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Ýslâm devletinin genel durumunu
tarihî unsurlarla ortaya koyan
Arap halk hikâyesinin kahramaný
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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 sürülmüþtür. Buna göre bölgede üzerinde yama gibi kýrmýzý, siyah ve beyaz kýsýmlar
olan bir daðýn yer aldýðý, arazisinin yamalý
gibi siyahlý beyazlý göründüðü, burada Zâtürrika‘ adlý bir aðaç bulunduðu, bu gazve sýrasýnda sancaklara yamalar konulduðu veya askerlerin çölde yürümekten yarýlan 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 arasýndaki Zâtürrika‘ýn çevresinde toplandýðýný
bildirdi. Bu haber üzerine Resûl-i Ekrem
düþmanýn bulunduðu yere kadar gidip onlara bir baskýn yapmaya karar verdi. 400
(700 veya 800) kiþiden oluþan bir kuvvetle 10 Muharrem 5 (11 Haziran 626) tarihinde Medine’den ayrýldý. Zâtürrika‘ Gazvesi’nin, Benî Nadîr Gazvesi’nden sonra hicretin 4. yýlýnýn Rebîülâhir veya Cemâziyelevvel ayýnda (Eylül veya Ekim 625) yahut
Hayber Gazvesin’den (7/628) sonra meydana geldiði de nakledilmektedir (Ýbn Hiþâm, III, 162-163; Þâmî, V, 276-277). Hz.
152

Peygamber etrafa gözcüler yollayarak çevrede olup bitenlerle ilgili haber alýyordu.
Olay yerine yaklaþtýklarýnda bir gece yarýsý etrafý kontrol eden birlikler çevrede hiç
kimseye rastlamadýklarýný, fakat yeni ayak
izleri gördüklerini Resûl-i Ekrem’e bildirdiler. Nihayet Resûl-i Ekrem olay mahalline vardý; ancak taraflar arasýnda herhangi bir çarpýþma gerçekleþmedi. Zira bir Ýslâm birliðinin yurtlarýna kadar geldiðini
öðrenen müþrikler müslümanlarla karþý
karþýya gelmekten çekinmiþ, olay yerinden
hýzla uzaklaþýp etrafa daðýlmýþ, hatta bazýlarý ailelerini ve mallarýný ortada býrakýp
daðlarýn tepelerine týrmanmýþtýr. Bunlarýn býraktýðý sýðýr, koyun ve develer müslümanlar tarafýndan ganimet olarak ele
geçirildi. Tepelere týrmanan düþmanlarla
müslümanlar arasýnda fazla mesafe yoktu, her iki taraf birbirinden çekiniyor ve
birbirini gözetliyordu. Müslümanlar bir saldýrýdan çekindikleri için Hz. Peygamber onlara korku namazý (salâtü’l-havf) kýldýrdý. Bu
namazýn ilk defa bu sefer sýrasýnda kýlýndýðý da rivayet edilir. Kaynaklarda burada
kýlýnan namaz ve konuyla ilgili âyetler hakkýnda ayrýntýlý bilgi verilmektedir. Neticede çatýþmaya girmeden olay yerinden ayrýlan müslümanlar on beþ gün süren bu
sefer sonunda Medine’ye döndüler. Zâtürrika‘ Gazvesi, müslümanlarýn hazýrlanmýþ
bir düþman mevziine taarruz taktiðini nasýl uyguladýklarýný da göstermektedir. Hz.
Peygamber genelde düþman hakkýnda elde edilen istihbarata ve mevcut kuvvetlere göre hareket eder, olaylara zamanýnda
ve hemen müdahalede bulunur, düþmana
Medine üzerine gelme fýrsatý vermeden
saldýrýyý yerinde engellerdi.
Zâtürrika‘ Gazvesi dönüþü Hz. Peygamber kýlýcýný bir aðaca asýp dinlendiði sýrada Gavres b. Hâris adlý bir müþrik aðaçtan kýlýcý alýp Hz. Peygamber’i öldürmeye
teþebbüs etmiþ, Resûl-i Ekrem’e, “Þimdi
seni benim elimden kim kurtaracak!” demiþ, Resûl-i Ekrem, “Allah!” deyince kýlýcý
elinden düþmüþ ve teþbbüsü baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. Buna raðmen Hz. Peygamber onu cezalandýrmamýþtýr. Gazvede bunun gibi olaðanüstü olaylar yaþandýðýndan gazve Gazvetü’l-eâcîb (ilginç olaylar 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).
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Gemi direklerinin çokluðundan dolayý
“Zâtü’s-savârî” (savârî: direkler) adýný alan
savaþ Arapça kaynaklarda Zü’s-savârî, Gazvetü’s-savârî olarak da kaydedilir. Hz. Osman döneminde Suriye Valisi Muâviye b.
Ebû Süfyân ve Mýsýr Valisi Abdullah b. Sa‘d
b. Ebû Serh sahil þehirlerini ve ele geçirilen topraklarý korumak, Bizanslýlar’ýn Akdeniz’deki gücünü kýrmak amacýyla deniz
seferlerine çýkmak için güçlü bir donanma inþa ettiler. 28 (649) yýlýnda Kýbrýs’a
baþarýlý bir sefer düzenlendi. Müslümanlarýn Doðu Akdeniz’deki Bizans üslerine karþý yaptýðý seferler ve Akdeniz’in doðu sahillerinde giderek güçlenmesi Bizans Ýmparatorluðu’nu endiþelendiriyordu. Zâtüssavârî muharebesinin hemen öncesinde
Muâviye’nin Ýstanbul üzerine sefere hazýrlanmakta olduðunu gören Trablusþamlý hýristiyan iki kardeþ kendilerine katýlanlarla
beraber þehirde birçok kiþiyi öldürüp buradaki filoyu yaktýktan sonra Bizans’a sýðýnmýþtý (Theophanes, s. 45; Süryani Mikhail, II, 445; Ebü’l-Ferec, s. 181). Bu süreçte Bizanslýlar, Doðu Akdeniz’de müslüman Araplar’ýn eline geçen yerleri tekrar
kazanmak ve bölgede yeniden üstünlük
kurmak amacýyla büyük hazýrlýklara giriþtiler (Christides, XIII/2 [1985], s. 1334).
Muâviye güçlü bir filo oluþturmak için Mýsýr Valisi Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh ile
iþ birliði yaptý. Kýsa zamanda Ýskenderiye
tersanesinde çok sayýda savaþ gemisi inþa eden Abdullah b. Sa‘d, 200 gemiden
meydana gelen Suriye ve Mýsýr filolarý ile
Akkâ’dan kuzeybatý yönünde açýldý. Donanmanýn ikinci kumandaný Muâviye’nin
temsilcisi Büsr b. Ebû Ertât idi. Müslü-
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man filosu Güney Anadolu’daki Likya bölgesinde yer alan Phoenix (günümüzde Finike ve Antalya) açýklarýnda 500 gemiden
oluþan Bizans filosu ile karþýlaþtý (Theophanes, s. 45; Süryani Mikhail, II, 445; Ebü’lFerec, s. 181). Bazý Ýslâm kaynaklarýnda savaþýn Ýskenderiye açýklarýnda cereyan ettiði de zikredilmektedir (Suâd Mâhir, s. 84).
Müslümanlarýn teklifi üzerine o gece
herhangi bir saldýrý düzenlenmedi (Ýbnü’lEsîr, III, 118). Savaþ baþlamadan Abdullah b. Sa‘d gemileri savaþ düzenine soktu ve yaptýðý konuþma ile askerlerini cesaretlendirdi. Bizans donanmasýný bizzat
Ýmparator II. Konstans sevk ve idare ediyordu. Savaþ henüz þafak sökmeden baþladý. Müslümanlar yakýn mesafeden çarpýþmayý tercih ederken Bizanslýlar belli bir
uzaklýktan savaþmak istediler. Önce oklar,
mýzraklar atýldý ve Bizans gemilerinin saflarý yarýlana kadar karþýlýklý olarak taþlar
fýrlatýldý. Bu sýrada müslümanlar düþman
gemilerinin teçhizatýný imha etmek ve yelkenlerini kesmek için uzun kancalar kullandýlar ve kendi gemileriyle Bizans gemilerini halat ve zincirlerle birbirine baðlayýp göðüs göðüse bir çarpýþmaya giriþtiler. Savaþ öðleye doðru sona erdiðinde
kaynaklarýn bildirdiðine göre deniz dökülen kanlarla kýzýla boyanmýþ ve gemilerin
yýkýlan direkleri her yeri kaplamýþtý. Bu savaþta Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Ýbrî’nin kaydýna
göre Bizanslýlar’dan 20.000 kiþi ölmüþ (Târih, I, 182), müslümanlar da çok zayiat vermiþti. Müslümanlarýn kesin zaferiyle neticelenen savaþta Ýmparator II. Konstans,
askerlerinden birinin imparator kýlýðýna girmesi ve kendisinin onun kýyafetlerini giyip
baþka bir gemiye binerek kaçmasýyla esir
düþmekten kurtuldu ve Ýstanbul’a gitti
(Theophanes, s. 45; Süryani Mikhail, II,
446; Ebü’l-Ferec, s. 182). Savaþýn tarihi konusunda Ýslâm kaynaklarýnda 31 (652) veya 34 (655) yýllarý verilmektedir (Belâzürî,
V, 167; Taberî, IV, 288; Ýbn Hubeyþ, I, 379).
Bizans tarihçisi Theophanes bu savaþý
6146 hilkat yýlý (1 Eylül 654 – 31 Aðustos
655) olaylarý içinde anlatýr (The Chronicle
of Theophanes, s. 45). Savaþýn ardýndan Bizans’ýn Doðu Akdeniz’deki hâkimiyeti sona ermiþtir.
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Hz. Peygamber’in
bazý Arap kabileleri üzerine
Amr b. Âs kumandasýnda
gönderdiði seriyye
(8/629).
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Resûl-i Ekrem döneminde düþmaný yerinde etkisiz hale getirerek Medine üzerine saldýrma planýndan vazgeçirmek için
düzenlenen seriyyelerden biridir. 8 yýlýnýn
Cemâziyelâhirinde (Ekim 629) vuku bulan
bu seriyye bazý kaynaklarda gazve diye nitelendirilir (Vâkýdî, II, 769). Benî Cüzâm kabilesinin topraklarý içinde bir su kaynaðý
olarak zikredilen, Vâdilkurâ bölgesine yakýn bir mesafedeki Zâtüsselâsil’in (Selâsil) etrafýnda Kudaâ’nýn kollarýndan Belî,
Uzre ve Belkayn (Kayn) gibi Arap kabilelerinin ikamet ettiði belirtilmektedir. Hz. Peygamber Kudâa, Belî, Uzre, Belkayn, Âmile, Lahm, Cüzâm, Kelb ve Gassânî gibi kabilelerin bir araya gelip Medine’ye saldýrmak için hazýrlýk yaptýklarýný öðrenince bölgeye seriyye yollamaya karar verdi. Seriyye
kumandanlýðýna da o sýralarda yeni müslüman olan, askerî ve siyasî kabiliyetinin
yaný sýra bilgisi ve cesaretiyle de bilinen
Amr b. Âs’ý tayin etti. Beyaz sancak ve siyah bayrakla donatýlan Amr b. Âs’ýn emrine Âmir b. Rebîa, Suheyb b. Sinân, Saîd
b. Zeyd, Sa‘d b. Ebû Vakkas, Üseyd b. Hudayr, Abbâd b. Biþr, Seleme b. Selâme ve

Sa‘d b. Ubâde gibi muhacir ve ensar ileri
gelenlerinden meydana gelen 300 kiþilik
bir askerî birlik verdi. Seriyyede otuz süvari bulunuyordu. Amr b. Âs’a gidecekleri yer hakkýnda bilgi veren Resûl-i Ekrem
ona annesi tarafýndan akrabalarý olan Belî, Uzre ve Belkayn kabilelerinin yardýmýný
saðlamaya çalýþmasýný, ayrýca kendilerini
Ýslâm’a davet etmesini emretti.
Gündüzleri saklanýp geceleri yol alan
müslümanlar düþmanlarýn toplandýðý yere yaklaþtýklarýnda onlarýn saldýrý için büyük bir hazýrlýk yaptýklarýný haber aldýlar.
Akþam üzeri düþmanýn yakýnýna kadar giden Amr b. Âs sayýca kendilerinden çok
üstün olduklarýný öðrendi. Yanýndaki kuvvetlerle üzerlerine hücum etmenin tehlikeli olacaðýný düþündü; Râfi‘ b. Mekîs elCühenî’yi Medine’ye gönderip durumu Hz.
Peygamber’e bildirdi ve yardým istedi. Hz.
Peygamber ilk müslümanlardan Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ý, içlerinde Hz. Ebû Bekir ve
Ömer’in de bulunduðu muhacir ve ensardan oluþan 200 kiþilik yardýmcý kuvvetle
birlikte yola çýkardý. Bu kuvvetler olay yerine varýnca orduya kimin komuta edeceði ve imamlýk yapacaðý konusunda çýkan
anlaþmazlýk, Amr b. Âs’ýn kumandanlýða
ve imamlýða devam edip Ebû Ubeyde b.
Cerrâh’ýn onun yardýmcýsý olmasýna karar
verilerek halledildi. Ardýndan Amr b. Âs
emrindeki birliði düþmanýn toplandýðý yere doðru sevketti. Fakat muhtemelen seriyyeyi önceden haber alan kabilelerin çoðu yurtlarýný terketmiþti. Kudâa kabilelerine ait bölgenin sonuna kadar ilerlemeye devam eden Ýslâm ordusu burada bir
grup düþmanla karþý karþýya geldi. Taraflar bir müddet ok atýþýyla çarpýþmayý sürdürdü. Daha sonra müslümanlar toplu hücuma geçti. Bazý kaynaklarda hücum esnasýnda Kudâa, Âmile, Lahm ve Cüzâm
kabilelerinden pek çok kiþinin öldürüldüðü ve mallarýnýn ele geçirildiði, ayrýca birçok esir alýndýðý hakkýnda rivayetler bulunmaktadýr (Abdürrezzâk es-San‘ânî, V, 454;
Belâzürî, I, 381; Þâmî, VI, 264). Bu saldýrý
karþýsýnda düþman güçleri daðýlýp etrafa
kaçýþmaya baþladý. Müslümanlar onlarý takip etmek istedilerse de Amr b. Âs buna
izin vermedi. Bölgede birkaç gün daha
kaldýlar, ancak düþman kabilelerinden bir
haber alamadýlar, etrafa süvariler gönderildiyse de yine düþman hakkýnda herhangi bir bilgi edinilemedi. Süvariler çevrede
bulduklarý koyun ve develeri sürüp ordugâha getirdiler; bunlarla askerî birliðin erzak ihtiyacý karþýlandý. Sonunda müslümanlar herhangi bir kayýp vermeden Medine’ye döndü. Bu seriyye ile Kuzey Ara153

