CATAFAN (Beni Catafanl
karşılamış

ve gaşiyesi omuzunda olduhalde Arslanşah'ın önünde yürümüş
tür.
Anadolu Selçukluları'nda da gaşiye hükümdarlık alameti olarak kullanılmaktay
dı. Anadolu Selçukluları'yla ilgili kaynaklarda görüldüğü üzere hıristiyan hükümdarlar da gaşiyeyi hükümdarlık alameti
kabul etmekteydiler. Eyyübfler'de ı. eiMelikü'I-Adil devrinden sonra sık sık
varlığı zikredilen gaşiye Memlükler Devleti'nde de hükümdarlık alameti olarak

GAŞİYE SÜRESİ

ğu

kullanılmıştır.

Gaşiye ayrıca

ilmiye sınıfına mensup
devlet erkanı tarafından da
kullanılmaktaydı. Müslüman Türk devletlerinde bunun ilk örneğine Gazneliler
devrinde rastlanmaktadır. Ancak Gazneliler döneminde gaşiyenin ilmiye sını
fına mensup şahısların dışındaki kişiler
tarafından kullanılması şikayetlere sebep olmuştur.

şahıslarla

Osmanlılar'da da ilmiye sınıfıyla devlet erkanının gaşiye kullandığı görülmekte ve mevleviyet derecesine kadar çık
mış olan kadıların bindikleri atların örtüsüne gaşiye (haşa) denildiği bilinmektedir. Yemen fatihi Vezlriazam Koca Sinan Paşa 1596'da öldüğü zaman geride
bıraktığı servet içinde iki de murassa'
gaşiye bulunmuştu. Fesin kullanılmaya
başlanmasından sonra defterdar, reTsülküttab, şıkk-ı sani defterdarı, nişan
cı ve defter emininin başlarına fes giyip
gaşiyeli ve takımlı ata binmeleri kanun
olmuştu. Bu örnekle, gaşiyenin Osmanlılar tarafından son zamanlara kadar
kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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Kur'an-ı Kerim'in
seksen sekizinci süresi.

Mekke'de nazil olmuştur, yirmi altı
ayettir. Fasıla * sı ( ~ · t · .J • ö • ü ) harfleridir. Adını birinci ayette geçen ve "örten. bürüyen. kaplayan" veya "örtü. ansızın gelip insanı saran üzücü ya da sevindirici hadise" manasma gelen gaşiye
kelimesinden alır. Tefsirlerde gaşiyenin
bu sürede istiare yoluyla kıyameti, cehennem ateşini veya cehennem ateşine
atılacak olanları ifade ettiği şeklinde
farklı görüşler ileri sürülmüş olup bunların ilki sürenin muhtevasına daha uygun görünmektedir.
Sürenin ilk yedi ayeti cehennem ehlinin, ardından gelen dokuz ayeti de cennet ehlinin durumunu tasvir eder. Daha
sonra ebedl saadetle ebedl bedbahtlı
ğın temel unsurunu teşkil eden iman ve
inkar konularına geçilerek Allah'ın varlık ve kudretine inanmak için tabiatın
yaratılış ve işleyişinin incelenmesi tavsiye edilir. Hz. Peygamber'den, İslam'a davet hususunda zor kullanma yerine uyarıcı bir tutum takip etmesi istenir. Süre, bütün insanların Allah 'ın huzuruna

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 mensuplarının ahirette kendi hesaplarının şeyh
leri tarafından görüleceği vehmini doğuran telakkilerinin yanlış olduğunu açık
ça ispat etmektedir.
Hz. Peygamber'in cuma ve bayram namazlarında Gaşiye süresini okuduğu rivayet edilmektedir. Zemahşerl ve BeyzavT gibi bazı müfessirlerin naklettiği, "Allah Gaşiye süresini okuyanın ahiret hesabını kolaylaştırır" mealindeki hadisin
mevzü olduğu kabul edilmiştir.
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Adnanller'e mensup
bir Arap kabilesi.

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

Gatafanlılar Cahiliye devrinde putperest olup Nahle'de bulunan Uzza'ya tapıyorlardı. Putun üzerine bir bina yaparak tapınak haline getirmişler ve bir de
bakıcı tayin etmişlerdi. Ayrıca Suriye taraflarında bir tepede Ukaysır adlı putları vardı, burayı tavaf eder ve yanıbaşın
da tıraş olurlardı. Gatafanlılar'ın Bussa
adlı bir mabedieri daha vardı. İkinci Akabe Biatı'nda bulunarak Hz. Peygamber'e
biat eden ve önce Mekke'ye, sonra da
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