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

en-Nasrl el-Hazred 
(ö. 793 / 1391) 

Nasri hükümdan 
(1354-1359, 1362-1391). 
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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 
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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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dınlar tarafından sevilen. bilgili ve kabi
liyetli. vakur. hayır sahibi bir hükümdar
dı. Bazı İspanyol kaynakları uzun süren 
saltanatı sebebiyle ondan "log us" (şeyh
ihtiyar) diye söz ederler. Onun dönemi 
Endülüs'te siyasi ve edebi yükselişin ya
şandığı son dönem sayılmaktadır . 750 '
de ( 1349) babasının yaptırdığı medrese
de ilmi gelişmeler sağlanmış, 1365-1367 
yıllarında Endülüs'ün fethinden beri kim
senin yapmaya muvaffak olamadığı bir 
hastahane yaptırmıştır. Yerine büyük oğ 

lu 11. Yusuf geçti. 
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ı 
GANİM el-BAGDADi 

1 

( s~ı.lı.:) ı ~ li:. ) 

Ebu Muhammed Gıyasüddln Ganim 
b. Muhammed el-Bağdadl 

(ö_ 1032/ 1623 [?)) 

Hanefi fakihi. 
L _j 

Bağdat'ta doğdu ; tahsiline bu şehrin 
medreselerinde başladı. Genç yaşta ta
sawufa ilgi duydu. Bir süre Medain'de 
ikamet etti. daha sonra Şeyh Alaeddin 'in 
sohbetlerine katılmak üzere Antep'e git
ti. Burada şeyhe on iki yıl kadar hizmette 
bulunarak hem zahiri hem batıni ilimler
de derinleşti. 998'de (1589) Bağdat ka
dısı olan Rıdvan Efendi tarafından Bağ
dat'taki Müstansıriyye Medresesi 'ne mü
derris olarak tayin edildi. Bu medrese
de uzun yıllar ders veren Ganim Efen
di Bağdat uleması içinde önemli yeri 
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olan. mezhepte müctehid derecesinde 
bir alimdi. 

Ganim'den bahseden Atai ve Katib Çe
lebi gibi müellifler. onun 1030 ( 1621 ) yı
lında Bağdat ' ın Bekir Subaşı tarafından 
ele geçirilmesi sırasında öldürüldüğünü 
kaydetmekte iseler de (Zey l- i Şekaik, II , 
640 ; Fezleke, II, 5) bu isyan ın 1032 ( 1623) 
yılında meydana geldiği (a.g. e., II , 39-40; 
Nai ma, II, 266 vd.) göz önüne alınarak ve
fat tarihinin 1 032 olduğu söylenebilir. 

Eserleri. 1. Melce ' ü 'l-~udô. t 'inde te' ô.
rui i'l- beyyinô. t. Usul (ya rg ı ) hukukuna 
dair bir risaledir. Mukaddimesinde bu 
adla kaydedilen eser. bazı nüshalarda 
Tercihu'l- beyyinô.t (Süleymaniye K tp., 
Fati h, nr. 24851 3), Risô.l e fi 'l- beyyinô. t 
(Sü leymaniye !<.tp., Hamidiye, nr. 598 / 2) 
ve Te 'ô.rui u '1- beyyin ô. t (Süleymaniye 
Ktp , Reşi d Efendi. nr. 1054/2) olarak da 
geçmektedir. Kitap bir mukaddime, "Ki
tabü 'n-Nikah" ile başlayıp "Kitabü'I-Ve
kale" ile sona eren yirmi yedi bab ve Ha
nefi mezhebinde bir müftünün takip et
mesi gereken klasik fetva verme yönte
mini özetleyen bir hatime ile son bul
maktadır. Yargı önüne gelen meseleler
de delillerden hangisinin tercihe şayan 
olduğu hususunu ele alan eser kadıla
rın başvuru kitabı haline gelmiş ve da
ha sonra aynı konuda yazılan eseriere 
kaynaklık etmiştir. Atai. kadılık yapar
ken faydalandığı bu risaleye bazı ilave
lerde bulunduğunu Zeyl-i Şekaik 'te bil-

dirmektedir. Diğer bazı kadılar da kar
şılaştıkları ve bu kitapta bulamadıkları 
meselelerle ilgili notla rı nı sayfa kenar
Ianna kaydetmişlerdir. Bundan dolayı 

eserin muhtelif nüshalarında farklı bil
gilere rastlamak mümkündür. Eserini 
kaleme alırken el-Mebsut, Fetô.vô. J>_a
dil]ô.n, el -Hidô.ye gibi muteber Hanefi 
fıkıh kitaplarına dayanan müellif ele al
dığı her meseleden sonra faydalandığı 
kaynağı da zikretmiştir . Birçok kütüp
hanede yazma nüshaları bulunan eseri 
Rumeli kazaskeri Feyzullah Nafiz Efen
di Dürretü 'l-muhô.k em ô. t if şerhi M el
cei'l- kudô. t adıyla Türkçe'ye çevirerek 
şerhetmiş ve kitap Arapça metniyle bir
likte basılmıştır (bk. bibl ) Daha sonra 
da basılan (nşr M. Salih er-Ravi - M. Said 
er-RavT, Bağda d 1344) bu risaleyle ilgili 
olarak Refik Muhammed el-Hatib Ezher 
Üniversitesi'nde (I 979), Abdülaziz Mus
tafa el-Halid de Mekke'de Ümmülkura 
Üniversitesi 'nde ( 1982) yüksek lisans te
zi yaparak eser i neşre hazırlamışlardır. 
Z. M ecma'u 'd- clamô.nô. t. Sorumiuluk 
hukuku alanında ortaya konulan ilk eser
lerdendir. Otuz sekiz babdan oluşan eser
de klasik fıkıh kitaplarında takip edilen 
tasnif esas alınmıştır (Kahire I 308; Bey
rut 14071 ı 987). Müellif bu kitabında Ha
nefi mezhebince muteber sayılan Fetô.
vô. J>_adil]-ô.n, el-Hidô. ye, ljulô.şatü 'l-fe 

tô.vô. vb. eser lerden faydalanmıştır. Fı

kıh kitaplarında dağınık biçimde ve ek-
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