
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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SIRETÜ'n-NEBi 
( ır.J I .:.ır. ) 

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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sı , bazı kabileterin müslüman oluşu, Aka
be biatları, Medine'ye hicret, Kuba ve Me
dine mescidlerinin yapılması, muhacir ve 
ensarın kardeşliği, Medine rahiplerinden 
Ebu Amir'le Hz. Muhammed'in hak din 
konusundaki tartışması anlatılır. IV. ciltte 
Hz. Fatıma 'nın doğumu, Hz. Hatice'nin 
vefatı, Bedir Gazvesi, Beni Kaynuka' Gaz
vesi, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin evlenmesi, 
Uhud Gazvesi, Bi'rimaune olayı, Beni Na
dir Gazvesi gibi konulardan bahsedilir. V. 
ciltte Beni Mustalil5 Gazvesi, Hendek Gaz
vesi, Beni Kurayza Gazvesi, Umre seferi, 
Hudeybiye Antlaşması, Hz. Peygamber'in 
hükümdarlara İslam'a davet mektupları 
göndermesi, Hayber'in fethi, Umretü'l-ka
za, Mute Savaşı ve Mekke'nin fethi gibi hu
suslar işlenir. Eser VI. ciltte yer alan Hu
neyn Gazvesi, Tilif Muhasarası, Tebük Gaz
vesi, haccın farz kılınması, Veda haccı, Re
sülullah'ın hastalanması ve vefatı gibi ko
nularla sona ermektedir. 

Siretü'n-nebi, Mısır Memlük sahasın
da yazıldığından Azeri Türkçesi unsurları 
ihtiva etmekle birlikte esas itibariyle Eski 
Anadolu Türkçesi özellikleri taşımaktadır. 
Darir'in kaleme aldığı eserlerle Memlük 
Türkçesi'nin Oğuzcalaşmasında etkili ol
duğunu söylemek mümkündür (Korkmaz, 
s. 267) . Hüner gösterme endişesinden 
uzak, sade ve tabii bir dili olan eserin men
sur kısımları halk söyleyişine yakın bir dil
le yazılmışken manzum kısımlarında da
ha ağır bir dil kullanılmıştır. Kitap, içindeki 
Türkçe kelimeler, deyimler, atasözleri vb. 

bakımından Türk dili için zengin bir kay
nak durumundadır. 

Osmanlı saray çevresinde ve halk ara
sında büyük itibar gördüğü anlaşılan eser 
Umur Bey'in vakfettiği kitaplar arasında 
bulunmaktadır. Ayrıca altı ciltlik bir takı

mı lll. Murad'ın emriyle Nakkaş Hasan (Pa
şa) yönetiminde bir nakkaşlar ekibi tarafın
dan minyatürlerle süslenmiştir. 814 min
yatürün yer aldığı bu nüsha Hattat Musta
fa oğlu Ahmed Nuri tarafından istinsah 
edilerek 159S'te lll. Mehmed'e sunulmuş
tur. Bu nüshanın 1, ll ve VI. ciltleri Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde, lll. 
cilt New York Public Library Spencer Ko
leksiyonu'nda, N. cilt Dublin Chester Be
atty Library'de, bu cildin bir kopyası Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi'nde 
olup V. cilt kayıptır (Tanındı , s. 32) . Eserin 
ayrıca Türkiye'de ve Türkiye dışında çeşit
li nüshaları bulunmaktadır (Süleymaniye 
Ktp., ismihan Sultan, nr. 30 I; Çelebi Ab
dullah, nr. 251; TSMK, Koğuşlar, nr. 991, 
992,993, 1001 ; Revan Köşkü, nr. 1352; Ha
zine, nr. 1221, 1222, 1223, 1306; iü Ktp., 
TY, nr. ı65, ı552, 2384 , 3380) Bunlardan 
altmış dokuz cildin tavsifi eser hakkında 
yapılan doktora çalışmasında (ı 986 , AÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) Mustafa Er
kan tarafından verilmiştir ( Siretü 'n-Nebl, 
s. XXli-LV) . Eser M. Faruk Gürtunca tara
fından sadeleştirilerek yayımlanmıştır (Ki

tab-ı Siyer-i Nebl: Peygamber Efendimizin 
Hayatı, I-III, istanbul ı 977) . Emine Kırcı 
siyerin dini ve tasawufi yönünü ele alan 

Slretü'n-nebfden iki sayfa (TSMK, Koğuşlar, nr. 1001 , vr. 2', 226' ) 
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bir yüksek lisans tezi hazırlamış ( 1991 , Ga
zi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
Zeren Tanındı minyatürlerini yayımlamış
tır. Kenan Acar'ın bir stilistik sentaks de
nemesi yaptığı eser üzerinde (b k. bi bl.), İs
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'n
de çeşitli mezuniyet tezleri yapılmıştır. 

Siretü'n-nebi Türk edebiyatında son
raki yüzyıllarda bir tür olarak gelişecek si
yer ve mevlid yazma geleneğinde çığır aç
mıştır. İçindeki manzumelerin bir kısmı 
lirik şiirin başarılı örnekleri sayılır. Özellik
le Hz. Muhammed'in doğumunun sade bir 
dille, samimi ve içti duygularla anlatıldığı 
manzume Türk edebiyatında mevlidlerin 
öncüsü olmuştur. Mevlid'deki bazı ben
zerlikler sebebiyle Süleyman Çelebi'nin Da
rir'in eserini gördüğü anlaşılmaktadır (Ka
ratay, Uludağ, sy 35 [ı 94ı]. s. ı 5-20) Ni
tekim siyerde yer alan bazı mısralar Sü
leyman Çelebi'de hemen hemen aynen yer 
alır, vezin değişikliğinden başka araların
da bir fark yok gibidir. 
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