
GALLAND, Antoine 

kaynak, Suriye'den kendisine yollanan 
dört ciltlik eski bir yazma olmakla be
raber (üç cildi Bibliotheque Nationale, Do
ğu Yazmaları, nr. 3609-36 ı I) O alland da 
ağızdan veya başka kaynaklardan der
Iediği masalları bu esere ilave etmiştir. 
Bu hacimli kitap büyük ilgi görmüş, çe
şitli Avrupa dillerine çevrilerek defalar
ca basılmış ve Michel Gall adlı bir yaza
ra göre Kitab - ı Mukaddes'ten sonra en 
çok okunan kitap olmuştur. O zamana 
kadar korku ve antipatiyle bakılan müs
lüman Doğu . ilk defa bu eser sayesinde 
zenginlikleri ve sevimli yönleriyle Batı'

ya açılmıştır. 2. Les cantes et fables de 
Bidpai et de Lokman (Paris 1 724). 3. Les 
paroles remarquables, les bons mots et 
les maximes des orientaux (Paris 1694). 

Doğulular'ın nükte ve veeizleriyle ilgili 
Arapça, Farsça ve Türkçe eserlerden al
dığı notlarla zenginleştirilmiş olan bu 
eser de yine edebiyat açısından önemli
dir. 4. Journal d'Antoine Galland pen
dant son sejour rambassade de Fran
ce d Constantinople (Paris 1880). Gal
Iand'ın Türkler hakkındaki eserlerinin en 
meşhuru. Charles Schefer'in ilmi açıkla 

malarla birlikte yayımladığı seyahat not
larından oluşmaktadır. Metin olarak pek 
başarılı sayılrnamakla beraber önemli bil
giler ihtiva eden eser Nahit Sırrı Örik ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir (bk. bibl.). 
S. Relation de la mort du sultan Os
man et du couronnoment sultan Mus
tapha (Cologne 1678). 1676'da Türkçe'
den çevirdiği bir eserdir. 6. De J'origine 
et des progres du Cate (Caen 1699) 

Galland, ayrıca tarih ve gramer üzeri
ne notlar ihtiva eden bir de Kur'an ter
cümesi hazırlamış, fakat bu eseri basıl
mamıştır. Basılmayan diğer eserleri ara
sında ise İstanbul şehrinin tanıtımı. se
yahatlerinin ayrıntılı hikayesi, Türk-Arap 
yazarlarının bir listesi, Osmanlı Devleti 'nin 
genel bir tarihi bulunmaktadır; ayrıca 
Naima ' nın Tarih'ini de Fransızca'ya çevir
miştir. Bunlardan başka bir nümismat 
olarak da tanınan Galland'ın yine basıl

mamış eserleri arasında bir meskQkat 
lugatı ile tarihi madalyalara dair birçok 
araştırması vardır. Osmanlı ülkesinden 
yıllarca tarihi eser. özellikle sikke. madal
ya ve yazma kitap toplayarak bunlarla 
Fransa'daki müzeleri ve kütüphaneleri 
zenginleştiren Galland 'ın götürdüğü ki
taplar arasında. bugün Bibliotheque Na
tionale'de muhafaza edilen nefis minya
türlerle süslü ve Uygur alfabesiyle yazıl

mış bir mi'racname de bulunmaktadır. 
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liJ T uRGUT AKPINAR 

GALLE 
( .Wl ) 

Taşınır ve taşınmaz malların, 
özellikle vakıf mallarının geliri 

anlamında hukuk terimi. 

Gall kökünden türeyen bir isim olan 
galle (çoğulu gallat, gılal) sözlükte "gelir. 
kira. topraktan sağlanan mahsül" an
lamlarına gelir. Bir hukuk terimi olarak 
ev. han. dükkan gibi gayri menkullerin 
kirasını. bağ. bahçe ve tarlaların ürünü
nü ve paranın getirisini ifade eder. Bu 
bakımdan "nema" ve "ziyade" ile ortak 
bir anlama sahiptir. Alışveriş, şüf'a, re
hin ve vasiyet gibi hukuki işlemlerde ak
de konu olan malda meydana gelen faz
lalığın kime ait olacağı konusu hukukçu
lar arasında tartışılmıştır (b k. ZEVAiD ). 
Ancak galle terimi daha çok vakıf mal
larından sağlanan gelir hakkında kulla
nılmaktadır. Buna göre bir vakfa gelir 
sağlamak üzere tahsis edilen taşınır ta
şınmaz her türlü malın tabii ve hukuki 
semerelerine galle denir. 

Vakıf malları ya bizzat kendisinden 
faydalanılan (müessesat-ı hayriyye) veya 
gelirinden istifade edilenler (müstegallat-ı 
vakfiyye) olmak üzere ikiye ayrılır. Cami, 
okul, hastahane birinci gruba; han. dük
kan, çiftlik gibi mallar da ikinci gruba 
girer. Birinci grupta yer alan mallar kul
lanılmak için tahsis edilmişken ikinci 

grupta yer alanlar gelir getirmek üzere 
tahsis edilir ve bu tür mallardan elde 
edilen gelir vakfın amaçları doğrultusun
da harcanır. Fıkıh kitaplarında bu har
camanın şekilleri ve tabi olduğu esaslar 
anlatılmıştır. Burada esas belirleyici un
sur vakfı kuran kimsenin ortaya koydu
ğu iradedir. Vakfeden kimse (vakıf) se
nette vakıftan faydalanacak kimseleri, 
harcama kalemlerini genellikle ayrıntılı 
olarak belirler. Bu durumda vakfın ta
mir masraflarından artan geliri vakıfın 
belirlediği kimselere ve yerlere harcanır. 
Bunların başında "vazife" denilen maaş

lar ve istihkak payları gelmektedir. 

Vakfın gelirlerinden verilen vazife ve 
tahsisat ikiye ayrılır. Birincisi, ifa edilen 
bir hizmet veya görev karşılığında veri
len maaş veya tahsisartır ki bunlar hu
kuki mahiyetleri itibariyle birer ücrettir. 
Müderrislik, imamlık vb. bir görev kar
şılığında verilenler bu gruba girer. Her
hangi bir görev söz konusu olmaksızın 
verilenler ise ikinci grubu oluşturur. Aile 
vakıflarında vakfı kuran kimsenin yakın
larına verilen atıyye ve ihsanlarla hayri 
vakıflarda fakiriere verilen sadakalar 
bu grupta yer alır. Atıyye ve ihsanlar. 
fakir olsun zengin olsun belirli konum
da bulunan herkese verildiği halde sa
dakalar mahiyeti gereği sadece fakirle
re dağıtılır. Vakıf şartnarnede ayrı bir 
esas belirlememişse vakıf gelirlerinden 
faydalanmada eşitlik esastır. Ancak fark
lı oranlarda faydalanma öngörmüşse ve
ya faydalanma için belirli bir sıralama 
yapmışsa onun iradesine uyulur. Uzun 
süreli bir hayatiyete sahip olan vakıflar
da vakıftan faydalanma esasları önemli 
yer tutmakta ve günümüzde de galle
ye istihkak davaları hala vakıflarla ilgili 
uyuşmazlıkların önemli bir kısmını teş
kil etmektedir. 

Vakıf gelirlerinin hem tahsilinde hem 
de vakfiyedeki esaslar dahilinde harcan
masında mütevelliye önemli görevler 
düşmektedir. Vakfın mümkün olduğun
ca kurulduğu şekliyle devam etmesi için 
gelirlerinin harcanmasına yönelik ola
rak mütevellilerin uyacağı bazı kısıtlayı
cı esaslar getirilmiştir. Buna göre mü
tevelli vakıf gelirinden verilen maaş ve 
tahsisatları iktisadi şartların değişmesi
ne paralel olarak ancak vakıf tarafın
dan bu yönde bir yetki verilmişse arttı
rabilir; aksi halde bu arttırımancak ha
kim tarafından yapılabilir. Bu yetki son 
dönemlerde mazbut vakıflarda Evkaf 



Nezareti 'ne verilmiş , ayrıca nezaretin bu 
yöndeki kararının padişah tarafından 

tasdik edilmesi de aranmıştır. Mülhak 
vakıflar için şer'iyye mahkemeleri yetki
li olmaya devam etmiştir. Vakfın gelir
leri giderlerini karşılamadığı veya müs
tegallat-ı vakfiyye türünde olan mallar 
gelir sağlamaz hale geldiği takdirde sü
resiz olarak kurulan vakfı mümkün ol
duğunca yaşatmak için bir dizi tedbir 
alınır . Vakıf giderleri azaltılır, zaruret ol
madıkça yeni maaş ve tahsisat ihdasına 
gidilmez. Harap olması sebebiyle gelir 
getirmeyen mallar ya satılır ve yerine 
gelir getiren mallar alınır (bk İSTİBDAL) , 

yahut tasarruf şekline yönelik bazı de
ğişiklikler yapılarak bu tür vakıf malla
rın yeniden inşası veya tamiri yoluna gi
dilir (bk iCARETEYN ; MUKATAA) 
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GAMAMİYYE 
( -;.wı ı ) 

Hz. Ali'nin ölmediğini ileri süren 
ve onun bulut (gamam) içinde 

yaşadığına inanan 
aşırı Şiiler'in bir kolu 

(bk. GALiYYE). 

GAMBİA 

Batı Afrika 'da 
İslam Konferansı Teşkilatı'na 

üye bir ülke. 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFY A 

II . TARİH ve İSLAMiYET 

_j 

ı 

_j 

Atlas Okyanusu'na geniş bir haliçte 
dökülen Gambia nehrinin aşağı çığırın
da vadi boyunca dar ve uzun bir şerit 
halinde uzanır; kısa kıyı kesimi dışında 

Resmi adı Repubı i c of the Gambia 
(Gamb ia Cumhuriyet i) 

Başşehri Baniul 
Yüzölçümü 10.689 km 2 

Nüfusu 1.033.000 (1993 tahmini) 
Resmi dini Yok 

Resmi di li ingilizce 
Para birim i D (Dal asi) 

1 D ~ 1 00 Bu tut 

her taraftan Senegal topraklarıyla çev
rilmiştir . İngiltere'nin sömürgesi iken 
18 Şubat 1965 tarihinde bağımsızlığını 
kazanan ve bugün Afrika ' nın en küçük 
bağımsız ülkesi olan Gambia'nın yüzölçü
mü 10.689 km 2 , nüfusu yaklaşık 1 mil
yon ( ı 993 'te 1033 000), başşehri Ban
jul'dur. 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFY A 

Afrika kıtasının en fakir ( 1990' da k i şi 

başına düşen miliT gelir 260 dolar) ülkele
rinden biri olan Gambia'da topografya
nın hakim unsurunu, üçüncü zaman kum 
taşlarından meydana gelen bir plato ile 
bu plato içine gömülmüş Gambia nehri
nin vadisi oluşturur. Bütün Afrika ' nın , 

Atiantik kıyısındaki açık deniz gemileri
nin sakulabildiği ulaşıma en uygun akar
suyu olan Gambia nehri , genişliği S- 20 
km. arasında değişen derin bir haliçte 
okyanusa açılır ve yüzyıllardan beri Batı 
Afrika ' nın iç kısımlarına sokulmak için 
çok elverişli bir yol meydana getirir. 2-
3000 tonluk gemilerin kıyıdan 240 km. 
kadar içerideki Kuntaur 'a, daha küçük 
gemilerin ise 280 km. içerideki George 
Town'a kadar girebitmesine imkan ve
ren bu özelliği ve kenarlarındaki verimli 
toprakları ile Gambia vadisi. ülkenin bu
günkü ekonomisinde ve ulaşım siste
minde olduğu gibi tarihinde de birçok 
etnik grubu cezbeden bir yerleşme ala
nı olarak büyük rol oynamıştır. 

Ülkede. haziran- eylül ayları arasında 
devam eden sıcak yağmur mevsimiyle 

GAMBiA 

28" C arasında seyrettiği toprakların kı
yıya yakın yerleri serin. iç kesimleri da
ha sıcaktır. Bu iklim şartları sebebiyle 
plato yüzeyinde savan tipi bitki örtüsü. 
vadinin aşağı kesimlerinde nehri takip 
eden dar ormanlar ve kıyıda mangrov 
toplulukları görülür. Ormanlar çeşitli yır
tıcı hayvan ve kuş türlerinin barınması
na imkan verirken nehr in kıyılarında da 
timsah. su aygın gibi hayvanlar yaşa r. 

Yerleşim ve tarım için elveri ş li olmayan 
nehrin aşağı kısmındaki bataklıklar siv
risinek ve çeçe sineğinin üremesi için 
uygun bir ortam oluşturur. 

Gambia vadisi, tarıma elverişli top
rakları ve başlıca ulaşım yolu olma özel
liğiyle daima komşu ülkelerde yaşayan 
insanları kendine çekmiş ve bu sebeple 
de çok çeşitli etnik gruplar tarafından 
iskan edilmiştir. Karışık bir etnik yapı 
gösteren nüfusun en büyük kısmını , top
lam nüfusun % 42'sini temsil eden Man
dingolar oluşturur. Mandinka, Bambara 
ve Diyula olarak üç gruba ayrılan Man
dingolar Gambia nehrinin yukarı bölge
lerinde otururlar ; onları sayıca FülanT
Ier (Fulbe, Peul ) takip eder. Orta bölge
deki Voloflar ile aşağı kısımdaki Diyula
lar ve Sarakoleler de önemli bi r orana 
sahiptirler. Eski sömürgecilerin kölele
rinin torunları olan, Hıristiyanlığı ve Ba
tı geleneklerini benimsemiş Akular ' ın 

oranı ancak % 1 civarında ise de bunla
rın yönetimdeki etkileri büyüktür. Şehir
leşme oranı düşük olup nüfusun % 8S'i 
kırsal alanlarda yaşamaktadır. En kala
balık şehir olan Banjul'un ( 1974 'e kadar 
ad ı Bathurst) nüfusu 44.SOO'dür ( ı 983) 
İktisaden faal nüfusun çoğunluğu t a
rım, ormancılık alanlarında çalışır ve av
cılık yapar. Nüfusun % 9S'i müslüman, 
geri kalanı animist ve çok küçük bir kıs
m ı ise hı ri stiyandır. Eski bir İngi liz sö
mürgesi ve bugün de İngiliz Milletler 
Topluluğu üyesi olan Gambia 'nın resmi 
dili İngilizce ise de ülkede halk yoğun-

Gambia 

kasım- nisan arasındaki serin ve kurak 140 r.:=~~=='fı 6=0 =======;c==~ı84o 
mevsimin belirlediği tropikal bir iklim § 
hüküm sürer; yağışlar. çoğunluğu yaz ~ 
aylarında olmak ve batıdan doğuya dağ- ~ ~"'-~ o:::±:;~:<ı' 
ru azalmak üzere 11 00- 1300 mm. ka- ~ 

dardır. Aylık ortalama sıcaklıkların 25- ı 3o t:""'=i:===s=ı=z::'-::=:===-z=.===±=:j 
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