
XIX ve XX. yüzyıllarda müslüman nüfu
sun bölgeye doğru göç hareketi hızlan
dı. Zabarima, Hevsa ve Yoruba kabilele
rinden gelenler yeni göçlerde çoğunlu
ğu oluşturdular. Bugün modern Gana'da 
müslümanlar hemen her bölgede bulun
makta ve aynı oranda yayılmaktadırlar. 
islamiyet'in güneyde güçlenmesi, 1880'1i 
yıllarda Fante kabilesine mensup islam 
davetçileri Ebü Bekir. Bünyamin Sam 
ve Medhl Apah'ın gayretleri sonucunda 
gerçekleşmiştir. 

Gana'da müslüman nüfusun gerçek 
anlamda bir sayımı yapılmış değildir : 

ancak oranının toplam nüfusa göre % 
20 civarında olduğu sanılmaktadır. Bu 
durumda bugünkü müslüman sayısının 
3 milyonu geçtiği söylenebilir. islamiyet 
daha çok Tem (% 19,6). Mole-Dagbani 
(% 22). Gurma (% 21) ve Grussi (% 14.2) 
grupları arasında yaygındır. Bawki, Yen
di, Tamale, Sallaga, Wa ve Kete Kraçi 
gibi merkezlerde müslümanlar çoğun
luktadır. Müslümanlar genellikle çiftçi 
lik, hayvancılık ve kısmen ticaretle uğra
şırlar: daha çok orta sınıfı teşkil etme
lerine rağmen aralarında Accra'da tica
retle meşgul olan büyük zenginlere de 
rastlanmaktadır. Genellikle Maliki mez
hebine mensup olan müslümanlar tari
kat hayatına meyillidirler. En çok men
subu bulunan tarikatlar Kadiriyye ve Ti
caniyye'dir. Kadirlliğin ülkedeki geçmişi 
XVI. yüzyılın ortalarına kadar gider; XIX. 
yüzyılda daha çok Hevsa kabilesinin gay
retleriyle yayılıp güçlenmiştir. Aynı şe

kilde muhtemelen el-Hac ömer'in kur
duğu Örneri kolundan gelen Ticaniler de 
yine XIX. yüzyılın ikinci yarısında önemli 
bir artış göstermişlerdir. 1921 yılından 
beri ingiliz güctümünde gelişen Kadıya
nflik (Ahmediyye) mezhebi de davetçileri 
vasıtasıyla güneyde, özellikle Saltpond 
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bölgesinde hızlı bir çalışma içinde bulun
maktadır. Ahmed! davetçileri. ülkede is
lamiyet'in yayılmasına karşı olanların ar
zuları paralelinde müslümanlara, tari
katın kurucusu Mirza Gulam Ahmed'in 
ingiltere'ye bağlılığı ve cihad emrinin il
gasını esas alan sapık fikirlerini aşıla

maktadırlar. 

Müslümanlar bugün hacca gitme hu
susunda hür iradelerine bağlıdırlar ve 
hacı olanların sayısı yılda ortalama 2500 
civarındadır. Müslümanların şahıs huku
ku (medeni hukuk) islami sisteme bağlı
dır . Ülkede çok sayıda cami ve dini öğ
retim veren okul faal durumdadır. 1982'
de toplam cami sayısının 250 'yi aştığı 

tesbit edilmiştir ; bugün ise bu rakamın 
çok daha yüksek olduğu sanılmaktadır. 

Gana 'daki ilk islamı teşekkül , 1932 
yılında kültür ve eğitim alanlarında faa
liyet göstermek amacıyla kurulan The 
Muslim Association of Ghana' dır. Bu ku
ruluş 1939'da Accra belediye seçimlerin
de müslüman adayları destekleyerek si
yasi nitelik kazandı ve ismi de The Mus
lim Association Party olarak değiştirildi. 
19S4'ten itibaren Altın Sahili ve Aşanti 
müslümanları tarafından da desteklen
meye başlandı : 1956 yılında iktidardaki 
Convendiun Peoples Party'ye karşı mu
halefeti oluşturan partiler arasında yer 
aldı. 1957' de ise kendini feshederek bu
gün ülke çapında birçok şubesi bulunan 
Ghana Muslim Representative Council'in 
kurulmasına ön ayak oldu. Halen faali
yet gösteren bu konsey islamı öğretimi 
yönlendirmekte ve yeni okullar açmak
tadır. Ayrıca Gana'da isl amı faaliyetleri 
yürüten şu kuruluşlar bulunmaktadır : 

African Institute for the Development 
of lslamic Values and ldentity, Ghana 
High Council of lslamic Affairs. Ghana 
lslamic Preachers Association Ghana ls
lamic Students Association, Ghana Mus
lim Youth Research, lslamic Research 
and Reformation Center. Naif b. Abdüla
ziz ai-Saud lslamic Center. ilmi çalışma
ların yürütüldüğü yerler ise şunlardır: 

Arabic lslamic Culturel School. Fevziye 
lslamic School, The Holy Quranic School. 
Madrasatul - lrshad Al- Arabia. Madrasa
tul-lrshad Al-Islami, Madrasatul- Ulum 
Al- Dinyah Al-lslamiyah, Rahmaniya ls
lamic School. 

Gana'da islamı eğitimin gelişmesi ve 
yayınların artması halkın inanç bakımın
dan bilinçlenmesine büyük ölçüde tesir 
etmiştir. XVIII. yüzyıl ortalarında kale
me alınan ve yazarı bilinmeyen Kitdb 
Gonca, halkın çok sevdiği önemli bir ta-

rihi ve islamı eserdir. Gana'nın ünlü ali
mi el-Hac ömer b. Ebü Bekir'in (ö 1934) 
eserleri de aynı şekilde halk arasında 
tutulmaktadır. Sayıları 100 kadar olan 
bu eserler halk tipi mev'izalar türünden 
küçük hacimli kitaplar olup hı ristiyanla
rın ülkeye gelişi, Salaga iç savaşı, yalan
cı mehdinin iddiaları gibi konuları işle

mektedir. Bugün Gana'nın her yanında 
el-Hac Ömer'in öğrencileri tarafından 
yetiştirilmiş kişilere rastlamak mümkün
dür: bunlar ayrıca komşu ülkelerde de 
yaygın durumda bulunurlar. Gana Üni
versitesi 'ne bağlı The Institute of Afri
can Studies Ghana Arapça geniş bir di
ni eser külliyatına sahiptir: yayımiadı

ğı bu eserler arasında Hevsa Dagbane. 
Mamprule ve Guan dillerinde olanlar da 
bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

T. Hodgkin. "The I slamic Literary Tradition 
in Ghana" , Islam in Tropica l A{rica (ed. I. M. 
Lewis). London 1966, s. 442·460; K. B. Dickson, 
A Histarical Geography of Ghana, Cambridge 
1969, s. 62· 165, 280 ; Mahmud Sawaf. Rı hletf 

ile 'd -diyari'l· islam iyye, el·i{ri~ıyye ' l · Müslime, 
Beyrut 1390 / 1975, s. 139 ·155 ; B. A. R. Brai
mah, lslamic Education in Ghana, Religion in 
a Pluralistic Society, Essays Presented to C. 
G. Baeta, Leiden 1976, s. 201 ·206; Donald 
Rothchild, "Ghana: Ethnicity and Conflict 
Avoidance", World M inorities, Surrey 1977, 1, 
74 · 79; J. S. Trimingham, A History of Islam in 
WestA{rica, Oxford 1985, s. 21· 22, 26-31 ,47-
60 ; M. Ali Kettani, Muslim Minorities in the 
World Taday, New York 1986, s. 178 -179; Sey
yid Abdülmecfd Bekr, el-Ekalliyatü' l- müs lime 
{ i i{rikıyye, Mekke 1405, s. 313-322; Atiyye Sa
fer. "el-İslam fi Gana", ME, sy. 30 (19581. s. 
67·71 ; ı. Wilks, "Gh ana", E/2 (İ ng.). ll , 1003-
1004. 

L 

liJ MusTAFA L. BiLGE 

GANE 
( <.;\i:. ) 

Ortaçağ'da 
Batı Afrika Sudanı'nda kurulan 

bir İslam devleti. 
_j 

Sahra ile Nijer ve Senegal nehirleri ara
sında , bugünkü Moritanya islam Cum
huriyeti toprakları içinde Uyünülatrüs 
denilen idari bölgede ve Mali Cumhuri
yeti topraklarının batısında yer almak
taydı. Siyasi başarıları ve gerçekleştirdi
ği medeniyet dolayısıyla Ortaçağ Afrika
sı'nın en önemli devletlerinden biri sayı
lır. Başşehri , devlete de adını veren ve 
harabeleri bugün Moritanya ' nın güney
doğusunda bulunan Gane idi. Kuruluşu 
hakkında bilgi bulunmamakla birlikte 
mevcut veriler değerlendirilerek Gane'
nin milattan sonra ilkçağlar 'dan itiba-



ren siyasi bir varlık olarak ortaya çıktığı 
söylenebilir . 

VIII. yüzyılın sonlarından itibaren İslam 
ülkeleriyle Gane arasında bulunan kök
lü bağlar dotcıyısıyla HarizmT, İbn Abdül
hakem ve Ya'kubT gibi alimler burası 
hakkında bilgi toplamaya yönelmişler
dir: ancak genelde doğru olmakla bir
likte verdikleri bilgiler son derece muh
tasardır. Bir rivayete göre Gane'de ida
re VIII. yüzyılda beyazlardan Soninke so
yuna mensup Sudanlı bir aileye geçmiş 
ve 469 (1076-77) yılına kadar devam et
miştir . Bu yeni idareciler Susu, Galem 
ve Diyara gibi komşu ülkelerin toprak
larını ele geçjrerek buraları kendilerine 
bağladılar: ancak kuzeyde gittikçe geniş

leyen Gane ile Sanhace Serberileri ara
sında mücadele devam etti. Eserinde 
Sanhace Emirliği 'nden bahseden Mes'ü
dT özellikle başşehirleri Evdeguşt hak
kında bilgi vermiştir. X. yüzyılda Sanha
ce Emirliği, Batı Sudan'daki küçük dev
letlerin çoğunu idaresi altına almış bu
lunuyordu. Aynı yüzyılın sonlarında bu 
durum tamamıyla değişti ve güçlenen 
Gane Devleti Sanhace Emirliği'ne galip 
gelerek bütün topraklarını ele geçirdi. 
Böylece el-İstibşdr ii cacd,ibi'l-emşdr 
adlı eserde verilen bilgiye göre Giine ül
kesi "yayan iki aylık" bir genişliğe ulaş
tı: bu dönemden başlayarak Batı Su
dan'daki çeşitli bölge ve halkları şemsi
yesi altında toplayan en kuwetli ve en 
mükemmel tf?şkilata sahip devlet hali
ne geldi. İbn Havkal (ö 366 / 977) ve özel
likle eseri Gane ile ilgili en önemli kay
nak sayılan Ebü Ubeyd el-BekrT'nin (ö. 
48711 094) ya:zdıkları da bu durumu yan
sıtmaktadır. 

Gane Devleti, Kuzey Afrika ile Sen ega!' 
deki altın mqdenleri ve ekvator hattın
daki ormanlık bölgeler arasında gidip ge
len ticaret kervanlarına yardımcı olup 
onları koruyor ve bu sayede önemli mik
tarda kazanç sağlıyordu. Bu kazanç halk
tan toplanan vergitere ve diğer devlet 
gelirlerine eklendiğinde ortaya büyük bir 
iktisadi güç çıkıyordu. Devletin siyasi gü
cünün devamlılığını sağlayan bu iktisadi 
güce bağlı olarak askeri ve idari teşki 

lat da mükerpmel denilebilecek bir du
ruma gelmişti. BekrT, Gane ordusunun 
200.000 askere sahip olduğunu yazmak
tadır ki verdiği rakam her ne kadar abar
tılmış olsa da Gane'nin askeri gücü ve 
Batı Sudan bölgesi üzerinde sağladığı 
haltirniyetle Xl. yüzyılda Murabıtlar' a kar
şı gösterilen uzun direnişi izah bakımın

dan bir fikir vermektedir. 

Gane idari teşkilatı bölgelere göre de
ğişen çeşitli düzenlemelerden oluşuyor

du. Taşradaki müstakil emirler merkezi 
idareye bağlı olarak kendi hakimiyetle
rini sürdürüyor, savaş durumunda ise 
hükümdarın emrine girerek asker ve mü
himmat veriyorlardı. Merkeze doğrudan 
bağlı bölgelerin ve büyük şehirlerin ida
releri ise hanedandan biri veya sultanın 
vekili olan naibler tarafından yürütülü
yordu. Bu yöneticilerin görevleri arasın
da yargıyı düzenlemek, vergi toplamak 
ve güvenliği sağlamak başta geliyordu. 
Gane'deki sarayında oturan sultan ço
ğu müslüman olan vezirleriyle ve diğer 
görevlilerle devletin önemli işlerini gö
rüşürdü. Adalet sultanın hakimiyetinin 
ve gücünün en önemli göstergesi sayı
lırdı. Başşehirde hemen her gün halk ve 
kabileler arasındaki meselelerin halliyle 
meşgul olan sultan adaleti yerine geti
rirken mahalli örflere itibar ederdi. Müs
lümanlar ise İstarn hukukuna tabi idiler. 
Ülkenin diğer yerlerinde sultanın tem
silcileri bu görevi yerine getirirdi. 

Ekonomisi tarıma ve ticarete dayalı 

olan Gane'nin kuzey ve güney bölgeleri 
tarım bakımından farklılık arzediyordu. 
Kuzeyde genel olarak verimli toprakla
rın ve yağmurun azlığı. ayrıca kurak mev
simin uzun olması ziraatın sınırlı bir şe

kilde yapılabilmesi sonucunu doğuruyor
du. En önemli tarım ürünü hurma idi: 
bunun yanında küçük bazı alanlarda mı
sır ve arpa da ekiliyordu. Buna karşılık 
hayvancılık gelişmişti. Güneyde ise yağ
murların baliuğu nisbeten zengin ve çe
şitli bir ziraata imkan veriyor, buradaki 
topraklarda pamuk, pirinç ve bazı seb
zeler yetiştiriliyordu. Gane'nin Kuzey, Or
ta ve Batı Afrika ülkeleri arasında tica
rT faaliyetl~?r açısından özel bir konumu 
vardı. Kuzey Afrika ve Batı Sahra tüccar
ları güneydeki ülkelere tuz. bakır, elbi
se ve tarım ürünleri gönderiyor, karşılı

ğında ise deri , arap zamkı, köle ve özel
likle altın atıyorlardı. Bu ticaretten Ga
ne beytülmali büyük gelir sağlıyordu ve 
İbn Havkal'in ifadesiyle sultan "yeryü
zündeki hükümdarların elinde en fazla 
mal ve altın bulunanı" olmuştu. 

Birbiringen farklı ırkların bir arada ya
şadığı bir ülke olan Gane'de sosyal fark
lılıklar ve din ayırımı mevcuttu. Bütün 
bunları güçlü siyasi otorite bir arada tu
tuyor, beyazlar siyahların yanında yaşar
ken göçebeler yerleşik çiftçilerle dost
luk ediyorlardı. Ülke içinde zenginliği ve 
yönetimi ticarete hakim olan gruplar el
lerinde tutuyorlardı: esnaf ve zanaatkar-

GANE 

lar daha alt seviyede bulunuyor, toplum
da sayıca en kalabalık unsurlardan biri
ni de köleler teşkil ediyordu. 

Gane'de İslamiyet etki alanı geniş bir 
din olmasına rağmen ruhlara inanış da 
yaygın bir şekilde bulunuyordu. Batı Su
dan'a İslamiyet, IX. yüzyıldan itibaren Ze
nate ve Sanhace kabilelerine mensup 
tüccarlar vasıtasıyla girmiştir. Xl. yüzyıl
da önce bazı kabile reisieri İslamiyet'i 
kabul etmişler, ardından halk onlara ka
tılmıştır. Ebü Ubeyd el-BekrT'nin ifade
sine göre başşehir Gane'de biri cuma 
camii olmak üzere on iki mescid vardı 
ve bu mescidlerde imamlar, müezzin
ler görev yapıyor. fakihler ve ilim sahibi 
kimseler ders veriyorlardı. Müslüman
ların yaşadığı diğer önemli iki şehir de 
Yukarı Nijer nehrine yakın Giyara ile bu
nun batısındaki Yirsini idi. Ülkede müs
lümanlar animistlere göre her yönden 
daha imtiyazlı idiler. Başşehir Gane iki 
ayrı kısımdan oluşuyor, birinde maiye
tindekilerle birlikte kral, diğerinde ise 
halk ve yabancılar oturuyordu. Yeri tar
tışmalı olmakla birlikte Moritanya'nın 

güneydoğusunda Timbedra'nın 70 km. 
güneydoğusunda ve Mali'nin başşehri 

Bamako'nun 330 km. kuzeyinde yer alan 
KumbT Salih harabelerinin bu şehre ait 
olduğu sanılmaktadır. Burada 1914'te 
yapılan arkeolajik kazılarda bir mezar
lıkta mescid ve ev kalıntıları , kap kacak, 
ziraat aletleri ve demir silahlar bulun
muştur. 

X ve Xl. yüzyıllarda en yüksek refah 
seviyesine ulaşan Gane Devleti için ku
zeydeki Sanhace Serberileri sürekli bir 
tehlike teşkil ediyordu. Nihayet Xl. yüz
yılın ilk yarısında siyasi ve dini bir birlik 
olarak ortaya çıkan SanhacTier'in kur
duğu güçlü Murabıtlar Devleti Gane'ye 
ci had ilan etti. Murabıtlar 1054 yılında 

Sanhace Emirliği'nin eski başşehri Evde
guşt'u , 1 076 yı lında da Gane şehri ni ele 
geçirdiler ve kısa sürede Batı Sudan'a 
tamamıyla hakim oldular. Fakat Mura
bıtlar bu bölgeyi ancak on yıl kadar el
lerinde tutabilmişlerdir. Murabıt lideri 
Ebü Bekir b. Ömer mahalli çatışmaların 
birinde öldürülünce ( ı 087) Gane toprak
ları üzerindeki kuwet ve nüfuzları zayıf
ladı ve arkasından ülkeye tam bir istik
rarsızlık hakim oldu. Gane'nin 1076'da 
düşmesi üzerine daha önce uzun yıllar 
Gane Devleti'ne vergi ödeyen Susu ha
kimleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Çev
rede hakimiyetini genişletmeye başla
yan Susu Devleti XII. yüzyılın sonların

da Diyara bölgesini, XIII. yüzyıl başların-
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da Gane'nin başşehrini ele geçirdi. Niha
yet XIII. yüzyılın ortasında Susu Krallı

ğı'nın da ortcıdan kalkmasıyla aynı top
raklar üzerinde Mali İmparatorluğu ku
ruldu. İngiltere'nin Altın Sahili sömür
gesi 1957'de bağımsızlığını kazanınca, 

coğrafi' yönden eski Gane ile bir ilgisi 
bulunmamakla birlikte Batı Sudan'da 
ortaya çıkmış olan ilk yerli imparatorlu
ğun hatırasını yaşatmak için olsa gerek 
Gana adını almıştır. Gana nüfusunun 
büyük kısmını meydana getiren Akan
lar'ın dedelerinin Gane yöresinden ge
lip buraya yerleşmiş bulunmaları da bu 
adın seçiminefe başlıca etken olmalıdır. 
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GANGÜHİ 

(bk. GENGÜHİ). 

GANI 

(~1) 

All~h'ın isimlerinden 
(esma-i hi.\sna•) biri. 

_j 

_j 

Gani kelimesi, sözlükte "zengin olmak, 
ihtiyacı bulurımayıp müstağni kalmak; 
bir yerde ikamet etmek, hayatiyetini sür-

. dürmek" marıalarındaki gına (gana') kö
künden sıfat olup "zengin, kendi varlı
ğıyla yetinip qaşkasına muhtaç olmayan, 
müstağni" anlamına gelir. Gına kökü 
Kur'an-ı Kerim'de çeşitli fiil ve isim ka-
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lıplarıyla yetmiş üç yerde geçer. Bunlar
dan beş ayette "zengin kılmak, ihtiyaç
tan kurtarmak" manasındaki iğna mas
danndan türeyen fiiller yer almış, bir 
ayette "müstağni oldu" anlamındaki is
teğna fiili Allah'a nisbet edilmiş, on se
kiz ayette de gani ismi Allah için kulla
nılmıştır (bk. M. F. Abdülbaki. el·Mu'cem, 

"gny'' md.). Buna benzer kullanımlar ha
dislerde d\7! geçmektedir (bk. Wensinck. 
el -Mu'cem, "gny" md.). 

Gerek esrna-i hüsnaya dair eserlerde 
gerekse kqnuyla ilgilenen alimierin muh
telif açıklamalarında gani ismine genel
likle "zatında ve sıfatlarında her türlü 
ihtiyaçtan münezzeh olan" şeklinde ma
na verilmiştir. Allah, varlığı açısından baş

kasına muhtaç olmadığı gibi ulühiyyeti
ni niteleyen, kainatı yaratıp idare edişi
ni dile getiren sıfatiara sahip olması ve 
bunları fonksiyener kılması bakımından 
da bütün ~aratıklardan müstağnidir. İlk 
dönemlerefen itibaren alimler ganf ismi
nin bu anlı=ımını, "O'ndan başka her şey 
kendisine muhtaç bulunan" şeklindeki 

bir ilave ile zenginleştirmişlerse de Gaz
zali bu ikirıci unsurun ganide değil "me
lik" isminde mevcut olduğunu ve bun
dan dolayı melikin ganiye göre daha 
kapsamlı bir mana taşıdığını ifade eder 
(el-Makşadü' L- esna, s. 37). Ebu İshak ez
Zeccac ile r;:ağdaşı Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari 
ve Zeccac'ın öğrencisi Ebü'I- Kasım ez
Zeccaci gani ile kadir isimleri arasında 
bağlantı kurarak gınayı yetkin derece
de kudretirı bir ifadesi olarak telakki et
mişlerdir (Zeccac. s. 63; İbn FQrek, s. 48; 

ZeccacT. s. ı ı 7). Ebü Bekir İbnü'I -Arabi, 
gınanın "bir yerde ikamet edip hayatını 
sürdürmek" şeklindeki sözlük anlamın
dan hareketle ganinin "mekandan mü
nezzeh olarak ezelden ebede kadar var
lığını sürdüren" manasma da gelebilece
ğini söylemiştir (el-Emedü 'L-a/(:şa, vr. 45"). 

Esrna-i hüsnadan biri olarak ganiye 
verilen bu manalar şüphe yok ki Allah'a 
mahsustur ve ganiyy-i mutlak sadece 
O'dur. O'ndan başkasına izafe edilen bü
tün zengil')likler aslında mevcut olan bir 
ihtiyacın giderilmesi anlamına geleceğin
den nisbi ye mecazi bir nitelik taşır. Ni
tekim, "Zenginlik fazla servete sahip ol
mak değilefir: asıl zenginlik gönlün ihtiyaç 
duygusundan uzak kalabilmesidir" (Buha
ri. "Ri~~". 15; Müslim, "Zekat", 120) mea
lindeki haefis de buna işaret etmektedir. 

Kur 'an-ı Kerim'in on sekiz ayetinde 
geçen gani ismi, iki yerde herhangi bir 
terkip oluşturmadan tek başına (ganiyy-i 
mutlak) kyllanılmıştır. Bunların birinde, 

Allah'a ortak koşaniann O'nun evlat edin
diğini ileri sürdükleri belirtilmekte ve Al
lah'ın bundan müstağni olduğu, kainat
ta bulunan her şeyin onun mülkiyet ve 
tasarrufu altında l;>ulunduğu ifade edil
mektedir (Yünus 10/ 68). Diğer ayette 
ise Allah yolunda harcama yapma duru
munda olanlardan bazılarının cimrilik 
gösterdiği, fakat bu tür bir davranıştan 
doğacak zararın eninde sonunda kendi
lerine döneceği bildirilmekte ve şöyle 

denilmektedir: "Allah -her şeyden müs
tağni olan- zengindir, siz ise-ihtiyaçtan 
kurtulamayan- fakirlersiniz" (Muhammed 
47 /38). Gani, belli bir ilgi alanına bağlı 
olarak kullanıldığı ÜÇ ayetin ikisinde (Al-i 
imran 3197; ez-Zümer 391 7). kendisine 
küfür ve inkar şeklinde yönelecek bir fi
ilden Allah'ın asla zarar görmeyeceği, di
ğerinde de (el-Ankebut 291 6) manevi yü
celik ve ruhi yetkinliğe ulaşma yolunda 
gösterilecek çabaların iyi sonuçlarının 

sahibine ait olacağı, çünkü alemlerden 
müstağni olan Allah'ın yücelik ve yet
kinliğin en üstün derecelerine ezelden 
beri sahip bulunduğu dile getirilmekte
dir. Gani ismi on ayette "övülmeye layık" 
anlamındaki "hamid", bir ayette "acele 
ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen· an
lamındaki "halim", bir ayette de "fazilet 
türlerinin hepsine sahip" manasındaki 
"kerim" ismiyle birlikte kullanılmakta
dır. Bu kullanımlarda gani, insanların iyi 
veya kötü davranışlarının zat-ı ilahiyye
ye herhangi bir yarar veya zarar verme
yeceğini, göklerde ve yerde olan her şe

yin O'nun kudret ve tasarrufunun altında 
bulunduğunu ifade etmekte, hamid, ha
lim ve kerim isimleri de bu muhtevayı pe
kiştirme, destekleme ve dengeleme fonk
siyonunu yerine getirmektedir. Muhyid
din İbnü'I-Arabi, gani isminin hiçbir şey 
için illet ve sebep teşkil etmediğini, yani 
herhangi bir taalluk alanının bulunmadı
ğını söylemektedir (el-FütaJ:ıat, XII, 181). 

"Senin rabbin her şeyden müstağnidir ve 
rahmet sahibidir" (el-En'am 6/ 133) mea
lindeki ayet ise Allah'a mahsus gınanın 
cimri insanlardaki gibi zatına münhasır 
kalmayıp kainata taştığını belirtmekte
dir. Nitekim çeşitli ayet ve hadislerde 
ayrıca Allah'ın zengin kılma (iğna) sıfatı 
işlenınektedir (bk. MUGNI). Hz. Peygam
ber'in, "AIIahım! Hak mabud sensin, sen
den başka tanrı yoktur. Ganiyy-i mutlak 
sensin, biz ise sana muhtacız, bize yağ
mur gönder .. : (Ebu Davüd. "İstis~a'", 2) 
cümleleriyle başlayan yağmur duası, ilahi 
gınanın yaratıklar için rahmet kaynağı 
oluşturduğunu ifade etmektedir. 


