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BATN-ı iDAM SERİYYESİ 

( ~) uk: "-:r) 
Hz. Peygamber 'in Mekke'nin fethi için 

hazırlıklar yaptığı sırada 

asıl hedefini gizlemek maksadıyla 

çıkardığı seriyye. 

_j 

_j 

Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Ant
Iaşması'ndan sonra müslümanların müt
tefiki olan Huzaa kabilesine baskın ya
parak antlaşmayı bozmaları üzerine Hz. 
Peygamber Mekke'ye bir sefer düzenle
meye karar verdi. Ancak kan dökmemek 
ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için 
bu kararını gizli tuttu ve sefer konusun
da düşmanı yanıltmak gayesiyle, Mekke
Medine yolu üzerinde ve Medine 'ye üç 
günlük mesafede bulunan Batn-ı İdam'a 
asıl ordunun keşif kolu mahiyetinde bir 
seriyye gönderdi (Ramazan 8/ 0cak 630) . 

Sekiz sahabiden oluşan bu seriyyenin 
kumandanının E bO Katade el- Ensari ve
ya Abdullah b. EbO Hadred olduğu riva
yet edilmektedir. Seriyye Batn-ı idam'
da bulunduğu sırada içlerinden Muhal
lim b. Cessame, kendilerine bir müslü
man gibi selam verdiği halde Amir el 
Eşcai'yi aralarındaki şahsi bir mesele yü
zünden öldürmüş, onun haksız yere öl
dürülmesi üzerine nazil olan, "Ey iman 
edenler! Allah yolunda savaşa çıktığıniZ 
zaman -meselelerin- tam açıklanmasını 
bekleyin. Size -müslümanca- selam ve
rene, dünya hayatının menfaatini göz 
önüne alarak "Sen mürnin değilsin" de-
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meyin" (en-Nisa 4/ 94) mealindeki ayetle 
mürninler bu çeşit hareketlerden sakın
maları hususunda ikaz edilmiştir. Seriyye 
görevini yapıp Medine'ye dönerken Zu
huşüb'de Hz. Peygamber'in Mekke üze
rine hareket ettiğini öğrenmiş ve Suk
ya'da ona katılmıştır. 
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BATN- ı NAHLE SERİYYESİ 

( ;U;;.; uk: "-: __,..., ) 
Müslümanların Kureyşliler' e 

L güçlerini hissettirdikleri ilk seriyye. _j 

Medine'de hicretten sonra yeni bir dev
letin kurulması ve Kur'an-ı Kerim'de İ s
lam düşmanlarıyla savaşa izin verilmesi 
(bk el-Hac 22 / 39) üzerine Hz. Peygam
ber, mücadele halinde olduğu Kureyşli 
müşriklere karşı kesin bir tavır ortaya 
koydu. Kureyş kervanlarının Medine çev
resinden geçmesine engel olmayı, bun
lara baskınlar düzenleyerek kendilerini 
iktisadi baskı altına almayı, can ve mal
Iarına zarar vermek suretiyle onlara kar
şılık vermeyi kararlaştırdı. Bu maksatla, 
hicretten yedi ay sonra Suriye'den ge
len Kureyş ticaret kervanlarına karşı çe
şitli gazve ve seriyyeler tertip etti. An
cak Kureyşliler kendi istihbaratları ve 
Medine'deki bazı münafıklarla yahudi
lerden aldıkları haberler sayesinde bu 
baskınlardan kurtutmayı başardılar . Hic
retten sonraki 7-16. aylar arasında Hz. 
Peygamber'in hazırladığı dört gazve ve 
üç seriyyede ticaret kervanlarına baskın 
yapılamadığı gibi çarpışma da vuku bul
madı. 

Hz. Peygamber hicretten on yedi ay 
sonra (Receb 2/ 0cak 624), Nahle Seriy
yesi veya Abdullah b. Cahş Seriyyesi di
ye de bilinen Batn-ı Nahle Seriyyesi'ni 
düzenledi. Bu seriyyenin nereye ve ne 
maksatla gönderildiğini çok gizli tutma
ya karar verdi ve bunun için bazı tedbir
ler aldı. Halası Ümeyme'nin oğ lu ve aynı 
zamanda süt kardeşi olan Abdullah b. 
Cahş ei-Esedi'ye bir akşam sabah narna
zına silahlarıyla birlikte gelmesini söy
ledi. Sabah namazı kılındıktan sonra mu
hacirlerden yedi veya sekiz kişi ile bir 
araya geldiler. Hz. Peygamber katibi Übey 
b. Ka'b'a bir mektup yazdırarak Abdul-

lah'a verdi ve kendisini seriyye kuman
danı tayin ettiğini bildirdi. Medine'nin 
doğu yönündeki Necid yolunu takip ede
rek iki gece yol aldıktan sonra mektu
bu açmasını ve içindeki emri yerine ge
tirmesini söyledi. Abdullah iki gece son
ra Batn-ı Melel'deki İbn Dümeyra kuyu
suna varınca mektubu açtı ve arkadaş
larına okudu. Hz. Peygamber mektupta 
Taif- Mekke arasındaki Batn - ı Nahle'ye 
kadar ilerlemelerini ve orada güneyden 
gelecek Kureyş kervanını gözetlerneleri
ni emrediyordu. Abdullah Hz. Peygam
ber'in emrine uyarak arkadaşlarını ken
disiyle birlikte gelip gelmemekte ser
best bıraktı. Seriyyede bulunanlar onun
la birlikte gelmek istediklerini söyledi
ler. Hepsi de muhacirlerden olan seriy
ye mensupları şunlardı: Ebu Huzeyfe b. 
Utbe, Amir b. Rebia. Vakıd b. Abdullah, 
Ukkaşe b. Mihsan. Halid b. Bükeyr. Sa'd 
b. Ebu Vakkas. Utbe b. Gazvan. İbn Hi
şam ile Taberi sekizinci olarak Süheyl b. 
Beyza'nın adını zikrederler. Seriyye men
suplarının on iki veya on üç kişi olduğu
na dair rivayetler de vardır. 

Abdullah aldığı emir gereğince yolunu 
değiştirerek Mekke'nin güneyine Batn-ı 
Nahle'ye doğru ilerlemeye başladı. Bu
rası Yemen -Ta if istikametinden gelen
lerin Mekke'ye giderken uğradıkları son 
menzildi. Seriyyede iki kişiye bir deve 
düşüyordu. Sa'd b. Ebu Vakkas ile Utbe 
b. Gazvan'ın nöbetieşe bindikleri deve 
kayboldu. Onlar iki gün boyunca deveyi 
ararken arkadaşlarından uzaklaştılar, bir 
daha da buluşamadılar. 

Batn-ı Nahle'ye varan Abdullah ve ar
kadaşları orada beklerneye başladılar. 

Receb ayının son günü İbnü'I-Hadrami'
nin başkanlığında Taif'ten dönmekte 
olan bir Kureyş kervanını farkettiler. Sa
vaşın yasaklandığı haram ayları* n son 
gününde bulunmaları sebebiyle kervana 
hücum edip etmemekte tereddüt gös
terdiler. Bir gün sonra ise kervanın Mek
ke haremine gireceğini ve yeni bir yasa
ğın başlayacağını. dolayısıyla kervanın 

kurtulacağını düşündüler. Sonunda dört 
kişinin bulunduğu kervana saldırmaya 
karar verdiler. Kervanın yöneticisi Amr 
b. Hadrami'yi öldürüp Osman b. Abdul
lah b. Mugire ile Hakem b. Keysan' ı esir 
aldılar ve kervana el koydular. Nevfel b. 
Abdullah ise kaçıp kurtuldu. Abdullah b. 
Cahş ele geçirilen ganimeti beşe böle
rek beşte birini Hz. Peygamber için ayır
dı: geri kalanı kendi aralarında bölüştü
ler. Ganimetierin taksimini bildiren aye
tin (el-Enfiil 8/ 41) henüz nazil olmama-


