziyân ideler ol ḳalʿanıñ işin
tamâm it anda (4) n ṣoñra beni iste ki seniñ maḥbubıñım ḳayṣeriñ ḳızıyım saña
hem seniñ (5) dinüñe ʿâşıḳım diyüp ṭaşı atdı taḳdir-i yezdâni şöyle (6) yazmışdı
ki seyyidiñ üstüne ol ṭaşı aldı geldi seyyidiñ (7) sinesine ṭoḳundı ḳaża-yı asmâni
irişdi bir kez ḥareket (8) eyledi cân-ı ʿazizin ḥaḳḳa teslim eyledi raḥmetullah-ı
ʿaleyhi raḥmeten (9) vasiʿaten innâ lillahi ve innâ ileyhi raciʿun ḳız gördi kim
seyyid bir kez (10) ḥareket eyledi ayruḳ ṭınmadı eyitdi uyḳusı ḳatıymış (11) tiz
atası ḳatına geldi eyitdi baba baña destûr vir ṭaşra çıḳayın (12) baṭṭal uyur başın
keseyin ḳatuna getüreyin didi ḳayṣer eydür ciger gûşem (13) ṣaḳın ki baṭṭal
ʿayyâr kişidir saña ziyân degsün eyitdi nâr nûr
318 b
(1) devletinde göresin ki niylerüm didi ḳapu açdılar ṭaşra (2) çıḳdı seyyidiñ
ḳatına geldi gördi kim cân teslim itmiş âh (3) itdi bu dünyâda bî-naṣib oldumsa
aḫretde maḥrûm olmayam (4) didi bunsuz baña dünyâ gerekmez diyüp şehâdet
kelimesin (5) getürdi hançeriñ üstüne düşdi cân ḥaḳḳa ulaşdı andan bulut (6)
ḳopdı yel oldı yağmur yağdı yıldırım şaḳıdı ol iki (7) vücûd nâ-bedid oldı bildiler
kim neçe oldılar ḳayṣer daḫı (8) bu aralıḳda cân ḳurtardı çıḳdı ḳaçdı istanbula
gitdi (9) ol leşker ki ḳız görmişdi seyyidiñ oġlanları imiş elan (10) biñ kişiyle
isteyü gelürler imiş ʿali ve nezir anda geldiler gördiler (11) kim yel aldı ʿâlem
ẓulumât oldı biraz ṣabr itdiler yaġmur (12) yıldırım sâkin oldı ḳandesinde herkez
adam yoḳ seyyidi (13) istediler nâm-ı nişânın bulamadılar ol gice düşlerinde
gördiler ki
319 a
(1) bir buraḳa binmiş başında tac öñünde ḥulle tamâmet şehidler rikâbınca (2)
düşlerinde gördiler ilerü geldiler seyyid eyitdi ey cânım oġlanlar (3) imden girü
beni dünyâda istemeñ ḥaḳ ṭaʿala ḥazretine vâsıl (4) oldım ama benüm
himmetüm siziñledir imdi siz daḫı din yolunda (5) berk ṭuruñ dâim ġazâyı pes
idünüñ allâhn rıżasın (6) isteñ nefsiñüze mütabaʿat itmen yigitlügüñüze ve
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pehlûvân (7) lığınıza mağrur olmañ her ne kim isterseñüz allâh içün işleñ (8)
daḫı dünyaya dost idinmen hiç yaradılmışa ḥaḳâretde baḳmañ (9) her yıl mekke
ve medineye armaġan gönderiñ żaʿiflere yardım (10) idiñ öksüzleri esirgen
pirlere ḥürmet idiñ istiʿânet (11) allâhdan isteñ yâvûzlarla ṣoḥbet itmeñ anlarıñ
ṣoḥbeti gönülleri (12) ḳırardır dâim ḫayr iḥsândan ḥâli olmañuz dünyâ ḫayaldir
(13) bu ḫayali mağrur olmañuz eger bu vaṣiyetleri ṭutarsañuz
319 b
(1) yarın ḳıyâmet gününde yüzüñüz aḳ ola şol yıldırım (2) gibi geçdi yürüyüvirdi
çün irte oldı ʿali aġlayu (3) neziriñ ḳatına geldi ol daḫı aġlar ḥikâyeti eydürdi (4)
nezir eyitdi nitekim sen gördün ben daḫı şöyle gördim (5) didi bir zamân ağlarlar
andan geçüp malaṭyaya geldiler (6) seyyidüñ yârenlerine ḫaber oldı malaṭya
daḫı feryâd (7) figân ile ṭoldı ḫalifeye adam gönderdiler ve ḥâli ʿilâm (8) itdiler
ḫalife daḫı feryâd idüp aġladı dükkelin seyyidiñ (9) ġazasın yirine getürdiler her
iḳlimde ḫatim itdiler (10) cânıçün duʿalar itdiler ḥikâyet daḫı burada tamâm (11)
oldı seyyid baṭṭal ġaziniñ ruhuna allâh taʿâla raḥmet (12) ve ismi allâhu’l ulum
bi’l sevâb (13) oḳuyanı yazanı dinleyeni raḥmetiñle yârlıġagil yâ ġani
320 a
(1) temmetü’l kitâb bî-ʿavnillahi’l melikü’l vehhâb aleyh-i bî-râc-ı (2) ‘l-hâb ve
ṣallallâhu ʿalâ seyyidinâ muḥammed ve ṣaḥbih-i ecmaʿîn (3) ʿala yed-i
ʿabduẓżaʿifü’l zenbi’l muhtâc ile’lallâhi’l ġani (4) yü’l vedûd aḥmed ibn-i ḥasan
ġaffur allâhu zunûbehu ve aḥsenü’l hibâ (5) ve ileyh-i ḳad u vakʿa’l ḳurraʿ fi
nâme-i şehr-i receb fi yevmi’l hamîs-i (6) sene isneteyn-i ve erbaʿine miete ve
elifin hicretü’l nebeviyyet-i bî-raḥmetike (7) yâ erḥamerrâḥimina
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HACETTEPE UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
TURKISH FOLKLORISTICS DEPARTMENT
Date: 13/04/2022
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a) Title Page, b) Introduction, c) Main Chapters, and d) Conclusion sections of my thesis entitled as above, the similarity
index of my thesis is 6 %.
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1.
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Bibliography/Works Cited excluded
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Quotes included
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Match size up to 5 words excluded
I declare that I have carefully read Hacettepe University Graduate School of Social Sciences Guidelines for Obtaining and
Using Thesis Originality Reports; that according to the maximum similarity index values specified in the Guidelines, my
thesis does not include any form of plagiarism; that in any future detection of possible infringement of the regulations
I accept all legal responsibility; and that all the information I have provided is correct to the best of my knowledge.
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