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SIRETÜ SEYF b. ZIYEZEN 
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Güney Arabistanlı halk kahramanı 
Seyf b. Zfıyezen'in 

(ö. 575 [?]) 
kahramanlıkları etrafında oluşan 

efsanevi bir Arap hikayesi. _j 

Arap toplumu, Güney Arabistan tarihi· 
nin ve Seyf b. Zuyezen hikayesinin üzerin
de dikkatle durmuş ve bu hikayeyi nesil
den nesile aktarmıştır. Seyf b. Zuyezen, 
Habeşliler'e karşı vermiş olduğu mücade
le ile daha çok İslami dönemde efsaneleş
tirilmiştir (tarihi kişiliği için b k. SEYF b. zü
YEZEN). Siretü (kıssatü) Seyf b. Ziyezen'
de müslüman Araplar'ın putperest zenci 
ve Habeşliler'e karşı mücadelesi önemli bir 
yer tutar. Çeşitli yazma versiyonları bili
nen hikayenin en eski nüshası Xl. (XVII. ) 
yüzyıla dayanır. Hikaye büyük bir ihtimal
le Memlükler dönemindeki Mısır'da IX-X. 
(XV-XVI.) yüzyıllar arasında yazılmıştır. Seyf 
b. Zuyezen'in Habeş Kralı Seyf Er'ad'a kar
şı yaptığı mücadele hikayenin hemen he
men sonuna kadar devam eder ve eserin 
içeriğinin önemli bir kısmını oluşturur. Bu 
sebeple hikayenin ortaya çıkma zamamy
la ilgili ip uçlarını, Seyf b. Zuyezen'in has
mı olarak gösterilen ve 744-773 (1344-
1372) yılları arasında hüküm süren bu kra
lın tarihi kişiliği vermektedir. Hikaye bu ta
rihten sonra meydana gelmişse de hika
yede yer alan bazı hadiselerin daha önce 
vuku bulmuş olması muhtemeldir. Nite
kim sirette binbir gece masallarından Aclb 
ve Garlb öyküsü gibi bazı hikayeler iktibas 
edilmiştir. Anlatım malzemesi çok karışık 
olan eserde eski Yemen tarihinden ziyade 
medeniyetine ait çeşitli tema ve motifler 
yer alır. Hikaye Mısır'la ilgili çeşitli yer ve ki
şi adları içerdiği için özellikle XIV-XV. asır
lar arasında burada yayılmıştır. Ayrıca Dı
maşk ve civarına ait bazı bilgiler içermek
tedir. Ancak bu husus hikayenin Kahire'de 
derlendiği anlamına gelmez. Birçok versi
yanda hikayenin yazarı olarak 991 'de (ı 583) 

Medine'de hatiplik yapan Ebü'l-Meall'nin 
(Muhammed b. Abdülbaki el-Buha.ri el
Mekkl) adı geçmektedir. Hikayenin bütü
nüyle ona nisbeti şüpheli ise de oluşma
sında önemli rol oynadığı muhakkaktır. öy
künün batı! inançlara ve mucizelere da
yanan temeli ise büyük ihtimalle Afrika 
menşelidir. Destanımsı maceralardan olu
şan slretü Seyf b. Ziyezen diğer siretierin 
aksine insanların ve cinlerin birlikte bulun
duğu, büyücülerin ve sihirbazların iktidar 
savaşı yaptığı ve doğa güçlerinin hakimi
yeti için rekabet ettiği, din e saygısızlık ve 

sahte tannlara tapma yönünde aşırılıkla
rın hakim olduğu , evrenin dışında mistik, 
hayall ve efsanevl bir alem çizmektedir. 

Sirette baş kahraman Seyf babası Zu
yezen gibi, ortaya çıkmasından önce Pey
gamber'in doğruluğuna inanarak İslam'a 
girer. Bu sebeple Seyf'in Habeşliler'e ve 
zencilere karşı verdiği mücadelede ırkçı 
düşünceden ziyade dini motif etkin rol oy
nar. Seyf, insanların ve cinlerin diyarına yap
tığı seferlerde silah kuwetiyle veya cinler
den kendisinin hizmetinde olan huddam 
grubu ile İslam dinini yayar. Peygamber 
henüz gelmediği için onun yerine kelime-i 
şehadet içine Hz. İbrahim'in adı konulur. 
Savaşlar ve seferler Allah'ın birliğini ve 
onun Hz. İbrahim ile dostluğunu kabul et
tirme amacına hizmet eder, kelime-i şe
hadeti söyleyen herkes müslüman cema
atine kabul edilir. Siretten siyahilerle Ha
beşliler'in bazı eski putperest inançlarını 
sürdürdükleri, kısmen müslüman olanları
nın ise dine karşı lakayt davrandıkları, bu
na karşılık Güney Arapları ile müslüman 
Mısırlılar'ın atalarının Hz. Peygamber'in yo
lunu açmak gibi bir misyon üstlendikleri 
anlaşılmaktadır. Hikayede Habeşliler'in hı
ristiyanlıklarına dair hiçbir iz bulunmamak
ta, onlardan bazılarının Zuhal yıldızına tap
tığı anlatılmakta, diğer insanların ise ate
şe, put tasvirlerine, kendilerine ibadet edil
mesini isteyen hükümdarlara ve çeşitli hay
vanlara taptıkları belirtilmektedir. Bu ta
savvurların çoğu hikayecilerin hayallerinden 
doğmuş olmalıdır. Ancak bu hayallerde es
ki Mısır ilahiarına dair inançların önemli 
etkileri sezilmektedir. Sirette İslam'ın ya
yılmasına ait hikayelerin dışında bazı şe
hir, yer ve yapıların inşası, Nil nehrinin Mı
sır ülkesine yöneltilmesi, Seyf b. Zuyezen'in 
oğullarının, diğer kahramanların ve cinle
rin seyahatleri ve maceraları, aşk öyküle
ri, muhteşem bina tasvirleri vb. hususlar 
anlatılır. Ayrıca büyü, batı! inanç ve bun
lara bağlı birçok unsur geniş yer tutar. Ço
ğunlukla bilinmeyen geçmiş ve şimdiki za
man, ayrıca gelecekte vuku bulacak olay
lar için remilden bahsedilir. Dinleyicileri hay
rete düşürmek için ortaya konan hayal gü
cü öykünün sonuna doğru ölçüsüz bir de
receye ulaşır. 

Hikayede Seyf'in ilk karısı Şame ile ev
liliğinden Habeşliler ve zenciler için felaket 
doğacağı kabul edilir, bu sebeple her çe
şit sihir ve büyü kullanılarak buna engel 
olunmaya çalışılır. Mucizevi kabiliyetler ve
ya cinler sayesinde keşfedilen büyülü ha
zinelerden söz edilir. Yine İslam'ın yayılma
sını engellemeye çalışan tehlikeli sihirbaz
lardan, bunların sihirlerini boşa çıkaran 
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müslüman sihirbazlarla Hızır'dan bahse
dilir, her sınıftan sayısız cin ordularının İs
lam için mücadele ettiği kaydedilir. Cin 
ordularının, insanlarla sıkı bir münasebet 
içinde bulunup Seyf'in maiyetinin önemli 
bir kısmını teşkil ettiği belirtilir. Cinler ve 
sihirden bahsedilen bölümler eserin he
men hemen yarısını teşkil etmektedir. Si
retü Seyf b. Zlyezen, bütünüyle Ortaçağ 
sonlarında müslüman Mısır halkının ger
çek tasvirini vermektedir. Kitap ilk defa on 
yedi küçük cilthalinde İbrahim Abdülgaf
far'ın tashihiyle Siretü Seyf b. Ziyezen 
Meliki'l-Yemen adıylayayımlanmıştır (Ka
hire 1264/1848). Arap ilieminde birçok bas
kısı yapılan hikaye Ahmed Nazif b. Mus
tafa el-İstanbull tarafından Türkçe'ye ter
cüme edilerek Seyfü Zü'l-Yezen Nam 
Padişahın Hikayesi adıyla basılmıştır (İs
tanbul 1285). Bu destani hikaye üzerinde 
birçok çalışma yapılmış , yeni hikayeler üre
tilmiş ve piyesler yazılmıştır. Bunların ara
sında, Rudi Paret ile Seyf'i aynı zamanda 
Yemen'in milll-destani kahramanı olarak 
gören Süreyya Menkuş'ün kitapları ayrı bir 
önem taşımaktadır. 
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Şemseddin eş-Şami'nin 

(ö. 942/1536) 
siyere dair eseri 

(bk. ŞAMi, Şemseddin). _j 
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