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İBN GANİM, İzzeddin
( ~1.: .;,;1 .J!..I.II_r)
İzzüddı:n Abdüsselam b. Ahmed

b. Ganim ei-Makdis1
(ö. 678/1280)
L

Mutasavvıf,

vaiz ve edip.

Kudüs'te doğdu. Mutasawıf bir aileye
mensuptur. Dedesi Ganim b. Ali ei-Makdisl, Kudüs'ün haçlıların işgalinden kurtanlmasının ardından buraya yerleşmiş
ünlü bir şeyh olup daha çok manzum olmak üzere tasawufi eserler kaleme almıştır. Ganim b. Ali'nin Ahmed ve Abdullah adlı iki oğlundan İbn Ganim'in babası
olan ilki, dünya işleriyle pek ilgilenmeyen
ve uzlet hayatı yaşayan bir kişi olarak tanıtılmaktadır. ibn Ganim'in yetişmesin
de asıl rolü dedesi üslenmiştir.
Önceleri Kur'an ilimleriyle meşgul olan
İbn Ganim bu konuda önemli bir seviyeye
ulaştı. Daha sonra vaaz etmeye başladı ve
kısa sürede meşhur oldu. Mısır'a giderek
Kahire'ye yerleşti ve orada bir zaviye kurdu. Ancak gördüğü iltifata rağmen ailesine duyduğu özlem sebebiyle Kudüs'e
döndü. Oradan Dımaşk'a geçerek Emeviyye Camii'nde etkili vaazlar verdi. Vaaz
meclislerine tanınmış kimselerin de katıldığı bildirilmektedir. 67S ( 1277) yılında
gerçekleştirdiği hac ziyareti esnasında
Mekke şerifiyle Takıyyüddin İbn Dakikul'ld, Taceddin ei-Fezarl. İbnü'I-Ac11 gibi
ünlü şahsiyetlerin de bulunduğu bir topluluğa Mescid-i Haram'da edebi değe
ri yüksek bir hutbe irat ettiği kaydedilmektedir (hutbenin metni için bk. YGnlnl,
IV, 20-22) . İbn Ganim Şewal678'de (Şubat
1280) Kahire'de vefat etti ve Babünnasr
Kabristanı'na defnedildi.
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İbn Ganim'in başlıca ilgi alanı tasawuf
olmuştur. irşad üsiGbuyla yazdığı ve ede-

bi birikimini başarılı bir şekilde ortaya
eserlerinde tasawufi terim ve
remizlerin açıklanmasına ağırlık vermiş.
zaman zaman kendi tasawufi tecrübesini aktarırken mecazi ve sembolik anlatı
ma başvurmuştur. Ayrıca devrinde tasavvufa yöneltilen ağır eleştirileri şer'l ve akll deliller ileri sürerek cevaplandırmaya
çalışmıştır. Yer yer Hallac - ı MansGr, Cüneyd-i Bağdadl. Bayezld-i Bistaml gibi
koyduğu

mutasawıfların şathiyelerinin açıklanma
sı

bu savunma gayretinin bir

parçasını

oluşturur.

Eserleri. 1. Keşiü'l-esrar 'an J:ıikemi't
tuyur ve'l-ezhar. Otuz yedi bölümden
oluşan eserde mutasawıflara ait özel tecrübeler kuşların ve çiçeklerin dilinden
sembolik bir tarzda anlatılmış. metin içine yer yer şiirler serpiştirilmiştir. Bazı
araştırmacılar tarafından isim benzerliği
sebebiyle izzeddin b. Abdüsselam'a nisbet edilen eserin (İzzeddin b . Abdüsselam, Mui)taşarü '1-{eva'id, neşredenin girişi, s. 82) . Çeşitli baskıları yapılmış (Kahire
1275, 1280; Bu la k 1270, 1290). ayrıca Abdülkadir Salahiyye ve Subhl Habbab tarafından tahkik edilerek yayımlanan eser
( Dımaşk 1988). Muhtar Haşim tarafından
da neşredilmiştir (Dımaşk 14 I 0/ 1989) . Eseri
Garcin de Tassy Les oisseaux et les fleurs
(Paris 1821), Daniel BeresniakReveJation
des secrets des oisseaux et des fleurs
(Monoco 1990) adıyla Fransızca'ya tercüme etmiştir. Almanca tercümesi S timmen aus dem Morgenlande adıyla
Peiper tarafından gerçekleştirilmiştir
(Hirschberg 1850). 2. el-Kavlü'n-nelis ii
teflisi İblis (Tefllsü iblfs). Şeytanla müellif arasında bir diyalog ve tartışma şeklin
de kaleme alınan eser, İbnü'I-Cevzl'nin
Telbisü İblis'ine reddiye olarak kaleme
alınmış küçük bir risaledir. Eserde, Telbis'te yer alan ve bazı tasawufi görüş ve
uygUlamaların şeytan ın faaliyetlerine yardımcı olduğunu, insanları saptırıp dinden
çıkardığını ileri süren iddialara karşı AIIah'ın veli kullarına şeytanın etkili olamayacağı ana fikri işlenir. Kahire'de yayım
lanan eserin ( 12 77) bir nüshası yanlışlık
la Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye nisbet edilmiştir. Eser ayrıca Ebu Üsame Salim b.
ld ei-Hilall ( 1409/1989 !Mektebetü ibni'ICevziJ) ve Muhammed İbrahim Selim (Kahi re 141 0/ 1990) tarafından da yayımlan
mıştır. 3.lfallü'r-rumuz ve meiatiJ:ıu'l
künuz. Vaaz ve irşad üs!Gbunun hakim
olduğu eserin özellikle Hallac hakkındaki
görüş ve yorumları ihtiva eden bölümleri

ilginçtir. Şiirler ve kıssalar eserin edebi
dokusu içinde önemli bir yer tutmaktadır. Eser yanlış olarak izzeddin b. Abdüsselam es-Süleml'ye nisbet edilerekyayım
lanmış (Kahire 1317; Tanta, ts.), daha sonraki bazı araştırmalarda da bu hata tekrarlanmıştır (İzzeddin b. Abdüsselam, Mecazü'l-J:(ur'an, neşredenin girişi, s. 33-34) .
4. er-Ravzü'l-eni]f ve'l-va'?-ü'r-reşi}f.
Metinde İbn Ganim hakkında kullanılan
"kaddesellahu rGhahG" vb. ifadeler, esere müellifin ölümünden sonra öğrencileri
tarafından eklenmiş olmalıdır. S. el-FüWJ:ıatü '1-gaybiyye ii'l-esrari'l-}falbiyye. On dört bölümden oluşan bu eserinde müellif şahsi müşahedelerini ve tasavvufi tecrübelerini ifade etmektedir. 6.
Şeceretü 'l-iman. Eserde varlık, kainat
ve yaratılış mertebeleriyle ilgili tasawufi
terimler açıklanmaktadır (son üç eserin
yazma nüshaları için bk. DMBi, IV. 355).
Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer
eserleri de şunlardır: Keşiü 'i-esrar ve
mena]fıbü'l-ebrar ve meJ:ıasinü'l-a{ı
yar, Fi Şerl:ıi J:ıô.li'ş-şaJ:ıô.be ve'l-evliya',
Menazil (Brockelmann, GAL, ı. 451). Kitab iihi turu]fu'l-vesa'il ve temellükü'ssa'il, Müial]aratü'l-ezhar ve'n-nebatatü'n-nadirat ve mücaheretü '1-atyar
ve '1-cemadatü 'n-natı}fat, Kitabü 'ş-Şa
gara ii't-taşavvui, el-Ecvibetü'l-Jsatı'a
li-J:ıüceci'l-{ıuşumi'l-va]fı'a li külli'l'ulUm, Risale li şerJ:ıi J:ıadişi's-seb'a elle?:ine yü?-hiruhumu'llah ii ?-Uhlırih, Kitabü'l-Mecaz (Brockelmann , GAL Suppl.,
1, 808-809). İbn Ganim'in ayrıca bir ciltlik
Kur'an tefsiri. iki ciltlik divanı, Kadi İyaz'ın
eş-Şiia' adlı eserine bir muhtasarı ve bazı ayetleri n tefsirine dair bir çalışması olduğu zikredilmektedir (YGntnl. IV, 26-27).
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