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L 
Arap halk hikayesi. 

_j 

Büyük bir ihtimalle Ciiliiliye, islam, Erne
vi ve Abbasi dönemine ait haberlerin bir 
araya getirilmesiyle derlenen Zfıtülhimme 

destanı anlatıcı tarafından Emevi-Abbasi 
dönemi İslam devletinin genel durumunu 
ortaya koyan bir hikaye haline sokulmuş
tur. Hikayenin, arzusu üzerine Halife Vas*
Billah'a (842-847) defalarca anlatıldığı bi
lindiğine göre tam olarak Halife Mu'tasım
Billah döneminden (833-842) sonra riva
yet edilmeye başlandığı söylenebilir. Çün
kü sirette geçen olaylar. Emevi Halifesi 
Abdülmelik b. Mervan döneminde başla
yıp Mu'tasım-Billah'ın hilafetinin bitişiyle 
sona erer. Siretin dil özellikleri hikayenin 
Bizans'a sınır olan bölgede (Sugür: Kuzey 
Suriye, Tarsus, Adana, Maraş, Malatya .. . ) 
kaleme alındığını göstermektedir. Hikaye
deki tarihi şahsiyetlerden aslı anlaşılama
yan ve bir halk kahramanının özelliklerini 
taşıyan Zatülhimme ile Ukbe dışındakile
rin tamamı tarihi kişiliklerdir. 

Bütünüyle tarihi olaylara dayanan siret
te halifeliğin Abbfısiler'e geçişi. Bermekl
ler'in çöküşü , Emin ve Me'mun arasındaki 
anlaşmazlık ayrıntılarıyla anlatılmakta ve 
dönemin ayaklanmaianna ışık tutulmak
tadır. Ravinin geniş hayali sireti ilgi çekici 
şöyle bir hikaye haline getirmiştir: Halife 
Abdülmelik b. Mervan döneminde (685-

705) Bizans'ın sınır bölgelerinde yaşayan 
Beni Kilab kabilesinin reisi Haris el-Kilabi 
ve Beni Süleym kabilesinin lideri Mervan 
b. Heysem'in ünü yayılır. Haris'in ölümü 
üzerine hamile olan karısı , kocasının düş

manlarından korkarak gece vakti hizmet
çisi ile yola çıkar. Ancak hizmetçi yolda 
kendisine kötülük yapmak isteyince kav
gaya tutuşurlar. Kavga esnasında kadın 
doğum yapar ve ardından ölür. Bu arada 
seyahate çıkan Prens Darem yolda hem 
kadının cesedine hem çocuğa rastlar. Prens 
çocuğa sahip çıkar ve ona Cündübe (Cinde
be) adını koyar. Cündübe zamanla büyür, 
Darem kendisi için ileride bir tehlike oluş
turacağı düşüncesiyle ona öyküsünü an
latır. Aslını öğrenen Cündübe Beni Kilab 
kabilesine döner. Fakat bir süre sonra ölür 
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ve yerine kardeşi Utaf (ltfif) geçer. Cündü
be'nin ölümünden kısa bir zaman sonra 
karısı doğum yapar ve çocuğa Sahsah adı 
konulur. Utaf'ın da Leyla adında bir kızı 
olur. Sahsah büyüyünce amcasının kızını 
ister. Sahsah'ı sevmeyen Utfıf bu evliliğe 
çeşitli engeller koyarsa da o bunların üs
tesinden gelerek Leyla ile evlenir, birine 
Zalim, diğerine Mazlum adı verilen iki ço
cuğu olur. Daha sonra Zalim'in Haris ad
lı bir oğlu , Mazlum'un ise Fatıma adlı bir 
kızı olur. Mazlum kardeşinin kötülük yap
masından korkarak Fatıma'yı bir bakıcının 
yanında saklar. Kısa zamanda büyüyen Fa
tıma'da destanlarda olduğu gibi kahra
manlık belirtileri görülür, bunun için de 
kendisine Zatülhimme (gayretli, yiğ it) adı 

verilir. Ardından kendi kabilesinden çıka
rılmasına sebep olan amcası Zalim'den in
tikam almak ister. Amcasının oğlu Haris 
onu istemeye gelince isteğini reddeder. 
Ancak Haris kabilesinin ileri gelenlerini 
devreye sokarak onunla evlenmeyi başa
rır ve Abdülvehhab adlı bir oğlu olur. Za
tülhimme onlardan hoşlanmadığı için ora
dan ayrılıp islam ordusunun başına geçer, 
Araplar'la Bizanslılar arasında şiddetli sa
vaşların olduğu sınır bölgesine gider ve ha
yatında yeni bir dönem başlar. Bu sırada 
halifelik Emeviler'den Abbfısiler'e geçer. 
Halife Mansür, Beni Kilab'a bir elçi gönde
rerek kendisine tabi olmalarını ister, an
cak Beni Kilab bunu kabul etmez. Zatül
himme, Abbasiler'le Beni Kilab'ın arasını 
bularak savaşmalarına engel olur; amca
sı Zalim ve oğlu Abdülvehhab, Arap-Bizans 
savaşlarında öldürüldükten sonra ordusu
nun birliğini de sağlar. Ancak askerlerin 
arasını açan ve bütün fitnelerin başı ko
numunda bulunan Ukbe es-Süleymi adlı 
bir kadı müslüman görünmesine rağmen 
gizlice irtidad edip hıristiyanların lehine 
çalışır ve casusluk yapar, İslam'a ihanet 
edip Bizans'ın en büyük yardımcısı haline 
gelir, Beni Kilab'ı küçük düşürmek için 
elinden gelen gayreti sarfeder. Beni Sü
leym kabilesine mensup olan Ukbe hali
feleri kendi güvenirliliği konusunda inan
dım. Bu arada Muhammed adlı bir kah
ramanın kendilerine katılmasıyla Beni Ki
Iab daha kuwetli hale gelir. 

Olaylarının mekanı Hicaz'dan Suriye'ye, 
Ön Asya'dan Konstantinopol'e ve Malat
ya'ya kadar uzanan Zatülhimme öyküsü iki 
dönemden meydana gelir. Birincisi, Zfıtül
himme'nin dedesi Sahsah el-Kilabi'nin kah
ramanlıktarının anlatıldığı Suriye Emevi 
devridir. İkincisi Zatülhimme ve oğlu Ab
dülvehhab'ın kahramanlıklarıyla doludur. 
Diğer taraftan Harunürreşid iktidara ge-

!ince Vezir Fazi b. Rebi' ve Ukbe es-Süley
mi, Beni Kilab'ı baskı altına alabilmek için 
her yolu denerler. Bu arada Beni Kilab'ın 
tarafında yer alan Battal (Gazi), Bizans im- · 
paratarunun Nura adlı kızını esir alır, da
ha sonra da ona aşık olur. Ancak Ukbe kızı 
Harunürreşid'e göstererek Battal ile ara
larını açmayı başarır. Nihayet Abdülvehhab 
ile halifenin, daha sonra da Abdülvehhab'
la Battal'ın arası açılır. Zatülhimme oğlu
na karşı Battal'ı tutar. Süleym emiriyle Ab
basi Halifesi Mehdi-Billah. Ukbe'nin fıtne 
başı olduğuna dair Zatülhimme'nin, Bat
ta! ve Abdülvehhab'ın getirdikleri delilleri 
kabul etmez ve Ukbe'yi desteklemeye de
vam eder. 

Harunürreşid'in ölümünden sonra taht 
önce Emin' e, ardından Me'mun'a kalır, an
cak ikisi arasında sorunlar çıkar. Emin hi
lafetin kendisinden sonra kardeşine değil 
kendi oğluna kalmasını ister. Beni Kilab 
ailesi ve dolayısıyla Zatülhimme bu anlaş
mazlık karşısında tarafsız kalıp barışçı bir 
politika izlemek ister. Ancak Abdülveh
hab'ın oğlu Zalim, Me'mün'un taraftaria
rına katılınca buna çok üzülür. Emin' e kar
şı meydana gelen ayaklanma onun katliyle 
son bulur, böylece Battal tarafından des
teklenen Me'mun hilfıfete geçer. Belli bir 
süre sonra Zatülhimme'nin bir isyancıya 
karşı Bizans'la iş birliğine gitmesi halife
nin bu aileye sırt çevirmesine sebep olur. 
Bu olayın ardından Halife Beni Kilab' ı bir 
tehlike olarak görmeye başlar. Ukbe bu fır
satı değerlendirmek isterse de halife onun 
daha büyük bir tehlike teşkil ettiği sonu
cuna varır ve Beni Kilab'ı tehlikeli görmek
ten vazgeçer. 

Mu'tasım-Billah döneminde müslüman
ların durumu düzelmeye devam eder. Bat
ta!' ın talebi üzerine daha önce esir alınan 
İmparator Michael serbest bırakılır. Bu sı
rada Malatya'da Kilab ile Süleym kabileleri 
arasında da uzlaşma sağlanır. Ancak kısa 
bir süre sonra Beni Süleym'in emiri Amr, 
Mu'tasım-Billah'ı Süleym ve Ukbe'nin tara
fına çeker ve Bizans bölgesini işgal etmek 
için Malatya'ya gelir, Zatülhimme ile Ab
dülvehhab ve Beni Kilab emirlerini, kısa 
bir süre sonra da Battal'ı tutuklar, Bat
tal'ın daha önce uzun arayışlar neticesin
de yakaladığı Ukbe'yi serbest bırakır. Be
ni Kilab'ın Bağdat yolu üzerinde tutuklu 
esirleri kurtarma teşebbüsü Mu'tasım

Billah ve Amr'ın güçlerinin birleşmesi so
nucu neticesiz kalır. Bütün bu olayları bir 
dizi kahramanlık izler. 

Hikayenin son bölümünde üç önemli 
olay anlatılır. Önce Ukbe'nin İspanya'dan 



başlayıp çeşitli ülkelerden geçmek sure
tiyle Yemen'e gidişi . yakalanışı . on yedi kral 
tarafından yönetilen geniş bir hıristiyan 
ordusunun müdahalesine rağmen Kons
tantinopol'ün önündeki Altınkapı'da çar
mıha gerilişi . müslümanların geri dönüşle

rinde Anadolu'da kendilerini bekleyen öl
dürücü pusu anlatılır. Ardından Mu'tasım

Billah 'ın halefi Vas*-Billah'ın Konstantino
pol'e yürümesi, imparatoru yakalatıp idam 
ettirmesi, Konstantinopol'de Abdülveh
hab'ın oğlunun vali olarak tayini hikaye edi
lir. Bundan sonra kahramanların ölümle
rinden bahsedilir. önce Zatülhimme, son
ra oğlu Abdülvehhab Mekke'den döndük
ten sonra ölür. Battal ise Bizanslılar'ın An
kara ile Malatya arasındaki bölgeyi ele ge
çirdiklerini duyunca çok üzülür ve Vasil5-
Billah 'ın halefi Mütevekkil-Alellah'ın zama
nında ( 84 7-86 ı ) ölür. 

Hıristiyan Bizans ve islam medeniyetle
ri arasındaki mücadeleyi konu edinen Za
tülhimme hikayesi tarihin ihmal ettiği Arap 
kahramanlıkları örnekleriyle doludur. An
latıcıya göre siretin bütün şahsiyetleri iyi 
şiir söyler. Bu sebeple onda şiir ve nesir 
parçaları dengeli ve dönüşümlü olarak de
vam eder, kahramanların dilinden hikemi
yat. kahramanlık ve gazel şiirleri aktarılır. 

Siretle dikkati çeken özelliklerden biri de 
manzum ve mensur atasözlerine çokça yer 
verilmesidir. Bu yönüyle slretü Zatilhimme 
halk edebiyatının bütün özelliklerini taşı
maktadır. Kadın-erkek eşitliğinin bir sim
gesi olan Zatülhimme destanının oluştu

rulmasında değişik elemanlara yer veril
miştir. Döneminin siyasal ve sosyal pek çok 
olayını yansıtan hikayede Antere Kıssası 'n

da olduğu gibi bedevi faktörü hakimdir. 
Mesela istilalar. savaşlar, Haris'in, Cün
dübe'nin. Sahsah'ın ve Zatülhimme'nin 
kahramanlıkları. kovalamacalar. at çal
malar. Sahsah'ın önce Leyla ile, ardından 
Amame ile olan romantik maceraları . Be
devi öyküler islam öncesi deviriere kadar 
gider. 

Hikayede Arap tarihine ait bir dizi olay 
ve tarihi kahraman kronolojiye riayet edil
meden bir araya getirilerek anlatılmıştır. 

Emevı1er devrinde özellikle Mesleme b. Ab
dülmelik kumandasında Bizans'a karşı dü
zenlenen savaşlarda büyük kahramanlık
lar göstermiş tar ihi bir şahsiyet olan Bat
ta! Gazi'nin kahramanlıkları etrafında olu
şan destanla slretü Zatilhimme arasında 
etkileşimin olduğu görülmektedir. Battal 
Gazi destanında o büyük bir kahraman ola
rak serüvenleri anlatılırken Zatülhimme 
öyküsünde Muhammed Battalileri dere-

ce pratik zekaya ve savaş taktiklerinde bü
yük maharete sahip olan, uyguladığı sa
vaş teknikleriyle Arap kahramanları ile or
dularına yol açan bir kişilik olarak sunul
makta, hem Emevller hem de Abbasller'
den HarGnürreşld, Emin, Me'mGn, Mu'
tasım-Billah, Vasil5-Billah ve Mütevekkil
Alellah zamanlarında yaşamış gösterilmek
tedir. Kendisine düşmanların savaş hilele
rini boşa çıkardığı için "Battal" lakabı ve
rilmiştir. Rumca bilen Battal. Bizans ta
rafına çalışan mürted ve münafık Ukbe 
es-Süleyml'nin rakibi olup onun tertip et
tiği hileleri daima boşa çıkaran dindar bir 
kişi niteliğinde gösterilmiştir. 

Muhtemelen binbir gecede yer alan 
Ömer b. Nu'man hikayesinin kısaltılmış bir 
kaynağını oluşturan öykünün ne zaman 
yazıldığını söylemek oldukça güçtür. An
cak islamiyet'i 558 (1163) yılında kabul et
miş bir yahudi olan Semev'el ei-Mağribl. 
islam ' ı seçmeden önce Divanü a]]bdri 
'A nter e, Divanü Zati'l-himme ve Bat
ta! gibi hikayeleri ve destansı tarihi ko
leksiyonları okumaktan keyif aldığını söy
ler. Siretin yaklaşık V. (Xl.) yüzyılda Haçlı
lar'ın etkisi altında yazıldığını söylemek 
mümkündür. Hikayenin ayrıca Fatımiier 
devrinde bilinen rivayetler i de bulunmak
tadır. VIII. (XIV.) yüzyılda İbn Keslr. İbn 
Asakir'in Battal hakkında söylediklerini tek
rarlayarak Zatülhimme, Battal. Emir Ab
dülvehhab ve Kadı Ukbe adları altında su
nulan siretin bir yalanlar dizisi olduğunu 
ileri sürer. Esasen Zatülhimme siretinde 
yer alan kahramanların maceralarının iz
lenmesi oldukça güçtür. Eser benzer olay
ların sürekli tekrarlanışı. karakterlerin ay
nı rollerle suni olarak yeniden ortaya çıkı
şı gibi yollarla anlatıcı tarafından kasten 
uzatılmıştır. Slrette, savaşlardaki başarı

ları ve büyük kahramanlıkları ile destani 
karaktere ilaveten dramatik ve melodra
mat ik faktörler de eksik değildir. Hikaye
de kişilikler karakter olarak basit olup bir
birlerine benzerler ve temsil ettikleri tipe 
göre her zaman aynı şekilde davranırlar. 

Destanda dil hataları oldukça çoktur. 
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Darir'in 
XIV. yüzyılda kaleme aldığı 

ilk Türkçe siyer kitabı. 
_j 

Güçlü hafızası . geniş bilgisi, konuşması
nın tatlılığı ve çekiciliğiyle çevresince takdir 
edilen Erzurumlu Mustafa Darlr, Mısır'a 

gittiği dönemde atabek olan Berkuk'un is
teğiyle geceleri sultanların meclisinde Hz. 
Peygamber'in, sahabelerin, melik ve emir
lerin hayatlarını . gazalarını . Şam, Mısır, Irak 
fetihlerini ve çeşitli tarihi kıssaları anlatmak
la görevlendirilmişti (Slretü 'n-nebl, TSMK, 
Koğuş l a r, nr. ı 00 ı , vr. 6b). Ama olan Darlr, 
İbn Hişam'ın es-Siretü'n-nebeviyye'sini 
halkın zor aniayacağını düşünerek, döne
min Mısır müftüsü Şeyh Ekmeleddin ei
Babertl'nin tavsiyesi üzerine İslamiyet'in 
ilk yıllarına dair hayall unsurlarla karışmış 
hikayelerle kaleme alınan Ebü'l-Hasan el
Bekrl el-Kasasi'nin ( ö. 694/ 1295 civa n) Arap
ça siyerini sultanların huzurunda akutuyar 
ve Türkçe'ye tercüme ederek anlatıyordu 
(TSMK, Koğuş l a r, nr. 1001, vr. Yh). Mısır 

Memlük saltanatındaki değişiklikler yüzün
den bir müddet meclislerden uzak kalan 
Darlr, bu sürede İbn Hişam'ın es-Siretü'n
nebeviyye ve Vakıdl'nin FüW.]].u'ş-Şam 
adlı eserlerini dinleyerek inceleme fırsatı 
buldu (TSMK, Hazine, nr. I 22 I , vr. I I ). 
Beş yıl boyunca sultanların sohbetinde an
lattığ ı ve hafızasına aldığı konuları yeni
den düzenledi. 790'da ( ı 388) tamamlayıp 
Tercümetü 'd-Darir adını verdiği eserini 
(TSMK, Koğuş l a r, nr. I 00 I, vr. 8b) muhte
melen Sultan Berkuk'a takdim etti. 

Aslı altı ciltten oluşan eserdeki man
zum kısımlar bir cilt oluşturacak hacim
dedir. Bazan fasıl , bazan konu başlıkları 
altında yazılan kitabın ciltlerinde şu ba
hisler yer almaktadır : I. cilt tevhid , na't, 
dört halife ve Hz. Hasan'la Hüseyin'in met
hiyle başlar. Ardından kitabın tercüme se
bebi, Hz. Muhammed'in soyu, isimleri, nü
büwet nurunun intikali, Zemzem Kuyu
su'nun aÇılması. Abdullah'ın doğumu , Hz. 
Arnine'nin nikahı. Fil Vak'ası. Hz. Muham
med'in doğumu , çocukluğu, Meysere ile 
Şam'a ticarete gitmesi gibi hususlar işle
nir. II. ciltte Hz. Muhammed'in bazı mu
cizeleri. Hz. Hatice ile evlenmesi, Kabe'nin 
yeniden iman, Hz. Muhammed'e risaletin 
gelmesi, ilk vahiy, ilk müslüman olanlar. 
islam 'ın açıklanması ve ResGl-i Ekrem'in 
akrabalarını dine davet etmesine yer ve
rilir. lll. ciltte mi'rac hadisesi , ResGl-i Ek
rem'in Taif seferi, Hz. Aişe ile nikahlanma-
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