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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-



sına rağmen Abdullah' ın bu taksimi ila
hi emre uygun düştü. 

Mücahidler Medine'ye geldiklerinde Hz. 
Peygamber iki esiri hapsetmekle bera
ber kendisine ayrılan ganimet hissesin
den bir şey almadı ve haram ayda savaş
tıkları için onları azarladı. Seriyye men
supları Hz. Peygamber'in ve müslüman
ların kendilerini kınarnalarma çok üzül
düler. Ancak bir süre sonra durumu ay
dınlatan ayetler nazil oldu: Allah Tea la 
haram aylarda savaşmanın büyük gü
nah olduğunu , fakat Allah'ı inkar etme
nin, insanları Mescid-i Haram'ı ziyaret
ten alıkoymanın ve halkını oradan çıkar
manın daha büyük günah olduğunu . fit
ne çıkarmanın ise adam öldürmekten de 
beter olduğunu (el-Bakara 2 / 2 ı 7) beyan 
etti. Böylece seriyye mensuplarının hak
lılığı ve Allah tarafından bağışlandığı tel 
Bakara 2/ 2 18) kesinlik kazanınca Hz. Pey
gamber kendisine ayrılan ganimeti aldı. 

Kureyşliler'in iki esiri kurtarmak için 
gönderdikleri fidyeyi Hz. Peygamber. de
velerini aramakta olan Sa'd ile Utbe'nin 
Medine'ye dönüşüne kadar kabul etme
di. Daha sonra her esir için 1600 dirhem 
fidye aldı. Esirlerden Hakem b. Keysan 
İslamiyet'i kabul ederek Medine'de kaldı. 

Batn-ı Nahle Seriyyesi, müslümanla
rın ilk defa bir düşmanı öldürdüğü. on
lardan esir alıp ganimet ele geçirdiği bir 
seriyyedir. Bu seriyye ile Hz. Peygamber, 
Mekke'nin güneyinden böyle bir saldırı 
beklemeyen Kureyşli müşriklere gözda
ğı verdi. Asırlardan beri kullandıkları ti
caret yollarını kesebileceğini, hatta is
terse Mekke'ye kadar yaklaşabileceğini 
onlara gösterdiği gibi Medine İslam dev
letini ciddiye almak mecburiyetinde ol
duklarını da hissettirdi. Bu sefer aynı 
zamanda iki taraf arasındaki savaş ateşi
ni tutuşturan bir kıvılcım vazifesi gördü. 
Nitekim iki ay sonra büyük Bedir Gaz
vesi meydana geldi ve onu diğerleri ta
kip etti. 
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BATŞE-i KÜBRA 
( .s~l ..::..Wl ) 

Kur'an - ı Kerim'de 
Bedir Gazvesi veya kıyamet günü 

için kullanılan bir tabir. 
_j 

" Şiddet kullanarak tutmak, yakalamak, 
sımsıkı tutmak" manasma gelen batşın 
diğer bir masdan olan batşe ile "büyük, 
en büyük" anlamındaki kübra kelimele
rinden oluşan " el-batşetü ' l-kübra " tabiri 
Duhan süresinin 16. ayetinde geçmekte
dir. Batş kavramı bu ayette ve Kur ' an-ı 

Kerim'in diğer iki ayetinde Allah'a nis
bet edildiği gibi ona yakın bir mana ta
şıyan ahz kavramı da O'na izafe edilmiş
tir (b k M. Fuad Abdülbakı, "al].~". "btş" 

md.leri ). Her iki kavram da Allah'a nisbet 
edildiği zaman "helak etmek. azapla ce
zalandırmak" manasma gelir (bk. ESMA-i 

HÜSNA). 

Duhan süresinin baş tarafında yer alan 
ayetlerde Allah'ın birliği , kainat üzerin
deki hükümranlığı, rahmetinin bir tecel
lisi olarak kullarına peygamberler gön
derdiği ifade edildikten sonra inkarcı

ların belirsizlik içinde günlerini geçirip 
oyalandıklarına temas edilir (44 / 5-9) 

Daha sonraki ayetlerde ise insanları sa
racak olan elem verici azap niteliğinde
ki bir dumanın (duhanün mübin) zuhur 
edeceği haber verilir ve gerçekleri apa
çık anlatan Peygamber'in tebligatından 
ibret almayan inkarcıların bu defa aza
bın (duman) kaldırılması halinde iman 
edeceklerine dair söz verdikleri belirti
lerek şöyle devam edilir: "Biz bu azabı 
geçici bir zaman için kaldıracağız. fakat 
siz yine -eski inkarcılığınıza- döneceksi
niz. Onları müthiş bir yakalayışla yaka
layacağımız gün öcümüzü mutlaka alı

rız" (44/ 15-16) 

Müfessirler söz konusu ayetlerde ge
çen "duhan" ve "batşe-i kübra" olayları
nın mahiyeti ve ne zaman gerçekleşe
ceği konusunda iki ayrı görüş ileri sür
müşlerdir. İbn Cerir et-Ta beri, başta Bu
hari olmak üzere birçok muhaddisin Ab
dullah b. Mes'üd'a nisbet ettiği yorumu 
tercih etmiştir. Buna göre Kureyş kabi
lesi mensuplarının İslam'a karşı direniş
lerinde ısrarlı olduklarını gören Resü
lullah onların Hz. Yüsuf dönemindekine 
benzer bir kıtlıkla cezalandırılmasını di
lemiş , bunun üzerine Mekke halkı bü
yük bir kıtlığa mübtela olmuştur. Öyle 
ki gözlerinin feri gitmiş, göğe baktık-

BATŞE-i KÜBRA 

larında dumanımsı bir şey görecek ha
le gelmişlerdir. Bunun üzerine Hz. Pey
gamber'e başvurarak bu felaketin kal
dırılmasını istemiş ve kıtlık sona erdi
ği takdirde iman edeceklerine dair söz 
vermişlerdir. Bir süre sonra kıtlık sona 
ermiş, fakat Kureyş mensupları sözle
rinde durmayarak eski direnişlerini sür
dürmüşlerdir. Mekke döneminde cere
yan ettiği anlaşılan bu olay üzerine. ile
ride zuhur edecek müthiş bir günde söz
lerinde durmayan müşriklerin bu dav
ranışları yüzünden cezalandırılacakları 

ayetlerin devamında haber verilmiştir ki 
"batşe-i kübra" diye nitelendirilen bu
gün, İbn Mes'üd'un kanaatine göre müş
riklerin Bedir Gazvesi'nde yenilgiye uğ
radıkları gündür. 

Duhan ve batşe-i kübra tabirleriyle il
gili olarak İbn Ömer ve İbn Abbas'a is
nat edilen ikinci yoruma göre ise duhan
dan maksat. kıyametin kopmasına yakın 
ortaya çıkacak bir dumandır. Mürninle
rio bu dumandan çok az etkilenmeleri
ne karşılık kafırlerle münafıklar bundan 
çok sarsılacaklardır ; batşe-i kübra ise 
kıyametin kopmasıdır. Her iki yoruma 
ait muhtelif rivayetleri toplayan Tabe
ri'nin isabetli görünen kanaatine göre 
gerek rivayetlerin sıhhat dereceleri, ge
rekse söz konusu iki tabirin zikredildiği 
ayetlerle bunlardan önce ve sonra yer 
alan diğer ayetlerin üslüp ve muhteva
sı göz önünde bulundurulduğu takdirde 
İbn Mes'üd'a ait yorumun tercih edilme
si gerekir. Taberi, önceleri ikinci yoru
mu benimseyen Abdullah b. Abbas ve 
Zeyd b. Ali gibi alimierin sonradan bun
dan vazgeçip İbn Mes'üd 'un kanaatine 
katıldıklarını kaydeder ( Te{sir, X'J01, 67, 

70-71 ). İbn Kesir. söz konusu iki tabir
den duhanın kıyametin yaklaştığı sıra
da ortaya çıkacak bir duman olduğu tar
zındaki görüşü tercih etmiş, batşe-i küb
ranın ise Bedir Gazvesi olabileceği gi
bi kıyamet öncesinde zuhur edecek du
man anlamına da gelebileceğini belirt
miştir. Taberi gibi Şevkani de Duhan sü
resinde yer alan duhan ve batşe-i küb
ranın Kureyş'in müptela olduğu kıtlık 

olayı ile Bedir Gazvesi' ni ifade ettiğini 
kabul etmiştir . Şevkani'ye göre Huzey
fe b. Yernan gibi bazı sahabilerden nak
ledilen bir rivayete dayanarak kıyamet 
alametlerinden sayılan bir duhan ola
yının daha vuku bulacağını düşünmek 

mümkünse de bunun söz konusu ayet
lerde bahsedilen duhanla ilgisi yoktur. 
isabetli olan görüş de bu olmalıdır (ayrı
ca bk. DUHAN). 
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