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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Havkal, Şüretü'l·ari, Beyrut 1979, s. 98; 
Bekri, el-Mugrib, s. 97; İdrisi, Şıtata 'l·Magrib, 
s. 6·7, aynca bk. indeks; Yakut, Mu'cemü'l-bül· 
da.n, IV, 184; el-İstibşa.r tr 'aca'ibi 'l-emşa.r (nşr. 
Sa'd Zağlül Abdülhamid), Darülbeyza 1985, s . 
22; Himyeri, er-Raviü'l·mi'!ar, s. 425·426; 
Naim Kaddah, itrrl!:ıyye 'l·garbiyye tr ?ıili'l-İs· 
lam, Cezayir, ts. (eş-Şeriketü'l-Vataniyye), s. 
65·72; Emin M. Avadullah, el· 'Aia.l!:at beyne' i· 
Magribi 'l· 'al!:şa ve 's·Süda.n el·Garbr tr 'ahdi's· 
saltaneteyni'l-İslamiyyeteyn, Malr ve Songay, 
Cidde 1979, s. 41·45; H. İbrah im Hasan. lnti· 
şa.rü'l-İslam {i'l : karreti ' L-itrrl!:ıyye, Kahire 1984, 
s. 94-100; J. s, Trimingham, A History of fs· 
lam in WestAtrica, Oxford 1985, s. 47·60; Ab
dülkadir M. Seyla, el·Müslimün ti 's·Senegal, 
Katar 1986, s. 51·54; Hüseyin MGnis, A!lasu 
ta.rfl]i'l-İslam, ~ahire 1407/1987, s. 371-372; 
İsmail ei-Arabi, ~ş-Şal,:ıra'ü'l-kübra ve şeva.tı'i· 
M, Cezayir, ts. fel-Müessesetü'l-Vataniyye), s. 
281 ·295; C. Monteil. "Les 'Ghfuıa' des geog
raphes arabes et des europeens", Hesperis, 
sy. 38, Paris 1951 , s. 441-452; İbrahim Ali Tar
han, "Gii.ne fi 'l- 'uşılri'l- vüsta'', Mecelletü 't· 
ta.rrl)iyyeti 'l-Mışriyye, XIII, Kahire 1967, s. 25· 
89; H. J. Fisher, "Early Arabic Sources and the 
Alrnoravid Conquest of Ghana", JA{r.H, sy. 
23 (1982), s. 549 · 560; G. Yver. "Gane", İA, IV, 
714·715; R Cornevin, "Ghiina", E/2 (İng . ), ll , 
1001·1003. Gl 

ıjı ABDÜLAZIZ EL-ALEVI 

L 

ı 

L 

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. 



Abdülkahir el-Bağdadl, alimierin ganl 
isminin zat! sıfatiardan olduğu husu
sunda ittifak ettiklerini söyler (el-Esma' 
ue'ş-şı{at, vr. ı 54• ). Bu isim her türlü acz, 
eksiklik ve ihtiyacı zat-ı ilahiyyeden nef
yettiği için selbl isim ve sıfatiardan ka
bul edilmiştir. Ganl ayrıca baki, melik, 
malikü'l-mülk, kadir, muktedir ve metin 
isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulu
nur (bu isiınierin manaları için bk. DİA, Xl, 
41 1-41 5) . 
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GANİ-BillAH 
( .U.4 ~\) 

EbuAbdiilah el-Gan!-Billah 
Muhammed b. Yusuf b. İsmail 

en-Nasrl el-Hazred 
(ö. 793 / 1391) 

Nasri hükümdan 
(1354-1359, 1362-1391). 

_j 

22 Cemazİyelahir 739 (5 Ocak 1339) 
tarihinde Gırnata'da doğdu. V. Muham
med adıyla da anılır. Babası Nasrl sul
tanlarından ı. Yusuf el-Müeyyed- Billah. 
annesi hıristiyan asıllı bir cariyedir. Ba
basının ramazan bayramında ( 19 Ekim 
1354) öldürülmesi üzerine Gani-Billah la
kabıyla tahta çıktı . Bu lakabını 768 (1367) 
yılında aldığı da söylenmektedir. 

Ganl- Billah 'ın birinci hükümdarlığı dö
neminde babasının zeki ve kabiliyetli ha
cibi Rıdvan vezirlik yapıyor, Lisanüddin 
İbnü'l-Hatlb Divan-ı İnşa başkanlığını 
yürütüyor, Şeyh İbn Rahhu da ordunun 
başında bulunuyordu. Bu dönem huzur 

ve sükun içinde geçti. Sükuneti bozan 
tek olay, İbn Ebü Mindil'in isyan ederek 
Cebelifeth'e sığınınası oldu. Gani-Billah, 
hıristiyanlarla baş edecek gücü olmadı
ğından çoğunlukla kurtuluşu onlarla ba
rış içinde yaşamakta görürdü. Bu sebep
le babası ölünce I. Pedro ile barış ant
laşmasını yenileyerek ona haraç öpeme
yi kabul etti. Aragon ile münasepetleri 
ise Aragon Kralı IV. Pedro'dan dedeleri 
gibi barışa sadık kalmasını talep ettiği 
756 ( 1355) yılına kadar iyi gitmedi. Me
rini Sultanı Ebu İnan, Ganl- Billah'ı Kas
tilya ile olan anlaşmasını bozması için 
iknaya çalıştıysa da bunda muvaffak 
olamadı. Ganl- Billah, Ebu İnan'ın Endü
lüs topraklarını ele geçirme niyeti taşı
dığından şüpheleniyordu . Bunun üzeri
ne Ebu İnan 1357'de Kastilya'ya karşı 
Aragon Krallığı ile ittifak yaptı. Ganl- Bil
lah ile arasındaki ilişkiler de Lisanüddin 
İbnü'l-Hatlb'in gayretiyle giderek müs
bet yönde gelişti ve MerlnTier'le bir ant
laşma imzalandı. İbnü'l- Hatlb, S\-lltanı
nın bu dönemini hayatın ucuz. verimlili
ğin sürekli ve güvenin yaygın olduğu en 
güzel dönem olarak nitelerken mübala
ğa etmektedir. NasrTier'den Muhammed 
b. İsmail b. Ferec 760'ta (1359) Elham
ra Sarayı'na hücum ederek Hacip Rıd

van'ı öldürmüş ve Elhamra'da t\-ltuklu 
bulunan ll. İsmail'i sultan ilan ederek 
idareyi kendi eline almıştır. 

Vadlaş'a kaçan Ganl- Billah müttefiki 
I. Pedro'dan beklediği desteği bulama
dı. Bunun üzerine Merlnl Sultanı Ebu Sa
lim'e yöneldi. Ebu Salim. Şerif M!lham
med b. Ahmed et-Tilimsanl'yi Gırnata'
ya gönderip 761'de (1360) Gani-Billah'ı 
maiyetiyle birlikte Fas'a davet etti ve on
ları çok sıcak bir şekilde karşıladı. Gani
Billah Fas'ta sürgünde iken, kardeşi ll. 
İsmail'i 761'de (1360) öldürtüp Galib
Billah lakabıyla tahta çıkan VI. M!lham
med'e (İ spanyol kaynaklarında El rey Ber
mejo !Kızı l Krali) karşı gayretlerini daha 
da yoğunlaştırdı. I. Pedro 1361 yılında 

Ganl- Billah'a yardımcı olma bah<ınesiy
le Gırnata'ya savaş açtı. Bu esnaqa Ebu 
Salim'i de tehdit ederek onu Gap!- Bil
lah'a yardımcı olmaya zorladı. Sonunda 
Ganl- Billah Endülüs'e döndü ve o dö
nemde MerlnTier'e bağlı olan Rupde'ye 
(Ronda) yerleşti (762 / ı 361 ). Ganl ~ Billah 
burada Galib- Billah'a karşı askerf faali
yetlere başladı ve Kastilya Krallığı'nın 

da yardımıyla Gırnata'ya yakın kalelere 
yerleşmeye muvaffak oldu. Entekire'yi 
(Antequera) ele geçirdi. Burada Ebü Sa
lim'in 762 ( 1361) yılında öldürüld]J.ğünü 

GANT- BiLLAH 

haber aldı. Daha sonra Maleka (Malaga) 
ve çevresini ele geçirdi. Galib- Billah 17 
Cemaziyelahir 763 ( 13 Nisan 1362) tari
hinde Gırnata'yı terketti. Böylece Gani
Billah 20 Cemaziyelahir 763'te ( 16 Nisan 
1362) ikinci defa tahta çıktı. 

Ganl- Billah ikinci hükümdarlığı döne
minde daha çok ülkenin bütünlüğünü 
sağlamaya çalıştı. Kastilya ve Tilimsan 
ile mevcut ilişkileri güçlendirdi, Tunus 
ve Mısır ile ilişki kurdu. Aragon'a müda
hale etti ve Fas'a karşı olan hasmane 
tavrını değiştirdi. Müttefiki Pedro'nun 
gayri meşru kardeşi Enrique'nin Kastil
ya'yı ele geçirmesi ve Fransa kralı tara
fından sağlanıp papa tarafından kutsa
nan çok sayıdaki paralı askerlerle 1366 
Mayısında müslümanların bu bölgede
ki varlığını ortadan kaldırmak amacıyla 
İşbTiiye'yi (Sevilla) istila etmesi üzerine 
onunla mücadeleye girdi ; mahir bir si
yaset takip ederek bazı şehir ve kalele
ri ele geçirmeyi başardı. Veziri ed- Deii
Iü'I-Berki tarafından düzenlenen ayak
lanmayı bastırdıktan (Ağustos 1366) son
ra İşbTiiye'ye elçi göndererek Enrique'
nin saltanatını tanıdı ve onunla barış im
zaladı. Çünkü müslümanların sayısı az, 
yardım görme ihtimalleri de çok uzaktı. 
Şubat 1367'de bir başka elçisini Ara
gon'a göndererek onlarla da anlaştı. I. 
Pedro 'nun 1369 ·da Enrique tarafından 
öldürülmesi üzerine Ganl- Billah KanibTI, 
Hair ve Ruta kalelerini ele geçirdi. Run
de ve Cebelifeth halkı onun talimatı ile 
Burcülhaklm ve Kaştur'u istila etti (Ra
mazan 770/ Nisan 1369). 

Ganl- Billah, M erini Sultanı ı. Abdüla
zlz'in yardımıyla Cezlretülhadra'yı (Aigeci
ras) zaptetti (Zilhicce 770/ Temmuz 1369). 
Aynı yıl Aragon kralı, Ganl- Billah ve I. 
Abdülazlz'Ie bir barış antiaşması imza
ladı. Bu antlaşma. sonuncusu 1386 yı
lında olmak üzere birkaç defa yenilen
di. Yalnız kalan Kastilya Krallığı da Nas
rTier ve M eriniler'le barış yaptı ( 1370). Bu 
barış da ikincisi 1378 yılında olmak üze
re iki defa yenilendi. Barışın iki yıllığına 
yenilenmesi karşılığında 50.000 altın ve
ren Gani-Billah, I. Abdülazlz'in 774 'te 
( 1373) ölümü üzerine MerlnTier'in En
dülüs üzerindeki emellerine son vermek 
için sadece Cebelitarık' ı almakla yetin
medi, aynı zamanda MerlnTier arasında
ki taht kavgalarını da körükleyip Ahmed 
b. Ebü Salim'in sultan olmasına yardım 
etti (776/ 1374). 

1 O Safer 793 ( 17 Ocak 1391) tarihin
de ölen Ganl- Billah mütevazi. halk ve ay-
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