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~ A H MET AKGÜNDÜZ 

GAZVE 
( ö_ir')l ) 

Hz. Peygamber'in 
bizzat sevk ve idare ettiği 

savaşlar hakkında kullanılan terim. 
L ~ 

Arapça'da gazv masdan "istemek. ar
zu etmek. kastetmek, niyetlenmek" gi
bi manaların yanı sıra " düşmanla savaş

mak" anlamında da kullanılır. Bu kökten 
türemiş bir isim olan gazve ise (çoğul u 

gazavat l " akın , saldırı , din uğruna yapı
lan savaş" anlamına gelir. 

Hadis ve siyer alimlerinin kabul ettik
lerine göre asker sayısı az veya çok ol
sun, savaş için yahut başka bir maksat
la hareket edilsin, çarpışma vuku bul
sun veya bulmasın Hz. Peygamber'in bü
tün seferlerine gazve, bir sahabinin ku
mandası altında gönderdiği askeri bir
Iikiere de seriyye denilir. Bazı ilk dönem 
İslam tarihçileri Resül-i Ekrem'in bizzat 
katılmadığı seferlere de gazve adını ver
mişlerdir. Mesela es -Sfretü 'n -nebevi y
ye adl ı eseriyle meşhur olan İbn Hişam, 
Hz. Peygamber 'in katılmadığı MOte se
ferine muhtemelen kelimenin ·sözlük 
anlamından hareketle gazve demiştir 
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1 IV, 15-30l. Taberi de kelimeyi Res Ol -i Ek
rem'den sonra yapılan bazı savaşlar için 
yine sözlük manasında kullanmıştır. Me
sela 31 (651 -52) yılındaki Zatü 's-savari 
Savaşı'na Gazvetü's-savari adını vermiş
tir ( TarTI], IV, 288). 

Vakıdi ve İbn Sa'd'a göre Hz. Peygam
ber'in emir ve kumandasında yirmi yedi 
gazve gerçekl eştirilmiştir (e/-Megazf, 1, 
7; et- Tabalcat, ll, 5-6). Bu sayıya. Hayber 
Gazvesi 'nden dönülürken Vadilkura 'da 
meydana gelen çarpışmalar da dahildir. 
Bu çarpışmaları gazve olarak kabul et
meyenlere göre ise sayı yirmi altıdır. İbn 
Sa'd Hz. Peygamber'in gazvelerini şöyle 
sıralar (et-Tabalcat, ll, 5- 165): Ebva (2/ 
623). Buvat 12 / 623), Bedrü'l-üla-Sefevan 
(2 / 623), Zül'uşeyre (2 / 623), Bedir (2 / 
624). Beni Kaynuka ' 12 / 624). Sevik 12 / 
624). Karkaratülküdr 13/624, 2. y ı lda mey
dana ge l diğini söyleyenler de va rd ı r). Ga
tafan 13/ 624). Beni Süleym !3} 625). Uhud 
(3/6251. Hamraülesed (3/625). Beni Na
dir 14/626). Bedrülmev'id 14 / 626). Zatür
rika ' 15/ 626). Dümetülcendel 15 / 626). Mü
reysf' (Beni Mustalik) (5 1 627, 6. yılda m ey-

Bir gazveyi tasvir eden minyatür (Siyer-i !'/ebi. IV. Türk ve 

İslam Eserleri Müzesi . nr. T. 1924. vr. 413 ~) . 

dana ge l d i ğin i söyleyenler de vardır). Hen
dek (Ahzab) 15 / 627.4. y ıl da meydana gel
diğin i söyleyenler de vard ır). Beni Kuray
za (5 / 627, 4. y ı lda meydana geldiğin i söy
leyenler de vardır). Beni Lihyan (6 / 6271. 
Gabe 16/ 6271. Hudeybiye (6/ 628). Hay
ber (7 1 628). Mekke'nin fethi 18/ 630). Hu
neyn (Hevazin, 8/ 630), Taif (8 / 630). Te
büki9/ 6301 

Gerek strateji ve harp taktikleri, ge
rekse dini ve siyasi sonuçları bakımın
dan büyük önem taşıyan Hz. Peygam
ber'in gazvelerinin amacı küfür ve batı
lın zulmünü ortadan kaldırmak. islami
yet'in yayılmasına engel teşkil eden un
surların tahakkümüne son vermek. yer
yüzünde Hakk'ı yüceltmek. f itne ateşini 
söndürmek. insanları maddi ve manevi 
baskılardan kurtarmak ve İslami ger
çekleri onlara duyurmaktır. "Kendileriy
le savaşılanlara zulme uğradıkları için 
harbe müsaade edilmiştir" (el-Hac 22 / 
39); "Sizinle savaşanlarla siz de Allah 
yolunda savaşın" (el-Bakara 2/ ı 901; "Her
hangi bir fitne kalmayıncaya ve din yal
nız Allah ' ın oluncaya kadar onlarla çar
pışın " iel-Bakara 2/ 193) mealindeki ayet
lerden bu hususlar anlaşılmaktadır. Re
sOl-i Ekrem müslümanlara düşmanla 

gereksiz yere vuruşmayı değil. şartlar 

oluşup da savaş kaçınılmaz hale gelince 
sabredip direnmelerini tavsiye etmiştir 
(Buhari, "Cihad", 112, 156; Müslim, "Ci

had", ı 9, 201 

Araplar İslam'dan önce çöl hayatının 
ağ ı r şartlarını yağma ve baskınlar için 
bir sebep gibi görürler. bundan dolayı 

kabileler arasında sık sık savaşlar mey
dana gelir, kan döküldükten sonra da 
intikam duygularıyla kan davaları baş
lardı. Cahiliye devrinde yapılan savaş

larda Araplar çocuk, kadın . yaşlı, hasta · 
demeden hası miarına acımasızca saldı

rır. esirleri çok defe işkence ederek 
öldürür. çocukları ok atmak için hedef 
tahtası gibi kullanır, esirlerin organları
nı kesip gerdanlık yaparak kadınlarının 
boyunlarına iftiharla takarlardı. Bunla
rın hepsini kaldıran Hz. Peygamber. gaz
velerin hedefini "Allah ' ın adını yüceltmek 
iÇin cihad" olarak-belirledi ve bu düşün
ceyi Hayber Gazvesi 'ne kadar peyderpey 
yerleştirdi. Bu savaşa çıkarken ashabı
na ganimet için değil Allah için savaşa
cak olanların ordusuna katılabileceğini 

söyledi. Düşmanların çocuk ve kadınla
rının , savaşa katılmayan yaşlı. hasta ve 
din adamlarının öldürülmesini. hayvan-



Bedir Gazvesi'nin vuku bulduğu yer- Suudi Arabistan 

ların ve mahsullerin yağmalanmasını. 
ağaçların kesilmesini, öldürülen düşman 
askerlerinin organlarının kesilmesini ya
sakladı. Esiriere temiz elbiseler giydiril
mesi. karınlarının dayurulup İstirahat
lerinin sağlanması prensiplerini getirdi. 
Anlaşmalara sadakat esasını koydu. MO
te Savaşı'nda olduğu gibi islam devle
ti temsilcisinin milletlerarası haklardan 
mahrum kılınarak haksız yere öldürül
mesini ve Mekke'nin fethinden önce ol
duğu gibi barış şartlarının ihlalini ve ih
lalde ısrar edilmesini savaş sebebi te
lakki etti. Kendisi başkalarının hakları
na nasıl saygı gösteriyorsa onların da 
müslümanlara saygı göstermelerini is
tedi. ResOl-i Ekrem'in emriyle gerçek
leştirilen gazve ve seriyyeler dünya harp 
tarihinin bilinen en az kan döl<ülen savaş
landır (Hamldullah, s. 20-21; Ebü'l-Ha
san Ali en-Nedvl, s. 347-348) 

Hz. Peygamber'den sonra genel ola
rak kafırlere karşı yapılan seferlere ve 
bu maksatla gerçekleştirilen askeri faa
liyetlere gazii, İslam'ın ışığından mah
rum kalmış ülkelere iman nurunu götür
mek gayesiyle kafırlerle savaşanlara da 
gazi denilmiştir. i'l a-yi kelimetullah için 
gaza edenler. "De ki : Bize iki iyilikten 
-gazilik ve şehitlikten- başka bir şeyin 
gelmesini mi bekliyorsunuz?" (et-Tevbe 
9/52) ayetini. "Ölürsem şehid, kalırsam 
gazi" şeklinde algılamışlardır (ayrıca bk. 
GAZA) . 

Hulefa-yi Raşidln döneminde bilhassa 
İran ve Bizans'la yapılan savaşlarda mü
cahidleri teşvik için Hz. Peygamber'in 
gazvelerini aniatma geleneği başlamış. 
giderek kurumlaşan bu gelenek Abba
sller ve diğer müslüman devletlerde de 
devam etmiştir. Zamanla sadece Hz. 
Peygamber'in gazvelerini konu edinen 
eserler kaleme alınmış ve bunlara "me
gazi adı verilmiştir (bk MEGAzi ) 
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GAZVETÜ'I-USRE 
( ö _r"l lö.9~) 

Hazırlık safhasında 
büyük güçlüklerle (usre) karşılaşıldığı 

için Tebük Gazvesi'ne verilen ad 

(bk. TEBÜK GAZVESİ). 

GAZzAL 

(bk. vAsıL b. ATA). 

GAZzALI 

( ..s''.i"l' ) 

_j 

-, 

_j 
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Hüccetü'l-İslam Ebu Hamid 
Muhammed b. Muhammed b. Muhammed 

b. Ahmed el-Gazzali et-TGsi 

L 

(ö. 505/ı ı ı ı ı 

Eş'arl kelamcısı, 

Şafii fa kihi , mutasavvıf, 
filozoflara yönelttiği 

eleştirilerle tanınan 
İslam düşünürü . 

_j 

450 (1 058) yılında i ran'ın Horasan böl
gesinde, yetiştirdiği alimler ve devlet 
adamlarıyla tanınan TGs'ta (bugünkü Meş
hed) dünyaya geldi. 451'de (1059) doğ
duğu şeklinde bir kayıt varsa da (ibn 
Hallikan. IV, 216) bu bilgi itimada şayan 
görülmemektedir. Hüccetülislam. Zey
nüddin gibi lakaplarla anılır. Künyesi 
Ebu Hamid olmakla birlikte onun Ha
mid adında bir oğlunun olup olmadığı 
bilinmemekte, eğer varsa küçük yaşta 

GAZZALl 

ölmüş olabileceği düşünülmektedir. Or
taçağ Batı skolastiklerince Abuhamet 
ve Algazel diye tanınmaktaydı. Doğdu
ğu kasabaya nisbetle Tüsl diye de anıl
makla birlikte onun adını bile unuttura
cak derecede meşhur olan nisbesi Gaz
zall'dir (Gazall). Yazıhşları aynı olan bu 
iki nisbeden hangisinin doğru olduğu 
meselesi eski kaynaklarda ve yeni araş
tırmalarda tartışılmış . fakat kesin bir 
sonuca varılamamıştır. Zehebl' nin ak
tardığı bir anekdota göre (A'Iamü 'n-nü

bela', XIX, 343-344) bizzat kendisi, "İn
sanlar beni çift 'z' ile (Gazzall diye) anı
yorlar; halbuki ben Gazale denilen bir 
köydenim" demiştir. Buna benzer bir 
açıklama, onun kızlarından birinin so
yundan geldiği rivayet edilen Şeyh Nec
meddin Muhammed'e de nisbet edilmiş
tir (Feyyüml, ei-Mişbaf)u'L-münlr, "gzl" 
md.; Zebldl, 1, I 8). izzeddin İbnü'l-Eslr. 
Safedl. Ahmed b. Muhammed el-FeyyQ
ml gibi tarihçiler Gazall şeklindeki oku
yuşu tercih ederler. Başta W. Montgo
mery Watt olmak üzere şarkiyatçıların 
çoğu ile bazı çağdaş müslüman araştır
macılar da bu imiayı benimsemişlerdiL 
Buna karşılık eski tarih ve tabakat mü
elliflerinin büyük çoğunluğuna göre Ebu 
Hamid, babasının mesleğine (gazzal "yün 
eğirici, iplikçi") nisbetle Gazzall diye anıl
mıştır. Nitekim İbn Hallikan da Gazall 
şeklindeki okuyuşu yaygın kullanıma ay
kırı görür; ayrıca bir kimseyi mesleğine 
nisbetle anmanın Harizm ve Cürcan yö
relerinde adet olduğunu belirtir ( Ve{eyat, 
1, 98) Nevevi de bunun maruf kullanım 
olduğunu ifade etmiştir. Bu bilgiyi ak
taran M urtaza ez-Zebldl' nin bir alıntısı
na göre İbnü's-Sem'anl. "TQs halkına Ga
zale köyünü sorduğumda onu tanıma
dılar" demiştir ( itf)a(ü 's-sade, ı, 18) Ger
çekten bu isimde bir köyün varlığından 
sadece tartışma konusu olan nisbe do
layısıyla bahsedilmektedir. Zebldl, bu 
nisbenin imlasıyla ilgili tartışmaları özet
ledikten sonra İbnü'l-Eslr'in tercih etti
ği Gazzall şeklindeki okuyuşu ( el-Lübab, 
ll , 379), son dönem tarih ve ensab yazar
ları tarafından itimada şayan bulunan 
görüş olarak değerlendirir ( İtf)afü 's-sa

de, I. 18) 

Fars asıllı olduğu sanılan Gazzall'nin 
ailesi hakkındaki bilgiler son derece az
dır. Kendisiyle aynı künye ve nisbeyi ta
şıyan bir ·amcasının veya büyük amcası
nın. daha zayıf bir ihtimalle de dayısı

nın bulunduğu bilinmektedir. Sonraları 
özeiiikle sQfl kimliğiyle büyük ün kaza
nacak olan Ahmed el-Gazzali adlı ken-
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