
KURAVZA (Beni Kurayzal 

Beni Kurayza'ya karşı bir askeri birliği gö
revlendirmek zorunda kaldı. Bu kritik 
günlerde Gatafan kabilesi ileri gelenlerin
den Nuaym b. Mes'fıd'un müslüman olup 
Resul-i Ekrem'in isteği doğrultusunda 
Beni Kurayza ile müttefiklerinin arasını 
açması ve Hendek Gazvesi'nin sona er
mesiyle bu büyük tehlike atiatılmış oldu. 

ResGiullah. Hendek Gazvesi'nden evine 
döndüğü gün öğle vakti Bilal-i Habeşl'yi 
çağırarak ikindi namazının Beni Kurayza 
topraklarında kılınmasını emretti; ardın
dan zırhını giyip silahlarını kuşanarak atı
na bindi (23 Zilkade 51 15 Nisan 627). Ken
disi ana birliklerin, sancağı verdiği Hz. Ali 
de öncü birliklerin başında bulunuyordu 
(gazveye katılan süvarilerin isimleri için b k. 
Vakıdl, 11. 498) . Ahzab süresinin 26-27. 
ayetleriyle Beni Kurayza Gazvesi'ne işaret 
olunduğu kabul edilmektedir. ResGl-i Ek
rem kalenin önüne vardığında yahudi ileri 
gelenlerine teker teker seslenerek onları 
İslam'a davet etti. Olumsuz cevap verme
leri üzerine kalelerinden inmelerini ve 
teslim olmalarını istedi; bu teklifin de 
reddedilmesiyle çatışma başladı. Beni Ku
rayza, karşılıklı ok ve taş atışlarıyla on beş 
veya yirmi beş gün boyunca kuşatma al
tında tutuldu. Müslümanlar 3000 piyade 
ve otuz altı süvariden oluşurken Beni Ku
rayza savaşçıları 600-700 civarında idi 
(sa y ılarının 400, 800 veya 900 olduğu da 
rivayet edilmektedir). Bu arada münafık
lar Beni Kurayza'ya giderek onları müslü
manlara teslim olmamaya çağırıyor, di
renmeye devam etmeleri halinde kendi
lerine yardımda bulunacaklarını söylüyor
lardı. Kuşatma dolayısıyla çaresiz kalan 
ve münafıklardan vaad edilen yardımın 
gelmediğini gören yahudiler Beni Nadir'in 
şartlarıyla, yani mal ve silahlarını bırakıp 
birer deve yükü eşya ile Medine'den ayrıl

mayı önerdilerse de Hz. Peygamber bunu 
kabul etmedi 've sadece kayıtsız şartsız 

teslim olabileceklerini söyledi. Bir süre 
daha devam eden kuşatmanın sonunda 
Beni Kurayza teslim oldu. Bu arada daha 
önce Hazrecliler'in, müttefikleri Beni Kay
nuka' yahudileri için aracı olup onları ölüm 

cezasından kurtardıklarını dikkate alarak 
Evsliler de ResGl-i Ekrem'e gelip ondan 

müttefikleri Beni Kurayza'ya iyi davranıl
masını istediler. Bunun üzerine yahudiler 
hakkında hüküm vermesi için Evs'ten Sa' d 

b. Muaz hakem tayin edildi. Sa'd, kendisi
nin vereceği hükme razı olacaklarına dair 
hem Evsliler'Ie Beni Kurayza'dan hem de 
Hz. Peygamber'den söz aldıktan sonra 
kararını açıkladı. Savaşabilecek yaşta bu

lunan erkekler öldürülecek, kadın ve ço-
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cuklara esir muamelesi yapılacak, mallar 
müslümanlar arasında paylaştırılacaktı. 
ResGl-i Ekrem'in de onayladığı bu kara
rın Tevrat'a uygun olduğu (Tesniye, XX! 
ı 0-1 5) , Kur' an· da da Allah v~ resul üne sa

vaş açan ve yeryüzünde bozgunculukya
panlara verilecek cezalar arasında böyle 
bir hükmün bulunduğu (el-Maide 5/33-
34) görülmektedir. 

Hz. Peygamber'in emri üzerine. ölüm 
cezasına çarptırılan bütün savaşçılara 
infazdan önce yiyecek ve içecek verilmiş. 
Tevrat okumalarına müsaade edilmiştir. 
Kuşatma sırasında İslam'ı seçen dört sa
vaşçı ise idamdan kurtulmuştur. Sayıla
rının 1 000 civarında olduğu sanılan kadın 
ve çocuklardan bir kısmı serbest bırakıl
mış. sahabllere dağıtılanların dışında ka
Ian hum us satılarak ci had için at ve silah 
temin edilmiştir. Bu arada ResGl-i Ekrem, 
henüz bulGğ çağına ermemiş çocukların 
annelerinden ayrılmamasını ve öksüzle
rin sadece müslümanlara satılınasını iste
miş. kendisi de esirler arasında bulunan 
Reyhane b int Zeyd'i safi* olarak seçmiş
tir. 
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Hakk'a yakın olma 
anlamında 

bir tasawuf terimi. 
_j 

Sözlükte "yakın" anlamına gelen kurb 
kelimesi tasawuf terimi olarak genellikle 
karşıtı olan bu'd ile (uzak) birlikte kullanı
lır. Yakınlık ve uzaklık zaman. mekan, 
mesafe, makam ve mensubiyet açısın
dan düşünülebilir. Kur'an'da müşriklerin 
Mescid-i Haram'a yaklaştırılmaması an
latılırken mekan (et-Tevbe 9/28). insanla
rın hesap verecekleri günün yaklaşmak
ta olduğundan bahsedilirken zaman (el
Enbiya 21 / 1) itibariyle yakınlık kastedil
miş, miras hukukundan SÖZ eden ayetler
de geçen "yakınlar" ifadesiyle (en-Nisa 4/ 
7) neseb yakınlığı anlatılmıştır. Ancak ge
rek Kur'an'da gerekse hadislerde kurb ve 
bu'd kelimeleri daha ziyade manevi ya
kınlığı ve uzaklığı ifade etmektedir. "Ben 
yakını m. dua edenin çağrısına icabet ede
rim" (el-Bakara 2/1 86); "Biz ona şah da
marından daha yakınız" (K af 50/ 16) mea
lindeki ayetlerde söz konusu olan yakınlı
ğın mekan ve mesafeyle ilgisi yoktur. 
Bu'd da böyledir (el-Enbiya 21/1 09; Fus
s ılet 41/44) . İblls'in ilahi huzurdan uzak
laştırılması ilahi rahmetten ve inayetten 
mahrum edilmesi anlamına gelir. 

Sfıfilere göre kurb ibadetlereve taat
lere yakın olmak, bu'd da bunlardan uzak 
kalmaktır. Kulun Allah'a yakın olması ebe
dl mutluluğu kazanmasına vesile olan iba
detlereve iyi davranışlara yakın olması. 
Allah'tan uzak olması ise ebedl mutsuz
luğuna yol açacak kötü işlere yakın olma
sıdır. İlk sfıfiler daha çok kurb halinin nasıl 
kazanıldığı üzerinde durmuşlardır. İbn 
Ata'ya göre insanı Allah'a yakın olma 

(kurbiyet) mertebesine ulaştıran evliyanın 
edebidir (Süleml, s. 270) . Ahmed b. Had
raveyh ise bu mertebeye hoşgörüyle ulaşı
lacağı görüşündedir (a.g.e. , s. ı 06). Ebü'l
Hüseyin en-NGrl sevginin kurbu kazandır

diğını söyler (a.g.e., s. 166). İbn Hafife gö
re insanın Hakk'ayakın olması daima rıza
sına uygun işler yapması, Hakk'ın kuluna 
yakın olması ise onu sürekli başarılı kıl
masıdır (a.g.e., s. 466). Mükaşefe ve mü

şahede hali içinde Allah'a yakın olmak 
kurb, bu iki halden uzak kalmak ise bu'd
dur. Kurb Allah'tan başkasından ilgiyi 
kesmeyi, gönülde sevgiliyle olmayı gerek
tirir (Tehanevl, ı. ı 15; ll, ı ı 64 ). 

Tasawufta asıl olan fena ve cem' hali
dir. Sfıfi bu hal içinde vahdete ulaşır. O za-



man ikilik ortadan kalkar. Halbuki kurb ve 
bu'dun söz konusu edildiği hallerde yakın 
olanla yakın olunanın meydana getirdiği 
bir ikilik vardır. Bunun için Hace Abdul
lah-ı Herevi kurbun sonunun ikilik oldu
ğunu. bu durumda kurbun bir bakıma 
bu'd, tasawufun hedefinin ise vahdet 
olduğunu söyler ( Tabakat, s. ı 92,492, 
651). 

Salikin kend isini Hakk'a yakın bilmesi 
ve bunun sözünü etmesi O'na yakın olma
sına engeldir. Bu anlamda kurb perde ol
duğu için kurb aslında bu'ddur. Nitekim 
bazı hallerde salik kendini Hakk'a yakın 
sandığı bir zamanda ondan uzak kalır. 
Ebü'I-Hüseyin en-NGrl'nin kurbdan söz 
edenlere "İçinde bulunduğunuz halde ona 
en yakın olan ondan en uzak kala ndır" de
mesi bunu ifade eder (Kuşeyrl, s. 216). 

Allah'a yakın olmak. O'nun sevgi ve rı
zasına ermek bütün i badetierin gayesidir. 
Böyle bir yakınlık sağladığı için kurbana 
bu ad verilmiştir. Dinde dereceleri en yük
sek olanlar mukarrebGn denilen Hakk'ın 
yakın dostlarıdır ( ei-Vakıa 56/1 ı , 88). Ahi
rette en iyi nimetler onlar için hazırlan
mıştır (ei-Mutaffifln 83/28) Allah'a en ya
kın olan meleklere de mukarrebGn denil
miştir (en-N isa 4/ 172) . Mukarreb olanlar 
en iyi şekilde davrandıkları ve ibadet et
tikleri için Ebu Said, "Ebrarın hasenatı 
mukarreblerin seyyiatıdır" demiştir. İnsan 
en çok ibadet halinde iken Hakk'a yakın 
olur (ei-Aiak 96/ 19). Bir hadiste. "Kulun 
Allah'a en yakın olduğu zaman secdede 
bulunduğu andır" denilmiştir (Müsned, 
ll, 42 1; Müslim, "Şalat", 215). İnsanı ma
nen yükseltip Hakk'a yaklaştırdığı için na
maz müminin mi'racı sayılmıştır ( Hücvlrl, 
S . 306) 

Biri Hakk'ın kuluna. diğeri kulun Hakk'a 
yakın olması tarzında iki türlü kurb var
dır. Karib Allah'ın isimlerindendir. "Biz 
ona şah damarından daha yakınız" ( Kaf 
50/16); "Ben yakınım , dua edenin çağrısı

na icabet ederim" (ei-Bakara 2/186) me
alindeki ayetleri yorumlayan sGfiler biri 
genel, diğeri özel olmak üzere Allah'ın iki 
türlü yakınlığından söz ederler. Genel an
lamda Allah bütün insanlara aynı dere
cede yakındır. Bu, Allah'ın ilim ve kudret 
sıfatlarıyla onlara yakın oluşu demektir. 
Özel anlamda ise Allah müminlere. bil
hassa takva sahiplerine ve velllere yakın
dır. "Kendisine bir karış yaklaşanlara O bir 
kulaç yaklaşır" (Buhar!, "TevJ:ıld", 5; Müs
lim, "Zikir", 302) Bu. Allah'ınrahmeti ve 
lutfu ile onlara yakın olmasıdır. Muhyid
din İbnü'l-Arabi bu iki kurbdan başka 
üçüncü bir kurbun daha bulunduğunu. 

ancak bunun açıklanmasının mümkün 
olmadığını söyler (el-Fütüf:ı[ıt, ll , 560) . 

Tasawufta farzların sağladığı yakınlığa 
"kurb-ı feraiz". nafilelerin sağladığı yakın
lığa "kurb-ı nevafil" denir. Bir hadiste "Kul. 
farz olan ibadetler le Allah'a yaklaştığı ka
dar hiçbir şeyle O'na yaklaşamaz"; kutsi 
bir hadiste "Kul farzları ifa ederek bana 
yaklaşır. Nafilelerle de ben onu sevineeye 
kadar bana yaklaşır. Ben onu sevince onun 
gören gözü. işiten kulağı. tutan eli olu
rum. o zaman benimle görür. benimle 
işitir. benimle tutar" buyurulmuştur (Bu
harl. " Re~a'i~", 38). Kurb-ı feraizde Hak 
fail. kul O'nun aletidir. "Attığın zaman 
sen atmadın. onu Allah attı" (el-Enfal8/ 
17) mealindeki ayette buna işaret edil
miştir. Kurb-ı nevafilde kul fail, Hak ise 
onun fiilierini icra etmesine yardımcıdır. 
Bazıları kurb-ı nevatile üstünlük tanımış
Iarsa da mutasawıfların büyük çoğunlu

ğu kurb-ı feraizin daha üstün olduğu gö
rüşündedir. Çünkü kurb-ı nevatile ancak 
makam-ı cem'a, kurb-ı feraize ise ma
kam-ı cem'u'l-cem'a vasıl olan sali k ulaşa
bilir. NevMil kelimesini nefy-i vücGd ola
rakyorumlayan sGfiler de vardır. İbnü'l
Arabl. namaz ve oruç gibi bedenle yapı
lan (zahiri) fiillerden çok iman ve i hlas gibi 
kalbi (batınl) fiilierin insanı Allah'a yaklaş
tırdığını söyler (a .g.e., ll , 558-561 ). 

Allah'a yakın olma hali insanı ağır bir 
sorumluluğun altına sokar. O'na yakın ol
manın yükümlülüğünü yerine getirmek 
kolay olmadığından bu halde bulunan ve
Iller büyük sıkıntılar çeker; "Kurb-ı sultan 
ateş-i sGzandır" demelerine rağmen O'na 
daha fazla yakın olmak ister. O'ndan uzak 
düşmekten . son derece çekinirler. Yakın 
ve uzak ifadelerinin itibari ve izafi oldu
ğu, hakikatte Allah'ın her şeye o şeyin 
kendisinden daha yakın bulunduğu unu
tulmamalıdır. 

Nakşibendllik'te fena, beka , sü!Gk ve 
cezbeyle elde edilen yakınlığa "kurb-ı ve
layet". Hz. Peygamber' e tabi ve varis ol
ma yoluyla kazanılan yakınlığa "kur b-ı nü
büwet" denir ve ikincisi daha makbul sa
yılır (Abdülmedd el-Hani, s. 189) 
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ibadet amacıyla hayvan kesimi 
ve bu maksatla kesilen hayvan. 

_j 

Arapça'da gerek maddi gerekse manevi 
her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşa
tacak bir anlam yelpazesine sahip olan 
kurban kelimesi dini terminolojide ken
disiyle Allah'a yaklaşılan şeyi , özel olarak 
da Allah'a yakınlık sağlamak, yani ibadet 
(kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cins
ten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla ke
silen hayvanı ifade eder. Kurban hemen 
bütün dinlerin ana temalarından birini 
teşkil ettiği gibi çeşitli dillerde bu kavra
mı ifade için kullanılan kelimelerin kök 
anlamlarında da müşterek taraflar var
dır. Latince kökenli Batı dillerinde kurban 
karşılığı kullanılan sacrifice kökünde "kut
samak, bir nesnenin tanrıya sunularak 
kutsal hale getirilmesi", offering de "tan
rıya hediye sunma, takdime" anlamını ta
şır. Eski Ahid'de kurban karşılığında "ba
ğış ve vergi" manasındaki minha, "yaklaş
tıran şey" anlamında gorban ve "kutsal 
kan dökme"yi ifade eden zebah kelime
leri kullanılır (Tekvln, 4/3. 31/54, 32/14, 33/ 
10; Çıkış 10/25, 12/27; Levililer, 2/1-13; Ez
ra, 20/28. 40/43). Sami gelenek içinde yer 
alan Arapça'da kurban kelimesi terim an
lamınd'!_ki kurbanı da kuşatacak biçimde 
daha genel bir anlam taşırken İslami lite
ratürde ibadet amacıyla kesilen hayvana 
udhiyye (dahiyye) eti için kesilen hayvana 
zeblha denilir. Udhiyye adlandırması, hay
vanın kurban bayramında kuşluk vakti 
(duha) kesilmekte oluşuyla açıklanır. "iba
det" anlamında neslke, nüsük ve mensek 
de özelde kurbanı ifade eder. Hac ve um
rede kesilen kurbanlar ise genel olarak 
"sevkedilip götürülen, sunulan şey" ma
nasında hedy veya kesilen hayvanın bü-
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