KURAVZA (Beni Kurayzal
sala- Leipzig I 93 8). Ayrıca İngiltere. Polanya ve genelde Avrupa arşivlerindeki
belge ve kaynakların tanıtılmasına hizmet etmek üzere çeşitli makaleler kaleme almıştır.
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Bildirileri(h az. A bd ulka dir Yu va l ı v.dğ r. ) , Kayseri 1996 , s. 119-126 ; Ali Sevim, " Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat ", BTTD, sy. 48 ( 197 1). s. 5-9 ;
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48 ( 197 1) . s. 51 -52 ; Necati Akder, "Profe sö r
Akdes Nimet Kurat ' ın A rdından H atıra lar v e
Dü ş ün cel e r" , TK, sy. 108 ( 1971) . s. 9 13 -927;
"Prof. Dr. A kde s Nimet Ku rat" , a .e., sy. 108
( 197 1}, s. 945-949.
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KURATA SERİYYESİ
( "IbyAli ~.r' )
Hz_ Peygamber'in
Beni Kurata üzerine gönderdiği
iki seriyye
(6/ 6 27 , 9 / 6 30)_
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Kurata, Kilab b. Rebla'nın Kurt, Kurayt,
Karlt adlı oğullarından gelen ve Necid'de
Dariye ile Rebeze koruluklarının Medine
tarafındaki Fedek ve Avall çevrelerinde
yaşayan alt kollarının ortak adıdır. Hz.
Peygamber 6 yılının Muharrem ayında
(Haziran 627), bu kabilenin Basra-Mekke
yolu üzerinde ve Medine'ye yedi gecelik
mesafedeki Bekerat suyunun başında
oturan Kurata Şerebbe koluna ilk seriyyesini gönderdi. Ensardan Muhammed
b. Mesleme kumandasında otuz kişiden
oluşan birlikte Abbad b. Bişr, Selerne b.
Selame b. Vakş, Haris b. Hazerne gibi sahabiler de vardı. Bir kısmı atlara, bir kısmı
develere binmiş olan savaşçılar, Resul-i
Ekrem'den aldıkla rı t alimata uyarak gündüzleri gizlenip geceleri ilerliyorlardı. Şe
rebbe'ye vardıklarında hevdeçli bir deve
kafilesi gördüler ve bunun müslümanlara düşman olan Beni Muharib'e ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Muhammed b. Mesleme onların yakınlarında konakladı ve tam hareket edecekleri zaman
saldırı emri verdi. Bazıları öldürüldü, bazıları kaçtı ; kaçanlar takip edilmedi. Kadın ve çocuklara dokunulmadı ; davar ve
develere ise el konuldu . Arkasından Kurata topraklarında düşmanı iyice görebilecekleri bir noktaya kadar ilerlediler.
Çevreden haber toplamakla görevlendi-

rilen Ab bad b. Bişr, Kuratalılar' ın koyunlarını sağıp dinlendirmekte, develerini suvarıp çöktürmekte oldukları haberini getirdi. Bunun üzerine Muhammed b. Mesleme, mücahidleri Hz. Peygamber'in tembih ettiği gibi aynı anda dört bir yandan
hücuma geçirdi. On kişi öldürüldü ve on
dokuz gün sonra muharrem ayının sonuna doğru Medine'ye dönüldü . Bu seriyyede iki saldırıdan 1SO deve, 3000 davar
elde edilmişti. Muhammed b . Mesleme,
ganimetin beşte birini beytülmal hakkı
olarak ayırıp geri kalanını savaşçılarına
bölüştürdü . Dönüş sırasında Beni Hanife
kabilesinin ileri gelenlerinden Sümame
b. Üsal esir alınıp Medine'ye getirildi.
Bu seriyyeden üç yıl sonra Resul-i Ekrem. ashaptan Abdullah b. Avsece el-Becell ile Kurata'ya İslam'a davet mektubu
gönderdi. Ancak Kurata reisierinden Ri'ye
es-Sühayml. İslam'ı reddettiği gibi Hz.
Peygamber'in deri üzerine yazılı mektubunu sildirip bir su kovasının deliğine yama yaptı ; bundan dolayı kendilerine Beni
Rakı ' ( ya m ac ı oğull a rı ) denildi. Ri'ye es-Sühayml'nin kızı ile Üm mü Hablb bi nt Amir
b. Halid'in, yapılan bu çirkin hareket üzerine Kurata ' nın başına bir felaket geleceğine dair şiirler söyledikleri rivayet edilir.
Hz_ Peygamber. elçisine ve mektubuna
karşı yapı l an saygısızlığı ce zalandırmak

için Reblülewel 9 (Haziran 630) tarihinde
Kurata üzerine Dahhak b. Süfyan kuman dasında bir askeri birlik yolladı. Mücahidler, Kurata 'yı Dariye'nin Samman-Züccülave mevkiinde bulup İslam 'a davet ettiler; teklif kabul edilmeyince de saldırıp
onları bozguna uğrattılar. Bu seferde yaşanmış ilginç bir olay. İslam askerlerinden Asyed b. Selerne'nin düşman tarafın
da olan babası Selerne b. Kurt b. Abd 'i
İslam'a davet etmesi. Selerne'nin bu davete karşı oğluna ve İslam'a söverek cevap vermesi üzerine de onu atından düşü r üp bir başka mücahid öldürüneeye
kadar bir su çukurunun içinde tutması
dır. Çarpışma sırasında Resul-i Ekrem'in
mektubunu kova yaması yapan Ri'ye esSühayml'nin develeri ve ailesi ele geçirildi; kendisi ise perişan bir vaziyette Beni
Hilal'den biriyle evli ve müslüman olan
kızının evine kaçtı. Daha sonra damadı
ona Hz. Peygamber' e gitmesini ve müslüman olup af dilernesini tavsiye etti. Bunun üzerine Ri'ye Medine'ye gitti ve bir
sabah namazının ardından Resul-i Ekrem'e biat etti. Resuluilah da vaktiyle
mektubunu yama yapan kişinin bu şahıs
olduğunu, şimdi ise İslam'a girerek hane
halkını ve develerini geri istediğini asha-

bına bildirdi. Malları dağıtıldığı için geri
verilemediyse de ev halkı iade edildi.
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İbn Sa 'd , et-Tabaka t, 1, 28 0- 282; ll , 78 , 162-
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V, 276 vd.; İbnü'J-Esir. Üsdü'l-gabe ( n ş r. Ali M.
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lll, 358; İbn Seyyidünnas. 'Uyünü 'l-eşer, Beyrut, ts. (Da rü 'l-ma'ri fe ). ll, 79-80, 206 -207 ; Kastallani. el-Mevahibü '1-ledünniye Tercümesi (t re.
Abdül bak i). istanbul 1323 , 1, 132; Diyarbekri.
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Hz_ Peygamber ile savaşan
Medineli yahudi kabilesi.
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İslam ' ın doğuşunda Medine' de yaşa
yan üç yahudi kabilesinden biridir. Diğer
ikisi gibi (Ben! Kaynu ka', Ben! Nadir) Beni
Kurayza da İbranice yazıyor, Arapça konuşuyor ve çocuklarına kendi isimlerinin
yanında Arap isimleri de veriyordu. Şeh 
rin güneydoğusundaki ovalık bölgede
oturan kabile mensupları " utum" denilen çok katlı müstahkem evlerde yaşıyor
ve geçimlerini tarım ve ticaretle sağlı
yorlardı .

Hz. Peygamber'in hicretten sonra Medine'deki Arap ve yahudi kabileleriyle yaptığı Medine Sözleşmesi denilen antlaşma
ya Beni Kurayza yahudileri Evs kabilesinin
müttefiki olarak katılmışlardı. Bu antiaş
ınada yahudilerin can, mal ve din hürriyetleri garanti altına alınmakta , öte yandan Medine'ye herhangi bir saldırı söz
konusu olduğunda onların şehrin savunmasına katılmaları , Kureyş ile ve müslümanların d iğer düşm anl a rıyla ittif aka girm emeleri öngör ülmekteydi. Antl aşmaia
rına sadık kalmadıkları ve Resul-i Ekrem'e
ihanet ettikleri için Zilkade 2'de (Mayıs
624) Beni Kaynuka'. Reblülewel 4'te de
(Ağustos 625) Beni Nadir'in sürgün edilmesinin ardından Medine'de yalnız Beni
Kurayza kalmıştı. Sürgünden sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir, Hz. Peygamber'den intikam almak amacıyl a Hendek
Gazvesi öncesinde Kureyş ve yandaşlarıy
la ittifakyaparken Beni Kurayza 'yı da yanına çekrnek istedi. Başlangıçta bu ittifaka yanaşmayan Beni Kurayza nihayet onlara katıldı. Bu gelişmeyle en tehlikeli zamanda ihanete uğrayan Hz. Peygamber,
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