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GILMAN 
( .;,l..WI ) 

Cennet ebiinin hizmetiyle 
görevlendirilen gençler anlamında 

bir Kur'an terimi. 
_j 

Sözlükte "çocuk, bıyığı yeni teriemiş 
genç, hizmetçi" anlamındaki gulam ke
limesinin çağulu olan gılman, Kur'an li
teratüründe "cennet ehlinin emrine ve
rilen ve hiçbir zaman yaşianmayan genç
ler" manasma gelir. 

Kur'an'da sadece bir yerde geçen (et
Tür 52 / 24) gılman hakkında verilen bil
giler oldukça sınırlıdır. Yukarıdaki ayet
te gılman, "kabuğunda saklanmış inci
ler gibi taze ve berrak" şeklinde tasvir 
edilmekte ve müminlerin iman etmiş 

zürriyetleriyle birlikte cennette mutlu 
bir hayat sürerken gılmanın da etrafia
rında dolaşacağı bildirilmektedir. Gılman 
çeşitli hadislerde sözlük anlamında kul
lanılmıştır. Süyüti tarafından Hz. Pey
gamber'e nisbet edilen ve en alt merte
bede bulunan cennet ehline bile 10.000 
hizmetçinin verileceğini bildiren rivaye
tin doğruluğu tesbit edilememiştir. Bu
na benzerifadelerin ResQI-i Ekrem'e nis
bet edilmeyen bazı rivayetlerde yer al
dığı görülmektedir (Ta beri, XXV, 57; Sü
yüti, s. 568). Kur'an-ı Kerim'de iki ayet
te geçen vildanın da (el-Vakıa 56/ 17; el
İnsan 76 / 19) gılmanla aynı manada kul
lanıldığı anlaşılmaktadır. Velid (çocuk) 
kelimesinin çağulu olan vildan, her iki 
ayette de "ebedT" anlamındaki "muhal
led" sıfatıyla nitelendirilmiş olup bu sı

fat gençlerin fizyolojik değişikliğe uğra
yıp yaşianmaktan korunduğunu ifade 
etmektedir. 

Gılman hakkında müfessirlerce ileri 
sürülen görüşleri üç noktada toplamak 
mümkündür. 1. Gılman müminlerin ken
dilerinden önce ölen çocuklarıdır. Ergen
lik çağına gelmedikleri için mükellef ol
mayan, salih amel işlemedikleri için de 
cennet nimetlerine hak kazanamayan 
bu çocuklar mürnin olan ebeveynlerinin 
yanında onlara hizmet etmekle görev
lendirilecektir. 2. Kafirlerin ölen çocuk
ları olup mükellef bulunmadıklarından 
cehenneme atılmayacak, cennet ehlinin 
hizmetçileri statüsünde tutulacaktır. 3. 
Mürninler için cennette yaratılan hiz
metçilerdir ve çocukken ölenlerle ilgisi 
yoktur. Aslında hizmetçilik ayrı bir sta
tü olup çocuklar buna dahil değildir. Hz. 
Peygamber, küçük veya büyük yaşta 
ölenler dahil bütün cennet ehlinin otuz 
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yaş civarında olacağını bildirmiştir (Müs

ned, II , 295, 343; Tirmizi, "Cennet", 1 2). 
Halbuki gılman, bıyığı yeni terleyen ve 
on beş yaşını geçmeyen çocuklar veya 
gençlerdir. Nitekim başka ayetlerde de 
cennet ehlinin hizmetçilerinden "vildan" 
(çocuklar) olarak söz edilmiştir (ei-Vakıa 
56/ 17; el -İnsan 76/ 19). 

Gılman konusundaki üçüncü yorum 
daha isabetli görünmektedir. Nitekim 
Kur·a~-ı Kerim'de bu gençler, her türlü 
aşınma ve kirlenmeden korumak ama
cıyla kabuğunda saklanırken buradan 
çıkarılıp cennet ehlinin etrafına saçılmış 
ineilere benzetilmek suretiyle onların hü
riler gibi özel bir yaratılışa sahip olduk
larına işaret edilmiş, ayrıca gılman ve 
vildanın orada içki sunma görevinden 
söz edilerek onların hizmetçi statüsün
de bulundukları da bir bakıma ifade edil
miştir. Cennet ehlinin iman etmiş zürri
yetlerinin esasen cennete girmeyi ha
ketmiş kimseler olması (et-Tür 52/24) 
ve yaşlarının da otuz civarında bulunma
sı bu görüşü ayrıca desteklemektedir. 
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GINA 

(bk. MÜSiKİ). 

GIPTA 
(~1) 

Başkalarının sahip olduğu 
imkanları kıskanmadan aynı şeyleri 

elde etme arzusu anlamında 
ahlak terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "incelemek, araştırmak, yok
lamak" gibi manalara gelen gabt kökün
den türetilen gıbta kelimesi "nimete ka
vuşma arzusu, sevinç" demektir. Terim 
olarak ise "bir kimsenin, maddi veya ma
nevi imkan ve meziyetlere sahip olan 
başka birine imrenmesi, onun elindeki 

nimetierin yok olmasını isteme gibi kö
tü bir düşüneeye kapılmadan kendisi
nin de aynı şeylere kavuşmayı arzulama
sı " anlamında kullanılır. İslam ahlak li
teratüründe gıpta genellikle haset kav
ramıyla birlikte ele alınır ve aralarında
ki farka dikkat çekilir. Gazza!T'ye göre, 
herhangi bir nimete mazhar olan kimse 
karşısında insan ya kıskançlık sonucu 
huzursuz olur veya mutluluk duyar. Bun
ların ilkine haset, ikincisine gıpta yahut 
münafese denir. Ragıb el-İsfaMni, baş
kasının nail olduğu bir nimete bakarak 
kişinin aynı şeye kendisinin de sahip ol
masını temenni etmesine gıpta, sadece 
bu temenniyle yetinmeyerek aynı imka
nı veya daha fazlasını elde etmek için 
çaba göstermesine münafese, başkası
nın sahip olduğu nimetin onun elinden 
çıkmasını istemesine veya bu yolda ça
ba göstermesine de haset denildiğini 

belirtir (e?·:ferf'a ila mekarimi'ş-şerr'a, s. 
348). 

Kur'an-ı Kerim'de gıpta kelimesi geç
memekle birlikte bazı ayetlerde gıpta 
ile hasedin farkını gösteren ifadeler yer 
almıştır. Mesela ZebidT'nin kaydettiği 

bir yoruma göre (Tckü'l- 'aras, "gbt" md.), 
"Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı 

şeyi -başkalarında olup da sizde bulun
mayanı- hasretle arzu etmeyin ... Allah'
tan O'nun lutfunu isteyin" mealindeki 
ayetin (en-Nisa 4/ 32) ilk kısmında ha
set, ikinci kısmında gıpta kastedilmiş
tir. Mutaffifin süresinde (83 / 18-26) iyi
lerin ahiretteki güzel durumları tasvir 
edildikten sonra, " İşte yarışanlar bu yol
da yarışsın" denilerek münafesenin tav
siye edildiği görülür. Ayrıca hayırda ya
rışmaya dair ayetlerde de gıpta ve mü
nafese teşvik edilmiştir (mesela bk. el
Bakara 2/ 148; el-Mü'minün 23 / 61; Fa tır 
35 / 32). Böylece müslümanların, maddi 
ve manevi bakımdan kendilerinden da
ha iyi olanlara imrenerek onlar hakkın
da herhangi bir kötü duygu ve düşün
eeye kapılmadan, zararlı davranışlara 

kaikışmadan, olumlu ve verimli bir reka
bete girişmelerinin önemine işaret edil
miştir. Hz. Peygamber'in, "Ancak iki ki
şiye haset edilir, bunlardan biri Allah'ın 
kendisine mal verdiği ve bu malı hak 
yolunda tüketme iradesine sahip kıldığı 
kişi, diğeri de Allah'ın kendisine ilim ver
diği , hem bu ilimle amel eden hem de 
onu başkasına öğreten kişidir" (Masned, 
ll, 9, 36; Buhari, "'İlim", 15, "Zekat", 5) me
alindeki hadisinde geçen haset kelime
si gıpta anlamında kullanılmıştır. Muah
har kaynaklarda gıptanın "imrenme", 



münafesenin ise "hayırda yarış" şeklin

de açıklandığı görülür. 
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liJ HüsAMEDDİN E RDEM 

GIRBAL, Muhammed Şefik 

(bk. GURBAL, Muhammed Şefik). 

GIRNATA 
( 4Li):- ) 

Endülüs 'te en uzun süre 
İslam hakimiyetinde kalan 

ve Zirller'le Nasriler'e payitahtlık 
yapan şehir . 

_j 

ı 

_j 

Sierra Nevada dağının kuzeybatı etek
lerinde, Genil (Şenil) ırmağının sağ ve 
bu ırmağa şehrin içinde kavuşan Darro 
çayının her iki yakası boyunca uzanmak
ta olup deniz seviyesinden 689 m. yük
seklikte kurulmuştur. Günümüzde Ora
nada olan şehrin ismi müslümanlar ta
rafından Gırnata, Garnata ve bazan da 
Agarnata biçiminde telaffuz edilmiş ve 
yazılı kaynaklara da bu şekilde geçmiş
tir. Kelimenin menşei üzerine ileri sü
rülen görüşler birbirinden farklıdır. Böl
gede çokça yetişen granadodan (nar) gel
diği veya bölgeye İslam fethi sonrasın
da yerleşen Serberi Kernata kabilesiyle 
ilgili olduğu iddia edilmiştir. Diğer bir 
görüşe göre ise Gırnata, ı. yüzyılda veya 
daha önce İspanya'ya göç eden yahudi
ler tarafından kurulmuş ve buraya "göç
menler yurdu" anlamında Gar-anat is
mi verilmiştir. 

Tarih. Gırnata'nın üzerinde bulundu
ğu toprakların tesbit edilebilen ilk sa
kinleri, Turdulos adıyla bilinen nisbeten 
medenileşmiş bir İber kabilesidir. Ro
malılar döneminde şehir, merkezi llibe
ris olan Municipium Florentinum lliberi
tanum adlı idari bölgenin içinde yer alı
yordu. Kısaca lliberis, llliberis veya llli
berris olarak bilinen bu bölgeye Hıristi
yanlık 11-111. yüzyıllarda girdi ve ilk döne
min en önemli konsillerinden biri 305'
te burada toplandı. Bu şekilde bölge ida
ri ve askeri bakımlardan olduğu kadar 
dini açıdan da önem kazanmış ve bu ko-

numunu Vizigotlar döneminde de kıs

men korumuştur. 

92 (711 ) ilkbaharında İspanya 'ya gi
ren müslümanlar. aynı yılın temmuzun
da kazandıkları ve Vizigot ordusunu bü
yük çapta imha ettikleri Lekke (Vad1i lek
ke) zaferinden sonra bir yıl içinde kuzey
de Toledo'ya (Tuleytula) ulaşırlarken gü
neyde de Cordoba (Kurtuba) ve Ecija ile 

- (isticce) birlikte lliberis vilayetini ele ge
çirdiler ; dolayısıyla Gırnata da 712 yılı 

ortalarında fethedildi. Kaynaklardan, Gır
nata ' nın bu sıralarda küçük bir yerleşim 
merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
karşılık vilayete adını veren lliberis (İ sp . 

Elvira) şehri daha büyük ve nisbeten da
ha marnur bir durumdaydı. Müslüman 
fatihler, adını İlblre şeklinde telaffuz et
meye başladıkları lliberis'in idari yapısı
nı aynen muhafaza ettiler ve bu vilayet 
Endülüs'ün genel teşkilatı içinde Küre
tü İl bire olarak yerini aldı. Şehrin merke
zi ilk yıllarda yine İlblre (Medinetü il bire 
veya Hadıratü ilbire) idiyse de çok geç
meden idareciler buranın hemen yakının
da inşa edilen Kastilya'ya taşındılar. 

Müslümanlar Gırnata'yı fethedince ya
hudi · nüfusun bulunduğu başka bölge
lerde yaptıkları gibi civardaki yahudileri 
toplayarak buraya yerleştirdiler ve şeh

rin güvenliğini az sayıdaki müslüman 
muhafızla birlikte onlara bıraktılar. An
cak 713'te hıristiyan halk özellikle ya
hudileri hedef alarak ayaklandı ve isyan, 
aynı yıl içinde Müsa b. Nusayr'ın oğlu 
Abdüla'la ' nın kumanda ettiği bir askeri 
birliğin bölgeye gelmesiyle bastırıldı. Bu 
tarihten IX. yüzyılın son çeyreğine ka
dar Gırnata'da meydana gelen olaylar 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak 123'
te (741), Kuzey Afrika'dan Endülüs'e ge
çen yaklaşık 1 0.000 kişilik Şamlı asker
lerden (ŞamiyyGn) çoğunun 12S'ten (743) 

· itibaren İl bire vilayetine yerleştirildiği bi
linmektedir. Tarihçi İbn Hayyan' ın ver
diği bilgilerden, İlbire 'ye gönderilen bu 
askerlerin bir kısmının Gırnata'ya pek 
uzak olmayan Seracele'de (Berja) iskan 
edildiği anlaşılmaktadır. Başlangıçta ço
ğunluğu , Gırnata yöresinde oturan Arap
lar'la İslamiyet' i kabul eden İspanyollar'
dan (müvelledGn) ve hıristiyan zimmiier
den (müsta'ribGn) oluşan yerli halk ara
sında IV. (X.) yüzyıla kadar tam bir kay
naşma gerçekleşmedi. Bunda, Ernevi
ler'in mevali karşısında takip ettikleri 
Araplar' ı üstün tutma anlayışının Şam'

dan gelen askerler tarafından Endülüs'e 
de taşınması büyük rol oynuyordu. Bu 
anlayış, 276 (889) yılında yerli halkın böl-

GIRNATA 

gedeki Araplar'a karşı silahlı mücadele
ye ka lkışmasına yol açtı. Yahya b. Süka
le'nin liderliğinde t oplanan Araplar, Be
racele'de müvelledün ve müsta'ribünun 
teşkil ettiği karşı cepheye üst üste dar
beler indirdiler ve onlara ait birçok ka
leyi ele geçirdiler ki bunlardan biri de 
Gırnata idi. Yerli halk buna rağmen mü
cadeleyi bırakmadı ve o sıralarda Güney 
Endülüs'te devlete karşı büyük bir ayak
lanma başlatmış ve fiilen bağımsızlığını 
ilan etmiş olan müvelledün lideri Ömer 
b. Hafsün'un da desteğini alarak Gırna

ta'da üslenen Araplar'a yeniden saldır

dılar. Ancak Yahya b. Sükale'nin öldürül
mesi üzerine Sewar b. Hamdün'un li
derliği altında toplanan Araplar, Gırna
ta'da verdikleri büyük bir mücadele ile 
karşı tarafı tekrar ağır yenilgiye uğrat
tılar. Kaynaklarda "Vak'atü medlne" adıy
la anılan bu başarı, Araplar'ın Gırnata'

ya iyice yerleşmelerini sağlaması yanın 

da burayı merkez olarak kullanmak su
retiyle civardaki şehir ve kaleleri ele ge
çirme temayüllerini de arttırdı. Nitekim 
bu olayın hemen ardından İlbire vilaye
ti sınırları içindeki diğer Arap cemaatle
ri G ırnata 'da toplanarak merkezi Erne
vi idaresine itaat içinde bulunan zen
gin ticaret şehri Pechina 'ya (Beccane) 
bir sefer düzenledilerse de olumlu bir 
sonuç alamadan geri dönmek zorunda 
kaldılar. 

897 yılından sonra Gırnata 'yı merkez 
edinen Arap ittifakı, Yahya b. Sükale ve 
Sewar b. Hamdün gibi güçlü liderler
den mahrum kalınca çözüldü; bu defa 
da diğer liderler kendi aralarında müca
deleye başladılar. Kurtuba Emiri Abdul
lah, devletin lehine olduğunu düşünerek 
Gırnata'daki bu gelişmelere müdahale 
etmedi. Bu ihtilaf lll. Abdurrahman' ın iş 

başına gelişine (300/ 912) kadar sürdü. 
Bu güçlü hükümdar tahta çıktığ ı yıl , o 
zamana kadar sık sık merkezi otoriteye 
baş kaldıran Gırnata 'yı devletin kesin 
hakimiyeti altına aldı. 

V. (Xl.) yüzyılın başından itibaren Gır
nata, Serberi asıllı ZirDer'in buraya yer
leştirilmesiyle ilk defa Endülüs'ün Kur
tuba, İşbiiiye (Sevilla), Tuleytula ve Sara
kusta gibi büyük şehirlerine denk bir 
şekilde öne çıktı. Gırnata ZirTieri, mer
kezi Mağrib'de yaşayan Sanhace Berbe
riieri'nin büyük ZirT koluna mensuptular 
ve aile içinde çıkan iktidar mücadelesi 
yüzünden Zavr b. Zirl'nin liderliğinde ka
labalık bir cemaat halinde Endülüs'e gir
mişlerdi. Daha sonra Berberiler' i düş
man ilan eden Endülüs Emevi Halifesi 
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