SALTUK GAZİ DESTANI
BİRİNCİ BÖLÜM
[ND2] * (1) SARI SALTIK’IN GAZALARI
(2)

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdüli’llahi rabbü’l-‘âlemin ve’s-salavâtü ve’s-selamü
‘ala hayrİ halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’in (4) emma
ba’de. **
Rivayet edenler şöyle anlatırlar ki Sarı Saltık’ın (5) asıl ismi,
Hızır’dır. Seyyid Battal Gazi’nin neslindendir. Gayet yürekli ve cesur
bir (6) yiğittir. Kırk yaşına geldiğinde evliyalar arasına girip Allah
dostlarından birisi olmuştur. Onun çok sayıda gazanamesi ile (7) çok
sayıda cengi vardır. Kâfirler, “Baba” diye yâd ederlerdi. On iki yerde
makamı vardır. Baba (8) dedikleri Babadağı’nı Sarı Saltık fethetmiştir.
Hâlâ kasabada makamları ve tekkesi bulunmaktadır. Tekkenin koyunu
ve sığırı (9) çoktur. Edirne ile İstanbul arasında olan Babaeskisi’ni de o
fethetmiştir. Kasabanın (10) kenarında olan kubbe, Sarı Saltık
makamıdır.
Kâfirler, Sarı Saltık’ın ölümünden sonra yine bu kasabayı
aldılar. Daha sonra (11) burayı Sultan Orhan fetheyledi ve ayrıca
Bursa’ya deniz yolu ile giderken Babakıyas da meşhurdur.
Rivayet eden anlatır; Seyyid Battal (12) Gazi, rüyasında Hazret-i
Peygamberi gördü. Hazret-i Peygamber, ona:
-Oğlum! Senin neslinden bir şahıs gelecek. İsmi, Hızır olacak.
Yani, (13) Sarı Saltık olacak. Anadolu’ya gelip nice kiliseler harap
(3)

*

Necati Demir nüshası: Saltık Gazi Destanı’nın ilk tespit edilen beş nüshasında,
destanın giriş kısmı yoktur. Necati Demir’in özel kütüphanesinde bulunan Saltık-name
nüshası tam olduğu için destanın giriş kısmı bu nüshadan alınmıştır. Bu sebeple beş
numaralı metne kadar olan bölüm, Prof. Dr. Necati Demir (ND) nüshası esas alınarak
çeviriyazısı yapılmıştır (Adı geçen nüsha hakkında geniş bilgi için bk. Necati Demir,
“Saltuk-nâme’nin Yeni Bulunan Altıncı Nüshası Üzerine”, Bilge, S. 15, Kış 1998, s.
58-61).
** “Alemlerin Rabb’ı olan Allah’a hamd ü senalar olsun. O’nun salat u selamı
yaratılanların en hayırlısı olan Hazret-i Muhammed’in ehl-i beytinin ve sahabelerinin
üzerine olsun. Bundan sonra ….” anlamında dua cümlesi.

edecek. Anadolu, onun sebebiyle İslam (14) ile dolacak. Onunla
ümmetim kuvvetli olacak ve çok kâfirleri bilek gücüyle Müslüman
edecek. Sen ise çok kısa bir zamanda (15) bana ulaşacaksın. Şehit olup
şehadet şerbetini içeceksin, deyip gözden kayboldu. Seyyid (16) Battal
uyanıp:
-Es-salavatü ve’s-selam, deyip hemen çabucak bu olayı bir
kâğıda not etti ve yanına bir de vasiyetname (17) yazıp bir adam ile
Malatya’daki dostlarına gönderdi. Vasiyetnamede:
-Bu vasiyetnameyi iyi (18) saklayın. Seyyid Hızır’a erişince ona
veriniz, dedi.
O adam, (19) vasiyetnameyi aldı, çıkıp gitti. Daha sonra Seyyid
Battal Gazi, Mesih Kalesi’ne gitti. (20) Birkaç gün cenk ettikten sonra
Hazret-i Seyyid Battal (21) Gazi, Mesih Kalesi üzerinde şehit oldu. (22)
“
Rahmetü’llahi ta’ala ‘aleyhi bi-rahmeten vasi’aten” * Son cengini
[ND3] (1) Ravza-ı Mutahhara-ı Resulu’llah’ta sallalahu ta’ala ‘aleyhi
ve (2) selem rüyasında görmüştü: (3)
-Oğlum! Senin toprağın Anadolu olacak ve şehadet şerbetini (4)
orada içeceksin. Lakin İslam üzerine bir bölük kâfir (5) yine hücum
etti. Gidip onları engelle, bu defa da İslama yardımcı ol ve (6) hizmet
et, diye buyurdu. Seyyid Battal Gazi uykudan uyanıp: (7)
-Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resul. Hey, hey! Allah, Allah!
Ben dilerdim ki (8) Hazret-i Peygamber’e yakın bir yerde şehadet
şerbetini içeyim. Lakin hüküm, Allah’ındır, (9) deyip savaş araç
gereçlerini ve silahlarını giydi:
-Ey Huda! (10) Yaşlı, zayıf ve çaresizim. Çok çaresizim, diyerek
(11)
kâfirlerin diyarına gitmek üzere yola çıktı.
Bir iki gün yürüdü. Bir gün kaba kuşluk vaktinde gördü ki (12) bir
adam gelmekte. Önüne çıkıp kim olduğunu sordu. Malatya’dan, kendi
dostlarından (13) imiş. Tanıdı, merhabalaştı. Gelen kişi de Seyyid’i
tanıdı, elini ve ayağını (14) öptü ve şöyle dedi:
-Ya Server! Dostlarının üzerine kayser (15) oğlu Kanatos iki yüz
bin asker ile hücum eyledi. Sizinle yaptığı (16) anlaşmayı bozdu.
Dostlarınız, beni size gönderdi. Şükürler olsun, (17) şimdi size
rastladım, uzak yolum yakın oldu, dedi. Battal Gazi, bunları duyunca:
(18)

*

Allahuteala, ona çok rahmet etsin.” anlamında dua cümlesi.

-Allah’ın selamı üzerine olsun ya Resul, dedi. Sonra ikisi birlikte
yola çıktılar.
Devamı için bk. Necati Demir-Mehmet Dursun Erdem, Saltık Gazi
Destanı, Destan yay., Ankara 2007.

