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GASSANİ, 
Muhammed b . Abdülvehhab 

( ~l:.ôl\ yı.;__,ıı~ if. .......... ) 

Ebu Abdillah Muhammed (Hammı1) 
b. Abdilvehhab b. İbrahim 

el-Gassani el-Endelüst el-Fas! 
(ö. 11191 ı 707) 
Faslı tarihçi. _j 

Endülüs asıllı olup Pas'a göç eden bir 
aileden gelmektedir. Bir kısmı Sebte'ye 
yerleşmiş olan bu ailenin fertleri özel
likle Sa'dTier, daha sonra da Pilaliler dö
neminde önemli mevkiler elde etmişler
dir. Kasım el-Gassani, Sa'di Hükümdan 
Ahmed el-Mansür devrinin (1578-1603) 

başarılı tabip ve ediplerinden olduğu gi
bi Muhammed b. Abdülvehhab' ın kar
deşi Ahmed de fıkıh, tasawuf ve edebi
yatta meşhur olmuştur. 

Pas'ta dünyaya gelen Gassani'nin do
ğum tarihi ve hayatının ilk yılları hak
kında bilgi yoktur. Sa'dTier Devleti'nde 
katip olarak çalışmış ve daha sonra ve
zirliğe kadar yükselmiştir. Pilali Sultanı 
Mevlay İsmail'in takdir ve güvenini ka
zandığı için, 1102'de (1690-91) İspanyol
lar'a esir düşen müslümanların serbest 
bırakılmasını, cami ve mescidlerde mu
hafaza edilmekte olan müslümanlara ait 
5000 cilt kitabın iadesini isternek için 
İspanya kralı ll. Carlos'a, daha sonra da 
Türk idarecilerle görüşmek üzere Ceza
yir'e elçi olarak gönderildi (1692) . Gas
sani Fas'ta öldü ve orada defnedildi. 

Eserleri. Muhammed ei-Gassani, sekiz 
ay süren İspanya seyahatiyle ilgili mü
şahedelerini R.iJ:ıletü'l- vezir fi'ftikaki'l
esir adlı eserinde toplamıştır. Kitabın 

bazı bölümleri H. Sauvaire tarafından 
Fransızca'ya çevrilerek yayımianmış (Pa
ris 1884), daha sonra tamamı A. Susta
ni tarafından ispanyolca tercümesiyle 
birlikte neşredilmiştir (Tanca 1940) . Gas
sani'ye ayrıca bir Hicaz seyahatnamesi 
nisbet edilmekteyse de (Abdüsselam b. 
Abdülkadir, Il, 344) bu eser hakkında kay
naklarda yeterli bilgi yoktur. 
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200-636 yılları arasında 
Suriye'de hüküm süren hıristiyan 

Arap hanedanı. 

Me'rib su seddinin yıkılmasından son
ra Yemen'den göç ederek lll. yüzyıl baş
larında Suriye 'ye yerleşen GassanTier 
Kahtaniler'in Kehlan koluna mensuptur. 
Kabilenin Amr Müzeykıya b. Arnr Maüs
sema' adlı reisinin oğlu olan Cefne Gas
sanTier'in kurucusu ve ilk hükQmdarıdır. 

Bunoan dolayı hanedana Cefrıeoğulları 

da denilir. Mes'üdi ise Gassaniler'in ilk 
hük(imdarının Haris b. Amr b. Amir b. 
Harise b. imruülkays olduğunu kayde
der (Mürücü'?·?eheb, ll, 107) . Cefne b. 
Amr'ın başkanlığında Suriye'ye göç eden 
Gassaniler'in bu adı, Me'rib S!;!ddi (baş

ka bir rivayette Cuhfe) yakınlarında veya 
Tihame çölünde bulunan Gassan suyun
dan aldıkları nakledilir. Yemen'de otur
dukları yerin adını daha sonra yerleş
tikleri bölgedeki bir suya vermiş olma
ları da mümkündür. GassanTier Suriye'
de bir süre Kudaa kabilesinirı Dacaim 
koluna mensup Selih kabilesinin haki
miyeti altına girdiler. Pa kat daha · sonra 
onları mağ!Qp ederek Dımaşk ve Ted
mür bölgesini ele geçirdiler. 

Yaklaşık 200 yıllarında Gassani Dev
leti'ni kuran Cefne'nin yerine oğlu Amr 
geçti, onun ölümü üzerine oğlu Sa'lebe 
b. Amr hükümdar oldu. On yedi yıl hü
kürrıdarlık yapan Sa'lebe b. Amr, Hav
ran dolaylarında önemli mimari faaliyet
lere girişti. GassanTier Suriye'de ana dil
leri Arapça'yı koruduklan gibi burada 
konı,.ışulan Arami dilini de öğrendiler. 

Bizans imparatorluğu'nun v~ssali olan 
GassanTier Hıristiyanlığı kabul ettiler ve 
Bizans kültürünün etkisi altın;:ı girdiler. 
Sa'lebe b. Amr'dan sonra bir Bizans va
lisi gibi hareket eden Gassanl hüküm
darl~rından ll. Haris b. Cebele zamanın
da (529-569) hanedanlık en ihtjşamlı dö
nerrıini yaşadı. ll. Haris'e, büyük bir ihti
malle ordusuyla Bizanslılar' a yardım et
tiğirıden dolayı 529 yılında Bizans'ta im
parcıtordan sonra en büyük urıvan olan 
"büyük emir" (phlarck) unvanı verildi ve 
Petra genel valiliğine tayin eçlildi. Mo
nofiıit kilisesinin ileri derecede bir ta
raftarı olan ll. Haris b. Cebele (Cevad Ali. 
lll, 403-407; M. Şemseddin, s. 309) kay
naklarda Haris ei-A'rec veya Haris el
Ekber unvanıyla anılır. Haris'in hüküm
darlık devresinde bütün savaşlar hep Bi
zans'ın menfaatini koruma gayesiyle ya-
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pılmıştı. Haris 529 yılı civarında Hlre'deki 
Lahmiler'in hükümdan lll. Münzir ile bir 
savaşa tutuştu ve onu yendi. Fakat daha 
sonra lll. Münzir, Haris'i mağlüp ederek 
esir aldığı oğlunu Araplar' ın en büyük 
putu olan Uzza'ya kurban etti (544) . Bu 
olayın intikamını cılmak için gayret gös
teren Haris. yaklaşık on yıl sonra Kınnes
rin'de Lahmiler'i büyük bir bozguna uğ
rattı. Kaynaklarda bu olaya Yevmü Hall
me adı verilmektedir. 

Il. Haris, 563 yılında Bizans imparato
ru ı. lustinianos'un davetiisi olarak Kos
tantiniye'ye gitti. Onun Bizans sarayın
da görünmesi imparatora büyük itibar 
kazandırdı. Haris'in bu ziyaret ine, ken
disinin gayret ve desteğiyle Urfa mono
fizit piskoposu olan Ya'küb ei-Berdai de 
katıldı. Monofizit mezhebi Bizans merkez 
kilisesinin en büyü]{ muhalifi olup iki kili
se arasında şiddetli bir çekişme vardı. 
Ancak monofizit 9lan Haris'in Bizans'a 
yakınlığı ve bu h\.lsustaki gayretleriyle 
iki kilise arasındaki görüş ayrılıkları ve 
düşmanlıklar bir hayli azaltıldı. Haris'in 
bu mezhebin savunucusu olmasından do
layı monofizitlik S\.lriyeli Araplar arasın
da yaygınlık kazandı (Cevad Ali, lll , 409; 

H itti. I, 121) . O assaniler hıristiyan olmala
rına rağmen akrabaları olan Evs kabilesi
ne yardım ederek yahudilere karşı ba
ğımsızlıklarını kazanmalarını sağladılar. 

Haris'in ölümü (569) ve yerine oğlu 

Münzir'in geçmesinden kısa bir süre 
sonra iran'ın vass~l devleti Hireliler Gas
sani topraklarına büyük bir saldırı dü
zenledi. Hire HükQmdarı Kabüs b. Mün
zir ile Gassanl Hükümdan Münzir b. Ha
ris arasında AynüQbağ denilen yerde ya
pılan savaşta Gas~anTier galip geldi. 

GassanTier'in mı;mofizit kilisesine ver
diği desteği sürdüren Münzir b. Haris'in 
muhtemelen Bizans kilisesinin etkisi al
tında kalan imparatorla arası açıldı. Bi
zans imparatoru kendisine karşı bir su
ikast hazırladı, fcıkat başarılı olamadı. 

Bunun üzerine M~nzir üç yıl müddetle 
Bizans'la irtibatını kesti. Fakat Hireli
ler'in Suriye topraklarına sürekli olarak 
saidırmaları Bizans' ın güney sınırının gü
venliğini tehdit ettiğinden imparator 
GassanTier'le tekr;:ır uzlaşmak zorunda 
kaldı. Rusafe'de yapılan görüşmelerde 
iki devlet arasınd~ki ilişkilerin eskisi gi
bi sürdürülmesi kararlaştırıldı. 

Münzir b. Haris !)80 yılında Kostantini
ye'ye bir ziyarette bulundu ve İmparator 
ı. Konstantinos Tiberios tarafından bü
yük bir merasimle karşılandı. İmparator 
bu merasim sırasında Münzir'e hüküm
darlık çelengi yerine gerçek hükümdar-
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lık alameti olan taç giydirdi. Bundan son
ra Bizanslılar Münzir'i "Araplar'ın kralı" 
unvanıyla anmaya başladılar. Münzir Su
riye'ye dönünce Hire hükümdarıyla sava
şa tutuştu ve büyük bir zafer elde edip 
Lahmiler'in başşehri Hfre'yi ateşe verdi. 
Fakat Bizans'ın bölgedeki görevli ve tem
silcileri babası gibi onu da imparatora 
gammazladılar. Gassaniler, bütün bağ
lılıklarına ve Hıristiyanlığı samimi olarak 
benimsernelerine rağmen Bizans'a yara
namadılar. Münzir, Havran kilisesinde ya
pılan bir dini merasim sırasında impara
torluktan gelen bir emirle Suriye kuman
danlarından Magnus tarafından tutuk
lanıp bir esir gibi Bizans'a gönderildi. 

Münzir'in yerine geçen oğlu Nu'man 
kardeşlerinin de yardımıyla Bizans üze
rine çeşitli saldırılar düzenledi. İmpara
tor ı. Konstantinos, Anadolu'nun bazı 

bölgelerini tahrip eden Nu'man'ı da tu
tuklamak üzere Magnus'u görevlendir
di. Magnus Nu'man'ı ele geçirip Kostan
tiniye'ye götürdü. 

Münzir ve oğlu Nu'man Bizans elinde 
tutuklu kalınca, Gassani Devleti'ni oluş

turan kabileterin her birinin kendi reisi
ni seçerek ayrı birer siyasi yapı oluştur
ması devleti zayıftattığı gibi Bizans'ın 

güney sınırlarını da savunmasız bıraktı. 
Bu durum Bizans'ın ezeli düşmanı Sa
sanner'in işine yaradı. Bizans'ın güneyi
ni koruyan güçlü bir tampon devlet olan 
Gassaniler aradan çekilince Sasani Kis
rası Hüsrev Pervfz'in büyük bir orduy
la Suriye üzerine yürüyüp Kudüs ve Dı
maşk'ı ele geçirmesi Gassani hakimiye
tinin yıkılmasına yol açtı (613-614). 

61 O yılında Herakleios'un tahta geç
mesiyle yeniden toparlanan Bizans, bu 
hükümdarın yaptığı ıslahatta impara
torluğun güney sınırlarını bir müddet 
sonra yeniden güçlendirdi. Herakleios 
628- 629 yıllarında Suriye'yi tekrar ele 
geçirdiği gibi mağlüp ettiği İranlılar'dan 
geri aldığı "kutsal haç"ı yeniden Kudüs'
teki yerine koydu. Bu dönemde Gassa
ni sarayında Cebele b. Eyhem adındaki 
bir hükümdarın hüküm sürdüğü anlaşıl
maktadır. Gassanner'in son hükümdan 
olarak kabul edilen Cebele b. Eyhem'in 
müslüman olduğuna dair rivayetler doğ
ru değildir. En doğru kabul edilen rivaye
te göre, Yermük Savaşı'nda Herakleios'un 
emriyle Lahm, Cüzam ve diğer hıristiyan 
Arap kabilelerinden oluşan 12.000 kişi
lik bir öncü birliğine kumandanlık eden 
Cebele Bizans ordusunun yenilmesi üze
rine kendi topraklarına çekilmişti. Ken
disine müslüman olup zekat vermesi veya 
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kendi dininde kalıp cizye ödemesi yahut 
yurdundan ayrılıp istediği yere gitmesi 
teklif edildiğinde zekat verepileceğini, 
ancak dininden dönmeyeceğini söylemiş, 
müslüman olmadığı takdirde cizye öde
mesi gerektiği kendisine bildirilince cizye 
ödemeyi küçüklük kabul ederek maiye
tindeki 30.000 kişiyle Bizans'a gitmişti. 

Hz. Peygamber, Gassani emirlerinden 
Haris b. Ebü Şemir'e 628 yılında İslami
yet'e davet mektubu göndermiş, yine 
bir Oassanlı olan Busra Emiri Şürahbil 
b. Amr'a yolladığı Haris b. Umeyr adlı 
elçi Müte'de öldürülünce Müte Seferi'ni 
tertip etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Gassanlı bir heyetin Medine'ye gelip müs
lüman olduğu da rivayet edilir. Bu bilgi
lerdı;!n, Gassani Devleti'nin ResOl -i Ek
rem zamanında siyasi bir bütQnlüğe sa
hip olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte Medine'de, Bizans himayesi al
tındıı yaşayan Gassanner'den gelecek bir 
istila tehdidi hissedilmekteydi. Nitekim 
Müte'den sonra tertip edilen Tebük Se
feri bu tehdide karşı yapılmıştır. Hule
fa-yi Raşidin döneminde Gassanner'den 
hiç bahsetmeyen kaynaklar, ~ıffin Sa
vaşı'nda onlardan bazı kimselerin Mua
viye'nin safında yer aldıklarını, Yezid'in 
bu kabileden bir kadınla evlendiğini ve 
bazı Gassanner'in Kuzey Afril~a fetihle
rine katıldıklarını haber verir. Bugün Or
tadoğu'daki hıristiyan Araplar muhte
melen onların torunlarıdır. 

Gassanner, Yemen Sebe medeniyetiy
Ie Suriye ve Bizans medeniyetlerini bir
birleriyle kaynaştırıp mükemmel mima
ri eserler yapmışlar, çeşitli saray ve ev
ler, zafer takları, su kemerleri, kilise, ha
mam ve tiyatrolar inşa etmişlerdir. Bun
lardıın Kasrü ' I-Müşetta ve Kasrü'l-eb
yaz'ın harabeleri günümüze ulaşmıştır. 
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Mürcie alimlerinden 
Gassan ei-Kufi'nin 
(ö. 11. / VIII. yüzyıl) 

görüşlerini benimseyenlere 
verilen ad 

(bk. MÜRCİE). 

GAşiYE 

(~Wl) 

Ortaçağ'da müslüman 
Türk devletlerinde görülen 

hükümdarlık alametlerinden biri. 

_j 

ı 

_j 

Arapça'da "örtü" anlamına gelen ga
şiye, Kalkaşendi'ye göre deriden yapıl
mış ve altın sırmalı iplikle süslenmiş eyer 
örtüsü olup görünüşte tamamen altın

dan yapılmış sanılırdı. Törenlerde ve bay
ramlarda ata binen sultanın önünde ri 
kabdar tarafından taşınırdı. Rikabdar 
yürürken gaşiyeyi yukarı doğru kaldırır 
ve sağa sola çevirirdi. 

Selçuklular'da gaşiye ilk defa Abbasi 
halifeleriyle ilgili bir olayda göze çarp
maktadır. Halife Kaim - Biemrillah, Ars
lan ei-Besasiri'ye esir düşüp Sultan Tuğ
rul Bey'in yardımıyla kurtulduktan son
ra Bağdat'a dönmüştü. Tuğrul Bey bu 
sırada halifeyi Bapünnübi'de karşılaya
rak bindiği atın d!zginini tutmuş, omu
zunda gaşiye olduğu halde yürüyerek 
onu sarayına kad.ar götürmüştü (Ocak 
1060). Alparslan 1066 yılında Merv'den 
Radkan'a giderken beraberinde Selçuk
lu emirlerinden bir grup bulunuyordu. 
Alparslan burada ı;ığlu Melikşah'ı veliaht 
ilan ederek bu emirlerden kendisinden 
sonra oğluna itaat edeceklerine dair ye
min aldı. Daha sonra Melikşah'ı ata bin
direrek onun önünde omuzunda gaşiye 
olduğu halde birkaç adım yürüdü. 

Gaşiyenin hükümdarlık alameti ola
rak kullanılışı hususunda bir örnek de 
Sultan Melikşah devrinde görülmektedir. 
M elikşah 1088 yılında Karahanlılar üzeri
ne yürüyerek Semerkant'ı ele geçirdi. Bu 
sırada Karahanlı hükümdan olan Ahmed 
Han saklandığı yerde yakalandı. Ahmed 
Han, Sultan Melikşah'ın gaşiyesini omu
zuna alarak Melikşııh'ın tahtının bulundu
ğu yere kadar üzengisi yanında yürüdü. 
Irak Selçuklu hükümdarlarından Mes'üd 
b. Muhammed Tapar da Abbasi Halifesi 
Müsterşid- Billah'ın gaşiyesini taşımıştır. 

Aynı şekilde Kirman Selçukluları 'ndan 
II. Arslanşah, Berdesir şehrinden kaçıp 
Yezd'e geldiği sırada Yezd atabeği onu 


