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ZÂTÜATLÂH SERÝYYESÝ

Peygamber etrafa gözcüler yollayarak çev-
rede olup bitenlerle ilgili haber alýyordu.
Olay yerine yaklaþtýklarýnda bir gece yarý-
sý etrafý kontrol eden birlikler çevrede hiç
kimseye rastlamadýklarýný, fakat yeni ayak
izleri gördüklerini Resûl-i Ekrem’e bildir-
diler. Nihayet Resûl-i Ekrem olay mahalli-
ne vardý; ancak taraflar arasýnda herhan-
gi bir çarpýþma gerçekleþmedi. Zira bir Ýs-
lâm birliðinin yurtlarýna kadar geldiðini
öðrenen müþrikler müslümanlarla karþý
karþýya gelmekten çekinmiþ, olay yerinden
hýzla uzaklaþýp etrafa daðýlmýþ, hatta ba-
zýlarý ailelerini ve mallarýný ortada býrakýp
daðlarýn tepelerine týrmanmýþtýr. Bunla-
rýn býraktýðý sýðýr, koyun ve develer müs-
lümanlar tarafýndan ganimet olarak ele
geçirildi. Tepelere týrmanan düþmanlarla
müslümanlar arasýnda fazla mesafe yok-
tu, her iki taraf birbirinden çekiniyor ve
birbirini gözetliyordu. Müslümanlar bir sal-
dýrýdan çekindikleri için Hz. Peygamber on-
lara korku namazý (salâtü’l-havf) kýldýrdý. Bu
namazýn ilk defa bu sefer sýrasýnda kýlýn-
dýðý da rivayet edilir. Kaynaklarda burada
kýlýnan namaz ve konuyla ilgili âyetler hak-
kýnda ayrýntýlý bilgi verilmektedir. Netice-
de çatýþmaya girmeden olay yerinden ay-
rýlan müslümanlar on beþ gün süren bu
sefer sonunda Medine’ye döndüler. Zâtür-
rika‘ Gazvesi, müslümanlarýn hazýrlanmýþ
bir düþman mevziine taarruz taktiðini na-
sýl uyguladýklarýný da göstermektedir. Hz.
Peygamber genelde düþman hakkýnda el-
de edilen istihbarata ve mevcut kuvvetle-
re göre hareket eder, olaylara zamanýnda
ve hemen müdahalede bulunur, düþmana
Medine üzerine gelme fýrsatý vermeden
saldýrýyý yerinde engellerdi.

Zâtürrika‘ Gazvesi dönüþü Hz. Peygam-
ber kýlýcýný bir aðaca asýp dinlendiði sýra-
da Gavres b. Hâris adlý bir müþrik aðaç-
tan kýlýcý alýp Hz. Peygamber’i öldürmeye
teþebbüs etmiþ, Resûl-i Ekrem’e, “Þimdi
seni benim elimden kim kurtaracak!” de-
miþ, Resûl-i Ekrem, “Allah!” deyince kýlýcý
elinden düþmüþ ve teþbbüsü baþarýsýzlýk-
la sonuçlanmýþtýr. Buna raðmen Hz. Pey-
gamber onu cezalandýrmamýþtýr. Gazve-
de bunun gibi olaðanüstü olaylar yaþandý-
ðýndan gazve Gazvetü’l-eâcîb (ilginç olay-
lar gazvesi) þeklinde de anýlýr (Þâmî, V, 269;
Halebî, II, 573-574).
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Müslüman Araplar’la
Bizanslýlar arasýnda yapýlan

ve müslümanlarýn
galibiyetiyle sonuçlanan

ilk deniz savaþý
(31/652 veya 34/655).

˜ ™

Gemi direklerinin çokluðundan dolayý
“Zâtü’s-savârî” (savârî: direkler) adýný alan
savaþ Arapça kaynaklarda Zü’s-savârî, Gaz-
vetü’s-savârî olarak da kaydedilir. Hz. Os-
man döneminde Suriye Valisi Muâviye b.
Ebû Süfyân ve Mýsýr Valisi Abdullah b. Sa‘d
b. Ebû Serh sahil þehirlerini ve ele geçiri-
len topraklarý korumak, Bizanslýlar’ýn Ak-
deniz’deki gücünü kýrmak amacýyla deniz
seferlerine çýkmak için güçlü bir donan-
ma inþa ettiler. 28 (649) yýlýnda Kýbrýs’a
baþarýlý bir sefer düzenlendi. Müslümanla-
rýn Doðu Akdeniz’deki Bizans üslerine kar-
þý yaptýðý seferler ve Akdeniz’in doðu sa-
hillerinde giderek güçlenmesi Bizans Ým-
paratorluðu’nu endiþelendiriyordu. Zâtüs-
savârî muharebesinin hemen öncesinde
Muâviye’nin Ýstanbul üzerine sefere hazýr-
lanmakta olduðunu gören Trablusþamlý hý-
ristiyan iki kardeþ kendilerine katýlanlarla
beraber þehirde birçok kiþiyi öldürüp bu-
radaki filoyu yaktýktan sonra Bizans’a sý-
ðýnmýþtý (Theophanes, s. 45; Süryani Mik-
hail, II, 445; Ebü’l-Ferec, s. 181). Bu sü-
reçte Bizanslýlar, Doðu Akdeniz’de müslü-
man Araplar’ýn eline geçen yerleri tekrar
kazanmak ve bölgede yeniden üstünlük
kurmak amacýyla büyük hazýrlýklara giriþ-
tiler (Christides, XIII/2 [1985], s. 1334).
Muâviye güçlü bir filo oluþturmak için Mý-
sýr Valisi Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh ile
iþ birliði yaptý. Kýsa zamanda Ýskenderiye
tersanesinde çok sayýda savaþ gemisi in-
þa eden Abdullah b. Sa‘d, 200 gemiden
meydana gelen Suriye ve Mýsýr filolarý ile
Akkâ’dan kuzeybatý yönünde açýldý. Do-
nanmanýn ikinci kumandaný Muâviye’nin
temsilcisi Büsr b. Ebû Ertât idi. Müslü-
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Emevî-Abbâsî dönemi
Ýslâm devletinin genel durumunu

tarihî unsurlarla ortaya koyan
Arap halk hikâyesinin kahramaný
(bk. SÎRETÜ’l-EMÎRE ZÂTÝLHÝMME).˜ ™
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Hz. Peygamber’in
Gatafân kabilesinin bazý kollarýna

karþý düzenlediði gazve
(5/626).
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Zâtürrika‘ ismi ve gazvenin bu isimle
anýlmasýyla ilgili farklý görüþler ileri sürül-
müþtür. Buna göre bölgede üzerinde ya-
ma gibi kýrmýzý, siyah ve beyaz kýsýmlar
olan bir daðýn yer aldýðý, arazisinin yamalý
gibi siyahlý beyazlý göründüðü, burada Zâ-
türrika‘ adlý bir aðaç bulunduðu, bu gaz-
ve sýrasýnda sancaklara yamalar konuldu-
ðu veya askerlerin çölde yürümekten yarý-
lan ayaklarýna bez parçalarý sardýklarý için
gazveye bu ad verilmiþtir (Vâkýdî, I, 395;
Ýbn Hiþâm, III, 162; Ýbn Sa‘d, II, 61).

Necid bölgesinden Medine’ye gelen bir
tüccar, Gatafânlýlar’dan Enmâr, Muhârib
ve Sa‘lebeoðullarý’nýn Medine’ye saldýrmak
için Nahl yakýnýnda Sa‘d ve Þukra arasýn-
daki Zâtürrika‘ýn çevresinde toplandýðýný
bildirdi. Bu haber üzerine Resûl-i Ekrem
düþmanýn bulunduðu yere kadar gidip on-
lara bir baskýn yapmaya karar verdi. 400
(700 veya 800) kiþiden oluþan bir kuvvet-
le 10 Muharrem 5 (11 Haziran 626) tarihin-
de Medine’den ayrýldý. Zâtürrika‘ Gazve-
si’nin, Benî Nadîr Gazvesi’nden sonra hic-
retin 4. yýlýnýn Rebîülâhir veya Cemâziye-
levvel ayýnda (Eylül veya Ekim 625) yahut
Hayber Gazvesin’den (7/628) sonra mey-
dana geldiði de nakledilmektedir (Ýbn Hi-
þâm, III, 162-163; Þâmî, V, 276-277). Hz.


