
İBN GANiM, NOreddin 

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). 
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İBN GAYLAN 
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Ebu Talib Muhammed 
b. Muhammed b. İbrahim b. Gaylan 

el-Bezzi'ız el-Hemdanl 
(ö. 440/1049) 

e/-Gaylaniyyiit olarak tanınan 
hadis cüzlerinin ravisi. 

L _ı 

Bizzat kendisi, dedesi İbrahim b. Gay
Ian'ın kayıtlarına göre Muharrem 347'de 
(Mart- Nisan 958) doğduğunu belirtmiştir. 
Ağabeyi Ebü'l-Kasım Gaylan, Hatlb el-Bağ
dadi'nin hocalarından güvenilir bir mu
haddisti. İbn Gaylan, başta Ebu Bekir eş
Şafii olmak üzere Nlşaburlu muhaddis İp
rahim b. Muhammed el-Müzekkl, Basralı 
hadis ravisi Ebü'l-Hasan Ali b. Kasım en
Neccad gibi alimlerden hadis rivayet etti. 
Kendisinden de Hatlb el-Bağdadl. Ebü'I
Fazl İbn HayrOn, kıraat alimi İbn Sivar ei
Bağdadl. Ebu Ali Ahmed b. Muhammed 
ei-Beredanl, Ca'fer b. Ahmed es-Serrac 
hadis öğrendi. Hatlb ei-Bağdadi'nin be
lirttiğine göre sadOk bir ravi olan İbn Gay
lan 6 Şewal440 ( 14 Mart 1 049) tarihinde 
Bağdat'ta vefat etti ve Derbüabde'deki 
evine defnedildi. 

Zehebl, İbn Gaylan'ın hacası Ebu Bekir 
eş-Şafii' den 352-354 (963-965) yılları ara
sında rivayet ettiği 10.000 hadisin on bir 
cüz tuttuğunu yazmıştır. Ebu Bekir eş
Şafil'nin rivayetleri e1-Feva'id adıyla bi
linmekle beraber İbn Gaylan onun en genç 
öğrencisi olduğu ve uzun bir hayat sür
mesi sebebiyle bu hadisleri Ebu Bekir eş
Şafii' den en son kendisi rivayet ettiği için 
eser e1-Gay1aniyyat diye tanınmıştır. Fe
va'idü'1-Bezz{ız (Zirikll, VII, 2 I) ve e1-Fe
va'idü '1-münte]]abetü '1-'avdli <ani'ş-şü
yu]]i'1-meşhılre bi'1-Gay1aniyyat diye 
anılan eseri Darekutnl ( ö . 38 5/995) tah n c 
etmiş (bu çalışmanın beş cüzü Darü'l-kü-

tübi ' l-Mısriyye'de bulunmaktadır. bk. Fu
ad Seyyid. 11. ı 97). ayrıca eserde bulunan 
ve Ebu Bekir eş-Şafii' den itibaren dört ra
vi ile Hz. Peygamber' e ulaşılan (rubal) riva
yetleri de e1-EJ:ıadişü'r-rubfı?.yyfıt adıy
la bir araya getirmiştir (Darü'l-kütübi 'z-Za
hiriyye, Mecmua. nr. 85/2). Muhammed 
M urtaza ez-Zebldl ( ö. 1205/ ı 79 ı ı. eserin 
Darekutnl tarafından yapılan tahrkinin 
on bir cüzden meydana gelen bir cilt için
de özel kütüphanesinde bulunduğunu ve 
kendisinin onu all senedlerle rivayet etti
ğini söylemektedir ( Tacü'l-'arus, vııı. 54). 

e1-Gay1aniyyfıt'ın muhtelif kısımları Brit
ish Museum'da (Suppl. , 135. Or. 3059, 

ı 36). Tübingen Üniversitesi Kütüphane
si'nde (nr. 96). Mekke'de Mektebetü'l-Ha
rem'de (Hadis. nr. 579) ve Kahire'de (Sez
gi n. I. I 91 ) bulunmaktadır. Heysemi'nin 
eser üzerinde Tertibü ef:ıadi§i'1-Gaylfı 
niyyat adıyla bir çalışma yaptığı kayde
dilmektedir. 
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İBN GAzi 
L.s..iıı: ı.J-! ı) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed 
b. Gazi el-Osman! el-Miknasl 

(ö. 919/1513) 

Kıraat, hadis ve fıkıh alimi. 
_ı 

841'de (1437) Fas'ın doğusundaki Mik
nas'ta (MiknasetüzzeytOn) doğdu. Beni Os
man diye tanınan bir sülaleden olup bü
yük cedlerinden Gazi'ye nisbetle İbn Gazi 
lakabıyla meşhur oldu. İlk öğrenimini Mik
nas'ta yaptı. Ebu Zeyd Abdurrahman ei
Kavanl, Ebü'l-Hasan Ali b. Menlin eş-Şe
rif el-Miknasl ve Ebu Abdullah Muham
med b. Kasım el-Kürl'den Arap dili, dini 
ilimler, siyer, tarih, edebiyat ve mate
matik okudu (Fihrisü İbn Gazi, s. 70, 83, 

8 5) . 

iBN GAZI 

858 (1454) yılında tahsilini ilerietmek 
için Fas şehrine giden İbn Gazi. orada uzun 
yıllar Karaviyyln Camii ve Misbahiyye med
reselerinde tahsil gördü. Devrin meşhur 
kıraat alimi ve muhaddisi, "Sagir" laka
bıyla tanınan Ebu Abdullah Muhammed 
b. Hüseyin el-Evrebl en-Nicl'nin dersleri
ne devam etti. ilmi ve ahlaki üstünlükleri 
dolayısıyla çoksevdiği ve Fihris'inde ken
disinden övgüyle bahsettiği bu haccısın
dan özel dersler alarak kıraat, Arap dili ve 
edebiyatı , tefsir. hadis, fıkıh, siyer. ahlak 
ve tasawufa dair birçok kitabı okudu; ica
zetler aldı. Ebu Amr ed-Danl. Şatıbi, İbn 
Berrl, Ebu Ca'fer İbnü'l-Baziş, Muham
med b. Muhammed el-Harraz ve Ebü'l
Abbas el-Mehdevl'nin kıraat-i seb'aya dair 
kitaplarındaki muhtevaya uygun olarak 
Kur'an-ı Kerim'i üç defa hatmetti. Fas'ta 
ayrıca Misbahiyye Medresesi müderrisi 
Ebü'l-Abbas Ahmed b. Ömer el-Müzcel
dl, Karaviyyln Camii Medresesi müderri
si Ebu Zeyd Abdurrahman b. Ebu Ahmed 
el-KarmOnl. Ebü'l-Ferec Muhammed b. 
Muhammed et-Tand ve Serrac en-Nefzi 
gibi hocalardan istifade eden İbn Gazi. 
Fihris'i nde isimlerini zikrettiği on sekiz 
hacası dışında birçok alimden fıkıh, ede
biyat, matematik, feraiz, aruz, mantık, 

tasawuf ve tıp ilimleri okuduğunu belir
tir (a.g.e., s. 169-170). 

İbn Gazi daha sonra Miknas'a dönerek 
Miknas Camii'nin hatipliğin i üstlendi ve 
burada ders vermeye başladı. Kendisin
den kıraat, edebiyat, fıkıh , tefsir. hadis. 
siyer, megaii ve matematik alanlarında 
çok sayıda öğrenci ve ayrıca halk fayda
lan dı. ilmi şahsiyeti, güzel konuşması ve 
nasihatleriyle insanlar üzerinde etkili ol
du. Miknas'taki ilim adamlarıyla yakından 

ilgilenen ve onların dostluğunu kazanan 
İbn Gazi. perşembe günleri ders yapma
yıp öğrencilerinden bazılarını geçen bir 
hafta içinde şehirde olup bitenleri tesbit 
etmekle görevlendirerek toplanan bilgi
leri değerlendirmeyi adet haline getirmiş
ti (Abdülhay el-Kettanl. et-Teratibü'l-ida
riyye, ll , 124) . Bu uygulamasıyla aynı za
manda bir cemiyet adamı olduğunu orta
ya koymuştur. İbn Gazi. 880 (1475) yılın
da Miknas'a uğrayan Kudüslü alim Ebu 
Muhammed Abdülkadir b. Abdülvehhab 
el-Bekrl ile karşılıklı ilim alışverişinde bu
lunarak ondan Irak, Hicaz, Şam ve Mısırlı 
alimierin bazı eserlerine dair umumi ica
zet name aldı; kendisi de Ebu Muham
med'e Münyetü'1-J:ıüssabadlı eserinden 
bir nüsha ve buna dair icazetname verdi 
(Fihrisü İbn Gazi, s . 123). 
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