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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GATAFAN menT Gatafanl
Medine',ye göç eden Ukbe b. Vehb, Resül-i
Ekrem tarafından Beni Hilal b. Amir'e
İslam davetçisi olarak gönderilen Ma'kıl
b. Sinan ve Hendek Gazvesi sırasında
müslürrıan olan Nuaym b. Mes'üd gibi
kabil~ mensupları hariç Gatafanlılar'ın
büyük kısmı uzun süre İslam'a yaklaş
mamış ve müslünıanlara düşmanlık etmiştir. Gatafan ' ın Muharib ve Sa'lebe
kollarının Züemer'de toplanıp Medine
çevresini yağmalamaya hazırlandıklarını
öğreneıı Hz. Peygamber üzerlerine bir
sefer d(izenledi. Ashaptan 450 kişinin
katılqığı, Gatafan (ZıJemer) Gazvesi denilen bı.ı sefer sırasında (Rebiülevvel 3 1
Eylül 624) kabile reisierinden Dü'sür b.
Haris, yağınurda ısianan elbisesini kurutmakla meşgul olan Resül-i Ekrem'in
yanına gizlice yaklpşarak onu öldürmek
istenıiş, fakat onunla yüz yüze gelince
sarsılmış, kılıcı elinden düşmüş, bunun
üzerine müslüman olmuştur (İbn Seyyidünnas, ı . 303 vd.) . Ertesi yıl Beni Nadir Gpzvesi'nden ~onra Necid bölgesindeki Oatafanlılar'qan Muharib ve Sa'lebe OQUIIarının müslümanlarla çarpışmak
üzere tQplandıklarını haber alan Hz. Peygamqer onlara karşı bir gazve tertipledi (bk. Zf\TÜRRİKA' GAZVESİ) .
Hendek Gazvesi'nde Gatafanlılar, Kureyş ı<abilesinin ve yahudilerin müttefiki ol~ral< müslümanlara karşı cephe aldılar. M\Jharebe sırasında Eşca' kabilesinin ileri gelenlerinden Nuaym b. Mes'üd
müslünıan oldu. Rivayete göre Nuaym
ve kabilesi muharebe devam ederken
çeşitli düşman grupları arasında ihtilaf
çıkarmaya çalıştılar. Kuzey istikametindeki ticı;ıret kervanlarının müslümanların tesir sahasına girmesi üzerine. Beni
Kureyza Gazvesi'nden sonra Mes'üd b.
Ruheyla başkanlığındaki Eşca'lılar'ın Hz.
Peygamber'le öncE) muahede imzaladık
ları, ~onra da topluca müslüman oldukları anlaşılmaktadır (İbn Sa'd, ı. 306). Resül-i Ekrem, Hendek Gazvesi esnasında
Medine'nin hurma gelirlerinin üçte birini vererek Gataf~nlılar'ı müttefiklerinden cıyırmak istedi, ancak böyle bir anlaşma gerçekleşmj:!di

(a.e., n. 69).

Hendek Gazvesi 'nden yaklaşık dört
ay soprcı Fezare kolu reisi Uyeyne b. Hısn
Hz. Peygamber'in develerini gasbedip
çobanını öldürdü. Bunun üzerine Resül -i
Ekrem bir sefer düzenleyerek onları Zükarecfe kadar takjp etti (bk. GABE GAZVESi). Bir ticaret kervanının başında bulunan Zeyd b. Harir:;e Gatafanlılar'ın arazisinqerı geçerken aniden hücuma uğ
radı, arkadaşları şehid edildi ve malları
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alındı (6/ 627). Bu hücumdan güçlükle
kurtularak Medine'ye dönen Zeyd Resül-i
Ekrem tarafından Beni Fezare üzerine
gönderildi. Zeyd, başarılı bir askeri harekatla öteden beri isıanı aleyhtarı tavırları ile bilinen Ümmü Kırfe'yi ve çiiğer
bazı kimseleri esir alarak Medine'ye döndü. öte yandan 7. yılın başlarında (Mayıs 628) Hz. Peygamber Hı;ıyber'e yöneldiği sırada Gatafanlılar ' ırı bilhassa Fezare kolu Hayber yahudilerine destek
verdiyse de bunlar müslümanların uyguladığı taktik sonucunda yı.ırtlarına dönmek zorunda kaldılar. ResOl-i Ekrem bir
ihbarı değ~rlendirerek Fezareliler üzerine Beşir b. Sa'd kumandasında bir birlik yolladı . Beşir bazı esir ve ganim~tler
le geri döndü. 8. yılın Şaban ayında (Aralık 629) Ebü Katade ei-Ensarf'nin kumandasında Gcıtafan üzerine düzenlenen seriyye ile de (Hadıra Seriyyesi) çok sayıda
ganimet ve esir alındı. Artı!< direnme imkanı kalmayan Uyeyne b. Hısn düşman
ca davranışlardan vazgeçip müsli,iman
oldu ve Mekke'nin fethine katıldı, Huneyn Gazyesi'nden sonra Ci'rane'deki
ganimetierin dağıtımı sırasında müellefe-i kulübqan sayılan Uyeyne'ye 100 deve verildi.

İslamiyet'e karşı uzun süre cephe alan
Gatafanlılar arasında başlayan İslamiaş
ma harekeıti 9 (631) yılında tamamlandı. Beni Fe?are ile Mürre. Harice b. Hısn
ve Haris b. Avf başkimlığında bir heyeti
Medine'ye göndererek İslamiyet'i kabul
ettiklerini bildirdiler. Burıunla beraber
müslümanlıkları scıthf idi. Nitekim Resül-i Ekrem'in vefatından sonra fezare kabilesi reisi Uyeyne irtidad ederek
peygamberlik iddiasında tıulunan Tuleyha b. Huveylid ile birleşti. Harice b. Hısn
kumandasinda Hz. Ebü Bekir'in Zülhassa yakınınqaki ordugahına saldıran müş
rikler bozguna uğratıldı . Ayrıca Halid b.
Velid de I,Jyeyne'yi Buzaha'da mağlüp
etti ve esir alarak Medine'ye gönı;lerdi.
Uyeyne'nin öldürülmesine karar verildiyse de İslamiyet'i gerçekten benimsediği
ni söyleyerek ölümden kurtuldu. Eşca'lı
lar irtidad olayiarına karışmadılar. Gatafanlılar. Hı,ılefa-yi Raşidfn devri nd~ Kadisiye Savaşı gibi büyük muharebelerde
İslam ordusunda görev aldılar. EmevfAbbas! mücadelesinin son safhasını teş 
kil eden Zap Suyu Savaş(na katıldılar.
Abbas! ihtilalinden sonra Çlatafan'ın adı
daha az dı.ıyulur oldu. Fe~are, Eşca' ve
Sa'lebe 230'daki (844-45) bedevi ayaklanması içinde yer aldı. Bi,iyük Boğa'nın
(Boğa ei-KebTr) bastırdığı bu isyandan son-

ra kabilenin önemli bir kısmı Arabistan'ı
terketti ve yerlerini Tay kabilesi aldı .
Emevf Halifesi Hişam b. Abdülmelik'in
emriyle 107'de (725) Mısır'a iskan edilen Kuzey Arapları (AdnanTier) arasında
Gatafan'ın adı geçmez. Ancak daha sonraki dönemlerde Mısır, Libya ye Endülüs'te Gatafan'a mensup olduklarını ileri sürenler çıkmıştır. Muallakat şairlerin
den Antere ile Nabiga ez-ZübyanT Gatafan kabilesindendir.
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GATJE, Helmut
(1927- 1986)

Arap dil bilimi,
dil felsefesi ve İslam mantığı
alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan
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Alman

şarkiyatçısı.

Bremerhaven'de doğdu . 1947 yılında
liseyi bitirdi. 1948'de Tübingen'de Protestan ilahiyatı okumaya baş lçımasının
ardından Ararnice ve İbranice ile uğraş
ması birçok meslektaşı gibi onu da şar
kiyatçılığa götürdü. Ertesi yıldan itibaren
tahsiline Tübingen'de İslam araştırmala
rı, semitistik ve felsefe bölümlerinde devam etti. 1955 yılında Jörg Krı:ıemer'in
yanında Die Parva naturalia des Aristo-

