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İBN GANiM, Nilreddin 
( ~l.: .J! f &!. ...ı.Jf ),; ) 

NGrüddin Ali b. Muhammed 
b. Ali el-Hazreci el-Makdisi 

(ö. 1004/ 1596) 

Hanefi fakihi. 
_j 

6 Zilkade920 (23 Aralık 151 4) tarihinde 
Kahire'de doğdu ve burada yaşadı . Aslen 
Kudüslü olup Hazrec kabilesinden saha
bl Sa'd b. Ubade'nin soyundan gelmek
tedir. Atalarından Ganim'e nisbetle ken
disi ve ailenin diğer bazı fertleri İbn Ga
nim lakabıyla tanınmıştır. Hanbeli alimi 
Şehabeddin Ahmed b . Ali b. Hasan el
Makdisl'nin yanında Kur'an'ı ezberledi ve 
kıraat-i seb'ayı öğrendi. Şehabeddin Ah
med b. Ahmed er-Remll, Ebü'l-Hasan el
Bekrl es-Sıddlki , İbnü 'n-Neccar el-Fütu
hl, Kutbüddin lsa b. Safiyyüddin eş-Şira
zl. İbnü ' ş-Şelebl künyesiyle bilinen Şeha
beddin Ahmed b . Yunus ei-Halebl. Nası 

rüddin Muhammed b. Hasan el-Lekanl, 
Nasırüddin Muhammed b. Salim et-Tab
Iavi gibi dört mezhep ulemasından tef
sir, kıraat, tecvid , hadis, fıkıh , usUl-i fıkıh 
ve kelam dersleri aldı. 

Döneminde Hanefi fıkhının otoritele
rinden biri olan İbn Ganim Eşrefiyye Ca
mii'nde imam lık, Eşrefiyye, Vezir Süley
man Paşa , Sarkıtmışiyye ve Sultan Hasan 
medreselerinde müderrislik ve yönetici -

lik görevler inde bulundu . Kaynaklarda. 
hayatı boyunca yaptığı iki hac ve üç Ku
düs yolculuğu dışında ülkesinden ayrılma
dığı, şöhreti sebebiyle İslam dünyasının 
her tarafından talebelerin gelerek kendi
sinden ders aldığı kaydedilir. Şehabeddin 
ei-Hafad, Şürünbülall ve NCıreddin ei-Ha
lebl tanınmış talebelerinden bazılarıdır. 

F ı kıh yanında Arap dili ve edeb iyatı , 

hadis, tefsir ve kelam ilimlerinde eser ve
recek seviyeye ulaşan İbn Ganim'in ayrıca 
remil ve simyaya da vakıf olup Mısır Bey
lerbeyi Hafız Ahmed Paşa'ya iki simya 
gösterisi yaparak onu etkisi altına aldığı 
rivayet edilmektedir. Simya ilmini öğret
tiği oğlu bu bilgisini kötü yolda kullanarak 
bazı kişilerin haremine musaHat olunca 
Hafız Ahmed Paşa'ya şikayette bulunup 
katline bizzat fetva vermek suretiyle 
ölümle cezalandırılmasını sağlamıştır. 

Ömrünün sonlarına doğru zühd hayatı 
yaşayan İbn Ganim , Kerlmüddin el-Hal
vet! vasıtasıyla Halvetiyye tarikatına inti
sap etti. 18 Cemaziyelahir 1 004 ( 18 Şubat 
1596) tarihinde Kahi re'de vefat etti ve 
Türbetü'l-mücavirln'e defnedildi. 

Eserleri. 1. Ev<;ia~u 'r -rem z 'alô. ({f şer
/:ıi) N a?mi'l-Kenz. Ebü'I-Berekat en-Ne
sefi'nin Hanefi fıkhına dair Kenzü 'd-de
~ii'i~ adlı eserinin İbnü'I-Faslh tarafın 
dan manzum hale geti rildiğ i Na?mü 'l
Ken z 'in şerh i olup çok sayıda yazma nüs
hası bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
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(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1027 / 46) 
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Nüreddin ibn Ganim 'in Risale li mes'eleli 'l-ual>{ 'ale '[. 
eulad ad l ı eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp .• Re!iid Efen· 

di , nr. 1152/ 1 9) 

Relsü lküttab Mustafa Efendi . nr. 360, Çor
lu lu Ali Paşa, nr. 200, Yenicam i, nr. 11 82 . 

Fatih , nr. ı 746, Hekimoğ lu , nr. 357 ; Köp
rülüK tp., Faz ı! Ahmed Paşa, nr. 598-60 ı. 

602-605) . 2. Jjô.şiye (Ta'lf~a) 'ale'l-Eşbô.h 

ve'n -n e?ô.'i r. İbn Nüceym'in el-Eşbô.h 
v e'n-ne?ô.'i r'i üzerine hazırladığı küçük 
bir haşiye olup Hamevi'nin aynı esere yaz
dığı Gamzü 'uyuni'l-beşô.'ir adlı şerhiyle 
birlikte bası lmıştır (İsta nb ul 1290; Beyrut 
ı40511985, IV, 475-51 4). 3. Nurü'ş-şem'a 

ii ?Uhri 'l-cum'a. Cuma namazından son
ra kılınan zuhr-i ahl r in hükmüyle ilgili bir 
eserdir ( Beyaz ıt Devlet Ktp ., Bayezid , nr. 

2228 ; Süleymaniye Ktp ., Yazma Bağış l a r, 

nr. 1158, Esad Efendi , nr. 3686, Ayasofya, 
nr. ı ı 74, ı 179, Reşid Efendi , nr. 27 1 ). 4. el
Bedi'atü '1-mühimme ii beyani na~zi'l
~ısme (Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 1344; 

Süleymaniye Ktp ., Pertev Paşa, nr. 655, 

Rel sülküttab Mustafa Efendi , nr. 305 ). 5. 

Red'u'r-r ô.(Jlb 'ani'l-cem ' ii şalô.ti'r
regii'i b (Süleymaniye Ktp ., Relsülküt tab 
Mustafa Efendi, nr.· ı 158; Serez, nr. 3876; 

Carullah Efe nd i, n r. 2068) 6. Ri sô.le ii 
mes'eleti'l-va~f 'ale 'l-evl ô.d (Süleyma
niye Ktp., Laleli , nr. 853; Reş id Efendi, nr. 
ı 15 2119). 7. Jjavô.şi (f:/aş iye) 'ale 'l-K ii
m us. Flruzabadl"nin el -Kamusü'l -m u-
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J.ıit'ine düştüğü notlardan ibaret olup oğ
lu tarafından derlenmiştir (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 266ı ). 8. Bugye
tü'l-mürtdd ii (li-)taşJ.ıil.ıi'çl-çldd . Kur'an 
ilimleriyle ilgili olan eserin Ebil Hayyan et
Tevhldl'nin Mu]fö.besdt'ı ile birlikte neş
redildiği belirtilmektedir (Serkls, ı. ı97, 

306). 9. en-Nesemetü'n-nef]]iyye 'ale'r
Risdleti'l-FetJ.ıiyye (Süleymaniye Ktp . 
Çelebi Abdullah Efendi, nr. 389; bu eser
lerinin yazma nü s haları için ayrıca bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 404; Suppl., ll, 234, 
267, 395,429). 

Darü'l-kütübi 'I-Mısriyye'de (TeymOr, Ah
lak, nr. 299) İbn Ganim adına kayıtlı olan 
ve İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin İga§etü'l
lehfdn'ından seçmeler ihtiva edenMün
tel].ab ii meşdyidi'ş-şeytan ve ;r;emmi'l
hevd' adlı risale. İbrahim Muhammed ei
Cemel tarafından Meşdyidü'ş-şeytdn ve 
;r;emmü'l-hevd': Mu]]taşaru İga§etü'l
lehfdn adıyla yayımlanmıştır (Ka h i re ı983 ) . 

Bundan başka kaynaklarda isimleri geç
memekle birlikte çeşitli kütüphanelerde 
şu eserler de İbn Ganim adına kayıtlıdır: 
Risdle ii J.ıükmi 'l-vekil ba'de 'l -'azi hel 
yukbel kavlüh (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. ı 027/46, vr. 455-463; Şazell Tek
kes i, nr. ı59, vr. 65-7ı ) ; Minnetü '1-celil ii 
kabCılikavli'l-vekil(Süleymaniye Ktp., Re
lsülküttab Mustafa Efendi, nr. 305, vr. 457-
466; Kayseri Raşid Efendi Ktp., Raşid Efen
di, nr. ı 344, vr. 299•- 305•). İbn Ganim'in 
günümüze ulaştığı tesbit edilemeyen 
ŞerJ.ıu Manz;Cımeti İbn Vehbdn adlı fık
ha dair bir eseri daha olduğu belirtilme~
tedir. Müellife nisbet edilen el-Fd'ik fi'l
lafz;i'r-rd'ik adlı eser ise (Hediyyetü'L-'ari
(in, ı. 750; Kehhale, Mu'cemü 'L-mü'elli(in, 
vıı. ı95) aynı lakapla tanınan Cemaleddin 
Abdullah b. Ali b. Muhammed'e aittir 
(Brockelmann , GAL, ll, 90;Suppl., ıı. 81 ). 
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İBNGANİYE 

(bk. GANiYE). 

İBN GARSİYYE 
(~~~1) 

Ebu Amir Ahmed 
b. Garsiyye ei-Beşkenşl 

(ö . 477/1084) 

Endülüslü edip ve · şair. 

_j 

ı 

_j 

Endülüs'ün kuzeyindeki Beşkenş (Bas
que) beldesinde doğdu. Bask asıllı dır. Kü
çük yaşta esir alınarak ispanya'nın güne
yindeki Daniye'ye (Denia) götürüldü. Daha 
sonra müslüman oldu. Daniye Emlri Mü
cahid el-Amiri ile (ı o ı o- ı 044 ı oğlu İkba
lüddevle Ali'nin (ı044-l076) hizmetinde 
katip olarak çalıştı . Yaşadığı dönemde 
Endülüs'te Şuubiyye cereyanları yaygın

dı. Slav asıllı emirler, çevrelerindeki Arap 
kökenli emir ve krallara karşı Slavlar'ın 
ve Arap olmayan diğer müslüman unsur
ların fazilet ve üstünlüklerini ortaya ko
yacak edip ve şairlere ihtiyaç duyuyorlar
dı. Şuubiyye cereyanından büyük ölçüde 
etkilenen İbn Garsiyye dedelerinin Bizans 
Rumları ve Sasanl iranlılar olduğunu. 
Rum, yahudi ve iranlılar'ı Araplar'a tercih 
ettiğini söylemiş, bununla birlikte kendini 
em niyete almak için Hz. Peygamber'i öv
meyi de ihmal etmemiştir (İbn Bessam 
eş-ŞenterTnl, VI, 712-713). 

Güçlü bir nesir yazarı ve iyi bir şair olan 
İbn Garsiyye, Meriye (Almeria) Emlri Mu'
tasım b. Sumadıh et-Tü db!' nin saray şa
iri Ebu Ca'fer Ahmed b. Haddact'a (İbnü'J
Cezzar 1 ibnü'l-Harraz) hitaben kaleme aldı
ğı ve Arap olmayanların Araplar'dan da
ha üstün olduğunu iddia ettiği Risdletü 
taf:Wi'l-'acem 'ale'l-'Arab (Risaletü'ş

Şu'Cıbiyye) adlı eseriyle şöhret kazanmış
tır. Endülüs'te Şuilbiyye hareketinin muh
temelen ilk edebi ürünü olan bu risalede 
müellif Araplar'ın kusur ve ayıplarını, Rum 
ve Slavlar'ın fazilet ve meziyetlerini ede
bi sanatlarla süslü ve etkili bir üslupla or
taya koymaya çalışmıştır. Lisanının eski 
Arap hatiplerinden Sahban ei-Vaill'nin li
sanından daha üstün olduğunu, hıris
tiyan meliklerinin neslinden geldiğini 
açıkça belirten İbn Garsiyye (ibn Said 
el-Mağribl, Il, 407). gerek çağdaşları ara
sında gerekse daha sonraki edebi ve fik
ri çevrelerde derin izler bırakmıştır. Çok 
sayıda edip ve şair ona cevap vermiş, bir 
kısmı da onu düşmanlık, münafıklık ve 
sefihlikle suçlamıştır (Ömer Ferruh, IV, 

683). 

Yazıldığı tarihten itibaren yaklaşık iki 
asır boyunca edip ve şairleri meşgul eden 
Risdletü'ş-Şu'ubiyye için çok sayıda red
diye kaleme alınmıştır. Bu reddiyelerden 
zamanımıza ulaştığı tesbit edilenler ara
sında en hacimiisi ve belki de en önemli
si, Muvahhidler hareketinin lideri İbn Til
mert (ö 524/1130) ve Abdülmü'min el
Kumi (ö. 558/lı63) zamanlarında yaşa

dığı anlaşılan Ebil Yahya İbn Mes'ade'ye 
aittir. Belensiyeli (Valencia) şair EbG Ca'
fer Ahmed b. Dildin ei-Belensl tarafından 
kaleme alınan reddiye ise dili, üslilbu ve 
içerdiği tarihi bilgiler bakımından önem
lidir. İbn Bessam eş-Şenterlnl. bu reddi
yenin yazarı ile 477 ( 1 084) yılında Üşbil
ne'de (Lizbon) karşılaşmış. ondan aldığı 
diğer bilgiler yanında reddiyesini de ese
rine kaydetmiştir (metni için bk. e;:;-Zaf)T

re, VI, 7ı5-722). Ebü't-TayyibAbdülmün
'im b. Mennullah ei-Hevvarl ei-Kayreva
nl'ye ait reddiyenin büyük bir kısmı İbn 
Bessam eş-Şenterlnl tarafından tesbit 
edilmiştir (a.g.e., VI, 722-746) . }jadika
tü'l-beldga ve devJ.ıatü'l-berd'a adıy
la da anılan reddiyenin edebi açıdan üs
tün bir nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır. 
Diğer bir reddiye. Züheyr ei-Feta ei-Ami
rl'nin katibi E bil Ca'fer b. Abbas olduğu 
sanılan İbn Abbas'a aittir (metni için 
bk. a.g.e., VI, 746-756) . Ebil Mervan Ab
dülmelik b . Muhammedei-Gafiki, İbn 
Ebü'I-Hısal ve Ebü'l-Haccac Abdülme
lik b. Cennan, İbn Garsiyye'ye reddiye ya
zan diğer müellifler arasında zikredile
bilir. 

İbn Garsiyye'nin bu risalesini ilk defa 
lgnaz Goldziher "Die Sucübiyya unter den 
Muhammedanenin Spanien" adlı ma
kalesiyle birlikte yayımlamış (ZDMG, Lll! 
ı 1898 ı. s. 60 l-620). risale daha sonra Ah
med Muhtar ei-Abbactl'nin eş-Şakiilibe 
ii İsbdnyô. adlı eserinde de yer almıştır 
(Madrid ı950). Abdüsselam Muhammed 
Harun risaleyi reddiyeleriyle birlikte neş
retmiştir (Kahire ı950) . Ayrıca yine red
diyeleriyle birlikte The Shu'ubiyya 
al-Andalus, The Risala of Ibn Garcia 
and Five Refutations adıyla James T. 

Monroe tarafından ingilizce'ye çevrile
rek yayımlanmıştır (Berkeley- Los Ange
les 1970). 

İbn Garsiyye'nin az sayıda şiiri günümü
ze intikal etmiştir (İbn Said ei-Mağribl, Il, 
407). Onun şiirleriyle nesrini karşılaştıran
lar nesrinin daha açık ve sağlam olduğu 
konusunda görüş birliği içindedir (Ömer 
Ferruh , lV, 683). 


