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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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GANİM el-BAGDADi 
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( 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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si k olarak yer alan darnan * konusunu 
ele alırken bu hususta daha önce yapı
lan çalışmaları dikkate almıştır. Bu ara
da yaptığı alıntıların kaynaklarını belirt
miş ve zaman zaman kendi görüşünü 
de kaydetmiştir. Eserin büyük bir kıs
mı. akdi mesuliyet ve akdi borçları yeri
ne getirememekten kaynaklanan ve taz
mini gerektiren konularla ilgilidir. Bun
dan dolayı ibadetlerden yalnız zekat ve 
hacla ilgili olarak birer müstakil bab ay
rı l mıştır. Darnan konusunda çağdaş is
lam hukukçularının ilk başvuru kaynak
larından biri olan Mecma'u'd-damd
ndt'ın bu hususta kaleme alınan ilk eser 
olduğu ileri sürülmekteyse de (M . Ahmed 
Sirac, s. 6ı daha önce Fudayl Çelebi'nin 
(ö 991/ 1583ı ed-Damdndt adıyla bir 
eser yazdığı bilinmektedir (Süleymaniye 
Ktp., Carullah Efendi, nr. 814) . 3. el- Vasft. 
Teftazanf'nin Teh~bü'l-mantı~ ve'l-ke
ldm adlı eserine yazdığı bir şerhtir (Sü
leymaniye Ktp , Laleli, nr. 2639). 4. Hışnü'l

İsldm if elfd?i'l-küir ve'l- 'a~ii,id (Sü
leymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 858 / 25; 
}\yasofya, nr. 1 1 44ı. s. Hışnü'l-enbiyd,. 
Kur'an'da peygamberlerin hayat hika
yelerinin geçtiği ayetlerde onların masu
miyetiyle ilgili hususları ele alan bir risa
ledir (Süleymaniye Ktp. , Reşid Efendi. nr. 
858/ 26ı 6. Şerh u Düreri'l- bilıdr. Şern

seddin el-Konevf'nin eserine yaptığı şerh
tir (Süleymaniye Ktp. , Laleli, nr. 972ı . 
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GANİMET 
(~ol\) 

Gayri müslimlerden 
savaş yoluyla elde edilen 

her türlü mal 
ve esirleri ifade eden terim. 

_j 

Ganimet kelimesi (çoğulu ganaim) söz
lükte "bir şeyi zorluk çekmeden elde et
mek" demektir. islam hukukunda, "müs
lümanların savaş yoluyla gayri müslim
lerden ele geçirdikleri esirler ve her tür
lü mal" şeklinde tanımlanmakla birlik
te ganimeti savaşta düşman askerlerin
den elde edilen menkul mallara hasre
den veya kısmen farklı şekilde tarif eden 
fakihler de vardır. 

Ganimet kelimesi ve türevleri Kur'an-ı 
Kerim'de a ltı yerde geçmektedir (bk. en
Nisa 4/ 94; ei-Enfal 8/ 41, 69 ; el-Feth 48/ 
ı 5, 19, 2oı. Ayrıca Kur'an'da "ganimet" 
anlamında nefelin çağulu olan enfal de 
kullanılmış olup özellikle ganimetle ilgili 
hükümleri açıklayan sekizinci süreye bu 
ad verilmiştir. Nefel kelimesinde "fazla
lık" anlamı bulunduğundan, savaş sıra

sında ele geçirilen mal veya esirler sa
vaşın amaçlarını gerçekleştirdikten son
ra ilave olarak elde edildiği için bu şe

kilde adlandırılmıştır. Nefelin ganimet 
anlamındaki bu genel kullanımı yanın
da bazı alimler. ganimetierden Allah ve 
Peygamber hakkı olarak ayrılan beşte 
birlik paya, bazıları müşriklerden elde 
edilen her türlü gelir ve vergiye, bir kıs

mı ise devlet başkanı veya kumandanın 
savaşta üstün başarı göstereniere vaad 
ettiği mallara da bu adı vermişlerdir (Ta
beri, XLII, 361-371 ; Serahsi, Şerf:ıu KWi

bi's-Siyeri'l-kebfr, ll, 593-595; Kurtubi, 
VII , 361-364ı. 

Muhammed Hamidullah'ın belirttiği 

gibi, islam'dan önce Arap yarımadasın
da mevcut teamüle göre ordu kuman
danı elde edilen ganimetin dörtte biri
ni kendine ayırır. ayrıca umumi yağma
dan önce ele geçirilen şeyler ve bölün
mesi mümkün olmayan mallar da ona 
ait olurdu (Hz. Peygamberin Savaşları, s. 
264 ı Medine'ye hicretinden sonra Cahi
liye devrinin bu uygulamalarını ortadan 
kaldıran Hz. Peygamber, ayette belirtil
diği üzere (el-Enfal 8 / 69ı ganimetin ken
disine ve ümmetine helal kılındığını bil
dirmiş (Buhari, "I)umus", 8; Müslim, "Me
sacid", 3, 5; Tirmizi, "Siyer", 5ı. ganime
tin mahiyeti. elde ediliş şekli, taşınması 

GANiMET 

ve taksimi gibi konularda yeni kurallar 
koymuştur ki bunlar hadis mecmuaları
nın siyer, cihad, megazi, zekat humus, 
fey, ticarat ve imarat gibi bölümlerinde 
geniş yer tutar. 

Ganimet ve feyi "müşriklerden alınan 
veya kaynağı (sebebi) müşrikler olan mal
lar" diye tarif eden Maverdi ve Eb O Ya'la 
el -Ferra bu malların birbirinden ve ze
kattan farklarını belirlemeye çalışırlar. 

Buna göre fey ve ganimetin ikisi de gay
ri müslimlerden alınması ve beşte bir 
olarak ayrılan devlet payının harcama 
yerlerinin de aynı olması itibariyle ben
zerlik göstermekle birlikte fey gayri müs
limlerden barış anlaşması sonucunda, 
ganimet ise savaşla alınır. Ayrıca fey ile 
ganimetin beşte dördünün harcama yer
leri de ayrı kalemlerdir (bk. FEY). Zekat 
ile ganimetin farkına gelince zekat müs
lümanlardan mallarını antmak için alı

nır, ganimet ise gayri müslimlerden sa
vaşla elde edilir. Zekatın harcama ka
lemleri Tevbe süresinin 60. ayetinde be
lirtilmişken ganimetten devletin payına 
düşen kısmın harcama şekil ve şartları 
devlet başkanı ve hukukçuların ictihadı
na bırakılmıştır. Zekat mükellefleri ta
rafından da ferdi olarak dağıtılabilirken 
ganimeti ancak devlet başkanı veya onun 
yetki verdiği kişi dağıtır. 

Ganimetle ilgili bu tarif ve tasniflerin 
Enfal sOresinin 41. ayetiyle Beni Nadir 
yahudilerinin toprakları hakkında nazil 
olan Haşr süresinin 6-1 O. ayetlerinin yo
rum ları sonucu oluştuğu anlaşılmakta
dır. Bu ayetlerden hareketle Şafii ve Ma
verdi, t oprak dahil gayri müslimlerden 
elde edilen her şeyi ganimet kavramı 
içinde mütalaa etmişlerdir. 

Ganimete dair ayetlerin nüzül tarih
lerine bakıldığında, hicretin 2. yılı Ra
mazan ayında (Mart 624) vuku bulan Be
dir Savaşı'na kadar ganimetle ilgili her
hangi bir ayetin gelmediği görülür. Esa
sen bu süre içinde elde edilen ganimet
ler hukuki bir düzenlemeyi gerektirecek 
önem ve miktarda değildi. Bedir Sava
şı'ndan az önce Kureyşliler'i kontrol et
mek için gönderilen Abdullah b. Cahş yö
netiminde sekiz veya on iki kişilik bir se
riyye Kureyşliler'e ait birkaç deve ve ba
zı ticaret mallarını ele geçirmişti; seriy
ye kumandanı bu ganimeti kendi icti
hadına göre taksim etmiş ve bu taksim 
daha sonra nazil olan ayetin (el-Enfal 8/ 
41 ı hükmüne de uygun düşmüştü. Be
dir Savaşı'nda önemli sayılabilecek mik-
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