
CASSANlLER 

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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GASSANİYYE 
( a;;c..ıı ) 

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 



karşılamış ve gaşiyesi omuzunda oldu
ğu halde Arslanşah'ın önünde yürümüş
tür. 

Anadolu Selçukluları'nda da gaşiye hü
kümdarlık alameti olarak kullanılmaktay
dı. Anadolu Selçukluları'yla ilgili kaynak
larda görüldüğü üzere hıristiyan hüküm
darlar da gaşiyeyi hükümdarlık alameti 
kabul etmekteydiler. Eyyübfler'de ı. ei
Melikü'I-Adil devrinden sonra sık sık 
varlığı zikredilen gaşiye Memlükler Dev
leti'nde de hükümdarlık alameti olarak 
kullanılmıştır. 

Gaşiye ayrıca ilmiye sınıfına mensup 
şahıslarla devlet erkanı tarafından da 
kullanılmaktaydı. Müslüman Türk dev
letlerinde bunun ilk örneğine Gazneliler 
devrinde rastlanmaktadır. Ancak Gaz
neliler döneminde gaşiyenin ilmiye sını
fına mensup şahısların dışındaki kişiler 
tarafından kullanılması şikayetlere se
bep olmuştur. 

Osmanlılar'da da ilmiye sınıfıyla dev
let erkanının gaşiye kullandığı görülmek
te ve mevleviyet derecesine kadar çık
mış olan kadıların bindikleri atların ör
tüsüne gaşiye (haşa) denildiği bilinmek
tedir. Yemen fatihi Vezlriazam Koca Si
nan Paşa 1596'da öldüğü zaman geride 
bıraktığı servet içinde iki de murassa' 
gaşiye bulunmuştu. Fesin kullanılmaya 

başlanmasından sonra defterdar, reT
sülküttab, şıkk-ı sani defterdarı, nişan
cı ve defter emininin başlarına fes giyip 
gaşiyeli ve takımlı ata binmeleri kanun 
olmuştu. Bu örnekle, gaşiyenin Osman
lılar tarafından son zamanlara kadar 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Muhammed b. Hüseyin ei-Beyhakf, Tari/) (nşr 
HaiTI HatTb Rehber), Tahran 1368, ll, 634; ib
nü'I-Cevzi, el·Muntazam, 1, 156; X, 47·48; Bün
darf, Zübdetü 'n·Nusra, s. 55; ibnü'I-Esfr. el· 
Kamil, X, 50; Sı bt fbnü ' l- Cevzi, M ir' alü 'z·za· 
man lnşr Ali Sevim), Anl}ara 1968, s. 61·62; 
İbn Bfbi, el-Evamirü'l·'ata'iyye, s. 29; Kalka
şendf, Subhu'l·a'şa, IV, 7 ; Tarih -i Al-i Selçuk 
{nşr. ve tre. F. N. Uzluk), Ankara 1952, metin , s. 
16, Türkçe tre. , s. 9; İbrahim Kafesoğlu , Sultan 
{Vfelikşah Devrinde Büyük Selçuklu imparator
luğu, istanbu l 1953, s. 121 ; Uzunçarşılı. {Vfedhal, 
s. 308; Osman Turan, Selçuklular Zamanında 
Türkiye Tarihi, istanbul 1971, s. 245, 268-269; 
M. Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, istan
bul 1976, s. 42; a.mlf., Büyük Selçuklu impa
ratorluğu Tarihi, Ankara 1984, ll , 270, 277-278; 
Ramazan Şeşen , Salahaddin Devrinde Eyyübi
ler Devleti, istanbul 1983, s. 103; Erdoğan Mer
çil, "Gaşiye ve Selçuklular'da Kullanılışma 
Dair Bazı Örnekler", Ord. Prof Yusuf Hikmet 
Bayur'a Armağan, Ankara 1985, s. 321-328; 
Dihhuda, Lugatnanıe, XX, 49-50 ; "Ghaslıiya", 
E/ 2 (ing), ll , 1020. 

~ ERDOGAN MERÇİL 

L 

GAŞİYE SÜRESİ 

( ~Wl ö.J-'"' ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
seksen sekizinci süresi. 

Mekke'de nazil olmuştur, yirmi altı 

ayettir. Fasıla * sı ( ~ · t · .J • ö • ü ) harf
leridir. Adını birinci ayette geçen ve "ör
ten. bürüyen. kaplayan" veya "örtü. an
sızın gelip insanı saran üzücü ya da se
vindirici hadise" manasma gelen gaşiye 
kelimesinden alır. Tefsirlerde gaşiyenin 
bu sürede istiare yoluyla kıyameti, ce
hennem ateşini veya cehennem ateşine 
atılacak olanları ifade ettiği şeklinde 

farklı görüşler ileri sürülmüş olup bun
ların ilki sürenin muhtevasına daha uy
gun görünmektedir. 

Sürenin ilk yedi ayeti cehennem ehli
nin, ardından gelen dokuz ayeti de cen
net ehlinin durumunu tasvir eder. Daha 
sonra ebedl saadetle ebedl bedbahtlı
ğın temel unsurunu teşkil eden iman ve 
inkar konularına geçilerek Allah'ın var
lık ve kudretine inanmak için tabiatın 
yaratılış ve işleyişinin incelenmesi tavsi
ye edilir. Hz. Peygamber'den, İslam'a da
vet hususunda zor kullanma yerine uya
rıcı bir tutum takip etmesi istenir. Sü
re, bütün insanların Allah 'ın huzuruna 

Gaşiye süresinin muhakkak hattıyla yazıl m ış ayetleri 

CATAFAN (Beni Catafanl 

döneceklerini ve bizzat O'nun tarafından 
hesaba çekileceklerini belirten ayetlerle 
son bulur. Bu ayetler, bazı Şia grupların
ca kabul edilen ve mahşer halkının Hz. 
Ali tarafından hesaba çekileceğini ileri 
süren görüşle, bir kısım tarikat mensup
larının ahirette kendi hesaplarının şeyh
leri tarafından görüleceği vehmini do
ğuran telakkilerinin yanlış olduğunu açık
ça ispat etmektedir. 

Hz. Peygamber'in cuma ve bayram na
mazlarında Gaşiye süresini okuduğu ri
vayet edilmektedir. Zemahşerl ve Beyza
vT gibi bazı müfessirlerin naklettiği, "Al
lah Gaşiye süresini okuyanın ahiret he
sabını kolaylaştırır" mealindeki hadisin 
mevzü olduğu kabul edilmiştir. 
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GATAFAN (Beni Gatafan ) 

( .;, Li.ki:. i--! ) 

Adnanller'e mensup 
bir Arap kabilesi. 

Kabilenin soyu Gatafan b. Sa'd b. Kays 
b. Aylan b. Mudar b. Nizar b. Mead yo
luyla Adnan'a ulaşır. Tamamen göçebe 
bir hayat süren Gatafanlılar önceleri, Hi
caz ile Şemmer dağları arasında Necid'
den Mekke'nin güneyine kadar uzanan 
bölgelerde otururlardı. Daha sonra çe
şitli yerlere dağıldılar. Cengaverlikleriyle 
tanınan Gatafan'ın başlıca kolları Feza
re, Eşca', Abs, Zübyan, Muharib, Sa'lebe 
ve Mürre'dir. Cahiliye devrinde Abs ile 
Zübyan arasında vuku bulan Dahis Sa
vaşı meşhurdur. 

Gatafanlılar Cahiliye devrinde putpe
rest olup Nahle'de bulunan Uzza'ya ta
pıyorlardı. Putun üzerine bir bina yapa
rak tapınak haline getirmişler ve bir de 
bakıcı tayin etmişlerdi. Ayrıca Suriye ta
raflarında bir tepede Ukaysır adlı putla
rı vardı, burayı tavaf eder ve yanıbaşın
da tıraş olurlardı. Gatafanlılar'ın Bussa 
adlı bir mabedieri daha vardı. İkinci Aka
be Biatı'nda bulunarak Hz. Peygamber'e 
biat eden ve önce Mekke'ye, sonra da 
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