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GİRİŞ

Hicret sonrasında Arap toplumunda yaygın olan kargaşa ortamını or-
tadan kaldırmak isteyen Hz. Peygamber (sas), öncelikli olarak üçü Yahûdî, 
ikisi ise Arap olmak üzere beş kabileyi Medine’de bir araya getirerek an-
laşmaya dayalı küçük bir şehir devleti kurulmasını sağlamıştı. Ancak siyasî 
hâkimiyetin tesisi ve dinin yayılması için zorunlu olarak Müslümanların 
ilgi alanının Medine dışına da çıkması gerekiyordu. Bundan dolayı Allah 
Rasûlü (sas) Arap Yarımadası’nda Müslümanlara yeni dost ve müttefikler 
edinme hedefine yöneldi. Bu sebeple Hz. Peygamber (sas) en azından 
Medine’ye yakın kabilelerden başlamak üzere diğer müşrik Arap kabilele-
riyle çeşitli düzeyde ilişkiler başlatma gereği duydu. Bu ilişkileri genel 
olarak tertip edilen gazveler, seriyyeler ve tebliğ heyetleri görevlendiril-
mesi şeklinde gerçekleşmiştir. 

A. GAZVELER

Arapça’da gazv kelimesi “istemek, arzu etmek, kastetmek, niyetlen-
mek” gibi anlamların yanı sıra, özel anlamda “düşmanla savaşmak” mana-
sında kullanılır. Yine bu kelimeden türemiş bir isim olan gazve ise (çoğulu 
gazavât) “akın, saldırı, din uğruna yapılan savaş” demektir.[1]

[1] İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XV, 123-124; Firûzâbâdî, el-Kâmûsü’l-muhît, s. 1698. 
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Gerek hadis ve gerek siyer âlimlerinin kabul ettikleri tanıma göre asker 
sayısı az veya çok olsun, savaş için yahut başka bir maksatla hareket edilen, 
çarpışma vuku bulsun veya bulmasın Hz. Peygamber’in (sas) bütün sefer-
lerine gazve adı verilmiştir. Şayet bu askerî faaliyet herhangi bir sahâbînin 
idaresi altında gerçekleştirilmiş ise bu takdirde seriyye olarak isimlendiril-
miştir.[2] Bununla birlikte kaynaklarda bu tanımların az da olsa istisnasına 
tesadüf edilir. Nitekim İbn Hişâm, Hz. Peygamber’in (sas) katılmadığı 
Mûte seferine muhtemelen kelimenin sözlük anlamından hareketle gazve 
adını vermiştir.[3] Ancak genel anlamda gazve kelimesi, Hz. Peygamber’in 
(sas) askerî faaliyette bizzat bulunmasıyla ilişkilendirilmiştir.[4] 

Allah Rasûlü (sas) gazve faaliyetlerini müşrik Araplar üzerine de ger-
çekleştirmiştir. Bunların öne çıkanları ise Karkaratü’l-Küdr, Müreysî ve 
Huneyn gazveleridir.

1. Karâretü’l-Küdr Gazvesi
Müslümanların Bedir Gazvesi’nden dönmesinden yaklaşık bir hafta 

sonra, Benî Süleym ve Benî Gatafân kabilelerine ait kuvvetlerin Karkara 
mevkiinde yer alan Küdr suyunun başında toplandıkları istihbaratı alındı. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber (sas), Medine’de yerine Siba‘ b. Urfuta’yı 
(veya İbn Ümmü Mektûm) bırakarak yaklaşık 200 kişilik bir kuvvetle 
mezkur bölgeye hareket etti. Müslümanlar Küdr suyuna vardıklarında bu-
rada herhangi bir düşman toplulukla karşılaşmadılar. Yolda ele geçirdikle-
ri bir çoban sorguya çekildiyse de kendisinden hedef alınan kabile hakkın-
da herhangi bir bilgi elde edilemedi. Müslümanlar üç gün burada 
bekledikten sonra ele geçirdikleri develerle birlikte Medine’ye doğru hare-
kete geçtiler. Yaklaşık on beş gün süren bu seferin Şevval 2 (Nisan 624) 
veya Muharrem 3’te (Temmuz 624) vuku bulduğu rivayet edilmektedir.[5] 

2. Müreysî (Benî Mustalik) Gazvesi

Bu gazve, yapılan savaşın yeri sebebiyle Müreysî, kendileriyle savaşı-
lan kabilenin adından dolayı ise Mustalikoğulları adıyla bilinir. Müreysî 

[2] İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XIV, 383.
[3] İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 15-30.
[4] bk. Elşad Mahmudov, Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber’in Savaşları, 

s.32-41.
[5] Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî, I, 182-184; İbn Hişâm, es-Sîre, III, 46.
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harekâtı, Hendek savaşının hemen ardından gerçekleştirilen Benî Kureyza 
seferinden sonra düzenlenmiştir. 

Hz. Peygamber (sas) Mekke‘den gelen büyük Kureyş ordusunu 
Hendek’te geri püskürtüp ardından Medine‘de kalan son Yahûdî kabileyi 
de etkisiz hale getirdikten sonra Medine civarındaki düşman Araplarla il-
gilenme fırsatı bulmuştu. Diğer taraftan bölgedeki müşrik Araplar da 
Müslümanların rakiplerini sırasıyla mağlup ettiklerini görerek, aynı akıbe-
tin kendi başlarına da geleceğinin endişesini taşıyarak, karşı hamle yapıp 
Medine üzerine ânî bir baskın tertip etmeyi düşündüler. Sonuçta Benî 
Mustalik kabilesi reisi Hâris b. Ebû Dırâr kendi kabilesi ve başta anlaşma-
lıları olan Benî Müdlic olmak üzere çevrede yaşayan diğer müşrik Arap 
boylarını bir araya getirmek suretiyle Medine üzerine bir saldırı planı ha-
zırladı.[6] Hz. Peygamber (sas) bölgedeki casusları vasıtasıyla bu faaliyeti 
haber alınca Hicretin beşinci yılında Şaban ayının ikinci gecesinde 
Pazartesi günü (27 Aralık 626) adı geçen kabile ve müttefikleri üzerine 
yaklaşık 700 kişiden oluşan bir orduyla Medine’den hareket etti. 
Müslümanların kendilerine doğru geldiklerini haber alan müttefik kabile-
ler dağılınca desteksiz kalan Mustalikoğulları, Müslümanların anî hücumu 
karşısında tutunamayıp mağlup oldular. Çatışmalar esnasında on müşrik 
öldürüldüğü gibi geri kalanlardan yaklaşık 700 kişi esir alındı. Savaşta 
Müslümanlar düşman sanılarak yanlışlıkla öldürülen Hişâm b. Subâbe 
el-Kelbî’den başka kayıp vermediler.[7]

Mustalikoğullar Gazvesi neticesinde Müslümanlar 5000 koyun ve 
2000 kadar deve ele geçirmişlerdi ki, bu onlar için şimdiye kadar kazanılan 
en büyük savaş ganimeti anlamına geliyordu. Gerçekleştirilen baskında 
700 kişi de Müslümanların eline esir düşmüştü. Esirler arasından bulunan 
kabile reisinin kızı Cüveyriye, Hz. Peygamber’e (sas) başvurmak suretiyle 
fidye karşılığında kendisinin serbest bırakılmasını talep etti. Allah Rasûlü 
(sas) onun fidye bedelini ödeyerek serbest bıraktı, ardından da kendisine 
evlenme teklifinde bulundu.[8] Cüveyriye ile Hz. Peygamber’in (sas) evli-
liği, Mustalikoğulları kabilesiyle Müslümanlar arasında sıhrî akrabalık 
münasebeti meydana getirdiği için ashâbın büyük çoğunluğu Hz. 

[6] Vâkıdî, Meğâzî, I, 404-405.
[7] Buhârî, Meğâzî 32; Vâkıdî, Meğâzî, I, 405-408; İbn Hişâm, es-Sîre, III, 302.
[8] Vâkıdî, Meğâzî, 408-411; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 295; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 64.
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Peygamber’e (sas) hürmeten ellerinde bulunan esirleri serbest bıraktılar. 
Bu uygulamayı gören Mustalikoğulları toplu bir şekilde Müslüman olduk-
larını ilân ettiler. Böylece Müslümanları yok etmek amacıyla toplanan bir 
müşrik Arap kabilesi savaştan kısa süre sonra Müslümanlar arasına katıl-
mıştır. Dolayısıyla 28 gün süren Benî Mustalik Gazvesi hem maddî, hem 
de manevî açıdan Müslümanlar için çok semereli bir askerî harekât olmuş-
tur.[9]

3. Huneyn Gazvesi

Huneyn, günümüzde eş-Şerâi vadisi olarak bilinen ve Mekke’nin ku-
zey doğusu, Tâif’in de kuzey batısında yer alan bir vadinin adıdır. Burada 
gerçekleşen savaşa ise mevkiinden dolayı Huneyn, Müslümanla savaşan 
kabilenin isminden dolayı da Hevazin Savaşı adı verilmiştir. Bu savaş 
Mekke’nin Müslümanlar tarafından fetihden 16 gün sonrasında gerçekleş-
miştir. Kaynaklara göre Huneyn savaşının sebebi, Mekke’nin 
Müslümanlar’ın kontrolüne geçtiğini gören Hevâzin kabilelerinin sıranın 
kendilerine geleceğini fark edip, Müslümanlar üzerine bir saldırı düzenle-
me hazırlığı başlatmalarıdır.[10] Allah Rasûlü (sas) Hevazinlilerin Mekke‘ye 
saldırı planlarını haber alınca Hicretin 8. yılı Şevvâl ayında (Ocak-Şubat 
630) yola çıkmıştır.[11]

Müslümanlar Huneyn öncesinde bu zamana kadar ilk kez düşmanla-
rından daha fazla savaşçı sayısına ulaşmışlardı. Ancak bu avantajlı konum-
ları aşırı bir özgüven ve düşmanı küçük görme eğilimini ortaya çıkardı. 
Müslümanlar muhmetel savaşın neticesinden neredeyse emin olarak 
Mekke‘den ayrılmışlardı. Buna karşılık Hevâzinliler kendilerinden daha 
fazla güce sahip Müslüman orduya karşı tedbirlerini almış bir şekilde 
Huneyn vadisinin iki tarafını okçularla tahkim etmiş hazır bekliyorlardı. 
Savaş 11 Şevval 8 (1 Şubat 630) Perşembe sabahı başladı.[12] Hevâzinliler 
ise müslümanlardan önce vadiye gelmiş, en dar ve kumlu yerine pusu kur-
muşlardı. İki ordunun birbirine yaklaşmasının ardından başyalan savaşın 

[9] Vâkıdî, Meğâzî, I, 411-413; İbn Hişâm, es-Sîre, III, 306-308; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 64. 
[10] Vâkıdî, Meğâzî, III, 885-889, 897; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 80-82, İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 

149-150.
[11] Vâkıdî, Meğâzî, III, 889-891; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 82-83; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 139, 

150.
[12] Vâkıdî, Meğâzî, III, 912.
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ilk aşamasında düşman tarafından gerçekleştirilen yoğun ok atışı bilhassa 
Müslümanların öncü birliklerini bozguna uğrattı. Diğer taraftan havanın 
henüz karanlık olması yüzünden pusudaki düşmanların yerlerini tesbit et-
mek çok zordu. Ürken atlar ve develer sebebiyle öncü birliğinin dağılması 
üzerine İslâm ordusunun büyük bir kısmı düzensiz bir biçimde geri çekil-
meye başladı. O kadar ki, panik halindeki askerlerden bazıları savaş mey-
danını terkedip kaçmaya başladılar. İşte bu esnada başta Hz. Peygamber 
(sas) olmak üzere yanında yer alan Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. 
Abbas, Üsâme b. Zeyd başta olmak üzeri yaklaşık 100 kişilik bir topluluk, 
büyük gayretle ordunun tamamen dağılmasını önleyip Müslümanları tek-
rar toparlanmasını sağladılar.[13] Bilhassa Hz. Peygamber’in (sas) amcası 
Abbâs’ın özel gayretleri neticesinde tekrar toparlanan Müslüman askerler 
düşmana karşı esaslı bir hücum gerçekleştirdiler. Nitekim kısa süre zarfın-
da çatışmalar mutlak anlamda Müslümanların zaferiyle neticelendi.[14] 

Kur’ân-ı Kerîm savaşın safhalarını ve Müslümanlara ilahi yardımı şu 
şekilde tasvir eder:

“Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size 
yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat 
(bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine 
rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp 
kaçmıştınız. Sonra Allah, Rasûlü ile mü’minler üzerine kendi katın-
dan güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordu-
lar indirdi ve inkâr edenlere azap verdi. İşte bu, inkârcıların cezasıdır. 
Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tevbesini kabul 
eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”.[15]

Müşrikler yenilginin ardında dağıldılar. Mağlubiyetin ardından dağı-
lan müşriklerden bir kısmı Nahle’ye çekilirken önemli bir kısmı da Evtas’ta 
toplandılar. Buradaki Hevâzinliler Allah Rasûlü’ün (sas) görevlendirdiği 
Ebû Mûsâ el-Eşarî komutasındaki birlikler tarafından tekrar mağlup edi-
lince tekrar geri çekilip müstahkem bir kale ile korunan Tâif şehrine sığın-
dılar. Müşrik ordusu komutanı Mâlik b. Avf’da onlarla birlikteydi.[16]

[13] Vâkıdî, Meğâzî, III, 900-902; Makrîzî, İmtâü’l-esmâ, II, 12-13.
[14] Buhârî, Meğâzî 54;Vâkıdî, Meğâzî, III, 898-909; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 85-92.
[15] Tevbe, 9/25-26.
[16] Buhârî, Meğâzî 55; Vâkıdî, Meğâzî, III, 914-917; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 95.
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Allah Rasûlü (sas) bozgunun ardından Evtas’ta toplanan müşrik 
Araplar üzerine Ebû Âmir el-Eşarî komutasında bir askeri birliği gönderdi. 
Burada gerçekleşen çarpışmalar esnasında Ebû Âmir şehid oldu. Bunun 
üzerine onun görevini amcasının oğlu Ebû Mûsâ el-Eşarî devraldı. Onun 
başarılı komutası sonucunda Müslümanlar düşmanlarına karşı üstünlük 
sağladılar.[17]

Müslümanlar bu savaş sonucunda çok fazla sayıda esire ve ganimete 
sahip olmuşlar; 6 bin esir, 24 bin deve, 40 bin koyun ve çok miktarda altın 
ve gümüş ele geçirdiler.[18] Bu esnada Hevâzin kabilesinden 14 kişilik bir 
heyet geldiler. Onlar sütkardeşliği hatırına kendilerine muamale edilmesi 
talebinde bulundular. Gelenler arasında onun süt amcası Ebû Burkân da 
bulunuyordu. Heyetin başı ve konuşan adam Ebû Surad Züheyr b. Surad 
idi. Ebû Surad şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Biz senin ailen ve aşireti-
niz. Senin de bildiğin gibi başımıza bir musibet gelmiş bulunuyor. Ey 
Allah’ın Rasûlü! Bu ağıllarda senin halaların, teyzelerin ve seni büyüten 
dadıların var. Eğer el-Hâris b. Ebû Şimr ve en-Nuʻmân b. el-Müzir’i em-
zirmiş olsaydık, sonra senin bulunduğun makama onlar gelselerdi, onların 
şefkatlerinden ve faziletlerinden ümitli olurduk. Oysa sen büyütülenlerin 
en hayırlısısın.” [19] Bunun üzerine Allah Rasûlü (sas) kendilerine esir olan 
kadın ve çocuklarını mı yoksa ganimet olarak el konulan mallarını mı ter-
cih ettiklerini sorduğunda, kadın ve çocuklarını istediklerini bildirdiler. 
Hz. Peygamber (sas) kendisine ve Abdülmuttalib oğullarına ait esirleri ser-
best bırakacağını ifade ettikten sonra öğle namazının ardından kendisine 
aynı talebi yapmalarını istedi. Planlandığı şekilde Hevâzinliler kadın ve 
çocuklarının serbest bırakılmasını istediler. Allah Rasûlü (sas) şahsına ve 
kabilesine ait esirleri karşılıksız serbest bırakacağını ilan etti. Bunun üze-
rine sırasıyla Ensâr ve Muhâcir temsilcileri de Allah Rasûlü’nün (sas) ka-
rarına uyarak kendilerine düşen esirleri serbest bırakacaklarını ifade etti-
ler.[20] Böylece aynen Mustalikoğulları gazvesinde olduğu gibi Huneyn 

[17] İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 97; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 152.
[18] Vâkıdî, Meğâzî, III, 943-944; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 130-131; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 

152.
[19] Vâkıdî, Meğâzî, III, 949-950.
[20] İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 131-132; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 153-154.
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savaşından sonra da Müslümanlar hem çok büyük miktarda ganimet, hem 
de yeni din kardeşleri kazanmış oldular.[21]

Huneyn savaşı esirler arasında Benî Sa’d kabilesinden Hz. Peygamber 
(sas) sütkardeşi olan Şeymâ da bulunuyordu. Allah Rasûlü (sas) ona, ister-
se kendi yanında kalabileceğini, isterse de hür olarak yurduna dönebilece-
ğini söyledi. Ancak Şeymâ memleketini tercih etti. Bunun üzerine Allah 
Rasûlü (sas) ona ikramda bulundu, kendisine Mekhûl denilen bir köle ve 
bir cariye hediye etti.[22]

Hz. Peygamber (sas) ganimetlerin taksiminden sonra Hicrî 8. yılının 
Zilkâde ayında ( Şubat 630) Umre yaptı.[23] Attâb b. Esîd’i Mekke‘ye vali, 
Muâz b. Cebel’i de yeni müslüman olanlara dini öğretmesi için muallim 
tayin ettikten sonra Medine‘ye geri döndü.[24] 

B. SERİYYELER

Mekke’den Medine’ye hicretin ardından başta Mekke müşrikleri ol-
mak üzere çeşitli sebeplerle pek çok Arap kabilesi Müslümanlara karşı 
düşmanca tavır takınmışlardır. Müşrik Arap kabileleri Müslümaların 
Mekke müşrikleriyle girişmiş oldukları mücadelenin başlangıç aşamasın-
da güçlü taraf olarak gördükleri Mekke müşriklerinin saflarında yer almış-
lar, zaman zaman onlarla ittifaklar kurmuşlar, karşılıklı yardımlaşma ve 
işbirliği içinde Medine’deki Müslüman birliği tehdit edecek faaliyetler içi-
ne girmişlerdir. Sadece Mekke müşrikleriyle ittifak yapmakla yetinmeyen 
bazı müşrik Arap kabileleri ise bir kısım maddi menfaat teklifleri sebebiy-
le gerek Medine içinde, gerekse Medine dışında yaşayan Yahûdîlerle de 
işbirliği yapmak suretiyle Müslümanlara karşı hasmâne teşebbüslerde bu-
lunmuşlardır. Tabiatıyla bu durum Hz. Peygamber’i (sas) bu müşrik Arap 
topluluklarını karşı bir kısım tedbirler almaya sevketmiştir. Müslümanlar, 
onların yağma planlarını hayata geçirmelerine imkân vermemek adına 
düşmanı daha saldırı düzenlemeden etkisiz hale getirmek, kendilerine kar-
şı düşmanca davrananları veya düşmanlarıyla işbirliği içinde bulunanları 

[21] Buhârî, Farzu’l-Hums 15; Vâkıdî, Meğâzî, III, 9451-954; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 131-
133.

[22] Vâkıdî, Meğâzî, III, 913-914; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 100-101.
[23] İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 59.
[24] Vâkıdî, Meğâzî, III, 958-960; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 143-144; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 

154.
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cezalandırmak, Medine’ye saldırı düzenleyenleri takip etmek suretiyle 
tehlikeyi bertaraf etmek, Müslümanlara saldırı düzenleyenlere misilleme-
de bulunmak gibi gerekçelerle Kureyş dışındaki müşrik Araplara karşı bir 
kısım askerî operasyonlar gerçekleştirmişlerdir. Bu tür faaliyetlerin sayısı 
ve mahiyeti hakkında siyer kaynaklarında farklı bilgiler bulunmakla bir-
likte, önemine binaen örnek olarak bu konuda aşağıdaki faaliyetlerden 
bahsetmek mümkündür.

1. Benî Esed (Katan) Seriyyesi

Hicretin Dördüncü yılı Muharrem’in başında Rasûlüllah (sas) Ebû 
Seleme’yi Benî Esed kabilesi üzerine gönderdi. Seriyyede onunla birlikte 
Ensâr ve Muhâcirûn’dan yaklaşık 150 kişi bunuyordu. Bu askerî birliğin 
harekete geçirilmesinin sebebi Benî Esed kabilesinden Huveylid’in oğul-
ları Tuleyha ile Seleme’nin Medine üzerine bir saldırı düzenleyecekleri 
haberinin alınmasıdır. Sefer esnasında düşmanın tedbir almasına engel ola-
bilmek için bölgeye gidilen asıl güzergâh kullanılmamış, buraya farklı yol-
lardan ulaşılmaya çalışılmıştır. Müslümanlar Benî Esed’in yurduna ulaş-
tıklarında burada herhangi bir toplulukla karşılaşmamışlar, sadece onların 
hayvanlarını otlatan bir çoban ile üç köleyi alıkoymuşlardır. Ebû Seleme 
komutasındaki Müslümanlar bir süre daha burada beklemelerine rağmen 
hiç kimseyle karşılaşmadıkları için çok sayıda koyun ve deve ele geçirmiş 
olarak kayıpsız bir şekilde Medine’ye dönmüşlerdir.[25] 

2. Zâtü’s-Selâsil Seriyyesi

Düşmanın hazırlığını haber alıp, tehlikeyi yerinde bertaraf etmek ama-
cıyla gerçekleştirilen dış güvenlik maksatlı askerî faaliyetlerden biri de 
Zâtü’s-Selâsil seriyyesidir. Medine’nin kuzey bölgesinde yaşayan Belî, 
Kudâa, Âmile, Lahm ve Cüzâm kabilelerinden bir grubun toplanarak 
Müslümanlar üzerine baskın yapmak niyetinde olduklarına dair haberler 
Allah Rasûlü’ne (sas) ulaşınca derhal Amr b. el-Âs’ı çağırıp Muhâcir ve 
Ensâr’ın ileri gelenlerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik bir birliğin başında 
adı geçen kabilelerin üzerine yürümesi emretti. 

Amr b. el-Âs sefer için hazırlıklarını tamamladıktan sonra emrindeki 
orduyla yola çıktı. Gündüzleri gizlenip geceleri yol alan Müslümanlar he-

[25] Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî, I, 340-343; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 50. 
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def alınan topraklara yaklaştıklarında yaptıkları araştırmalar sonucunda 
düşmanın kendilerinden kat kat fazla askere sahip olduğunu gördüler. 
Emrinde bulunan askerlerle kendilerinden sayıca çok üstün topluluğun 
karşısına çıkmanan riskli olacağını düşünen Amr b. el-Âs, vakit kaybetme-
den emrindeki askerlerden Râfi b. Mekîs el-Cühenî’yi Medine’ye gönde-
rerek Rasûlüllah’tan (sas) takviye birlik talebinde bulundu. Hz. Peygamber 
(sas) bunun üzerine giden Müslümanlara yardımcı olmak üzere Ubeyd b. 
el-Cerrâh emrinde ilave asker gönderdi. Bu ikinci grupta Ebû Bekr ve 
Ömer gibi Muhacir ve Ensâr’ın ileri gelenleri de bulunuyordu. Ebû Ubeyde 
200 kişilik yeni bir kuvvetin başında yola çıktı. Medine’den gelen takviye 
birlik bölgeye intikal ettiğinde Müslümanların kuvveti toplamda 500 kişi-
ye ulaştı. Takviye birliklerle daha da güçlenen Müslüman askerler Belî 
toprağına girerek buradaki kabileleri itaat altına aldılar. Amr komutasında 
seriye vazifesini tamamlamasının ardından Medine’ye döndü.[26] 

3. Hadira Seriyyesi

Gatafân kabilelerinin büyük bir kısmı uzun süre İslâm’a ve 
Müslümanlar’a karşı düşmanlıkları sebebiyle pek çok defa Müslümanlar’ın 
askerî operasyonlarına muhatap olmuşlardır. Bu kabile üzerine gönderilen 
mutad seferlerden biri olarak Hicretin 8. Yılı Şaban ayında Allah 
Rasûlü’nün (sas) Ensâr’dan Ebû Katâde komutasında 16 kişiyi Necid böl-
gesinde yaşayan Gatafân kabilesi üzerine gönderdiği seriyyedir. Askerlere 
gündüzleri gizlenip, geceleri yolculuk etmelerini, düşman üzerine ani bas-
kın düzenlemelerini, ancak çatışmalar esnasında kadın ve çocukları öldür-
memelerini emretti. Bu talimatları aldıktan sonra harekete geçen 
Müslümanlar hedeflenen yere geldiklerinde adı geçen kabileye ani bir şe-
kilde büyük bir baskın gerçekleştirdiler. Çarpışmalar sonucunda ele geçir-
dikleri esirlerle birlikte ganimet aldıkları 200 deve ve 1000 koyunu 
Medine’ye getirdiler. [27]

4. Yemen Seriyyesi

Allah Rasûlü (sas) Hicretin 10. yılı Ramazan ayında Hz. Ali’yi 
Yemen’e gitmek üzere görevlendirdi. Kubâ’da karargâh kuran Müslümanlar 
sefer için hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıktılar. Hz. Peygamber 

[26] Vâkıdî, Meğâzî, II, 769-774; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 131.
[27] Vâkıdî, Meğâzî, II, 777-780.
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(sas) seriyye komutanı Hz. Ali’ye hedeflenen bölgeye doğru süratle ilerle-
mesini, düşman kendisine saldırı düzenlemeden kendilerinin saldırmama-
sını, savaşmadan önce muhataplarını namaza ve zekât vermeye davet et-
mesini istedi. Bu tavsiyeleri alan Ali b. Ebû Tâlib 300 asker ile Yemen’e 
doğru harekete geçti. Müslümanlar yol üzerinde ilk önce Mezhic kabilesi-
nin yurduna ulaştılar. Burada karşılarına çıkan insanlar Müslümanların da-
vetini kabul etmeyince meydana gelen çarpışmalar sonucunda pek çok esir 
ve ganimet ele geçirildi. Sefer devam ederken ikinci defa başka bir grupla 
karşı karşıya gelindi. Onlar da Müslüman olma davetini geri çevirdikleri 
gibi Müslümanlara ok atmaya başladılar. Hz. Ali bunun üzerine saldırgan-
lar üzerine güçlü bir hücum gerçekleştirerek onlardan 20 adam öldürdü. 
Bunun üzerine düşman askerleri dağıldılar. Müslümanlar ise onların peşi-
ne düşmediler. Hz. Ali kalan grubu tekrar İslâm’a davet etti. Tebliğe muha-
tap olanlar bu defa Müslüman olmaya karar verdiler.[28]

5. Üsâme b. Zeyd’in Übnâ Seriyyesi 

Üsâme b. Zeyd komutasında gerçekleşen bu askerî faaliyet Hz. 
Peygamber’in (sas) hazırladığı son ordu kabul edilir. Ancak Allah 
Rasûlü’nün (sas) vefatına sebep olan hastalığı zamanına geldiği için bu 
sefer gerçekleştirilememiştir. 

Allah Rasûlü (sas) Üsâme’ye karargâhını Cürf’te kurmasını emrede-
rek, askerlerin de burada toplanmasını istedi. Büreyde b. Husayb’ın san-
caktar olarak seçildiği seriyyede pek çok Ensâr ve Muhâcir önderi de hazır 
bulunmuştu. Komutan kısa sürede seriyyeyi harekete geçecek şekilde ha-
zırladı. Ancak harekete geçme anında Hz. Peygamber’in (sas) vefat ettiği 
haberi karargâha ulaşınca hazırlanan bu son seriyye yola çıkamadı.[29] 
Bununla birlikte Hz. Peygamber’in (sas) vefatından sonra halifelik görevi-
ni üstlenen Hz. Ebû Bekir, ilk icraat olarak Allah Rasûlü’nün (sas) tertip 
ettiği ve akîm kalan bu seriyyeyi aynı komutan idaresinde sefere göndere-
rek neticede Rasûlüllah’ın (sas) hedefini gerçekleştirmiştir.[30]

[28] Vâkıdî, Meğâzî, III, 1079-1080; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 169-170.
[29] Vâkıdî, Meğâzî, III, 1117-120; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 190-191.
[30] Buhârî, Ahkâm 33.
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C. ANTLAŞMALAR

Hz. Peygamber (sas) Medine’ye hicret gerçekleştirdikten sonra bura-
da gerek Müslümanlar arasında gerçekleştirdiği kardeşlik faaliyeti, gerek-
se şehirde yaşayan Yahûdîleri de içine alacak şekilde hazırlanan Medine 
sözleşmesiyle şehirde sosyal hayatın hukukî alt yapısını sağlamış oldu. 
Bunun ardından sıra Medine civarındaki komşu kabileler ile iyi münase-
betlerin geliştirilmesine geldi. Zira şehirde kurulan devletin veya toplu-
mun varlığının kabulü ancak komşu kabilelerle geliştirilecek hukuk esaslı 
ilişkilere bağlıydı. Bu teşebbüslerin en önemli hedefi taraflar arasında 
muhtemel bir savaşı önleme niyetli sulh antlaşmaları yapmaktır. Şayet bu 
kabilelerle iyi münasebetleri gerçekleştirilirse, özellikle Mekke müşrikle-
rinin sebep olduğu tehlikeler karşısında komşu kabilelerin tarafsızlığı te-
min edilmiş olurdu. Bütün bu hedefler gözetilmek suretiyle Allah Rasûlü 
(sas) Medine’ye hicretinin bir yıl ardından yakın çevrede yaşayan kabile-
lerle anlaşma yapmaya karar verdi. Bu fasıldan olmak üzere sürecin baş-
langıç aşamasında kendileriyle barış yapılan Arap soyları Benî Damre, 
Benî Gıfâr, Cüheyne ve Benî Müdlic kabileleridir. [31] 

Hz. Peygamber (sas) barış amacıyla ilk olarak hicretten on bir ay son-
ra Medine’nin güneyinde ilerleyerek Benî Damre kabilesinin yurdunun 
bulunduğu Veddân’a ulaştı. Burada kabilenin reisi Mahşî b. Amr ile yapı-
lan müzakerelerin ardından Benî Damre ile H. 2. yılın Safer ayında aşağı-
daki şartlarda bir saldırmazlık anlaşması imzaladı: 

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla!

Bu, Rasûlüllah Muhammed’in Benî Damre kabilesiyle yaptığı antlaş-
madır:

“Onların canları ve malları emniyette olacak ve kendilerine bir saldırı 
vuku bulması halinde yardım edilecektir. Buna karşılık, onlar da Allah 
Rasûlü’ne (sas) yardım ellerini uzatacaklardır. Bu hükümler, deniz dalga-
ları bir istiridye kabuğunu (veya bir yün parçasını) eritip yok edinceye 
kadar yürürlükte olacaktır. Müslümanların Allah yolunda yapacakları se-
ferler bundan müstesnadır. Ayrıca, Peygamber (sas) kendilerini ne zaman 
yardıma çağırsa, onlar hiç vakit geçirmeden onun yardıma koşacaklardır. 

[31] Mehmet Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s. 206-213. 
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Bu şartlar altında onlar Allah’ın ve Rasûlü’nün (sas) teminatı altındadırlar. 
Onlar arasında verdikleri bu sözleri tutacak ve anlaşmayı bozmaktan kaçı-
nacak kimselere de yardım eli uzatılacaktır”.[32] 

Hz. Peygamber (sas) Damre oğullarıyla yapmış olduğu antlaşmanın 
hemen ardından muhtevasında benzer hükümler taşıyan ikinci bir antlaş-
mayı da Damre’nin komşusu Benî Ğıfâr kabilesi ile gerçekleştirdi. [33]

Hz. Peygamber (sas) hicretten 13 ay sonra Rabîülevvel ayında, 
Ümeyye b. Halef riyasetinde olup toplam 100 Kureyşlinin bulunduğu 2500 
devenin taşıdığı kervanı karşılamak üzere Büvât Seferi’ne çıkmıştı. Büvât, 
Zû Huşub taraflarında Dabbe yakınlarında bulunan bir yerin ismidir. Allah 
Rasûlü (sas) bu seferinden herhangi bir Kureyş kervanıyla karşılaşmadan 
geri dönmüş, ancak bu gazve çok verimli bir anlaşmaya vesile olmuştur. 
Öyle ki, Cüheyne’nin kollarından olan Benû Zür’a ve Benû Rab’a ile daha 
önce Benû Damre ve Benû Ğıfâr kabileleriyle gerçekleştirilmiş bulunan 
anlaşmaya benzer hükümler ihtiva eden bir muahede gerçekleştirilmiştir.[34] 

Hz. Peygamber (sas) Medine civarında yaşayan Benî Müdlic kabile-
siyle de bir sulh antlaşması gerçekleştirmiştir.[35] Kaynaklarda burada bir 
sulh yapıldığı ifade edilmekle birlikte, anlaşma metni zikredilmemiştir. 
Ancak bu anlaşmadaki hükümlerin de gerek Damre, gerekse Müdlic kabi-
leleriyle yapılan anlaşmaya benzer maddeler ihtiva ettiğini ileri sürmek 
mümkündür. [36]  

D. TEBLİĞ HEYETLERİ

Allah Rasûlü (sas) Hicret’ten sonra sadece Medine’ye gelen kabilelere 
risâletini takdim ile iktifa etmemiş, gerek kendi teşebbüsü, gerekse gelen 
talepleri dikkate alarak İslâm dinini tebliğ niyetiyle özellikle Suffe’de eği-
tim görmüş Müslümanları Arabistan’ın çeşitli bölgelerine göndermiştir. 
Giden muallimler, ulaştıkları kabilelerde dinin temel esaslarını ve pratikle-
rini öğretmek suretiyle İslâm’ın Arabistan’da yayılmasında mühim rol oy-

[32] Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî, I, 11-12; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 241; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 8.
[33] Muhammed Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 268 (no: 161). 
[34] Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî, I, 12; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 248. 
[35] Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî, I, 12-13; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 248-249. 
[36] Bu konuda bk. Mehmet Ali Kapar, “Hz. Peygamber’in Müşriklerle Yaptığı Bazı 

Antlaşmalar”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sy. 2, s. 299-314.
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namışlardır. Ancak zaman zaman gönderilen Müslüman tebliğciler düş-
manca muameleye mazur kalmışlar, hatta bu uğurda hayatlarını 
kaybetmişlerdir. Siyer kaynaklarında tebliğ heyetleri içinde en fazla zikri 
geçenler ise şüphesiz sonu trajediyle neticelenmiş olan Racî ve Bi’ru 
Maûne heyetleridir. 

1. Racî’ Heyeti

Hicrî 4. yılın Safer ayında (Temmuz 625) Adal ve Kâre boylarından 
yedi kişilik bir heyet Medine‘ye gelerek Rasûlüllah’tan (sas) kendilerine 
Kur’ân’ı ve İslâm esaslarını öğretecek muallimler göndermesini talep etti-
ler. Hz. Peygamber (sas) bunun üzerine Mersed b. Ebû Mersed liderliğinde 
on kişilik bir heyeti yola çıkardı. Müslümanlar Mekke istikametinde bulu-
nan Racî’ Suyu yakınına gelip konakladılar. Bu sırada bölgenin hâkimi 
durumunda olan Hüzeyl kabilesine mensup Lihyânoğulları’ndan yaklaşık 
100 kişilik bir grup dinlenmekte olan Müslümanlar ani bir baskın düzenle-
di. Burada meydana gelen çarpışmalar sonucunda sahâbeden 7 kişi şehit 
edildi. Esir olarak ele geçirilenlerden Abdullah b. Târık dönüş yolunda öl-
dürüldü, geriye kalan Zeyd b. Desinne ile Hubeyb b. Adî ise köle olarak 
Kureyş müşriklerine satıldı. Mekkeliler onları Müslümanlar tarafından öl-
dürülen yakınlarına karşılık öldürmek istiyorlardı. Ebû Süfyân liderliğin-
deki Mekke müşrikleri, dinini terk etmesi şartıyla Hubeyb’i serbest bıraka-
caklarını vaat ettiler. Ancak o kendisine yapılan ölüm tehdidine rağmen bu 
teklifi geri çevirdi. Sadece ölmeden önce iki rekât namaz kılmalarına mü-
saade etmelerini istedi. Hubeyb b. Adî öldürülmeden önce iki rekât namaz 
kılması, sonraki dönemlerde idam edilecek Müslümanlar için bir örnek 
teşkil etmiştir. Mekke müşrikleri daha sonra Bedir’de öldürülen akrabala-
rına karşılık onu şehit ettiler.[37]

2. Bi’ru Maûne Heyeti

Uhud savaşından yaklaşık dört ay sonra Hicretin dördüncü yılının 
Safer ayında (Temmuz 625) Âmir b. Sa’saa kabilesinin reisi Ebû Berâ 
Âmir b. Mâlik, Medine‘ye gelerek Hz. Peygamber’den (sas) İslâmiyet 
hakkında bilgi aldı. Görüşme esnasında kendisi Müslüman olmadı ancak, 
kabilesine İslâm’ı anlatacak kişiler gönderilmesinin faydalı olacağını söy-

[37] Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer 170, Meğâzî 10, 28; Vâkıdî, Meğâzî, I, 354-362; İbn Hişâm, 
es-Sîre, III, 178-182.
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ledi. Allah Rasûlü (sas) ashâbı hakkında Necd halkından endişe duyduğu-
nu ifade edince, Ebû Berâ onların güvenliği hususunda teminat verdi. 
Rasûlüllah (sas), bölgeye gidecek Müslümanların can güvenliği konusun-
da muhatabından kesin söz aldıktan sonra, çoğunluğu Ensâr’dan müteşek-
kil 70 kişilik bir grubu Münzir b. Amr başkanlığında hedeflenen bölgeye 
doğru yola çıkardı.[38]

Hz. Peygamber’in (sas) görevlendirdiği tebliğ heyeti Medine-Mekke 
yolu üzerindeki Bi’ri Maûne’ye gelince Harâm b. Milhân, Hz. Peygamber’in 
(sas) davet mektubuyla birlikte Benî Âmir reislerinden ve Ebû Berâ’nın 
yeğeni Âmir b. Tufeyl’e gitti. İbn Tufeyl daha gelen mektubu okumadan 
elçinin üzerine saldırarak onu katletti. Ardından da Benî Âmir’den 
Müslümanlara hücum etmelerini istedi. Ancak onlar, bu sırada Necid taraf-
larında bulunan Ebû Berâ’nın Hz. Peygamber’e (sas) verdiği söze sadık 
kalacaklarını bildirerek İbn Tufeyl’in çağrısına katılmadılar. Bunun üzeri-
ne İbn Tufeyl bölgede yaşayan müşrik Benî Süleym, Usayye ve Ri’l gibi 
kabilelerinden topladığı askerlerle Müslümanların üzerine saldırı düzenle-
di. Karşılıklı çarpışmalar neticesinde Hâris b. Sımne ile Amr b. Ümeyye 
ed-Damrî dışında tebliğ heyetinin tamamı şehit edildi.[39] 

Bi’ru Maûne’nin hadisesinin haberi Hz. Peygamber’e (sas) ulaşınca 
bu konuda Ebû Bera’yı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Haberin geldiği gece-
nin sabah namazının ikinci rekâtında, onları öldürenlere beddua etti. 
“Mudar kabilesini şiddetle tepele Allah’ım! Benî Lihyân, Zi’b, Ri’l, 
Zekvân ve Usayye kabilelerini sana havale ediyorum. Onlar Allah ve 
Rasûlü’ne isyan ettiler. Allah’ım! Benî Lihyân, Adal ve el-Kâre’yi sana 
havale ediyorum. Allah’ım! el-Velîd b. el-Velîd’i, Seleme b. Hişâm’ı, 
Ayyâş b. Ebû Rebî’a’yı ve düşkün olan müminleri kurtar. Allah Ğıfâr ka-
bilesini mağfiret eylesin ve Eslem kabilesine selamet versin”. [40] Ensâr’dan 
yetmiş kişinin şehit edildiği Bi’ru Maûne hadisesi Hicretin 36. ayının ba-
şında Safer ayında meydana gelmiştir.[41]

[38] Buhârî, Meğâzî 28; Vâkıdî, Meğâzî, I; 346-347; İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 51-52.
[39] Vâkıdî, Meğâzî, I, 347-349, 352-353; İbn Hişâm, es-Sîre, III, 193-196; İbn Sa’d, et-Ta-

bakât, II, 51-53.
[40] Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, I, 190-191.
[41] Buhârî, Meğâzî 28; Müslim, Mesâcid 297;Vâkıdî, Meğâzî, I,346-350; İbn Sa’d, et-Ta-

bakât, II, 53-54; Makrîzî, İmtâü’l-esmâ, I, 181-183.
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