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Bu çalı�mada Alman halk kahramanı Kral Rother ve Türk halk kahramanı Seyyid Battal Gazi’nin 
aynı hedefe yönelik verdikleri mücadele ortaya konmaya çalı�ıldı: �stanbul’un fethi.  Ayrıca iki destanın 
temelinde yatan ba�ka ortak yönlerinin olup olmadı�ı sorusuna yanıt arandı. Çalı�mada iki halk kahramanı 
tarihsel gerçeklik açısından kar�ıla�tırmalı yöntemle incelendi.  Destanların ait oldukları kültürel ortamlar farklı 
oldu�u halde benzer birçok yönleri vardır ve her iki halk kahramanı da kendi toplumunun beklentilerini yerine 
getirmeye çalı�maktadır. 
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Abstract 

In this study we have tried to state how the German hero King Rother and the Turkish hero Sajjid 
Bathal Ghazi strove for the same goal: The conquest of Istanbul. This study also aims to find out whether there 
are other common points in origins of these two epics. Both heroes were examined in our study with the help of 
the comparative method regarding their historical reality. Although both epics come from different cultures, 
they have many things in common and both heroes try to fulfill the expectations of their societies.  
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1. Giri� 

Germanistik alanında yapılan ara�tırmalar, gerek Almanya'da gerekse ülkemizdeki 
üniversitelerin Germanistik bölümlerinde artık sadece Alman Dili ve Edebiyatı ile sınırlı kalmayarak, 
gittikçe daha çok Alman edebiyatı ve di�er edebiyatların kar�ıla�tırılması �eklinde yapılmaktadır.  Öyle 
ki, bugün kültürlerarası Germanistik (interkulturelle Germanistik) adıyla yeni bir bilim dalı ortaya 
çıkmı�tır. Kar�ıla�tırmalı çalı�malar yoluyla Germanistik alanına kazandırılan bu yeni boyut 
kar�ıla�tırmalı bir kültür bilimine do�ru gitmektedir.  Bu çabanın temelinde yatan ba�lıca dü�ünce, bu tür 
kar�ıla�tırmalı ara�tırmalar yoluyla bir taraftan di�er kültürlerdeki Alman imgesi hakkında bilgi edinmek, 
di�er taraftan kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyarak kültürler arası ileti�ime katkıda 
bulunmaktır.  Yabancı dil ve edebiyatların kültürler arası ileti�imde üstlenmesi gereken görev ve 
sorumlulu�u Aytaç) �u sözleriyle dile getirir (Aytaç, 1990, s.12): 

“Yabancı dil ve edebiyat bilimleri, temelde kültürler arası ileti�imi sa�lamakla yükümlüdür. Bir 
yabancı dile ve onun edebiyatına bilimsel yakla�ım, kazanılan metot bilgisi ve bilim kavramlarıyla ana 
dile yönelmeyi sa�lıyorsa, asıl i�levini gerçekle�tirmi� demektir”. 

Aytaç'a göre, batı filolojilerinde kazanılan bilimsel yakla�ımların ana dilde uygulanmasıyla 
büyük bir hizmet yerine getirilmi� olacaktır.  Yabancı dil ile ilgili bilim dallarının görevleri arasında 
kültürler arası ileti�ime katkıda bulunmayı da görmektedir.   

Ele aldı�ımız bu çalı�mada iki farklı kültürün ürünü olan Kral Rother ve Battal Gazi destanları 
ortak hedefleri olan �stanbul’u fethetme mücadeleleri açısından kar�ıla�tırmalı bir incelemeye tabi 
tutulmu�lardır.  Battal Gazi Bizans hâkimiyetini Do�u’dan tehdit ederken, Rother de Batı’dan tehdidi 
altına almı�tır.  Aynı ça�ın eseri olan iki destanın da XII. yüzyılda yazılmı� olması di�er önemli ortak bir 
noktadır.  Ayrıca her iki toplumun da kahramanlarında görmek istedikleri özellikleri bu kahramanların 
�ahsında destanla�tırdıkları anla�ılmaktadır.  Destanların halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve 
halk hayalinde masalla�tırılan tarihler oldu�u da açıkça belgelenmektedir.   

2. Yöntem 

Bu çalı�manın konusunu Alman halk romanı Kral Rother ile Türk halk romanı Seyyid Battal 
Gazi'nin �stanbul’u fethetme mücadelesinin kar�ıla�tırmalı yöntemle incelenmesi olu�turmaktadır.  Farklı 
iki kültür ürünü olan Kral Rother ve Battal Gazi Destanları, yapılan bir ön çalı�madan sonra böyle bir 
kar�ıla�tırmalı çalı�manın konusu olabilecek niteliklere sahip iki eser olarak görülmü�lerdir.  Kral Rother 
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adındaki Alman halk destanında Batı Roma'nın Bizans'ı hedef alan tutumu ile Battal Gazi'de de aynı 
hedefe yönelik davranı�lar, her iki eserin dayandıkları ortak siyasal fonlardan biridir.  �stanbul’u 
fethetmeyi Kral Rother evlilik yoluyla (kız isteme), Battal Gazi ise do�rudan kurnazlık ve sava�la 
gerçekle�tirilmeye çalı�ır.  �ki destanın ait oldukları sosyal, kültürel ve dini çevreleri farklı olsa da benzer 
ve farklı yönleri vardır. 

Ara�tırmada Kral Rother Destanı için kaynak metin olarak hem De Vries'in König Rother (1922) 
ba�lıklı eseri hem de Kramer’in 1961 yılında günümüz Almancasına çevirdi�i König Rother ba�lıklı eser 
kullanılmı�tır. Alıntılar Kramer’in Almanca kaynak metinden mısra numarasıyla verilmi� ve ayrıca 
tarafımızca Türkçe çevirisi eklenmi�tir.  Seyyid Battal Gazi için kaynak metin olarak Gürtunca'nın aslına 
sadık kalarak eski yazmalardan roman haline getirdi�i 1976 baskılı Seyyid Battal Gazi ba�lıklı eser 
kullanılmı�tır.  Ayrıca Ethe'nin 1871 yılında Almancaya çevirdi�i Die Fahrten des Sajjid Batthal ba�lıklı 
eserden de yararlanılmı�tır. 

3. Bulgular 

3.1. Kral Rother Destanı’nın Konusu 

Kral Rother Destanı'nda anlatıcı VII. yüzyıl ile destanın edebiyata kazandırıldı�ı XII. yüzyıla 
kadar geçen tarihsel olayları Kral Rother'in ki�ili�inde bir araya getirmi�tir.  Bu nedenle Kral Rother'i 
tarihteki bir tek ki�i ile özde�le�tirmek mümkün görünmemektedir, çünkü farklı yüzyıllarda gerçekle�en 
olaylar destanda bir araya getirilmi�tir.  Elde edilen tarihsel bulgulara göre, Kral Rother'in adı 614-650 
yılları arasında ya�ayan Langobart Kralı Rothari'ye kadar gitmektedir.  Rothari'nin Bizans Kayseri 
Konstantin'e kar�ı birçok sava� yönetti�i bildirilmektedir (Kramer, 1961, s.10). Di�er bir kaynakta ise 
Bortenschlager, Pippin'in Langobartları Yukarı �talya'da 774 yılında yendi�ini bildirmektedir. Destanda 
Rother'in o�lu olarak ortaya çıkan Pippin, gerçekte VIII. yüzyılda ya�adı�ına göre, Rother de VIII. 
yüzyılın ba�larında ya�amı� olmalıdır. Pippin, destanda ayrıca aynı yüzyılda kayserlik yapan Büyük 
Karl'ın babası olarak ortaya konmu�tur (Bortenschlager, 1981, s.18). 

De Vries destanın Heidelberg nüshasına dayanarak kaleme alındı�ı dönemin destandaki 
yerlerden, Konstantin isminden, Haçlıların gemileri ile konakladıkları Bari'den, �stanbul’dan, Babil 
Sultanından tespit edilebilece�ini vurgular (De Vries, 1922, s.LXXVII).  Bu durum kısaca �öyle 
özetlenebilir: Kral Rother Destanı'nın ortaya çıkı�ı 1150'den öncesine kadar gitmektedir. Bari'deki yerler 
ve Güney �talya'da 1137 yılında gerçekle�en tarihsel olaylar Rother adı do�rudan ili�kilendirildi�i için 
1140'a kadar da geri gidilebilir. Destanda adı geçen Bari Roma, �stanbul gibi yerlerin büyük bölümü 
Akdeniz bölgesindedir. 

Destanın konusunu, �stanbul'da bulunan kayserlik makamını ele geçirerek siyasi güç elde etme 
mücadelesi ve buna ba�lı olaylar olu�turmaktadır.  Do�udan �slâm ordularının Do�u Roma 
�mparatorlu�unu tehdit etmeleri üzerine Bizans Kayseri Avrupalılardan yardım istemek zorunda kalır.  
Batılı �övalyeler gruplar halinde do�uya akın ederler.  Haçlı seferlerinde izlenen uzun yol Balkanlardan 
�stanbul üzerinden geçip Kudüs'e ula�maktaydı.  Müslümanlarla yapılan sava�lardan sonra Bari üzerinden 
Roma'ya dönmekteydiler. �zlenen bu rota Kral Rother Destanı'nın anlatıcısına yeteri kadar anlatılacak 
tarihsel konu olu�turmu�tur.  Haçlı orduları dü�ünüldü�ü gibi yalnızca inanç u�runa de�il, aynı zamanda 
batıda hüküm süren açlık, yoksulluk gibi ekonomik sıkıntılardan dolayı zengin kaynaklar elde edebilmek 
için do�uya geliyorlardı.  Bizans'ın ba�kenti �stanbul bu grupların toplandı�ı yer haline gelmi�ti.  Batı 
Avrupa ile Bizans arasında sıkı ili�kiler olu�tu.   

Bu dönemde bir Alman kralının Konstantin'in kızına talip olması destan için ilginç bir konuydu.  
Bütün destanlarda oldu�u gibi, burada da daha ba�langıçta dinleyicinin-okuyucunun ilgisini çekebilecek 
bir olayla destana giri� yapılmı�tır.  Bortenschlager destanın tarihsel konusu olarak Sicilyalı Roger'in 
1143-1144 yıllarında Bizans Kayseri Konstantin'in kızına talip olmasını göstermektedir (Bortenschlager, 
1981, s.30).  Bu devirde kız isteme (Brautwerbung) destanlar için ilgi çekici bir konu olarak 
görülmekteydi ve destan kız istemenin yanında �övalyelik ya�am biçimini ö�retme amacı güden özellikler 
de ta�ımaktadır.  Grabbert ve Mulot da destanın Alman Saray Edebiyatı (höfische Dichtung) döneminden 
önceki Çalgıcı Destanları (Spielmannsepos) dönemine ait oldu�u görü�ündeler(Grabert & Mulot, 1971, 
s.31):  

“En tanınmı� gezgin çalgıcı destanları König Rother (1150) ve Herzog Ernst (1180)'dir. Her 
ikisi de kahramanlık hatıraları ve gezgin çalgıcı masal anlatma sanatının ba�arılı bir karı�ımıdır. Kral 
Rother'de kız isteme olayının yanı sıra gerçek dost ve maiyet sadakatinin ne oldu�u anlatılmaktadır.” 
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Ulusun ve devletin devamının sa�lanması için genç kral Rother'e bir vâris gerekmekteydi, ancak 
bu �ekilde yürürlükte olan feodal düzen korunabilirdi.  Bu açıdan bakıldı�ında Kral Rother'in evlenmesi 
büyük önem ta�ımaktaydı. Rother'in yakın dostu ve Berchter'in o�lu olan Luppold, Bizans Kayseri 
Konstantin'in kızının güzelli�inden ve sosyal statü bakımından Rother'e uygun bir e� oldu�undan söz eder 
(Kramer, 1961, mısra: 66-70): 

Tanrı hakkı için, kudretli bir hükümdarın 
asil kızını biliyorum, 
denizin di�er tarafında Do�u’da, 
efsanevi kent  
�stanbul’da ya�ıyor. 

“Bei Gott, ich kenne die edle Tochter  
eines mächtigen Herrschers, 
jenseits des Meres im Osten. 
Sie lebt in Konstantinopel, 
der sagenhaften Stadt.” 

Rother, Konstantin'in kızıyla evlendi�i takdirde devrin güç simgesi haline gelmi� olan Bizans 
kayserli�i tacını da ele geçirme imkânına kavu�acaktır.  Luppold'un önderli�inde bir elçi heyeti, de�erli 
hediyelerle birlikte �stanbul'a gönderilir.  Ancak Konstantin, Rother'i kendi kızıyla aynı derecede asil 
görmez ve elçileri zindana attırır.  Rother uzun zaman elçilerinden haber alamayınca onları aramak için 
kılık de�i�tirerek Dietrich kimli�i ile �stanbul'a gitmeye karar verir ve yolculuk sırasında adamlarına 
seslenir (Kramer, 1961, mısra: 809-815): 

“Yabancı bir ülkeye geliyoruz; 
Size �imdi söylemek istediklerim 
çocuk oyunca�ı de�il: 
hayatımızı korumak için 
akıllıca bir kurnazlık �art. 
Bundan dolayı hepinizden 
bana Dietrich demenizi rica ediyorum.” 

“Wir kommen in ein fremdes Land; 
es ist kein Kinderspiel, 
was ich euch nun zu sagen habe: 
kluge List ist nötig, 
um unser Leben zu erhalten. 
Ich bitte euch darum alle, 
nennt mich Dietrich.” 

Destan kahramanı Rother kendisini Kralı Rother tarafından ülkesinden kovulan Dietrich olarak 
tanıtarak beraberinde getirdi�i devlerin yardımı ile Konstantin ve �stanbul halkı üzerinde kısa sürede çok 
etkili olur.  Dietrich’i ve devleri gören Konstantin Rother’den korkmaya ba�lar, çünkü böyle devlere 
sahip birisini Rother’in kovdu�una göre, onun daha acımasız ve korkunç biri olaca�ını dü�ünür.  
Cömertli�i ile kısa sürede Rother Dietrich takma adıyla �ehirde büyük bir taraftar ve hayran kitlesi 
kazanmayı ba�arır. 

Özetlemek gerekirse, Kral Rother Destanı'nda sistematik olarak irade ile yönlendirilen me�ru bir 
kız isteme olayı vardır.  Kral Rother'in bir e� bulmak için danı�ması, kız istemenin topluca planlanması ve 
elçilerin �stanbul’a gönderilmesi bir plan dâhilinde geli�ir.  Eserin konusu kız isteme ile birlikte kâfirlerle 
yapılan sava�lar ve bunun sonucunda kayserlik makamını elde etme temeline dayanmaktadır.  Bizans 
aleyhtarlı�ı destanın ba�ından sonuna kadar sürekli görülmektedir ve ancak prensesin Rother ile 
evlenmesiyle son bulur ve böylece Bizans tacına talip olma hakkı do�ar.   

3.2. K. Rother Destanı’nda önemli iki motif: Kız �steme - Kutsal Sava� 

a. Kız �steme:  

Edebiyat ürünlerinin anlatım biçimini ve kurgusunu belirleyen motifler, de�i�ik biçimlerdeki 
kullanımlarıyla temel fikirlerin i�lenmesini ortaya koyarlar. Akalın’ın da vurguladı�ı gibi, motifler 
“edebiyat ve sanat eserlerinde içinde ya da yanındakilerden biçim, yapı, anlam gibi özelliklerinden 
biriyle bir ba�kalık gösteren, renk, ses, söz, görünüm, tutum vb. ba�ımsız bir kavram ya da varlıklardır.” 
(Akalın, 1984, s.189). 

Destanın ana konusunu olu�turan kız isteme motifiyle birlikte Kral Rother Destanı zengin bir 
motif içeri�ine sahiptir.  Destanda önemli bir yer tutan kız isteme motifinin arkasında Batı ile Do�u 
hükümdarları arasında politik güç elde etme mücadelesi vardır.  Ancak kız isteme ile ba�layan olaylar 
geni�leyerek, Hıristiyan-küffar mücadelesi �ekline dönü�ür.  Destanın asıl konusu olarak görülen kız 
isteme, çe�itli kurnazlıkların da yer aldı�ı olaylar dokusu içinde geli�erek, egemenlik kurma mücadelesine 
dönü�ür.  Olayların akı�ı içinde Bizans hâkimiyetini ele geçirme çabasının ön plana çıktı�ı görü�üne 
Kramer de katılmaktadır (Kramer, 1961, s.8): “Kızın verilmemesi kar�ıt motifi ile daha da karma�ık bir 
hale gelen kız isteme motifinin arkasında gerçekte, batı ile do�u arasındaki politik güç elde etme 
mücadelesi vardır.” 

Politik gücü ele geçirebilmek için kurnazlı�a ba�vurulsa da olayların sonucunu sava�çı 
�övalyeler ve özellikle dev sava�çılar belirler.  Destanın daha ba�langıcında söz konusu kız isteme 
motifinin politik amaçlı oldu�u açıkça anla�ılmaktadır.  Her ne kadar birbirlerini gördüklerinde be�enmi� 
olsalar da, Rother'in ilk hareket noktası ülkesinin gelece�idir. “E�er varissiz ölecek olursa, onlar 
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tımarlarını kaybederler - denn stürbe er ohne Erben, verloren sie ihr Lehen.” (Kramer, 1961, mısra: 29). 
Rother’in evlenmesi, ülkesinin gelece�ini teminat altına alması bakımından herkes için önemlidir.  Daha 
önce üzerinde duruldu�u gibi, Bizans Kayseri Konstantin'in kızını gerek güzellik, gerek asalet 
bakımından Rother için en uygun e� olarak öneren Berchter'in o�lu Luppold’dur (Kramer, 1961, mısra 
66-70). 

Rother danı�manlarıyla aldı�ı ortak bir karardan sonra elçilik göreviyle Luppold’u �stanbul'a 
gönderir.  Konstantin, Rother'i kızına denk olarak görmez ve bunun üzerine Luppold ve di�er elçileri 
zindana attırır.  Elçileri geri dönmeyen Rother Dietrich kimli�i ile onları aramaya gelerek kısa zamanda 
cömertli�i ve asaletiyle kendisini �stanbul halkına sevdirir.  Bizans prensesi sarayda ve hatta bütün 
�stanbul'da halk tarafından çok övülen Dietrich'i çok merak eder.  Onun hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için, hizmetçisi Herlint aracılı�ı ile Dietrich'i odasına davet eder.  Dietrich derhal prenses için 
gümü�ten bir ayakkabı döktürür, ancak farklı iki ayakkabı gönderir.  Ayakkabıyı alan prenses bir tanesi 
aya�ına uymayınca hizmetçisini tekrar gönderir.  Dietrich de bunu zaten bilerek yapmı�tır, çünkü o da 
prenses ile tanı�mak istiyordu. Dietrich daha sonra prensesin odasına gider ve do�ru ayakkabıyı giydirir.  
Dietrich ile tanı�an prenses ona hayran kalır, ancak Dietrich'in kendisine kiminle evlenmek istedi�ini 
sordu�unda, �stanbul zindanlarında elçileri bulunan Rother'in e�i olmak ya da ömür boyu bekâr kalmak 
istedi�ini söyler (Kramer, 1961, mısra: 2222-2225): 

“O kahramanın adı Rother ve batıda denizin di�er 
tarafında oturuyor. 
Ben her zaman bakire kalmak istiyorum  
e�er o kahramanla birlikte olamazsam.” 

“Der Held heisst Rother. Und wohnt im Westen 
jenseits des Meeres. Ich will auch immer Jungfrau 
bleiben,Wenn ich ihn nicht bekommen kann.” 

Dietrich, kendisini ülkesinden kovan eski efendisini getirece�ine dair söz verir (Kramer, 1961, 
mısra: 2228). Daha sonra Dietrich'in Rother'i öven sözler söylemesi üzerine, prenses onun gizli bir elçi 
oldu�unu dü�ünür.  Bunun üzerine Dietrich altın ayakkabıları efendisi Rother adına prensese giydirir.  
Dietrich daha önce kendi adına prensese talip oldu�u zaman gümü� ayakkabı giydirmi�ti (Kramer, 1961, 
mısra: 2023).  Bu davranı�ıyla prensese üstü kapalı olarak kendisi ile Rother arasındaki mevki farkını 
göstermi�tir. Üçüncü bir ki�i (Dietrich) tarafından ayakkabı provasıyla ilan edilen kız istemeyle Rother 
prensese aynı zamanda seçme hakkı tanımaktadır.  

Prensese Rother adına altın ayakkabıları giydirirken, Dietrich'in prensesin odasında diz üstü 
çöküp aya�ını kuca�ına alması simgesel bir anlam ta�ımaktadır. Kadınlara de�er verilmeye ba�landı�ının, 
yüceltildi�inin i�aretidir. Daha sonraki ça�larda Minne olarak adlandırılan bu tutumu de Boor �öyle 
de�erlendirmi�tir: Sevgi bu ça�da henüz ‘mine’ de�il, uygun sosyal statüde olanların kar�ılıklı sevgisidir 
(De Boor, 1971, s.257). A�k �iiri (Minnesang) döneminde oldu�u kadar de�ilse de kadını yüceltmenin ilk 
i�aretleri görülmektedir. Dietrich ile prenses arasındaki yakınla�ma gittikçe artar ve prenses özel odasında 
Rother için övgü dolu sözler söyler. Dietrich, gerçekte kendisinin Rother oldu�unu açıklamak zorunda 
kalır, çünkü asıl kimli�ini açıklamanın en uygun zamanıdır (Kramer, 1961, mısra: 2251-2254): 

“�imdi ben her �eyi 
Allah'ın ve senin merhametine bırakıyorum. 
�üphesiz senin ayakların 
Rother'in kuca�ında bulunuyor.” 

“Nun will ich alles 
in Gottes und deine Gnade stellen. 
Fürwahr, es stehen deine Füsse 
in Rothers Schoss.” 

O zamana kadar Dietrich'i ülkesinden kovulmu� biri olarak bilen prenses çok �a�ırır ve ondan 
kimli�ini kanıtlamasını ister. Prensese göre, verdi�i evlenme sözü ancak o zaman geçerlilik kazanacaktır. 
Prensesin ortaya sürdü�ü bu istek bir önko�ul gibi görünmektedir ve onun kiminle evlenece�i o zaman 
kesinlik kazanacaktır. 

Prenses çok sevdi�i Rother'in elçilerinin zindanda kalmalarına razı olmaz. Konstantin de kızının 
ricaları üzerine elçilerin zindandan çıkarılmalarına izin verir. Ancak bir ki�inin onlara kefil olması gerekir 
ve prenses kefil olarak sadece Dietrich'i bulabilir. Elçiler zindandan çıkınca Dietrich onlara bir perdenin 
arkasından harpı ile birlikte üç �arkı söyler. Elçilerin hareketinin de�i�ti�ini ve Dietrich'e kar�ı çok farklı 
davrandıklarını gören prenses, Dietrich'in gerçekte Rother oldu�una inanır. Konstantin bilmeyerek de 
olsa, kızının Rother ile olan evlili�ine izin vermi� ve yardımcı olmu� oluyor. Çünkü e�er elçiler 
zindandan çıkmasalardı, Rother gerçek kimli�ini kanıtlayamazdı.  

Rother ile prenses arasında ne ni�an ne de resmi dü�ün yapılır. Ayakkabıyı giyme olayı simgesel 
bir tür kız isteme anlamını ta�ır. Her ikisinin kar�ılıklı rıza göstermeleri ile evlilik gerçekle�ir. Daha önce 
Prensesin odasında kar�ılıklı söz verecekleri sırada yanlarında birilerinin olması, ayakkabı giyme olayını 
resmi bir kız istemeye dönü�türmü�tür. Ancak prenses, ailesinin küçük dü�ürülmemesi için, birbirlerine 
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verdikleri sözü �imdilik kimsenin bilmemesini istemi�tir. Gellinek'in bildirdi�ine göre, o ça�da hükümdar 
ailesinden asil bir ki�inin evlili�inin gerçekle�ebilmesi için, hükümdardan izin alması gerekiyordu 
(Gellinek, 1968, s. 99). Ancak kayserin onaylamasıyla evlilikler resmiyet kazanıyordu. Rother ile kayser 
kızının bir araya gelmesi, küffarın kralı Ymelot ile yapılan ilk sava�tan ba�arıyla çıkan Rother'in müjde 
vermek için Kostantin tarafından kente gönderilmesiyle gerçekle�ir. Konstantin'in kızına gerçek kimli�ini 
kanıtlamı� olan Rother, onunla ve elçileri ile birlikte ülkesine gitmek üzere gemisine biner. Kız annesi de, 
kraliçe, Rother'in asıl kimli�ini ö�rendikten sonra Bari'ye gitmelerine izin verir. Rother ile prenses 
arasındaki evlilik yolculuk sırasında gemide gerçekle�ir. Rother'in e�i gemide iken hamile kalır (Kramer, 
1961, mısra: 2935-2238): 

“Rother denizin üzerinden geçerken 
güzel hanımefendi  
üzerinde dualar olan  
bir çocu�a hamile kaldı.”  

“Als Rother über das Meer kam, 
Wurde die schöne Herrin  
schwanger mit einem Kinde, 
auf dem der Segen ruhte.” 

Rother'in adamlarının, onu evlendirme çabalarında ne kadar haklı oldukları Bari'ye geri 
döndüklerinde anla�ılıyor. Rother Bizans’ta iken, ülkeyi geçici olarak idare eden Amelger'in ölmesi 
üzerine ayaklanmalar ba�lamı�tır (Kramer, 1961, mısra: 2939-2942). Rother, ayaklanmaları bastırmak 
için Bari'den ayrıldı�ında, Konstantin'in gönderdi�i tüccar kılı�ındaki gezgin çalgıcı e�ini bir hile ile 
�stanbul'a kaçırır. Rother tekrar geri döndü�ünde üzücü haberi ö�renir. Kral Rother, burada yine inancının 
ne kadar güçlü oldu�unu gösterir. Ülke halkı ve Luppold, Rother'in e�inin kaçırılmasından dolayı 
cezalandırılmayı beklerken, Rother onlara insanın bir kaderi oldu�unu ve bundan kaçmanın mümkün 
olmadı�ını ifade eder (Kramer, age., mısra: 3325-3328). 

“Birçok kadının kaderi böyledir! 
E�er bu felakete ra�men  
onun için iyi bir son takdir edildi ise, 
o sonunda gerçekle�ir.” 

“So ist das Schicksal vieler Frauen! 
Wenn unserm Leid um die edle Frau 
Ein gutes Ende vorherbestimmt  ist, 
So wird es sich schliesslich erfüllen.” 

Bu sözleriyle Rother kadere olan inancını gösterir. Ona göre, e�er insanın ba�ına bir �ey 
gelecekse mutlaka gelir bundan kurtulmak mümkün de�ildir. �nancı dolayısıyla, hayatı oldu�u gibi 
kabullenir. 

Rother e�ini tekrar elde etmek için yeniden �stanbul'a gitmek zorunda kalır. Konstantin daha 
önce prensese talip olan ve Bizans'ı i�gal etmeye hazırlanan Ymelot'un o�lu Basilistium'a Rother'in e�ini 
vermek zorunda kalır. Konstantin ve Ymelot ile yaptı�ı çe�itli mücadelelerden sonra Rother e�ini tekrar 
kazanır.  

Destanın ba�langıcında Konstantin'in kızının Rother tarafından kaçırıldı�ı izlenimi hâkim ise de, 
Gellinek'in de belirtti�i gibi, Rother'in yaptı�ı bir kaçırma de�ildir (Gellinek, 1968, s.37-38). Kral Rother 
e�i olacak kızı, kendisinin ve annesinin rızası ile �stanbul'dan kendi ülkesine götürmü�tür. Destanda 
gerçekle�en tek kaçırma olayı, Rother'in e�inin, rızası olmaksızın babası Konstantin'in gönderdi�i tüccar 
tarafından gizlice kaçırılmasıdır. Destanın anlatıcısı basit bir kız isteme olayından yola çıkarak tarihsel 
olaylardan da yararlanarak edebî bir eser ortaya koymu�tur.  

b. Kutsal Sava� 

Batılıların do�uya yaptıkları Haçlı Seferleri ile birlikte dönemin eserlerinde dinsel motifler 
a�ırlık kazanmı�tır.  Tanrının rızasını kazanmak, do�uya sefere çıkan �övalyelerin ba�lıca ere�i haline 
gelmi�tir.  Kutsal sava� motifi, Kral Rother Destanı'nın dokusuna anlatıcı tarafından ustaca örülmü� 
motiflerden sadece biridir.  Destanda iki sava� özellikle öne çıkmaktadır:  �lk sava�ı Rother, henüz gerçek 
kimli�ini açıklamadan Konstantin'e yardım etmek amacı ile Bizans'ı tehdit eden Ymelot'a kar�ı yapar.  
Rother, ikinci sava�ı ise Ymelot - Konstantin ittifakına kar�ı yapar.  Rother ve adamları bu sava�ta sayıca 
azınlıkta oldukları halde dü�manlarını yenmeyi ba�arırlar. 

Haçlı seferlerinden bilinen vaaz sözleri bu destanda da görülmektedir.  �övalyeler kendilerini 
tanrının sava�çıları olarak görürler ve Rother'in e�inin alınması onlar için ikinci planda kalmaktadır.  
Arnold'un sava�a ba�lamadan kendi sava�çılarını motive etmek için yaptı�ı konu�ma, Rother tutsak 
alındıktan sonra onu kurtarabilmek için sava�çılarını motive ederken yaptı�ı konu�ma örnek gösterilebilir. 
Arnold sava� ba�lamadan sava�a katılanlara ölürlerse gökyüzüne gideceklerini, kalırlarsa Rother ile 
birlikte onun ülkesine gideceklerini müjdeler.  Böylece Arnold sava�çılara her iki durumda da avantajlı 
olduklarını anlatmak ister (Kramer, 1961, mısra: 4117-4130): 

“Dinleyin beni sadık sava�çılarım, 
bu gün bize u�runa sava�tı�ımız 

Hört, ihr treuen Mannen, 
wir haben zweierlei Lohn in Aussicht, 
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iki ödül sunulmaktadır, 
bundan dolayı isteyerek içten yapalım: 
Biz mutlaka  
güzel ahiret hayatını kazanaca�ız; 
burada kim ölürse ölsün 
onun ruhu mutlaka  
ebedî cennete ula�acaktır. 
Daha güzel ne olabilir? 

um den wir heute kämpfen, 
und tun es darum um so lieber: 
Wir gewinnen ganz gewiss 
das schöne Himmelreich; 
wer auch immer hier fällt,  
desen Sele erlangt 
die ewige Seligkeit. 
Was könnte es Schöneres geben? 

Arnold sava�ta kazanılacak ödülün geçici olmadı�ını, aksine bunun sonsuz öte dünya ya�amı 
oldu�unu anlatmaktadır.  Rother ve �övalyeleri bu inancın yardımı ile verdikleri mücadelede ba�arılı 
olurlar. De Boor, Rother'in Ymelot ile yaptı�ı bu mücadeleleri Tanrı �mparatorlu�u (Gottesreich) ile 
�eytan �mparatorlu�u’nun (Teufelsreich) çatı�ması olarak de�erlendirmektedir (De Boor, 1971, s.255): 
Haçlı Seferlerinin önemi Konstantinin kâfir Babil Kralı tarafından tehdit edilmesinde yakından 
hissedilmektedir; burada Tanrı’nın ve �eytan'ın �mparatorlu�u çatı�maktadır. 

Din u�runa yapılan bu sava�larda tanrının rızasını kazanmak dı�ında, kazandırdı�ı dünyalık 
hedef ise bir e�in kazanılması ve Rother'in neslinin devamının sa�lanmasıdır.  Böylece hem toplumun, 
hem de sosyal statülerinin gelece�i güvence altına alınabilmi�tir. Bizans Kayseri Konstantin ile Ymelot 
ittifak halinde oldu�u halde Rother onlara kar�ı ba�arılı olmu�tur.  Böylece Rother sadece bir kahraman 
olarak kalmaz, aynı zamanda bir imparator kimli�i ile Hıristiyan Batı âleminin savunucusu durumuna 
gelmi�tir. 

Sava� kazanıldıktan sonra �stanbul imha edilmek istendi�inde Asprian on iki havariden yedisinin 
kutsal emanetlerinin burada bulundu�unu dile getirir (Kramer, 1961, mısra: 4388-4400). Ayrıca, Hz. 
�sa'nın kutsal haçını bulan Konstantin'in annesi Helena da bu �ehirde gömülüdür (Wentzlaff  & Eggebert, 
1960, s. 108). Hıristiyanların inancına göre havariler, Helena ve kutsal haç gibi emanetlerin varlı�ı ile 
�ehrin yıkımdan korunması sa�lanmı�tır. 

3.3. Seyyid Battal Gazi Destanı’nın Konusu 

O�uz Türklerinin Anadolu'yu ilk fetih giri�imleri XI. yüzyılda ba�lamı�tır, ancak daha önce de 
Türkler bu topraklara çe�itli akınlar yapmı�lardır.  Bu akınlar Arapların Anadolu'ya yaptıkları akınlara 
rastlamaktadır.  Berkay'a göre, özellikle Abbasiler devrinde halife tarafından önemli sayıda Türk 
toplulukları Tarsus, Misis, Adana, Mara�, Hades (Göynük), Malatya, Diyarbakır, Ahlât, Malazgirt ve 
Erzurum yörelerine yerle�tirilmi�lerdir (Berkay, 1986, s.121).  Bir kaç kez yerlerinden edilmelerine kar�ın 
Türkler Halife Mütevekkil zamanında halife adına önemli devlet i�lerine geldiler.  Böylece bulundukları 
bölgeleri egemenlikleri altına almayı ba�ardılar.  Yukarıda belirtilen bölgelere yerle�en Türkler zaman 
zaman Bizans egemenli�ine girmekle birlikte, Anadolu'da sürekli bir Türk ö�esinin kalaca�ının ilk 
belirtileri olmu�lardır (Berkay, 1986, s. 122).  Arapların Anadolu ve Bizans üzerindeki emelleri, onları 
kendilerini sınır bölgelerde destekleyecek yeni bir güç aramaya yöneltmi�tir.  Bu gereksinimi 
kar�ılayanlar da Müslümanlı�ı kabul eden Türkler olmu�tur.  Do�an, Türklerin Müslümanla�masını ve 
Araplar içinde etkin konuma gelmelerinin �öyle dile getirir (Do�an, 1989, s. 54): 

“Türklerin Müslümanla�ması sonraki yüzyılda Halife Mu'tasım zamanında (H. 213-227/M. 833-
842) hız kazandı. Annesi Türk olan bu halife, Türklerden bir ordu meydana getirdi. Bu tarihten sonra 
Türkler Abbasi yönetiminde önemli rol oynadılar. Abbasilerin Bizans’a ve sapkın hareketlere kar�ı silahlı 
gücü oldular. Onları durdurdular ve gerilettiler. Türklerin kesin ve kütlevî olarak Müslümanla�maları ise 
H. 4, M. 10. asırdadır.” 

Araplar Türkleri ba�langıçta yalnızca sava�ta insan gücü olarak görmü�lerdir.  Ancak 
beklenmedik bir tarihsel geli�me olur ve Türkler Bizans-Arap veya Do�u-Batı çatı�masında bir araç 
olmaktan çıkıp, etkin bir konuma gelirler (Berkay, 1986, s.122).  Bizans’ı zor durumda bırakan ve sınır 
bölgelerinde sava�an askerî gücün çok önemli bir kısmını olu�turan Türkler özellikle Horasan ve 
Türkistan'dan geliyorlardı (Berkay, 1986, s.121).  Türklerin Anadolu'ya bu biçimde yerle�mi� olmaları 
Haçlı seferlerini de kar�ılamalarını gerekli kılmı�tır.  Yakla�ık iki yüz yıl süren haçlı saldırılarını Türkler 
kendilerini feda ederek önce durdururlar ve daha sonra da büyük kahramanlıklar göstererek geri 
püskürtürler.  Haçlı seferleri bir yandan örgütlü bir biçimde �slâmiyetin geli�mesini engellemeye 
çalı�ırken, di�er yandan da ufukta beliren ve ba�ımsız bir biçimde yüzyıllar boyu var olacak Türk 
tehlikesini de ortadan kaldırmaya yönelir.  Arap dünyasının - özellikle X. yüzyılın ba�larından itibaren - 
siyasi bakımdan zayıf dü�mesi üzerine Türkler Anadolu'yu fethederek Bizans'ın çökmesine neden 
olmu�lardır (Berkay, 1986, s.123). Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerle�meleri, Alparslan'ın kazandı�ı 
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Malazgirt Zaferi (1071) ve daha sonra II. Kılıç Arslan'ın Manuel Komnesos'a kar�ı kazandı�ı Kumdanlı 
(1176) zaferleriyle gerçekle�mi�tir (DEM�R & Erdem, 2006, s. 115; Köksal, 1984, s.7). 

Müslüman Türklerin Anadolu'ya yerle�mek için verdikleri bu mücadeleler sırasında do�an 
destanlardan biri de Battal Gazi Destanı’dır (Köksal, 1985, s.31).  Bu destanda da görüldü�ü gibi, eski 
Türk destanlarında dünyaya egemen olma ve milli ülkü a�ırlık ta�ırken, �slâmiyet dönemi Türk 
destanlarında dini yayma ve dine dayalı ö�eler ön plana çıkmaktadır (Öztürk, 1986, s.178): 

“�slâm ça�ı Türk destanlarında, bilhassa Anadolu yöresine Battal Gazi, Dani�ment Gazi, Sarı 
Satuk Baba destanı ile Satuk Bu�ra Han destanında, devlet olma ülküsünden önce, �slâm dinini yayma 
inancı olaylara yön verir. Bu destanlarda, devletten veya milletten ziyade, devlet bütünlü�ü içinde, 
yücelmi� Alp Gazilerin gazaları destanlara �ekil ve özellik kazandırır. Destana ola�an üstü, mistik bir 
özellik kazandıran davranı�ların kayna�ı ise �slâm inancının ahiret anlayı�ından gelir.  ... Milli ülküye 
dayalı hayat anlayı�ı ve üstünlük ideali yerini, �slâm tasavvufunun ve �slâm inancının yüceltti�i manevi 
üstünlü�e bırakmı�tır.” 

Boratav’ın (Boratav & Eberhard, 1951, s. 83-88) da birçok çalı�masında vurguladı�ı gibi, Battal 
Gazi Destanı Anadolu'nun sınır bölgelerinde Müslümanların Bizanslılarla yaptıkları sava�lar neticesinde 
do�mu�tur.  Buradan yola çıkarak Battalnamelerin tarihsel ve destansı kahramanı Battal Gazi (Cafer)'nin 
Anadolu'nun fethinde destanla�mı� gazilerden biri oldu�u söylenebilir.  Battal Gazi, inancını yaymak için 
sava�an bir kahramandır.  Soyca Hz. Muhammed'e ba�lanarak kendisine Seyyid unvanı da verilmi� ve 
böylece yenilmez bir kahraman haline gelmi�tir.  �slâm dini u�runa sava�ması destana ideolojik bir kimlik 
kazandırmaktadır, çünkü Battal'ın tek hedefi inancının bütün insanlar tarafından kabul edilmesidir.  Onun 
bu ki�ili�i ve mücadeleleri destan anlatıcısı tarafından önce sözlü anlatım gelene�i içinde ve daha sonra 
yazılı eserlerle belgelenerek destanla�tırılmı�tır. Fleischer’e dayanarak Ethe de Battal Gazi Destanı'nın 
XIV. yüzyılda Osmanlılar döneminde yazıldı�ını ve Hamzaname ile aynı dönemin ürünü oldu�unu iddia 
ederek �öyle der (Fleischer, 1982, s.50): 

“Kendi gözlemlerime ve yaptı�ım ara�tırmalara dayanarak ve eserin biçimini, dilini ve üslûbunu 
dikkate alarak bu eserin Hamzaname ile aynı ya�ta oldu�unu ve Osmanlıların Anadolu'da güçlenmeye 
ba�ladı�ı milâdi 14. ve 15. yüzyıllar arasında yazıldı�ını kabul etmekle yanılmadı�ımı zannediyorum.” 

Battal Gazi Destanı'nın ana konusunu iki dünya görü�ünün çarpı�ması olu�turmaktadır.  
Ba�dat'taki Halife ile Bizans Kayseri iki ayrı dünya görü�ünün gücünü simgelemektedirler ve destanda 
onların arasında geçen mücadeleler ortaya konmaktadır.  Destandaki ki�iler bu iki ideolojinin temsilcileri 
durumundadırlar.  Battal yi�itli�in ve kahramanlı�ın simgesidir.  Battal Gazi'nin destanla�mı� 
öykülerinde bazen mantık dı�ı olaylar görülse de bunlar halkın zamanla Seyyid Battal Gazi'ye yakı�tırdı�ı 
kahramanlık hikâyeleridir.  Uzun bir geli�im sürecini geride bırakan destana yabancı ö�elerin halk 
tarafından eklenmesi oldukça do�aldır.  Halk, kahramanında görmek istedi�i özellikleri destan yazılı 
edebiyata geçirilmeden önce dilden dile dola�ırken eklemi�tir.  Bundan dolayı Battal Gazi Anadolu'da 
zengin ve ilginç bir görünümle kar�ımıza çıkmaktadır.  

Destan ki�ileri hem tarihsel hem de destansı nitelikler ta�ırlar.  Bu nedenle Battal Gazi'nin 
tarihsel kaynaklarda ortaya çıkan ki�ili�i ile destandaki Battal'ı birbirine karı�tırmamak gerekir.  Çünkü 
destanda geçen olayların olu�umundan yazıldı�ı zamana kadar halk tarafından bir takım de�i�ikliklere 
u�ratılmı�tır. Günümüze kadar yayımlanmı� olan Battalnamelerde Battal'ın ba�ından geçen olaylar zaman 
zaman insan gücü boyutlarını a�maktadır.  Bu özellikleri nedeniyle üzerinde çalı�ılan Battal Gazi 
Destanı'nda Battal'ın tarihsel ve destansı yönünü birbirinden ayırmak oldukça güçtür.  Battal, destanda 
gazi tipinin temsilcisidir.  Kaplan, Türk destanlarında gazi tipinin ortaya çıkı�ını �öyle açıklamaktadır 
(Kaplan, 1985, s. 112): 

“En eski ça�lardan beri cihana hâkim olmayı bir gaye edinen Türkler �slâmiyeti iyice 
benimseyince, �slâmiyet ile kendi kültürleri arasında her sahada güzel eserler veren bir sentez vücuda 
getirirler. Bunlardan en önemlisi, eski Türk destanlarında yüceltilen alp tipi nin gazi tipi haline 
gelmesidir. Gazi tipi de alp tipi gibi dünyayı fethetmeyi gaye edinen bir kahramandır.” 

Battal Gazi de ba�ından ola�anüstü serüvenler geçen idealist bir halk kahramanı,  Anadolu'nun 
�slâmla�ması u�runda sava�an bir gazidir.  Battal'ın mücadelesi ile birlikte Anadolu'da ya�ayan 
Müslümanların Bizans'a kar�ı üstün duruma geldikleri söylenebilir.  Battal'ın ba�ından geçen olayları 
tarihsel kaynaklarla kanıtlamak olanaksızdır.  Seyyid Battal Gazi'nin adı ve kahramanlıkları hakkında 
birçok rivayet ve görü� vardır.  Battal'ın Malatya ve dolaylarında ya�adı�ı görü�ü a�ırlık kazanmaktadır 
(Yardımcı, 1986, s.27): 
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“Seyit Battal Gazi sadece Türk �slâm âleminin de�il, Bizans tarihlerinin de unutamadı�ı bir 
kahraman, ermi� bir din sava�çısıdır. Kayıtlarda adının Hüseyin o�lu Seyit oldu�u ve Malatyalı oldu�u 
yazılıdır.” 

Battal’ın Hüseyin Gazi’nin o�lu oldu�u görü�ü hâkimdir (Türk, 2004, s.5). Gürtunca’nın 
romanında da ana figür Battal Gazi destanda �u �ekilde ortaya çıkmaktadır (Gürtunca, 1976, s.17): 

“Hz. Muhammed bir gün sabah namazını kıldıktan sonra çok sıkılmı�tır.  Onu rahatlatmak için 
Abdül Vehhab, Hz. Muhammed'e Anadolu'nun güzelli�i ve verimlili�i hakkında övgü dolu sözler söyler.  
Bu olaydan sonra Cebrail, vahiy yoluyla Rum diyarına ve Anadolu'ya bir gün Müslümanların sahip 
olaca�ını bildirir.  Bu haberden 200 yıl sonra Anadolu'da Cafer adında güçlü, iyi görünü�lü ve asil bir 
kahramanın dünyaya gelece�i bildirilir.  Hz. Peygamberin ashabı bu sözleri duydu�unda çok sevinir ve 
içleri rahatlar.  Hz. Muhammed o anda �u Hadis'i söyler: �stanbul mutlaka alınacaktır.  Onu alan Emir 
ne güzeldir ve onun askeri ne güzel askerdir.”  

Bu olay üzerine Abdül Vehhab o zamana kadar içlerinden bazılarının ya�ayıp ya�ayamayaca�ını 
sordu�unda, Cebrail, Hz. Muhammed'e �u haberi getirir (Gürtunca, 1976, s. 18): 

“Bu soruyu sana soran kimse o güne kadar ya�ayacak. Hem de o Malatya'da do�acak yi�idin de 
yüzünü görecek, onunla birlikte çok gazalar edecektir. Benim Habibim Muhammed ki�inin ba�ını sıvasın. 
Mübarek a�zının tükürü�ünden onun a�zına akıtsın. Bugünü ve bu saati tarih tutup ona söylesin ki ne 
zaman o do�acak yi�ide ömrü yeti�irse Resulümün mektubunu kendisine versin.” 

Bu haberden sonra Hz. Muhammed tükürü�ünü Abdül Vehhab'ın a�zına damlatır ve Cafer'e 
verilmek üzere Hz. Ali'ye de derhal bir mektup yazdırır.  Bu mukaddes emanetler Abdül Vehhab 
tarafından günü gelene kadar korunur. Hz. Peygamber soyundan Aliyyül Medeni adındaki Müslüman 
gelip Malatya'ya yerle�ir.  Onun soyundan Hüseyin Gazi dünyaya gelir.  Hüseyin Gazi bir av sırasında bir 
geyik tarafından götürüldü�ü ma�arada o�lu Cafer'in dünyaya gelece�ini ö�renir.  Cafer dünyaya gelir ve 
kısa bir süre sonra babası bir av sırasında yine bir geyi�i kovalar ve Mihriyayil adındaki bir Hıristiyan 
beyinin adamları tarafından �ehit edilir.  Bu andan itibaren Cafer (Battal)'in hayatı babasının intikamını 
alması üzerine geli�ti�i dü�ünülse de mücadelesi aslında �slâm dinini yayma temeline dayanmaktadır. 
Cafer babasının katilini dine davet eder ve kabul etmeyince onu öldürür.  Bunun üzerine Kayser 
ordularını ye�eni Ahmer komutasında Malatya'ya gönderir.  Cafer, Ahmer ile yaptı�ı mücadeleyi kazanır 
ve onu da dine davet eder.  Cafer'in dövü�üne hayran kalan Ahmer �slâm'a daveti kabul eder ve 
Müslüman olur. Ahmer Cafer'e Battal adını, Cafer de ona Ahmed Tarran adını verir.   

Bu ba�arıdan sonra Battal'a Malatya serdarlı�ı verilir. Emir Ömer'in rüyası üzerine Battal amcası 
Hasan'ın kızı Zeynep ile evlendirilir.  Battal serasker olduktan sonra Malatyalı Müslümanlar Bizans'a 
kar�ı üstün duruma gelmeye ba�larlar.  Kayser her fırsatta yeni ordular göndererek Malatya'yı tehdit eder, 
ancak her defasında Battal'ın sava� alanına çıkması ile Müslümanlar üstün duruma gelirler.  Kayser'in 
küçük o�lu Rebi ile yaptı�ı mücadeleyi de Battal kazanır.  Bunun üzerine Rebi daha önce Hz. 
Muhammed'i rüyasında görüp Müslüman olan kız karde�i Mah Piyruz ile birlikte Müslüman olur.  Battal, 
Mah Piyruz'u da e� olarak alır, çünkü o Hz. Muhammed tarafından rüyasında Battal'a verilmi�tir.   

Battal'ın ba�arıları Bizans Kayseri’nin canını sıkar ve Kayser defalarca Malatyalı Müslümanlar 
üzerine ordularını gönderir, ancak her defasında da yenilir.  Sonuçta ba�ka çıkar yol bulamayan Kayser 
cadılar ve büyücüler ile i�birli�i yapar.  Battal, Hızır'ın verdi�i oklarla, ö�retti�i dualarla cadıları da 
yenmeyi ba�arır.  

3.4. B. Gazi Destanı’nda önemli iki motif: Kutsal Sava� - Kurnazlık 

a. Kutsal Sava� 

�slâm inancına göre kutsal sava�, Allah'ın dinini bütün dünyaya hâkim kılmak için yapılan sava�a 
denir. Kutsal sava� için harekete geçen Müslümanlar gerekti�inde �ehit veya gazi olmayı göze 
almı�lardır.  Müslümanlar dünyayı ahretin kazanıldı�ı yer olarak görürler.  Müslümanların sava�larda 
Allahüekber sesleriyle dü�man üzerine atılmaları, onların Allah rızası için mücadele ettiklerini gösterir.  
Kahramanlar Allah tarafından kendilerine verilen kutsal görevi yerine getirme çabası içerisindedirler.  
Onların amacı �slâm'ı insanlara duyurmak, yaymaktır.  Bu yolda ba�larına ne gelecekse ona da razıdırlar, 
çünkü kader inancı bunu gerektirir (Ça�ıran, 1988, s.94). 

Türk destanlarında sava� motifi geni� bir yer kaplar ve Türkler tarafından yüce bir de�er ve 
görev olarak görülür.  Destan kahramanı Battal da insanlara �slâm dinini duyurmak ister.  Bu amacını her 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Volume 3 / 11  Spring 2010 
 

41

zaman çe�itli biçimlerde dile getirir (Gürtunca, 1976, s.131).:“Niyetim bütün Rum ülkesini almak, 
Müslüman etmek, �stanbul'a varmaktır.”  Makal da Battal'ın bu ideal için mücadele etti�ini ifade eder 
(Makal, 1987, s.181).  Bu ülkü do�rultusunda Battal ve arkada�ları birçok sava�a katılırlar ve onlar için 
inanç her zaman ön plandadır.  Çünkü onların tek gayesi �slâm dinini bütün dünyaya duyurmaktır 
(Gürtunca, 1976, s.464):  “Her ne yaparsam Allah rızası için yapıyorum.”; (Gürtunca, 1976, s. 645). “-
Gaza niyetine! diyerek dü�manların üzerine atılmak üzere atlarına bindiler.” 

Kutsal sava�ın özellikleri destanın bütün bölümlerinde sıkça görülmektedir.  Sava� ba�lamadan 
önce gazileri motive etmek için yapılan konu�malar Müslümanlar açısından bu dünya ve ahiret için 
müjdeleyici bir özellik ta�ımaktadır.  Halifenin gazilere sava� ba�lamadan önce yaptı�ı konu�ma da bunu 
gösterir (Gürtunca, 1976, s.338):  “Din gayreti için o�lunuz ve kızınız için sava�lar yapınız, cenk ediniz, 
öleniniz �ehit, kalanınız gazi olsun!” 

Halifenin yaptı�ı bu konu�ma Müslümanların Allah rızası için sava�tıklarını gösterir.  Onların 
tek amacı �slâm dinini yaymaktır.  Destanda nasıl ki Müslümanlar �slâm dinini yaymaya çalı�ıyorsa, 
Hıristiyanlar da Hıristiyanlı�ı yayma çabası içerisindedirler.  Kayser'in o�lu Rebi Malatya'yı tehdidi altına 
aldı�ı zaman Cafer'in (Battal) kendisine teslim edilmesini ve halifenin de itaat etmesini ister (Gürtunca, 
1976, s.65).  Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında yapılan sava�larda her din mensubu kendi açısından 
bakıldı�ında dini u�runa sava�maktadır.  Müslümanlar kar�ı tarafı önce dine davet eder, bu da asıl amacın 
sadece dünya malı olmadı�ını ahireti dü�ündüklerini, dinleri için sava�tıklarını gösterir (Kaya, 2001, 
s.175). Sava� anında Hıristiyanların Müslümanları dine davet etti�i görülmez. Ancak Abdül Vehhab, Hz. 
Muhammed'i gören kutsal bir ki�i olarak görüldü�ünden kendi dinlerini yüceltmek amacıyla ona 
Hıristiyanlı�ı zorla kabul ettirirler.  

Destanda da görüldü�ü gibi, ortaça�da yapılan sava�lar sırasında kar�ılıklı ana güçler 
çarpı�madan önce teke tek düellolar yapılırdı.  Herhangi bir taraftan güçlü bir kahraman sava� alanına 
çıkar ve kendisine e�it güçte rakip isterdi.  Bu dövü� her iki taraftan biri ölene kadar devam eder ve bazen 
bir silah�or arka arkaya kırk ki�i ile dövü�ürdü.  Bu �ekilde orduların morallerinin yükseltilmesine 
yardımcı olunurdu ve sonra kar�ılıklı bütün güçler çarpı�ırdı.  Destanda da Battal di�er gazilerden sonra 
meydana çıkar ve di�er gazilerin yenemedi�i dü�manı yenerek sava�ın seyrini de�i�tirir. 

b. Kurnazlık 

Battal iyi bir sava�çı oldu�u gibi, aynı zamanda kurnaz bir siyasetçidir. Çarpı�malarda kendinden 
çok güçlü olanları zekâsı ile yener, sava�ta elde edemediklerini çe�itli oyunlarla, kurnazlıklarla elde eder. 
Bizans Kayseri Asator yenildi�inde barı� yapmak için ön�art olarak Battal ondan �stanbul içinde bir deri 
parçası kadar yer ister. Fakat Battal deriyi sündürerek büyük bir yer ele geçirir (Gürtunca, 1976, s.597) 
Battal bu alana büyük bir mescit yaptırır ve orası Müslümanların arazisi haline gelir. Di�er ba�ka bir 
olayda da Sinbad adındaki Hıristiyan Müslümanlı�ı kabul etti�ini söyleyerek kar�ısındakileri kandırıp 
kaçarak canını kurtarır. Aynı yöntemi Battal da dü�manlarına kar�ı kullanır ve çe�itli kılıklara girerek 
ba�arılması güç kahramanlıklar gösterir. Battal da gerekti�inde canını kurtarmak için Hıristiyan gibi 
görünür. 

Battal'ın halifeye hediye etti�i Kayser'in kızı Humayı Dilefruz'u Kadı Ukba kendi adamlarına 
kaçırtır. Daha sonra Ukba Battal'ın Abdül Vehhab aracılı�ı ile kızı kaçırttı�ını söyleyerek Müslümanlar 
arasında fitne çıkarır (Gürtunca, 1976, s.419). Halife de Abdül Vehhab'ı Malatya'dan Ba�dat'a getirtir ve 
onu idam etmek ister. Ancak Battal Ukba'nın hilesini büyük çabalar sonucu kanıtlar. Battal'ın 
dü�manlarını yenmek için onları kandırması ile Ukba'nın yaptıkları arasında fark vardır. Ukba'nın yaptı�ı 
kurnazlık de�il, aksine hileyle fitne çıkarmaktır.  

Battal Gazi destan boyunca kılıktan kılı�a girerek bir insanın yapamayaca�ı i�leri ba�arır. Masal 
dünyasını andıran Kaf Da�ı bölgesine gitti�i zaman Kaf Da�ı ve çevresinde ya�ayan tüm halkları 
kendisine ba�lar. O�ulları Ali ile Nezir devler tarafından tutsak alındı�ında onları kurtarmak için büyük 
bir mücadele verir. Bunun için de yetmi� iki kralın derisini yüzer ve her halka kendi krallarının kılı�ında 
görünür (Gürtunca, 1976, s.669). Battal burada kılıktan kılı�a girdi�i halde kimse bunun farkına varamaz. 
Battal'ın kurnazca davranı�ları kendi dü�manları tarafından da sık sık vurgulanır (Gürtunca, 1976, 
s.624):” -Ey Battal! dedi. Sen bu hileleri, bu kurnazlıkları çok yaptın.” 

Battal'ın yaptı�ı kurnazlıklar sava� anında her türlü davranı�ın dü�mana kar�ı kullanılabilece�ini 
gösterir. Onun kurnazlı�ı birine do�rudan zarar vermekle ilgili de�ildir. Battal kurnazca davranı�ları ile 
kötülüklerin önüne geçmek ister. Battal'ın kurnazlı�ı sinsilik olarak de�il, akıllılık olarak algılanmaktadır. 
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Oysa Müslüman olmayanların, özellikle Kadı Ukba, Bâbek ve kayserlerin kullandıkları hileler ise 
kurnazlıktan çok Müslümanlar arasında fitne çıkarmaya yöneliktir. 

4. Kar�ıla�tırma ve Sonuç 

Kral Rother ve Battal Gazi Destanları'nın en önemli ortak yönü, kahramanlarının Bizans 
aleyhtarlıklarıdır.  Her iki destan kahramanının amacı, Do�u Bizansı ortadan kaldırmaktır.  Kral Rother 
evlilik yoluyla o ça�ın güç simgesi olan Bizans'taki kayserlik makamını ülkesine ta�ımak istemi�tir.  

Kral Rother Bizansı Battal gibi do�rudan fethetmeye çalı�maz; dolaylı yoldan ele geçirmek için 
mücadele eder ve do�rudan sava� yöntemine ba�vurmaz.  Battal Gazi ise Hıristiyanları �slâm dinine davet 
ederek herkesi Müslüman yapmaya çalı�ır; Bizans �mparatorlu�unu yıkmak istedi�ini açıkça ortaya 
koyar.  Kral Rother'in çabaları ise, Do�u Bizans üzerinde evlenme yoluyla hak iddia etmeye yöneliktir.  
Oysa Battal Gazi do�rudan do�ruya Bizansı sava� yolu ile yıkarak bir �slâm ülkesi haline getirmek 
istedi�ini söyler.  

Destanların kahramanları Kral Rother ve Battal Gazi kendi toplumlarının beklentilerini 
ya�amları boyunca yerine getirmeye çaba göstermi�lerdir.  Rother, Kayser Konstantin'in kızı ile evlenip 
bir vâris geride bırakarak ülkesinin gelece�ini teminat altına almı�tır.  Kral Rother'den farklı olarak �slâm 
toplumunun Battal Gazi'den beklentisi, �slâmiyetin di�er insanlara duyurulmasıdır. �stanbul 
fethedilmemi� olsa da kayserlerin Battal'dan onay alarak kayserlik makamına gelebilmeleri de büyük bir 
ba�arıdır. Battal'ın verdi�i mücadeleler sonucu Müslümanlar Anadolu'daki varlıklarını 
sa�lamla�tırmı�lardır.  Destanın temel dü�üncesini olu�turan �slâmiyeti yayma ideali, Müslüman tiplerin 
çabaları sonucu destan boyunca sürekli olarak devam etmi�tir.  Bu davranı�ları ile Battal ve di�er gaziler 
�slâm kahramanı olarak dinlerinin yayılması için gerekli olan ki�isel mücadele görevini yerine 
getirmi�lerdir.  Onların verdikleri mücadeleler, anlatıcı tarafından topluma davranı� örnekleri olarak 
sunulmaya çalı�ılmı�tır.  Battal �stanbul'un topraklarını bizzat fethetmi� olmasa da siyasî olarak etkisi 
altına almak suretiyle Bizans kayserini tayin eder duruma gelmi�tir.  

Kral Rother Destanı'ndaki motifler içinde en önemli yeri kız isteme tutar, ancak kız isteme 
motifinin arkasında gerçekte Bizans kayserinin elindeki politik gücü elde etme mücadelesi vardır.  Kral 
Rother'in Bizans'ta yaptı�ı mücadeleler bazı ara�tırmacılar tarafından kutsal sava� olarak 
de�erlendirilmi�tir.  Rother, Konstantin'in kâfir Ymelot ile ittifak yapması üzerine, Hıristiyanlı�ın 
koruyucusu durumuna gelmi�tir.  Rother, Hıristiyanlı�ı yayma dü�üncesinde olmadı�ı halde Ymelot’a 
kar�ı yaptı�ı sava�lar kutsal özellik kazanmı�tır.  Buna kar�ın Battal Gazi'nin tek ideali inancını 
yaymaktır.  Kutsal sava� motifi her iki destanda da görüldü�ü halde, Rother de savunma niteliklidir.  
Battal Gazi de ise �slâmiyeti yaymak için yapılmı�tır. 
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