
GANiMET 

ra geriye paylaştırılması mümkün olma
yan az miktarda t:ıir mal kalırsa bu ar
tık mal (fuzülü'l-gcınaim) fakiriere dağı
tılır. 
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GANİYE (Beni Ganiye) 

( :yti:._f..! ) 

Kuzey Afrika'da Munibıt hakimiyetini 
tekrar kurmaya çalışan 
Serberi asıllı bir aile. 

_j 

Büyük Sahra'dan çıkarak Mağrib'de 

Murabıtlar Devleti'ni (1056-1 147) kuran 
üç önemli kabileden Messüfe'ye men
suptur. Benf Giiniye adını büyük anne
leri Giiniye'den alır. Ganiye, Sultan Ali 
b. Yüsuf b. Taşfin tarafından Messüfe 
kabilesinin ileri gelenlerinden Ali adlı 
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bir kişiyle evlendirildi. Bu evlilikten Yah
ya ve Muhammed adında iki oğlu oldu. 
Cesur bir emfr olan Yahya b. Ali Mura
bıtlar tarafından önemli görevlere ge
tirildi. Mürsiye (Murcia) ve Belensiye'ye 
(Valencia) vali tayin edildi. Buradaki ba
şarılarından dolayı Kurtuba (Cordoba) va
liliğine getirildi ve on üç yıl boyunca 
Kurtuba'yı Aragon Kralı Alfonso'ya kar
şı korudu. Bu arada Muvahhidler Endü
lüs'e geçtiler (541 / 1146). Yahya b. Ga
niye onlara karşı da Murabıtlar'ı savun
du ve 543'te (1148) Gırnata'da (Grana
da) öldü. 

Murabıt Hükümdan Ali b. Yüsuf b. Taş
fin tarafından 520 ( 1126) yılında Bale.ar 
adalarına vali tayin edilen Muhammed 
b. Ali Murabıtlar'ın çöküş döneminde ba
ğımsızlığını ilan etti. Böylece yeni bir ha
nedan tesis edilmiş oldu. Benf Ganiye 
Muvahhidler'in çöküşüne yakın bir za
mana kadar buraya hakim oldu. Aile Do
ğu Cezayir, Kuzey Afrika ve Libya bölge
lerinde zaman zama·n Muvahhidler'le yap
tığı savaşlarla kendini gösterdi. İshak b. 
Muhammed veliaht olan kardeşi Abdul
lah'a karşı ayaklanıp onu öldürdükten 
sonra idareyi ele aldı (560/ ı 165). Avru
pa sahillerinde cihad faaliyetlerine önem 
verdi. Kendisinden önce babasının ve ilk 
ortaya çıkışlarından beri Murabıtlar'ın 

yaptığı gibi Abbasf halifesi adına hutbe 
okuttu. Muvahhid Hükümdan Yüsuf b. 
Abdülmü'min hutbede kendi adlarının 

zikredilmesi konusunda onu iknaya ça
lıştıysa da kesin bir sonuç alamadı. İs
hak b. Muhammed 579 (1183) yılında 
öldü. Yerine önce oğlu Muhammed, son
ra da diğer oğlu Ali geçti ve böylece Mu
vahhidler'le uzun bir hesaplaşma döne
mi başladı. Benf Ganiye ailesi Muvahhid
ler'in davetini reddetti. Üç yıldan beri 
Endülüs'te cihadla meşgul olan Muvah
hid Hükümdan Ebü Yüsuf ei-Mansür, 
Benf miniye ile mücadeleye girmeden 
önce hıristiyan krallarla barış yapmak 
zorunda kaldı. 300 atlı ve 4000 piyade
den oluşan küçük bir ordu ile Muvah
hidler'le baş edemeyeceğini anlayan Ali 
b. Ganiye, gümrük ve haraç gelirlerin
den kendilerini mahrum bıraktıkları için 
Muvahidler'den hoşlanmayan Arap ka
bilelerinden yardım istedi. Onların yar
dımıyla eskiden Sanhace kabilesinin mer
kezi olan Bicaye'yi aldı ve buranın yöne
timini kardeşi Yahya'ya bırakıp Cezayir, 
Müzaye ve Miliyane'yi zaptettikten son
ra Benf Hammad Kalesi'ni ele geçirdi ve 
Konstantine'yi kuşatmaya başladı. Benf 
Ganiye'nin bu başarılarından rahatsız 

olan Ebü Yüsuf el-Mansür büyük bir or
du gönderip Yahya b. Ganiye'yi Bicaye'
den uzaklaştırdı. Ali b. Ganiye de Kons
tantine muhasarasını kaldırıp Cerfd böl
gesinin (Tunus) büyük bir kısmını ele ge
çirdi. Ardından da Abbasf Halifesi Nasır
Lidfnillah'a bir heyet göndererek hem 
biatını yeniledi hem de ondan yardım is
tedi. Halife de Selahaddin-i Eyyübf'ye 
İbn Ganiye'nin yardımına gitmesi için 
bir mektup yazdı (581 1 ı 185). 

Bunun üzerine Ermeni asıllı Şerefed
din Karakuş'un kumandasında Oğuzlar'
dan oluşan bir askerf birlik Mısır'dan 
hareket etti. Benf Ganiye Oğuzlar ve özel
likle Libya'daki Arap kabileleriyle iş bir
liği yaptı. Murabıtlar'ın hizmetleri tak
dirle yadedilerek Ali b. Ganiye müslü
manların emfri ilan edildi. Müttefikler, 
Muvahhidler'in hakimiyetindeki Tunus 
ve Mehdiye hariç İfrfkıye'nin tamamına 
hakim oldular. Muvahhid Hükümdan Ebü 
Yüsuf Ya'küb ei-Mansür, İfrfkıye'ye doğ
ru harekete geçerek kayda değer bir mu
kavemetle karşılaşmaksızın Tunus'a ulaş
tı (582 / ı 186). Muvahhidler Kafsa bölge
sindeki Umre'de bozguna uğradılar (583 / 

ı 187). Ebü Yüsuf Ya'küb ei-Mansür üç 
ay sonra tekrar ilerlemeye başladı. Ha
me çevresinde Benf Ganiye ve Oğuzlar'a 
karşı saldırıya geçerek ordularını dağıt
tı . Benf Ganiye ve Oğuzlar Cerfd bölge
sine hücumla meşgulken Ebü Yüsuf Tü
zer (Tozeur). Kabis (Gabes) ve Kafsa gibi 
bazı merkezleri geri aldı. 584'te (1188) 
vefat eden Ali b. Ganiye'nin naaşı Ma
yurka'ya (Majorka) götürüldü. 

Ali b. Ganiye'nin yerine geçen kardeşi 
Yahya selefinin yolundan giderek Oğuz
lar ve Araplar'la dostluk siyasetini de
vam ettirdi. Ancak Oğuzlar'ın kumanda
nı Karakuş kısa bir süre sonra Kabis'i 
ele geçirmek maksadıyla Muvahhidler'in 
Tunus valisinin tarafına geçince üçlü it
tifak çözülmeye başladı. Yahya, Benf Sü
leym'in yardımıyla kendini bağımsız hü
kümdar ilan etti. Ya'küb ei-MansQr'un 
Endülüs'te cihadla meşgul olması, Yah
ya'ya yıllarca İfrfkıye'de Muvahhidler'in 
istikrarını sarsma fırsatı verdi. Böyle
ce Yahya İfrfkıye'nin büyük bir kısmına 
tekrar hakim oldu. Cerfd ve Kayrevan'a 
ilave olarak Mehdiye, Trablus ve Kabis 
gibi birkaç şehir de onun hakimiyeti al
tına girdi. Nüfuzu doğuda Orta Mağrib 
sahillerine ve Biskre'ye kadar yayıldı. 

önemli valiliklere aile fertlerini getirdi. 
Daha sonra Tunus 'u istila ederek hal
kı 1 00.000 dinar vergi ödemek zorunda 
bıraktı. 



Muvahhjd Hükümdan Muhammed en
Nasır, batıda Kastantine sınırlarını zor
layan Beni Ganiye ile hesaplaşmak için 
Merakeş'tı;ın ancak 601 (1204 -1205) yı
lında harekete geçti. Muvahhidler 599'
da ( 1203) Mayurka adasını ele geçirdi
ler. Böylece bu adadan, Yahya b. Gani
ye'nin hakimiyeti altında bulunan Afri
ka'nın kuzeyindeki limanlara deniz yolu 
ile yardım ulaştırılması engellendi. Mu
hammed en-Nasır Tunus'a yönelince İbn 
Ganiye oradan uzaklaştı. Böylece Muham
meden-Nasır Tunus'u ve Mehdiye'yi geri 
aldı ve Ebu Muhammed b. Ebu Hafs'ı Tu
nus'a vali tayin etti (603/ 1206-1207) Bu 
ise Beni G~niye için sonun başlangıcı ol
du. Ebu Muhammed 606'da (1209-10) 
Beni Ganiye'nin bütün topraklarını ele 
geçirdi. Abdullah b. İshak b. Ganiye ertesi 
yıl Merakeş'e geldi ve kendisine yakınlık 
gösteren Muvahhid Hükümdan Muham
med en - N~sır'a itaat arzetti. İfrikıye'den 
kesin olarak uzaklaştırılan Yahya b. Ga
niye Veddan'a sığındı ve Karakuş'u öldü
rerek burcıya hakim oldu (609/ 1212-13). 
Ebu Muhammed b. Ebu Hafs'ın ölümün
den (617 1 ı 220) sonra da Güney Tunus'a 
gitti ve Hatsiler'den Ebu Muhammed Ab
dullah'ın 621'de (1224) gelişine kadar 
Tunus'ta hüküm sürdü. Daha sonra bu
radan ayrılarak Sicilmase'ye sığındı (624/ 
ı 227). Üç yıl sonra Cezayir topraklarına 
geçtiyse d~ burada tutunma imkanı bu
lamadı ve 63S'te ( 1237 -38) öldü. Onun 
ölümüyle Kuzey Afrika'da Murabıt haki
miyetini t!'!krar kurmak isteyen Ganiye 
ailesinin tarihi de son bulmuş oldu. 
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GANİzADE MEHMED NAniRi 

ı 

(ö. 1036/ 1627) 

Mi'raciyyesiyle meşhur 

L 
Osmanlı alimi, şair ve hattat. 

_j 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
tedir. Ancak Atai ve Kati b Çelebi gibi mü
elliflerin kaydattiği 980 ( 1572) yılı genel 
kabul görmüştür (Zeyl·i Şekaik, II. 703; 
Fezleke, II. 99). Aynı mahlası taşıyan Bağ

ctatlı Nadiri'den ayırt edilmesi için Gani
zade Nadiri olarak anılır. Aslen Bolulu 
olan Ganizade'nin büyük dedesi Baye
zid Efendi Bolevi Çelebi unvanı ile ta
nınmış bir kadı, babası Abdülgani Efen
di ise kazaskerliğe kadar yükselmiş bir 
alim ve şairdir. Ganizade ilmiye muhi
tinde yetiştiği gibi tasawuf terbiyesini 
de ailesinin içinde bulunduğu Nakşiben
di çevrelerinde elde etmiştir. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi'ye dair methiyelerin 
toplandığı bazı mecmualarda şiirlerinin 
bulunduğuna bakılarak onu Mevlevi ka
bul edenler varsa da bir Mevlevi kayna
ğı olan Esrar Dede Tezidresi'nde Nadi
ri'ye yer verilmemiş olması bu kanaatin 
doğru olmadığını düşündürmektedir. 

Ganizade iyi bir medrese tahsili gör
dükten sonra Hoca Sadeddin Efendi'den 
mülazım oldu. 1 000 ( 1592) yılında ilk 
olarak 40 akçe ile istanbul'da Papasoğ
lu Medresesi'nde başladığı öğretim ha
yatını çeşitli medreselerde müderris ola
rak sürdürdü. 1 DOS'te ( 1596-97) Sahn-ı 
Seman, ardından Süleymaniye medre
selerinde bulundu. Bu arada Şeyhülislam 
Sun'ullah Efendi'ye damat oldu. 1011 
( 1602) yılında tayin edildiği Selanik ka
dılığıyla ilmiye sınıfından ayrılarak kadı
lık mesleğine geçti. Kahire ve Edirne ka
dılıklarında bulundu. Edirne kadısı iken 
I. Ahmed'in dikkatini çekerek 1015 Şev
valinde (Şubat 1607) istanbul kadılığına 
getirildi. 1018 Şewalinde (Ocak 1610) 
bu görevinden aziedilip Galata kadılığıy
Ia görevlendirildi, iki yıl sonra da Ana
dolu kazaskerliğine yükseldi. Bu sırada 
iki defa I. Ahmed 'in Edirne seyahatine 
katıldı. 1023 Cemaziyelewelinde (Hazi
ran 1614) tekrar aziedildL 1028 Şewa
linde (Eylül 1619) Şeyhülislam Zekeriyya
zade Yahya Efendi'nin yerine Rumeli ka
zaskeri oldu. Bir yıl sonra bu görevden 
emekliye ayrıldı. Bunun bir azil olduğu

nu belirten kaynaklar da vardır. 1 031'
de ( 1622) Galata kazası arpalık olarak 
kendisine verildi. İki yıl sonra ikinci de
fa Rumeli kazaskerliğine getirildi. Bu 
görevden de 1 034 Şewalinde (Temmuz 
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1625) ayrıldı (Ata i, II. 702 -703) Altı ay 
kadar felçli olarak yatan şair 1036 Ce
maziyelahirinde (Şubat 1627) istanbul'
da vefat etti. Fatih'te evinin yakınında 
buluncın Abid Çelebi Mescidi haziresine 
defnedildi. Ölümüne "ei-Cennetü mes
vah" ibaresi ve, "Nadiri gitti bu devrin 
hayfa" mısraı tarih düşürülmüştür. 

Ganizade'nin öldüğünde elli altı yaşın

da olduğunu söyleyen Atai ile (Zeyl ·i Şe· 
kaik, II, 703) aynı bilgiyi veren Mehmed 
Süreyya Bey (Sicill·i Osman[, IV, 152) ve 
ondan naklen Faik Reşad'ın (Eslaf, II, 143) 
buna pelil olarak gösterdikleri "bi- gü
nah" kelimesinin ebced hesabıyla karşılı
ğı elli altı değil seksen sekizdir. Nitekim 
Müstakimzade de bunu seksen sekiz ola
rak verir (Tuhfe, s. 421). Sadece Atai, "bi
günah" ibaresinin "tahlil tariki üzere" he
saplanması gerektiğine işaret eder. Bu 
durumda kelimenin •• L; 1 nah" kısmı elli 
altı etmektedir. Şairin elli altı yıl yaşadığı 
kabul edilirse doğum tarihi 980 ( 1572) 
olmakta. seksen sekiz yıl yaşadığı ka
bul edilirse bunu 948 ( 1541) yılına ka
dar geriye götürmek gerekmektedir. 

Osrrıanlı alim ve şairlerinin önde ge
lenleripden biri olan Ganizade Nadiri, 
süslü ye ahenkli söyleyişiyle Baki'yi, coş

kun ve sanatkarane üslubuyla Şeyhülis
lam Yahya ile Nef'i'yi hatırlatır. Ayrıca 
bunlar;:ı nazireler yazan şair özellikle ga
zel ve ı<asidelerinde başarılı bulunmuştur. 
Kasidelerinin en güzeli, divanının ilk ka
sidesi plan ve her beyti "sihr-i helal" de
recesirıe ulaşmış kabul edilen yetmiş dört 
beyitlik mi'raciyyesidir. Türk edebiyatın
da mi~raciyye türünün önemli örnekle
rinden biri olan bu kaside ile Şehname '
sinde yer alan diğer mi'raciyyesi onun 
dini h;:ıssasiyetini göstermektedir. Bil
hassa şaire şöhretini sağlayan ilk mi'ra
ciyyesi dini duygu bakımından coşkun, 
samirrıi ve gerçekten şairane bir edaya 
sahiptjr. Bu mi'raciyyeye nazire yazan 
Nev'iz~de Atai, Halimi ve N abi gibi şairle
rin bu eseri aşamadığı kabul edilmekte
dir. Nadiri bilhassa dini eserlerinde güçlü 
bir lirizm yakalamış, samimi ve duygulu 
bir şair olarak görünmektedir. Şiirlerinde 
söz ve mana sanatlarını başarıyla kul
lanmasının yanında vezin ve şekil bakı

mındarı da kusursuz denebilecek bir se
viyeye ulaşmıştır. Dil bakımındarı ağır 

sayılabilecek ifadelerine Arapça'dan çok 
Farsça kelime ve terkipler hakimdir. 

Ahizade Abdülhalim Efendi'den hat 
meşkeden ve bu sanatın inceliklerini öğ
renen Ganizade sülüs, nesih, rik'a ve ta'
likte cjevrin hattatları arasında yüksek 
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