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maðan” (AÜÝFD, XXI [1976], s. 429-439) ve
“Bir Türkçe Kasas-ý Enbiyâ” (AÜÝFD, XXII,
[1978], s. 397-404) adlý yazýlarý da bu konudaki çalýþmalarý için örnek olarak zikredilebilir. Günay Tümer’in ilmî çabasýnýn dikkate deðer bir yönünü ansiklopedi maddeleri oluþturmaktadýr. Türk Ansiklopedisi, Þâmil Ýslâm Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi’ne çeþitli maddeler yazmýþtýr. Bunlar arasýnda Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi’nde çýkan “Bîrûnî, Din (Genel
Olarak Din ve Din Bilimleri), Brahmanizm” ve
“Budizm” önemlidir. Tümer’in Yehova Þahitliði’ne dair bilirkiþi raporlarý, yayýmlanmamýþ çeviri ve bildirileri, konferanslarý,
radyo-televizyon konuþmalarý da vardýr.
The Great Religions of the Modern
World (ed. Edward J. Jurji, Princeton 1967)
adlý eserin çevirisini tamamladýðý halde bu
tercüme henüz neþredilmemiþtir.
Günay Tümer, Amerikalý bir Protestan
misyonerince hazýrlanan yüksek lisans tezi projesinde yazmýþ olduðu Dinler Tarihi adlý kitabý (Ankara 1988) açýsýndan inceleme konusu yapýlmýþ, Kenneth Frank,
bu çalýþmasýnda Tümer’in John Hick’in
üçlü modelini kullanarak kapsayýcý tutumu temsil ettiði iddiasýnda bulunmuþtur
(Kenneth Frank, “Kapsamlýlýk ve Sýnýrlayýcýlýk: Bazý Türk Ýlahiyatçýlarýnýn Ýslâm Dýþý
Gelenekler Mensuplarýna Bakýþý”, DÜÝF, Ýz-

mir-Claremont 1993, s. 9-19). Ahmet Özgül’ün daha çok röportajlara dayanan mezuniyet tezi (1996, “Prof. Dr. Günay Tümer: Hayatý-Þahsiyeti-Eserleri”, UÜ Ýlâhiyat Fakültesi), yüksek lisans düzeyinde olgunlaþtýrýlma aþamasýnda iken çeþitli sebeplerle tamamlanamamýþtýr. Ölümünden
bir yýl sonra kendisi için Ankara’da düzenlenen anma toplantýsý ve sempozyumda yapýlan konuþmalar ve sunulan bildiriler yayýmlanmýþtýr (Ankara 1998). Muhittin Ertaþ, Günay Tümer’in Dinler Tarihi Bilimindeki Yeri baþlýklý bir yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (2001, Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
BÝBLÝYOGRAFYA :
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ve Çalýþmalarý”, a.e., VII/7 (1998), s. 391-398;
a.mlf., “Prof. Dr. Günay Tümer’e Göre Hýristiyanlýkta ve Ýslâmda Hz. Meryem”, a.e., VII/7 (1998),
s. 399-408.
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Erkeðin spermi ile kadýnýn yumurtasýný
uygun dýþ ortamda döllendirdikten
sonra oluþan embriyoyu
kadýnýn rahmine
yerleþtirme yöntemi
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Ýslâm coðrafyasýnda tanýnmýþ þahsiyetlerin mezar anýtlarý türbeden baþka “kümbet, makam, meþhed, buk‘a, darîh, kubbe, ravza” gibi adlarla da anýlmýþtýr. Bu adlandýrmalar genellikle yapýnýn ait olduðu
kiþinin makam ve mevkii, mensup olduðu sosyal, dinî ve siyasî zümre, ayrýca yapýnýn mimari özelliðini yansýtmakla birlikte birbirinin yerine de kullanýlmýþtýr. En
makbul mezarý “en çabuk kaybolan” diye
tanýmlayan Ýslâmiyet’te zengin bir mezar
mimarisinin geliþmesi þüphesiz çok þaþýrtýcýdýr. Ýlk 250 yýllýk süreçte Kubbetü’s-Suleybiyye gibi atipik bir yapýnýn varlýðýna
raðmen mezar mimarisi Ýslâm’ýn öngördüðü þekilde geliþmiþti. Abbâsî halifelerinden Müntasýr-Billâh için Rum asýllý annesi
tarafýndan Sâmerrâ’da inþa ettirilen, sekizgen planlý bir dehlizle kuþatýlmýþ kubbeli kare bir mekândan oluþan Kubbetü’sSuleybiyye, sadece Abbâsî mimarlýðýnýn
deðil Ýslâm mimarlýðýnýn da ilk mezar yapýsý olarak önem arzetmekle birlikte tipolojik etkisi bulunmayan bir yapý durumundadýr.
Abbâsî devrinde Buhara’da Sâmânîler’den Ýsmâil b. Ahmed için yaptýrýlan kare
planlý türbe kubbe ile örtülü olup dört cephesi birbirinin benzeri biçimde ele alýnmýþtýr. Karahanlýlar’a mal edilen ve tromplu
kubbeyle örtülü kare mekâný ile sade, fakat etkileyici bir mimari tasarýma sahip
olan 367 (977-78) tarihli Arap Ata Türbesinde farklý biçimde giriþ cephesi yükseltilerek vurgulanmýþtýr. Bölgesel þartlarýn
belirleyiciliði sebebiyle mezar yapýlarýnda
tuðla malzemeyi öne çýkaran Karahanlýlar’ýn bunun saðladýðý imkânlarý nasýl zengin bir süsleme sanatýna dönüþtürdüklerini bu türbede görmek mümkündür. Nitekim buradaki cephe tasarýmý, Büyük Selçuklu Sultaný Alparslan’ýn kýzý Ayþe Bîbî

için Talas’ta (Taraz) inþa edilen türbe ile
Özkent’teki Celâleddin Hüseyin ve Muhammed b. Nasr türbelerinde görülen
süslemelere öncülük etmiþtir. XII. yüzyýlda konstrüksiyonda yoðunlaþan mimari
denemelere giriþen Karahanlýlar, Tirmiz’deki Sultan Hüseyin Türbesi’nde kemerli
saðýr niþlerle teþkilâtlandýrdýklarý iç mekâna yeni bir boyut kazandýrýrken Þeyh
Fâzýl Türbesi’nde kare planlý gövde üzerinde yükselen kademeli kasnaða oturttuklarý sivri kubbe ile sonraki yapýlarý derinden etkileyecek olan dýþ kütle biçimleniþinin ilk nüvelerini ortaya koymuþlardýr.
Öte yandan ayný dönemde hüküm süren
Gazneliler, Arslan Câzib Türbesi gibi iddialý bir yapýyý inþa etmelerine raðmen mezar mimarisinde Karahanlýlar’ýn gösterdiði geliþime ulaþamamýþlardýr.
Daha büyük uygulanan plan þemalarý
ve zenginleþen süsleme özellikleri dýþýnda
baþlarda önemli bir geliþme gösteremeyen Selçuklular, Serahs’ta XI. yüzyýla ait
Ebü’l-Fazl Türbesi ile Astanababa’da Alemberdâr Türbesi’nde giriþleri bir eyvan þeklindeki hazýrlýk mekânlarýnýn içine alarak
önemli bir yenilik getirmiþlerdir. Çift kubbe kullanýmý ile bu küçük ölçekli yapýlara
âbidevî bir görünüm kazandýrmaya çalýþan Selçuklular’ýn uygulamalarýnda dikkati çeken bir baþka özellik ise diðer cephelere de portalden aþaðý kalmayacak derecede önem verilmiþ olmasýdýr. Her iki özelliði en açýk biçimde yansýtan Merv’deki Sultan Sencer Türbesi (1157) Büyük Selçuklu mimarisinin þüphesiz en dikkate deðer
mezar yapýsýdýr. Âbidevî gövdesini taçlandýran çift kubbeli tasarýmý ile etkileyici bir
mimarlýk çalýþmasý ortaya koyan yapýnýn
günümüze intikal etmeyen dýþ kubbesinde kullanýldýðý bilinen fîrûze renkli sýrlý tuðlalarla çininin mezar mimarisindeki yerini
de belirlediði söylenebilir. Ýç mekânda bir
diðer önemli süsleme unsuru olan alçýnýn
kullanýmý ise henüz küçük ölçeklerdedir
(bk. SULTAN SENCER TÜRBESÝ).
Büyük Selçuklular’ýn yýkýlýþýndan sonra
onlarýn hüküm sürdüðü topraklara egemen olan devletler arasýnda mezar anýtlarý açýsýndan en verimli olaný hiç þüphesiz
Anadolu Selçuklularý’dýr. Bölgenin doðal taþ
kaynaklarýnýn zenginliði ve bunu iþleyecek
yerli ustalarýn üstün becerisiyle bilhassa
süslemede yeni bir senteze ulaþan Anadolu
Selçuklularý, türbelerden ziyade daha fazla sayýda ele aldýklarý kümbet tarzý mezar
yapýlarýnda bu yenilikleri fazlasýyla kullanmýþlardýr. Anadolu Selçuklularý’ndan günümüze ulaþan en eski türbe, Ýzzeddin Keykâvus’un Sivas’ta yaptýrdýðý medresenin bir
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görünüm kazanmýþtýr. Silindir, sekiz kenarlý poligonal ve kare planýn öne çýktýðý bu
dönemde Osmanlýlar’a ait Þehzade Mustafa Türbesi’nde olduðu gibi altýgen planlý örneklerle de karþýlaþýlmaktadýr. Ancak
devrin en önemli yeniliði baldaken tarzý
adý verilen, kenarlarý açýk türbe modelinin
ortaya çýkýþýdýr. Karamanoðullarý’nýn Karaman’daki Karabaþ Velî Türbesi’nde olduðu gibi sekizgen ve Osmanlýlar’a ait Ýznik’teki Sarý Saltuk ve Ankara’daki Arap
Baba türbelerinde kare planlý örnekleri bulunan açýk türbeler sonraki dönemlerde
sýk sýk kullanýlmýþtýr.

Amasya’da Torumtay’ýn türbesi

hücresinde oluþturulmasýyla türbe-medrese iliþkisinin ilk örneklerinden birini sunan Ýzzeddin Keykâvus Türbesi’dir. Bu sebeple mimari açýdan bir yenilik getirmeyen yapý, Büyük Selçuklu geleneðini devam
ettiren çini süslemelerle zenginleþtirilmiþ
cephe tasarýmý ile önemlidir. Öte yandan
Selçuklu imar faaliyetlerinde mühim bir yere sahip olan vezirlerin türbe mimarisine
sultanlardan daha fazla katký yaptýklarý
görülmektedir. Selçuklu vezirlerinden Sâhib Ata’nýn 682 (1283) yýlýnda Konya’da inþa ettirdiði külliyenin içinde bulunan türbesi, tasarým özelliklerinden ziyade kubbeli mekânýný kaplayan olaðan üstü çini
süslemeleriyle dikkati çeker. Torumtay için
677’de (1278) Amasya’da yaptýrýlan türbe ise tonozla örtülü dikdörtgen planý ve
örtü sistemini destekleyen aðýrlýk kuleleriyle farklý arayýþlara iþaret etmektedir.
Bununla birlikte Anadolu Selçuklularý’nýn
mezar mimarisine kattýklarý en önemli tür,
XIII. yüzyýlýn baþlarýna tarihlenen Seyitgazi’deki Ümmühan Hatun Türbesi ile ortaya çýkan eyvan tipi türbelerdir. Daha ziyade Konya ve Afyon çevresinde uygulanan
bu þemanýn anýtsal bir örneði olan Konya’daki Gömeç Hatun Türbesi taþtan bir
mumyalýk üzerine yükselen tuðla yapýsý ile
önem taþýr.
Anadolu Selçuklularý’nýn tarih sahnesinden çekilmesiyle baðýmsýz hareket etmeye baþlayan beyliklerin parçalý bir görünüme büründürdüðü Anadolu’da mezar mimarisi de buna baðlý olarak çok renkli bir

Selçuklu sonrasý Anadolu’da Ýlhanlý hâkimiyeti sýrasýnda yapýlan Nûreddin b. Sentimur Türbesi (713/1313-14) kesme taþtan
kare alt yapý üzerinde tuðladan kýrýk piramidal bir külâhla örtülüdür. Eretna Beyliði’nin kýsa süren siyasî hayatý içinde ilgi çekici bir yapý Kýrþehir’deki 733 (1332-33) tarihli Âþýk Paþa Türbesi’dir. Tamamen mermerden inþa edilen türbenin kubbeli kare
mekânýnýn yan kýsmýna alýnmýþ giriþ holünün dar kanadýnda bulunan portali ile, tâli
unsurlar ve süsleme detaylarý ile âdeta Osmanlýlar’da karakteristik hale gelecek olan
üslûbun habercisidir. Nitekim bu üslûp, Yýldýrým Bayezid’in Bursa’daki külliyesinde yer
alan türbesinde kare planlý mekânýn önüne
yerleþtirilen üç bölümlü revak tasarýmý ile
olgun biçimine kavuþmuþtur.
Ayný yýllar, Orta Asya’da kuvvetli bir imparatorluk kurup kýsa zamanda kazandý-

Timurlu türbelerinden Gûr-ý Emîr – Semerkant / Özbekistan

Baldaken tarzý türbelerden Ýznik’teki Sarý Saltuk Türbesi –
Bursa

ðý zaferlerin ardýndan çeþitli inþa faaliyetleri gerçekleþtiren Timur’un, çevresine topladýðý deðiþik milletlerden sanatkârlarla
milletlerarasý bir üslûbun temellerini attýðý dönemdir. Plan ve konstrüksiyonda daha ziyade eski gelenekleri devam ettirmekle beraber Timurlular asýl önemli yenilikleri süslemede göstermiþler, Anadolu Selçuklu mimarisinde ortaya konan þemalarý deðiþik kaynaklarýn beslediði zengin bir
repertuvarla kendini gösteren çini süslemelerle deðerlendirmiþlerdir. Özellikle Semerkant’ta yer alan Þâh-ý Zinde mezar topluluðundaki örneklerle kendini gösteren
Timurlu mezar mimarisi þüphesiz bir þaheser olan Gûr-ý Emîr ile zirveye çýkar. Ýçte
kare, dýþta sekizgen planlý gövde üzerinde yükselen kasnaða oturan dilimli kubbesiyle Timurlu mimarisinin karakteristik
özelliklerini sergileyen yapýnýn bütün yüzeylerini kaplayan çini ve sýrlý tuðla süslemeler mimariye göre þekillenen süsleme
anlayýþýnýn anýtsal örnekleridir.
Fâtýmîler’den itibaren köklü bir türbe
geleneðine sahip olan Mýsýr’da türbe mimarisi asýl geliþimini Memlükler zamanýnda göstermiþtir. Yüksek kasnaklar üzerinde yükselen sivri kubbe gibi Orta Asya menþeli bir mimari üslûbu benimseyen Memlükler, Sultâniye ve el-Melikü’l-Eþref Ýnal örneklerinde görüldüðü gibi medrese, ziyaretgâh ve tekke gibi yapýlarla birlikte daha ziyade külliye ölçeðinde mezar komplekslerine raðbet etmiþlerdir. Sultan mezarlarýnýn toplandýðý Bâbülvezîr’de bulunan Kayýtbay Türbesi’nde karakteristik
özelliklerini sergileyen Memlük mezar mimarisi, Kahire’deki Sultan Hasan Külliyesi’nde þehir merkezinde konumlanan medrese-türbe iliþkisinin ilgi çekici örneklerinden birini ortaya koymuþtur.
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Çelebi Sultan Mehmed’in kendi adýna
yaptýrdýðý türbede (Bursa Yeþiltürbe) alýþýlmadýk þekilde Orta Asya mimarlýðýndan
esinlenmiþ olmasý Timur’la sanatsal bir boy
ölçüþme olarak deðerlendirilebilir. Oðlu II.
Murad’ýn Bursa’daki külliyesinde yer alan
türbesi Ýslâmî anlayýþýn biçimlendirdiði aydýnlýk kubbeli tasarýmý ile dikkati çekmektedir. Bizzat sultanýn vasiyetiyle ortaya çýktýðý bilinen bu model, ulemâ sýnýfýnýn tercih ettiði açýk türbeler bir yana býrakýlýrsa
Osmanlý mimarlýðýndaki yegâne örneklerden biridir. Ýstanbul’un fethinden sonra
inþa edilen Mahmud Paþa Türbesi dýþ cephe süslemesiyle farklý bir yapýdýr. Sekizgen planlý, üzeri kubbeli Eyüp Sultan Türbesi’nin güneyine inþa edilen cami dýþýnda pek çok türbe camilerin mihrap önündeki alanda yer almýþtýr. Bu dönemde dikkati çeken en önemli özellik mezar yapýlarýnýn külliye programýndaki yerinin karakteristik bir durum almýþ olmasýdýr. Fâtih
Külliyesi’nde mihrap duvarý önünde oluþturulan ve baþlangýçta bir gülistan þeklinde düzenlenen hazîre içine alýnarak yeri
belirlenen türbe, sonraki selâtin ve vüzerâ külliyelerinde topografyanýn elverdiði
ölçüde ayný yerde kullanýlacaktýr. II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim türbeleri sekizgen planlý kubbeli þemalarýyla külliyelerde
yerini almýþtýr. Osmanlý mimarisinde önemli bir yeri olan Mimar Sinan’ýn türbe mimarisine farklý katkýlarda bulunduðu gö-

Klasik Osmanlý dönemi türbelerinden, Süleymaniye Külliyesi içinde yer alan Hürrem Sultan Türbesi

rülmektedir. Ýlk defa Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi’nde uyguladýðý çift kabuklu
ve çift kubbeli tasarým þemasýný, Ayasofya’daki Sultan II. Selim Türbesi’nde içte ve
dýþta farklý plan kurgularý üzerinde deneyerek mükemmele ulaþtýran Sinan, cami
mimarisinde olduðu gibi türbe mimarisinde de yenilikler yapmýþtýr. Halefleri tarafýndan benimsenen bu þema, III. Murad
ve III. Mehmed için Ayasofya Camii yanýnda inþa edilen türbelerle XVII. yüzyýla intikal etmiþtir.
XVII. yüzyýlda türbelerin daha ziyade
medreselerle birlikte planlandýðý görülmektedir. Ýlk olarak XVI. yüzyýlda Sinan’ýn
Eyüp’te inþa ettiði Sokullu Mehmed Paþa Külliyesi’nde ortaya çýkan bu þema Sinan’ýn ardýndan bu yüzyýlýn sonunda Koca Sinan Paþa Külliyesi’nde uygulanmýþtýr.
Bu durum XVII. yüzyýlda Kuyucu Murad
Paþa, Ekmekçizâde Ahmed Paþa, Köprülü
Mehmed Paþa külliyelerinde devam eder.
XVIII. yüzyýlýn baþýnda Gülnûþ Emetullah
Vâlide Sultan için Üsküdar’daki külliyesinde inþa edilen türbe kafesli kubbesiyle hânedan türbeleri içinde farklý bir uygulamadýr. Osmanlýlar’ýn dikkatlerini Batý’ya
çevirdikleri XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren baþta süsleme olmak üzere mimaride dýþ etkilerin arttýðýný türbelerde de
tesbit etmek mümkündür. Nuruosmaniye Külliyesi’nde Þehsuvar Vâlide Sultan
Türbesi, Lâleli Külliyesi’nde III. Mustafa
Türbesi bu tip yapýlardýr. Þah Sultan ve
Mihriþah Vâlide Sultan türbelerinin plan
ve tasarým özelliklerinde açýk þekilde beliren barok ve rokoko detaylar Sultan II.
Mahmud Türbesi’nde geleneksel þema
üzerine iþlenen empire (ampir) üslûba dönüþür. Klasik Osmanlý mimarisinde kullanýlmayan yuvarlak plan þemasýna göre inþa edilen Gülüstû Sultan Türbesi dönemin
en ilgi çekici yapýlarýndan biridir. XIX. yüzyýlýn sonlarýnda giderek artan Batý etkilerinin uyandýrdýðý tepkinin mimarideki yansýmasý olan neo-klasik üslûp, Sultan Mehmed Reþad için Eyüp’te inþa edilen türbede görkemli bir þekilde ele alýnarak Osmanlý türbe mimarisinin son örneði olarak
tarihe geçmiþtir (türbeyle ilgili dinî hükümler için bk. KABÝR).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Doðan Kuban, Türk Barok Mimarisi Hakkýnda Bir Deneme, Ýstanbul 1954; Mustafa Cezar,
Anadolu Öncesi Türklerde Þehir ve Mimarlýk,
Ýstanbul 1977; Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatlarý, Ankara 1978;
a.mlf., Beylikler Devri Sanatý: XIV-XV. Yüzyýl
(1300-1453), Ankara 1989; a.mlf., “Ýran ve Anadolu Selçuklu Türbelerinin Mukayesesi”, AÜ Ýlâ-

466

hiyat Fakültesi Yýllýk Araþtýrmalar Dergisi, III,
Ankara 1981, s. 41-66; Pars Tuðlacý, Osmanlý Mimarlýðýnda Batýlýlaþma Dönemi ve Balyan Ailesi, Ýstanbul 1981; Yavuz Yýldýrým, Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlýk Dönemi, Ankara 1981; Metin Sözen, Tarihsel Geliþimi Ýçinde
Türk Sanatý, Ýstanbul 1983; a.mlf., “Anadolu’da
Eyvan Tipi Türbeler”, Anadolu Sanatý Araþtýrmalarý, I, Ýstanbul 1968, s. 167-210; Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, Ankara 198691, I-III; B. O’Kane, Timurid Architecture in Khurasan, Costa Mesa 1987; Ara Altun, Ortaçað Türk
Mimarisinin Anahatlarý Ýçin Bir Özet, Ýstanbul
1988; Yýldýz Demiriz, Eyüp’te Türbeler, Ankara
1989; Seyfi Baþkan, Türk Sanatý Üzerine Denemeler, Ýstanbul 1990, s. 89-97; Oktay Aslanapa,
Türk Sanatý, Ankara 1990; a.mlf., Türk Cumhuriyetleri Mimarlýk Abideleri, Ankara 1996;
M. Meinecke, Die Mamlukische Architektur in
Ägypten und Syrien, Glückstadt 1992, I-II; Hakký Önkal, Osmanlý Hanedan Türbeleri, Ankara
1992; a.mlf., Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996; Cimetières et traditions funéraires
dans le monde islamique: Ýslam Dünyasýnda
Mezarlýklar ve Defin Gelenekleri (ed. J.-L. Bacqué-Grammont – Aksel Tibet), Ankara 1996, I-II;
O. Grabar, Ýslam Sanatýnýn Oluþumu (trc. Nuran
Yavuz), Ýstanbul 1998; Gözde Ramazanoðlu, Orta
Asya’da Türk Mimarisi, Ankara 1998; Geçmiþten Günümüze Mezarlýk Kültürü ve Ýnsan Hayatýna Etkileri Sempozyumu: 18-20 Aralýk 1998,
Ýstanbul 1999; M. Oluþ Arýk, “Erken Devir Türk
Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu: Anatolia, XI, Ankara 1969, s. 57-119; Behçet Ünsal,
“Ýstanbul Türbeleri Üzerine Stil Araþtýrmasý”, VD,
sy. 16 (1982), s. 77-120; Beyhan Erçað, “Mimar
Sinan Türbelerinin Estetiði Üzerine”, Ýlgi, sy. 58,
Ýstanbul 1989, s. 7-14.

ÿÝsmail Orman

–

—
TÜREBE SERÝYYESÝ
(   )

Hevâzin’e mensup dört kabile üzerine
Hz. Ömer’in kumandasýnda
gönderilen seriyye
(7/628).
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6. yýlýn Þâban ayýnda (Aralýk-Ocak 627628) Hevâzin kabilesinden Sa‘d b. Bekir
oðullarýnýn Fedek’te müslümanlara karþý
Hayber yahudileriyle ittifak kurduðu ve
onlara yardým hazýrlýðý içinde bulunduðu
duyulunca Resûl-i Ekrem Hz. Ali’nin idaresinde bir seriyye göndermiþti. 7. yýlýn Þâban ayýnda (Aralýk 628) bu kabile ile Hevâzin’den diðer üç kabilenin müslümanlara saldýrmak için iþ birliði yaptýðý haber
alýndý. Bunun üzerine Resûlullah, Hz. Ömer’i
otuz kiþilik bir süvari birliðinin baþýnda onlara karþý sevketti. Yanýna Benî Hilâl’den
çöl yolculuðunu ve bölgeyi iyi bilen bir kýlavuz alan Hz. Ömer, geceleri yol alýp gündüzleri gizlenerek Tâif yakýnýnda Serât daðýndan Necid’e kadar uzanan Türebe vadisinin en güney kýsmýnda yer alan Ablâ‘
bölgesine ulaþtý. Söz konusu kabileler bu-

