
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 et
miştir. 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 de
nilen bı.ı sefer sırasında (Rebiülevvel 3 1 
Eylül 624) kabile reisierinden Dü'sür b. 
Haris, yağınurda ısianan elbisesini ku
rutmakla 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 Sey
yidünnas, ı . 303 vd.) . Ertesi yıl Beni Na
dir Gpzvesi'nden ~onra Necid bölgesin
deki Oatafanlılar'qan Muharib ve Sa'le
be OQUIIarının müslümanlarla çarpışmak 
üzere tQplandıklarını haber alan Hz. Pey
gamqer onlara karşı bir gazve tertiple
di (bk. Zf\TÜRRİKA' GAZVESİ) . 

Hendek Gazvesi'nde Gatafanlılar, Ku
reyş ı<abilesinin ve yahudilerin müttefi
ki ol~ral< müslümanlara karşı cephe al
dılar. M\Jharebe sırasında Eşca' kabilesi
nin ileri gelenlerinden Nuaym b. Mes'üd 
müslünıan oldu. Rivayete göre Nuaym 
ve kabilesi muharebe devam ederken 
çeşitli düşman grupları arasında ihtilaf 
çıkarmaya çalıştılar. Kuzey istikametin
deki ticı;ıret kervanlarının müslümanla
rın 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 olduk
ları anlaşılmaktadır (İbn Sa'd, ı. 306). Re
sül-i Ekrem, Hendek Gazvesi esnasında 
Medine'nin hurma gelirlerinin üçte biri
ni vererek Gataf~nlılar'ı müttefiklerin
den cıyırmak istedi, ancak böyle bir an
laşma 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 Zü
karecfe kadar takjp etti (bk. GABE GAZ

VESi). Bir ticaret kervanının başında bu
lunan Zeyd b. Harir:;e Gatafanlılar'ın ara
zisinqerı 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 ha
rekatla öteden beri isıanı aleyhtarı ta
vırları ile bilinen Ümmü Kırfe'yi ve çiiğer 
bazı kimseleri esir alarak Medine'ye dön
dü. öte yandan 7. yılın başlarında (Ma
yıs 628) Hz. Peygamber Hı;ıyber'e yönel
diği sırada Gatafanlılar ' ırı bilhassa Fe
zare kolu Hayber yahudilerine destek 
verdiyse de bunlar müslümanların uygu
ladığı taktik sonucunda yı.ırtlarına dön
mek zorunda kaldılar. ResOl-i Ekrem bir 
ihbarı değ~rlendirerek Fezareliler üzeri
ne Beşir b. Sa'd kumandasında bir bir
lik yolladı . Beşir bazı esir ve ganim~tler
le geri döndü. 8. yılın Şaban ayında (Ara
lık 629) Ebü Katade ei-Ensarf'nin kuman
dasında Gcıtafan üzerine düzenlenen se
riyye ile de (Hadıra Seriyyesi) çok sayıda 
ganimet ve esir alındı. Artı!< direnme im
kanı kalmayan Uyeyne b. Hısn düşman
ca davranışlardan vazgeçip müsli,iman 
oldu ve Mekke'nin fethine katıldı, Hu
neyn Gazyesi'nden sonra Ci'rane'deki 
ganimetierin dağıtımı sırasında müelle
fe-i kulübqan sayılan Uyeyne'ye 100 de
ve verildi. 

İslamiyet'e karşı uzun süre cephe alan 
Gatafanlılar arasında başlayan İslamiaş
ma harekeıti 9 (631) yılında tamamlan
dı. 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 Re
sül-i Ekrem'in vefatından sonra feza
re kabilesi reisi Uyeyne irtidad ederek 
peygamberlik iddiasında tıulunan Tuley
ha b. Huveylid ile birleşti. Harice b. Hısn 
kumandasinda Hz. Ebü Bekir'in Zülhas
sa 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 verildiy
se de İslamiyet'i gerçekten benimsediği
ni söyleyerek ölümden kurtuldu. Eşca'lı
lar irtidad olayiarına karışmadılar. Gata
fanlılar. Hı,ılefa-yi Raşidfn devrind~ Ka
disiye Savaşı gibi büyük muharebelerde 
İslam ordusunda görev aldılar. Emevf
Abbas! 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 ayak
lanması 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 edi
len Kuzey Arapları (AdnanTier) arasında 

Gatafan'ın adı geçmez. Ancak daha son
raki dönemlerde Mısır, Libya ye Endü
lüs'te Gatafan'a mensup olduklarını ile
ri sürenler çıkmıştır. Muallakat şairlerin
den Antere ile Nabiga ez-ZübyanT Gata
fan kabilesindendir. 
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GATJE, Helmut 

(1927- 1986) 

Arap dil bilimi, 
dil felsefesi ve İslam mantığı 

alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan 
Alman şarkiyatçısı. 

Bremerhaven'de doğdu. 1947 yılında 
liseyi bitirdi. 1948'de Tübingen'de Pro
testan ilahiyatı okumaya başlçımasının 

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 de
vam etti. 1955 yılında Jörg Krı:ıemer'in 
yanında Die Parva naturalia des Aristo-



telesin der Bearbeitung des Averroes 
adlı doktora tezini tamamladı. Daha son
ra bir süre, Deutsche Forschungsgeme
inschaft tarafından masrafları karşıtanan 
ve yayımı bugün de süren Wörterbuch 
der klassischen arabischen Sprache 
üzerinde çalıştı. Kasım 1956'da. o za
manlar Tübingen Üniversitesi bünyesin
de bulunan Şark Semineri'ne araştırma
cı, arkasından da asistan oldu. Temmuz 
1961' de, Em evi dönemi şairlerinden Adi 
b. Rika'dan rivayet edilen şiirler üzeri
ne hazırladığı Die Fragmente des 'Adi 
Ibn ar-Riqii' adlı doçentlik tezini verdi. 
Tübingen'de bir yıl doçent olarak görev 
yaptıktan sonra o sıralarda yeni açılan 
Saar Eyalet Üniversitesi Şarkiyat Bölü
mü'ne kurucu profesör tayin edildi (ı 963) 
ve 8 Mart 1986'da ölümüne kadar bu 
bölümün idareciliğini yürüttü. 

Helmut Gatje, doktora tezinde ele al
dığı Aristo'nun İbn Rüşd üzerindeki te
siri konusunu, Yunan düşüncesinin İ s
lam düşüncesine tesiri şeklinde genelleş
tirerek hayatı boyunca işlemiştir. Onun 
ilk çalışması gibi ölümünden sonra ya
yımlanan ve en son yazılarından biri olan 
"Zu neuen Ausgaben von Texten des 
Averroes" başlıklı makalesi de (Der Islam, 

LXVII 119901, s. 124-139) bu konuya ay
rılmıştır. Bu esas konunun yanında, dok
tora tezini kaleme aldıktan hemen son
ra bir süre Wörterbuch der klassischen 
arabischen Sprache ile meşgul olarak 
bu eserin Anton Spitaler ve Jörg Krae
mer ile birlikte ilk iki fasikülünü yayım
lamak suretiyle ilgi alanını dil ve sözlük 
çalışmalarını da içine alacak şekilde ge
nişletti. Buna, daha sonra Tübingen'de 
asistanlığını yaptığı Rudi Paret'in uzman
lık alanı olan Kur'an araştırmalarını da 
dahil etti. Gatje'nin ilgi alanlarının çe
şitliliğini. üniversite öğrenimi sırasında 
derslerini takip ettiği ilim adamların

dan özellikle üçü, Kur'an - ı Kerlm'i Al
manca'ya tercüme eden Rudi Paret, dak-

Helmut Gatje 

tarasını yöneten Jörg Kraemer ve felse
fe- mantık hacası Bruno Baran von Frey
tag etkilemiştir. Gatje'nin ilmi araştır
malarının dışında Arapça, Farsça, Türk
çe, Süryanlce ve Ararnice'nin öğretilme
sine katkıda bulunduğu, hatta zaman 
zaman kendisinin de bu konuda görev 
aldığı görülür. 

Gatje, her ne kadar üzerinde çalıştığı 
metinleri yorumlarken "müellifin ne kas
tettiğini tesbit ederek bu tesbiti esas al
mak gerektiği " (Zeitschri{t {ür Geschichte, 

ll 119851, s. 143) görüşünü savunsa da 
şarkiyatçı geleneğinin, bir bütün olarak 
İslam tefekkürünü Grek felsefesine ve 
özellikle de Aristo felsefesine irca etme 
temayülünü aşamamıştır. Yazılarında gö
rülen. her şeyi Grek felsefesine dayan
dırma gayreti (Daiber, s. 7). onun sınır
lı konularla ilgilenmesi ve bu sebeple 
-mesela fıkıh usulü, beyan ve meanl ilim
lerinde- ortaya çıkan fikirterin aynı za
manda filozoflar tarafından bilindiği hu
susunu gözden uzak tutmasından da 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır (mesela 
bk. Arabica, XXI 11 9741, s. 166-167). Gat
je'nin şarkiyatçı geleneğiyle yetinmeyip 
uğraştığı alanlarla ilgili Batı bilimlerin
deki yeni gelişmelere de açık olması onu 
şarkiyatçıların çoğundan ayıran bir hu
susiyetidir. Mesela ün1versite öğrencili
ği sırasında derslerini takip ettiği von 
Freytag'ın Logik. Ihr System und ihr 
Verhaltnis zur Logistik (Stuttgart 1955) 
adlı kitabını, özellikle dil- mantık v~ dil
varlık ilişkisini ele aldığı hemen her ya
zısında zikreder. Transformasyonel gra
meri dikkate alarak yazdığı "Probleme 
semantischer ldentitat" (ZAL, nı 119791, 
s. 7-27) adlı makalesinde de Arap dil bi
limcilerinin modern transformasyoncu
larınkine benzer bir biçimde "derin ya
pı " ile "yüzeysel yapı "yı ve formel-lisani 
ile sernantik anlam seviyelerini birbirin
den ayırdıkların ı göstermeye çalışmış

tır. Gazzali hakkında yazdığı "Logisch
semasiologische Theorien bei al-Gaz
zali " (Arabica, XXI 119741, s. 151-182) baş
lıklı makalesi, onun son zamanlarda or
taya çıkan kavram bilimi (semasiologie) 
veya gösterge bilimiyle de (semiotique) 
ilgilenmesinin ve bu alanda yapılan yeni 
çalışmalardan faydalanarak düşünürün 
o güne kadar anlaşılamamış bir cephe
sini tesbit etme gayretinin ürünüdür. 

Şarkiyatçı geleneğinin yetersiz oldu
ğu yerlerde Gatje, bu geleneğin temel 
var sayımlarını sarsınadan modern bi
limlerdeki terminolojiyi kullanmaktan 
da geri durmamıştır (Oriens, XXV-XXVI 
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[19761, s. 152) Özellikle Gunter Jakoby'
nin işlediği "dilden hareketle varlık hak
kında konuşma" fikrinin tesiri altında 

kalarak nahvi bu yönden ele almış, fa
kat Arapça'nın bu konuda Jakoby'n'in 
yaklaşım şeklinin öngördüğü temellere 
yeterince sahip bulunmadıgı iddiasını 
ileri sürmüştür. Ancak bu iddiayı ileri 
sürerken Jakoby'nin tezinde Almanca'yı 
esas aldığını ve Arapça ile Almanca'nın 

yapı açısından farklı olduklarını gözden 
uzak tuttuğu anlaşılmaktadır. Gatje'nin, 
Arap dil biliminden hareketle ulaştığı 

başlıca sonuç ise Batı'da yazılan Arapça 
dil bilgisi kitaplarında yeterince hisse
dilmeyen "tarif" ile "tahsis"in farkını 

göstermek ve özellikle tahsisin nahiv ve 
bu esasa dayalı tercümeler açısından 
önemini vurgulamak olmuştur. Gatje 
nahivle ilgili araştırmalarında günlük di
li antotojik- mantıki açıdan tahlil etme
yi denemiş ve bu konuda daha çok Ze
mahşeri'nin el-Mufaşşal'ı ile Muvaffa
kuddin İbn Yaiş'in bu kitaba yazdığı şerh
ten faydalanmıştır. Gatje, bu iki eser
de nahiv ele alınırken bazı mantıki kav
rarnlara müracaat edilmiş olmasını, nah
vin de Grek düşüncesinin tesiri altında 
ortaya çıktığı tezini desteklemek için 
kullanmıştır. 

Gatje, mantık alanındaki araştırmala
rını özellikle İbn Sina ve İbn Rüşd üze
rinde yoğunlaştırmış, bu arada Batı'da 

nisbeten yeni olan şartlı kıyaslar ve mü
rekkep önermeler mantığı alanında müs
lüman mantıkçtiarın ulaştıkları sonuçla
rı ortaya koyarken bunlardaki orijinali
teyi Stoa mantıkçtiarında da benzeri ko
nuların ele alındığı gerekçesiyle inkar 
etmiş, ayrıca araştırmalarında çağdaş 

Batı düşüncesindeki yeni gelişmeleri dik
kate almaya çalışırken müslüman man
tıkçtiarın sadece Aristo mantığında, on
da yoksa Stoa mantıkçtiarında bulunan 
fikirterin birer nakledicisi oldukları nı gös
terme gayretine girmiştir . Nitekim bu 
gayretle, Aristo mantığında bulunmadı
ğı halde İbn Sina tarafından çok geniş 
bir şekilde ortaya konan şartlı istidlalle
ri, hem onun ifadelerini hem de Stoacı
lar'dan gelen kırık dökük bilgileri zor
layarak Grek düşüncesine irca etmeye 
çalışmıştır (Zeitschri{t {ür Geschichte, Il 
\19851, s. 159). Yine Farabi'nin mürek
kep önermeleri ele alan görüşlerini de 
onun Stoa mantığından istifade edişinin 
bir delili olarak görür (Der Islam, XLVII 
[1971], s. 13, 23) . İbn Sina ' nın, eş-Şifa, 
ve diğer eserlerindeki istidlal şekilleri

ni başkalarından atmayıp bizzat kendi-
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sinin geliştirdiğini söylemesine temas 
eder (Zeitschrift {ür Geschichte, II [ 1985 L 
s. 158); arkasından da bu ifadenin, onun 
öncüsünün ve bu işi yaparken faydala
nabileceği hazırlayıcı malzemenin bu
lunmadığı anlamına gelemeyeceğini ile
ri sürerek şarkiyatçılarda yaygın şekilde 
görülen bu tavrı her ne pahasına olur
sa olsun bırakmak niyetinde olmadığını 
gösterir. Ona göre müslüman mantıkçı
larının Grek mantıkçılarına dayandıkla
rı gerçeğini tartışmaya . dahi gerek yok
tur; asıl mesele geçiş yollarının tesbi
tinden ibarettir. Bu var sayımdan hare
ketle, hemen her şeyi Grek mantıkçıla
rından aldığına inandığı İbn Sina'nın bu
nu hangi yollardan gerçekleştirmiş ol
duğu konusunda bir dizi spekülasyon 
yapar. Mesela Grek mantıkçılarının kul
landığı bir kelime eğer İbn Sina'nın işle
diği bir kavrama benziyorsa, bu benzer
lik İbn Sina'nın ilgili fikri ve hatta bu ala
nı onlardan -bu konuda yazı yazıp yaz
madıkları bilinmese dahi- aldığını gös
termek için yeterli bir delildir. Bu arada 
İbn Sina'nın Aristo sonrası Grekçe eser
leri görme imkanının olmadığını ve han
gi kitapların Arapça'ya çevrildiğinin de 
kesin biçimde bilinmediğini kabul eder; 
ancak arkasından bunun sadece tesirin 
keyfiyetiyle ilgili olduğunu ve meseleyi 
daha da karmaşık bir hale getirdiğini 

ileri sürerek İbn Sina 'nın. kaynaklarını 
daha önceki İslam tefekküründe bulan 
Grek mantığından farklı bir mantık siste
mi geliştirdiğini red d eder (a.g.e., II 11985 L 
s. 159). Ona göre. müslüman mantıkçıla
rının Aristo mantığında bulunmayan bir
çok alanda ortaya koydukları yenilikler 
Aristo sonrası Grek mantıkçılarından fay
dalanılarak açıklanmalıdır. 

Gatje. İslam'da dil- düşünce ilişkisi üze
rinde çalışan nadir araştırmacılardan bi
ridir. Çeşitli makalelerinde mantıkla na
hiv arasında ortak olan birçok konunun 
müslüman dil alimleri tarafından nasıl 
ele alındığına temas ettikten sonra Ba
tı'da yazılan Arapça gramer kitaplarında, 
na hiv kitaplarındaki antotojik- semantik 
fikirterin ihmal edilmesinden doğan ek
sikliklere dikkat çekmiştir. Nahiv konu
sundaki çalışmalarında Arapça'yı man
tığa irca ederek incelemek onun yazıla
rındaki en orijinal tarafı oluşturur. An
cak dilin mantığını ortaya çıkarmak için 
değil dili mantığa irca etmek için çalışır 
ve bunu yaparken de dili kullanmanın 
antotojik ön şartlarını ve sonuçlarını bi
rinci planda tutarak İslam dünyasında 
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unututan bir düşünce şeklini adını koy
madan sürdürür. 

Sadece araştırma yapmakla kalmayan 
Gatje, çeşitli eserlerinde kendisinin de 
dahil olduğu araştırma geleneğinin ilim
deki önemini vurgulamış ve bu konuda
ki görüşlerini zaman zaman tekrar göz
den geçirmiştir. Yayımianmış yazılarının 
bir kısmı Alman üniversitelerindeki şar
kiyatçılık üzerinedir. Gatje'nin eserleri, 
hem konuları hem de metotları açısın
dan tarihi- filolojik şarkiyatçı geleneği
nin bazı değişikliklerle birlikte günümüz
deki bir devamı olmaktan öteye geçe
memiştir. 

Eserleri. 1. Die Parva naturalia des 
Aristoteles in der Bearbeitung des 
Averroes (Tübingen 1956). 2. Die Epito
me der Parva naturalia des Averroes. 
1. Text (Wiesbaden 1961). 3. Die Frag
mente des cAdi Ibn ar-Riqc/ (Tübingen 
1961). 4. Studien zur Überlieferung der 
aristotelischen Psychologie im Islam 
(Heidelberg 1971). 5. Koran und Ko
ranexegese (Zürich - Stuttgart 1971 ; İng. 
tercümesi, The Qur'an and its Exegesis, 

Los Angeles 1976). 6. Das Kapitel über 
das Begehren aus dem mitileren Korn
mentar des A verroes zur Schrift über 
die Seele (Amsterdam- Oxford- New York 
1985). 

Gatje'nin başlıcaları yukarıda belirti
len kitaplarından başka ilmi dergilerde 
birçok makalesiyle ansiklopedi madde
leri yayımlanmıştır. Ayrıca müsvedde ha
linde çeşitli çalışmalar bırakmış olup 
bunlardan bazıları ölümünden sonra ba
sılmıştır (Daiber. s. 11 - 16). 
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Amiens'de doğdu. Hukuk tahsili gör
dükten sonra ·cezayir'e giderek orada 
Ren e Basset'nin talebesi oldu; Arap dili 
ve edebiyatı hakkında geniş bilgi edindi. 
Paris'e dönünce Ecole des langues orien
tales'e intisap etti. 189S'te Cezayir'de 
Tilimsan Okulu'nda müdür olarak görev 
aldı. 1898 yılında Paris' e döndü ve Ecole 
des langues orientales'de kütüphane 
müdürü. 1911 'de de aynı okulda Arapça 
hacası oldu. 1923 'te altmış bir yaşında 
iken doktorasını tamamladı ve Paris Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'ne öğretim 
üyesi tayin edildi. 1927'de Sorbonne'a 
bağlı Ecole des hautes etudes'deki İslam 
Araştırmaları Merkezi müdürlüğüne ge
tirildi. 1935 yılında Academie des inscrip
tions et belles lettres'e üye seçildi. Ce
zayir'de kaldığı süre içinde Mağrib ve En
dülüs tarihiyle ilgilendi ve bu bölgeler
deki Arap lehçeleri üzerinde çalıştı. 12 
Ağustos 19S7'de Paris'te öldü. 

Eserleri. 1. Les ceremonies du ma
riage chez les indigenes en Algerie 
(Paris 1901 ). Bu eserinde, Cezayir'deki 
düğün adet ve merasimleri hakkında 
diğer islam ülkeleriyle karşılaştırmalar 
yaparak bilgi verir. 2. Les insütuüons 
musulmanes (Paris 1921, 1931, 1946). 3. 
La Syrie iı l'epoque des Mamelouks 
d'apres les auteurs arabes (Paris 1923). 
Memlükler döneminde Suriye'deki dev
let teşkilatı hakkında bilgi vermektedir. 
4. Le pelerinage iı la Mekke (Paris 1923). 
5. Le monde musulman jusqu'aux cra
isades (Paris 1931 ). Başlangıçtan Haçlı 

seferlerine kadar gelen bir İslam tarihi
dir. 6. La grammaire de l'arabe classi
que (Paris 1937, R. Blachere ile birlikte). 
7. Mahomet (Paris 1939, ı 957). "L'evolu-
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