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Iii CENGiZ TOMAR 

İBNÜ'I-GARABILi 

(bk. İBN KASIM ei-GAZZI). 

İBNÜ'I-GARS 
(U" _ıi)l 1)1 1 ) 

Ebü'l-Yüsr Bedrüddin Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed el-Kahiri 

(ö. 894/1489) 

Hanefi fakihi. 
_j 

15 Muharrem 833'te ( 14 Ekim 1429) 
Kahire'de doğdu. Büyük dedesi Halil'in 
lakabına nisbetle İbnü'l-Gars diye anılır. 
Şehabeddin İbnü'l-Müsdi'den Kur'an oku
du ve hıfzını tamamladı. İbnü'l-Hümam 
ve öğrencisi Seyfeddin İ bn Kutluboğa, İb
nü'd-Deyri. Ebü'l-Fazl el-Mağribi, Burha
neddin el-Hindi, Adudüddin es-Sayrami, 
Eminüddin el-Aksarayi gibi alimlerden 
Arapça. kelam, fıkıh ve fıkıh usulü, bela
gat. mantık dallarında öğrenim gördü. 
Birçok defa hacca giden İbnü'l-Gars'ın bu 
seyahatlerinde bir müddet Mekke'de ika
met ettiği ve 870'teki(1466) hacdan son
ra burada kalıp öğrencilerine ders verdi
ği bilinmektedir. Birkaç defa Mısır Hane
fi başkadılığı için adı geçen İbnü'l-Gars, 
Başkadı İbnü 'd-Deyri ve onun ardından 
göreve gelen kadıya vekalet etti. Kafiye
ci'den sonra Türbetü'l-Eşrefiyye, Nured
din İbnü'l-Münavi'den sonra da el-Ca
miu'z-Zeyni'nin meşihatlığına getirildi; 

iBNÜ'I-GARS 
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lbn ü' I -Gars'ın ei-Fevakihü '1-bedriyye /1'1-a~ıyeti'L-/:ıükmiyye adlı eserinin ilk iki sayfası (Köprülü Ktp. , Fazı! Ahmed 
Paşa, nr. 652/3) 

ayrıca Kubbetü's-Salih'te ve el-Cemaliy
yetü'l-Cedide'de fıkıh dersleri verdi. 

İ bn Uht Medyen vasıtasıyla t arikat a 
intisap eden İbnü'l-Gars tasawuf ehlinin 
sözlerine ilgi duydu ve onları inceledi. 
Bundan dolayı Ebü'l-Hasan el-Bikai'nin 
İbnü'l-Farız'ın "el -~aşidetü't-ta,iyye"sin
de ortaya koyduğu görüşlerine yönelttiği 
tenkitlere müstakil bir eserde cevap ver
di. Sehavi, Bikai'nin İbnü'l-Gars'ı şairli
ği ve yazarlığı yönüyle tanıttıktan sonra 
onun Hallac-ı Mansur, Muhyiddin İbnü'l
Arabi ve İbnü'l-Farız'a tabi olan ve vah
det-i vücOd görüşünü savunanların ileri 
gelenlerinden olduğunu ifade ettiğini be
lirtmiştir. Sehavi ayrıca, üstün bir zekaya 
sahip olan İbnü'l-Gars'ın satranç oyunun
da çok maharetli olduğunu. bir bayram 
günü Mina'da dahi kendisini satranç oy
narken gördüğünü söylemiştir. İbnü'l
Gars Rebiülahir 894'te (Mart 1489) Ka
hire'de vefat etti. Bazı kaynaklarda 932 
(1526) olarak zikredilen tarih oğlu Ebü'l
Yümn Muhammed İbnü 'l -Gars'ın ölüm 
yılı dır. 

Eserleri. 1. el-Fevô.kihü'l-bedriyye 
fi'l-a~zıyeti'l-l;ükmiyye (Adabü 'l-l).u(iat, 
Risale fi'l-l).a(ia'). Muhammed Salih el-Ca
rim er-Reşidi tarafından el-Mecô.ni'z
zehriyye 'ale'l-Fevô.kihi'l-bedriyye adıy-

la şerhedilerek basılmıştır (Kah i re ı 326/ 
ı 908). Kati b Çelebi, yanlış olarak bu eserin 
22 Cemaziyelevvel 949'da (3 Eylül 1542) 
tamamlandığını kaydetmiştir (Keşfü '?-?U
nan, II. 1293) . Z . .lfô.şiye'alô. ŞerJ:ıi't-Tef
tô.zô.ni li'l-'A~ii'idi'n-Neseiiyye (Atıf 
Efendi Ktp ., nr. I 305, 1306; Süleymaniye 
Ktp .. Laleli. nr. 2290, Yenicami. nr. 743, Ha
san Hüsnü Paşa, nr. 1165, Pertev Paşa. nr. 
638; Köprülü Ktp ., Ahmed Paşa, nr. 336; 
iü Ktp .. AY. nr. 2586) 3. Risale ii J;ük
mi'l-mô.'i'l-müsta'mel ( yazmaları için bk. 
Brockelmann. GAL, ll. 310;Suppl., 11. 94). 
Kaynaklarda kendisine ayrıca Risô.le fi't
temfmu' (Risale{f burhani't-temanu') ad
lı bir eser nisbet edilen İbnü'l-Gars'ın (Se
hiM. IX. 221; Keşfil'?·?unan, ı. 856) şiirle
ri de bulunmaktadır. 
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