
İBNÜ'r-RİFA 

le yahudi ve hıristiyanlara bazı sınırlama
lar getirilmişti. Bu arada İbnü'r-Rifa'nın 
diğer alimiere muhalefetle verdiği bir 
fe'"vaya dayanan halk da bazı kilise ve 
havraları yıkmıştı. Risale, söz konusu ge
lişmeler esnasında kaleme alınmış olup 
Mısır 'da Hz. Ömer devrinden sonra inşa 
edilmiş zimmi mabedlerinin yıkımına dair 
hükmü açıklamaktadır (Chester Beatty 
Library, nr. 4664,vr. 4b-JJ•; Kudüs, ei-Mek
tebetü'I-Halidiyye, Mecmua, nr. 95). 
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İBNÜ'r-RÜMI 

C.s"1ıl' 01' l 
Ebü'I-Hasen Ali b. el-Abbas 

b. Cüreyc ei-Bağdadi 
(ö. 283/896) 

Hicivleriyle tanınan 
Arap şairi. 

_j 

2 Receb 221 'de (21 Haziran 836) Bağ
dat'ta doğdu . Bizanslı bir hıristiyan olan 
dedesi Cüreyc (Cürcls, Circis, Georgios, Gre
gorios). Halife Emin'in dayısı İsa b. Ca'
fer'in oğlu Ubeydullah'ın azatlısı idi. Baba
sı Abbas ailenin müslüman olan ilk üye
sidir. Hıristiyan bir ailenin çocuğu olduğu 
için İbnü'r-Rumi diye tanınan E.:bü'l-Ha
san Ali'nin annesi Hasene İran asıllı olup 
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Abdullah es-Sicistani'nin (es-SiczT) kızıdır. 
İbnü'r-Rumi şiirlerinde soyundan övgüy
le söz eder. Babasını küçük yaşta kaybe
den İbnü'r-Rumi'nin tahsilini en büyük 
kardeşi Ebu Ca'fer Muhammed üstlendi. 
İbnü'r-Rumi Kur' an. dil. edebiyat, şiir. hi
tabet ve hesap dersleri aldıktan sonra 
babasının yakın dostu Muhammed b. Ha
bib'in yanında öğrenimine devam etti. Bu 
hocasının vefat ettiği yıl (245/859) Bağ
dat'a gelen Basra dil mektebi reisi Mü
berred'in derslerine katıldı; Küfe dil mek
tebi reisi Sa'leb'den de ders aldı. Ayrıca 
Zeccac. Ahfeş ei-Asgar'dan faydalandı. 
Dönemin tarih. fıkıh ve hadis alimlerinin 
derslerini takip ederek bilgisini ilerletti. 
Daha .sonra zengin kütüphanesiyle Bey
tülhikme'de kendini ilmi çalışralara ver
di. Şiirlerinde geçen nadir darbımeseller, 
eski Yunan filozoflarına telmihler. çeşitli 
yıldız adlarıyla dil. tarih. edebiyat. hadis, 
fıkıh, ketarn ve felsefe terimleri onun bu
rada edindiği zengin kültürün gösterge
leridir. 

Gençilk yıllarında bir süre har aç tahsil
dan Selim b. Abdullah b. Ömer'in yardım
cısı olarak çalışan İbnü'r-Rumi. maaşını 
yetersiz bulduğu için görevinden ayrılıp 
hayatını şiir yazarak kazanmaya çalıştı. 
Onun Şii ve Mu'tezili eğilimli olması se
bebiyle kendisine saray kapısının kapan
dığı söylenir. Ancak gerçekten Şii olmadı
ğı. hakkı savunan tabiatı gereği haksız
lıklara maruz kalmaları sebebiyle Şia'yı 
müdafaa ettiğini ileri sürenler de vardır. 
İbnü'r-Rumi'nin, 2SO'de (864) Küfe'de is
yan eden Şia reisierinden Ebü'I-Hüseyin 
Yahya b. ömer et-Tatibi'nin Müstain- Bil
lah tarafından öldürülmesi üzerine kale
me aldığı şiirler. bir Şia bildirisi olduğu 
kadar Abbasi yönetimini tehdit eden is
yan hareketinin de sert bir ifadesi olarak 
değerlendirilir. Şia reisierinden Ebu Sehl 
İsmail b. Ali en-Nevbahti onun övdüğü 
kimseler arasındadır. 

İbnü'r-Rümi, Şia'ya karşı uzlaşmacı bir 
politika takip eden Muvaffak- Billah ile 
oğlu Mu'tazıd- Billah dönemlerinde sa
raydan beklediği ilgiyi gördü. Ancak uzun 
süre Abbasi iktidarınca dışianmış olması 
onu sarayın dışında başka hamiler bul
maya sevketti. 248'de (862) gittiği Sa
merra'da Vezir Ahmed b. Hasib için met
hiyeler yazdıysa da orada fazla kalarna
yıp Bağdat'a döndü. Çocukken babasını, 
genç yaşta hanımını ve ardarda üç çocu
ğunu kaybetmesi, İbnü'r-Ruml'nin ka
ramsar bir ruh yapısına sahip olmasına 
yol açmış. gençlik yıllarında gittiği Sa
merra dışında hep Bağdat'ta yaşamış ve 
burada vefat etmiştir. Uğursuz saydığı 

bir şey sebebiyle günlerce evine kapanıp 
dışarı çıkmadığı rivayet edilir. 

Buhtüri'den sonra zamanının en büyük 
şairi kabul edilen İbnü'r-Rümi şiirlerinde 
görülen derin hayaller ve ilginç görüşler, 

ayrıca sehl-i mümteni derecesinde sade
likle ustalığın kaynaşması bakımından Cil
hiliye şairi Nabiga ez-Zübyani'ye, fikir ve 
sanatta araştırmacı bir ruha sahip olması 
yönünden Mütenebbi'ye benzetilir. Bil
hassa duygusallıkla tabiiliğin hakim oldu
ğu bazı parçalarında bu benzerlik daha 
açık şekilde görülmektedir. 

İbnü 'r-Rumi başta Beni Tahir olmak 
üzere Beni Vehb, Beni Cerrah, Beni Mü
neccim. Beni Mersed. Beni Furat, Beni 
Hammad ve Beni Nevbaht'a mensup ve
zir. vali, emir ve katip düzeyindeki devlet 
ricaline övgüler yazmıştır. Bunların birço
ğu İran kökenli olduğu gibi Beni Münec
cim Mu'tezili, Beni Nevbaht ile Beni Furat 
da Şii idi. Kendisine karşı cimri davranıl
ması veya beklediği ölçüde bağışta bulu
nulmamasından dolayı daha önce övdü
ğü kimselerin çoğu da onun hiciv okiarına 
hedef olmuştur. Halife Mu'tez-Billah ile 
Tahiriler'den Muhammed. Süleyman ve 
Ubeydullah. BeniVehb'den Kasım b. Ubey
dullah gibi şahsiyetler, ayrıca Mu'temid'in 
vezirleri İsmail b. Bülbül ile Ebu İshak İb
.nü'I-Müdebbir, Beni Nevbaht'tan Muham
med, Ebü ' l-Fazi. Ebü Yahya. Ebu Sehl 
onun hicivlerine maruz kalmıştır. Hatta 
bazı kaynaklarda, ağır şekilde hicvettiği 
Vezir Kasım b. Ubeydullah tarafından bir 
ziyafet sırasında zehirletilerek öldürüldü
ğü iddia edilmektedir. Fakat bu rivayetin 
doğru olması mümkün görünmemekte
dir. Zira Kasım b. Ubeydullah onun ölümün
den beş yıl sonra vezirliğe getirilmiştir. 

Dil alimi ve edip Tewezi ile Kitô.bü't
Teşbihô.t müellifi İbn Ebü Avn ve Beni 
Mersed ailesi onun övdüğü kişiler arasın
dadır. Buhtüri ile Halid el-Kahtabi ise yer
diği çağdaş şairlerden dir. En büyük rakibi 
olarak gördüğü Buhtüri'yi hicvettiği "Ka
side-i Baiyye"sinde şiirleri zayıf ve çalıntı 
olduğu halde Buhtüri'nin şanslı. kendisi
nin ise şanssız olduğunu söyleyen İbnü'r
Rumi'nin şiirleri şair Hüseyin b. Dahhak 
tarafından rivayet edilmiştir. Di'bil onun 
bazı şiirlerine nazireler yazmış. İbn Ebu 
Tahir de şiirlerini hicvetmiştir. Miskal ei
Vasıti (Ebü'I-Hasan Ali b. Ubeydullah), İbnü'I
Müseyyeb (ei-MüseyyebT), Ebu Osman Sa'd 
b. Hüseyin en-Nacim, Ahmed b. Ammar, 
Ebu Ca'fer (Muhammed b. Ahmed) İbnü'I
Hacib. İbnü'r-Rümi'nin yakın dostları ve 
öğrencileri arasında zikıredilir. 

Basra'nın zenciler tarafından yakılıp yı
kılması üzerine kaleme aldığı mersiyede 



ibnü'r-RGml'nin Hureyml'nin Bağdat mer
siyesinden etkilendiği görülmektedir. Ebu 
Firas ei-Hamdanl'nin Bizans'ta esir iken 
yazdığı, vatan hasretine dair "RGmiyyat" 
adı verilen şiirleri ise onun bu tarz şiirle
rini hatırlatmaktadır. İbnü ' r-RGml fiziki 
kusurları ustalıkla karikatürize eden, alay
cı ve güldüren hicivde en usta şair kabul 
edilir; onun hicivleri darbımesel olmuştur. 
Gözlemedayalı tasvirlerde ol.dukç~ başa
rılı bulunan İbnü'r-RGml'nin tabiat tasvir
leri. bu konuda usta kabul edilen Sanev
berl'ninkilere benzetilmiştir. Zayıf bir 
bünyeye sahip olduğu halde yemeğe düş
kün olan şairin şiirlerinde yiyecek ve içe
cek tasvirlerinin yoğunluğu dikkat çeker. 
Genç yaşta yitirdiği eşi, ardarda ölen ço
cukları ve annesinin vefatı üzerine kale
me aldığı mersiyeleri yoğun duygu yük
lüdür. Kasidelerinin neslb bölümlerinde 
gazelleri bulunduğu gibi müstakil gazel
leri de mevcuttur. Ancak bazı kısa gazel 
parçaları. onun emir üzerine şiir yazan bir 
salon şairi olduğu izlenimi uyandırmak
tadır. 

İbnü'r-RGml'nin şiirleri genellikle uzun 
olup 1 00-1 SO beyti aşan çok sayıda şiiri 
vardır. "Kaslde-i NGniyye"si SOO beyte ula
şır. Ele aldığı bir fikri derinlemesine ince
lerneyi seven şair biçim, renk ve hareket 
tasvirlerinde son derece başarılıdır. Ner
gisi güle tercih ederek iki çiçeği diyalog 
halinde konuşturan İbnü'r-RGml'nin bu 
risalesine ilk defa İbn Bürd ei-Asgar red
diye şeklinde nazire yazmıştır. ibnü'r-RG
ml gençliğinde mugannl Benan için şarkı 
sözleri kaleme almıştır. Onun şiirlerine 
yansıyan mOsiki kurallarına ve usulüne 
dair geniş kültürü. mOsiki aletleriyle ses 
hakkındaki başarılı tasvirleri buradan ile
ri gelir. 

Arap edebiyatının en hacimli divanına 
( 17.000 beyit) sahip olan İbnü'r-RGml'nin 
şiirlerini öğrencisi İbnü'I-Müseyyeb ken
disinden rivayet ederek derlemiş. ayrıca 
Kitdbü Al)bdri İbni'r-Rumi adlı bir eser 
kaleme almıştır. Yine öğrencilerinden olup 
hicivleriyle tanınan şair Miskal (Ebu Ca'fer 
Muhammed b. Ya'küb) ei-Vasıtl de onun şiir
lerini kendisinden dinleyip rivayet eden
lerdendiL Ebü'I-Hasan İbnü ' I-Asb el-Mil
hi. İbnü'r-RGml'nin divanını Miskal'den 
rivayet etmiştir. Öğrencisi Ebu Ca'fer İb
nü'I-Hacib ile dostu Ebu Osman en-Na
cim de onun ravileri arasında yer alır. Ebu 
Osman şiirlerinden yaptığı seçmeleri İl.J
tiydru şi'ri İbni 'r-Rumi adlı eserinde 
toplamıştır. Yakın dostlarından İbn Am
mar es-Sekafi de Kitdbü Al].bdri İbni'r
Rumi ve'l-il.Jtiydr(at/el-mul]tar) min 
şi'rihi adıyla bir eser yazmıştır. İbnü 'r-

Rumi'nin şiirleri Ebu Bekir es-SGII ( ö. 3 3 5/ 
946) tarafından derlenerek bir divan oluş
turulmuştur. Ebü't-Thyyib Verrak İbn Ab
düs ei-Cehşiyarl. SGll'nin derlemesini ye
niden düzenlemiş ve 1000 beyit kadar 
da ilavede bulunmuştur. İbn Nübate ei
Mısrl'nin (ö. 768/1366) Mul)tdru Divdni 
İbni'r-Rumi adlı eseri zamanımıza inti
kal etmiştir (Süleymaniye K tp., Ayasofya, 
nr. 4261 ). Halidiyyan'ın Al.Jbdru şi'ri İb 
ni 'r-Rumi adıyla bir kitap yazdığı. İbn Sl
ni:i'nın onun şiirlerinden yaptığı seçmeleri 
şerhettiği, İbn Rüşd'ün ise şairin divanı
nın tamamına şerh yazdığı belirtilmekte
dir (Brockelma nn . GAL Suppl. , ı. 125; Sez
gin . GAS, ll . 587) . 

İbnü'r-RGml divanının önce bazı bölüm
leri basılmıştır. Muhammed Şerif Selim. 
ha harfine kadar olan kısmı Kahire'deki 
bir nüshaya dayanarak şerhiyle birlikte 
yayımiarnıştır (1 -11. Kah i re 19 17-1922) Ka
mil Kilani (1-111. Kahire 1924). Abbas Mah
mud ei-Akkad (Kah i re 1930). Mahmud Sa
mlel-BarGdi(Kahire 1909-1 91 1). Muham
med Tevfik ei-Bekrl. Muhammed Abdül
ganiHasan (Beyrut 1900;Kahire 197 1) ve 
Ahmed Halid (Tunus 1977) ibnü'r-RGml'
nin şiirlerinden seçmeler yapmışlardır. 
Said ei-Bustanl divanın dal ve za harf
leri arasındaki kısmını iki cilt halinde 
neşretmiştir (Paris 196 1- 1967). ibnü'r
RGml divanının tamamının ilmi neşri
ni ilk defa Hüseyin Nassar gerçekleştir
miştir (i-VI. Kah i re 1973-198 1 ). Divan. ba
zı güç kelimelerinin şerhiyle birlikte Ah
med Hasan Besec tarafından da yayım
lanmıştır (1-111. Beyrut 1415/ 1994 ). Abdül
kerlm Julius Germanus. ibnü'r-RGml'nin 
bazı kasidelerini "Sulle orme di Maomet
to" ( Mailand 1938) adıyla İtalyanca'ya. "Az 
Arab Szellenizeg Megujhoddasa" (Buda
pest 1944) adıyla Macarca'ya ve "İbn RG- _ 
ml's Dichtkunst" (AOH, VI 11 9571, s. 215-
286) adıyla Almanca'ya tercüme etmiştir. 

Eski antolojilerle edebiyata dair eser
lerde İbnü ' r-RGml'nin şiirlerine ait bol 
malzeme bulunmaktadır. Bunların başlı
caları şunlardır: İbn DavGd ez-Zahiri. Ki
tdbü 'z -Zehre; İbn Ebu Avn. Kitdbü't
Teşbihdt; Ebu Hilal el-Askeri, Divdnü'l
Me'ani ve Kitdbü'ş-Şınd'ateyn; Ebu 
Ali ei-Kall. el-Emdli; Ebu İshak el-Husrl, 
Zehrü'l-dddb ve Cem'u :ı-cevdhir; İbn 
Reşll5.. el-'Umde; Nüveyrl. N ihdyetü 'l
ereb; Ziyaeddin İbnü'I-Eslr. el-Me§elü's
sd'ir; Abdülkahir ei-Cürcanl, Esrdrü '1-be
ldga; İbnü'ş-Şecerl, Divdnü'l-lfamdse; 
Şerif ei-Murtaza. el-Emdli (Gurerü '1-fe
va'id ve dürerü'l-ls:ala'id). Ayrıca Ziyaed
din İbnü'I-Eslr'in Ebu Temmam, Buhtürl 
ve İbnü'r-RGml gibi şairleri n seçme şiirle-
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rindenoluşan Mü'nisü'l-vaJ:ıde adlı ese
ri günümüze ulaşmıştır (Köprü lü Ktp., nr. 
1400; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Edeb, nr. 
5070) 

Bazı dostları ile Vezir Kasım b. Ubey
dullah'a yazdığı, Cahiz'in üs!Gbunu hatır
latan küçük risaleleri de bulunan İbnü'r
RGml hakkında çok sayıda eser kaleme 
alınmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır: 

Abbas Mahmud ei-Akkad. İbnü'r-Rumi 
J:ıaydtühu min şi'rih (Kahire 1931 ); Ömer 
Ferruh, İbnü'r-Rumi (Beyrut 1942): Rhu
von Guest, Life and Works of Ibn er-Rü
mi (Lo nd res 1944; Ar. tre. Hüseyi n N ass ar; 
ibnü 'r-Rümf f:ıayatühü ve şi'ruh, Beyrut 
1960) : Midhad İkas , İbnü 'r-Rumi(Dı
maşk 1948): Muhammed Abdülmün ' im 
Hafacl. et-Teşbih fi şi'ri İbni'r-Rumi 
ve'bni'l-Mu'tez (Kahire 1949): Muham
med Abdü1ganl Hasan. İbnü 'r-Rumi (Ka
hire 1955) ; Mohi al-Din Saber. Ibn al-Rü
mi Poete satirique et caricaturiste de 
Bagdiid ( Bordeaux 1949, doktora tez i ): 
lliyya Selim ei-Havl, İbnü'r-Rumi fennü
hu ve n efsiyyetühu min l.Jildli şi'rih 
(Beyrut 1959, 1980): Ali Şelak, İbnü'r-Ru
mi fi'ş-şuret ve'l-vücud (Beyrut 1960): 
Said Boustany, Ibn ar-Rümi sa vie et son 
oeuvre (Beyrut 1967): COre Gureyyib, İb
nü'r-Rumi dirdse 'amme (Beyrut 1968, 
1973 ): Ali Ali Sablh, eş-Şuretü 'l-edebiyye 

fişi' ri İbni'r-Rumi (doktora tezi, 1393/ 
1973, Camiatü'I-Ezher külliyyetü'l-lugati'I
Arabiyye): Abdülhamld Muhammed Clde, 
el-Hicd' 'inde İbni'r-Rumi(Beyrut 1974): 
Ahmed Halid, İbnü'r-Rumi(Tunus 1977); 
COre Abdü Ma'tGk, İbnü 'r-Rumi eş-şd'i
rü'l-magbun (Beyrut 1404/ 1984): Safiyye 
Abdülkadir İsmail es-SOda ni. el- Vaşf fi 
şi' ri İbni'r-Rumi (yüksek lisans tezi, 1405/ 
1985, Cam iatü ümmi'l-kura külliyyetü'l -lu
gati' I-Arabiyye IMekke J) ; Ahmed et-Tab
bal, İbnü'r-Rumi, dirdsetü nuşuş ve l].a
şd'iş 'amme (Trablus 1986): Kamil Sa'fan, 
Kırd'e fi Divdni İbni'r-Rumi (Kah i re 
1986): İzzeddin ei-Ciridll, el-Gazel fi şi'ri 
İbni'r-Rumi (Beyrut 1987); HalilMerdem 
Bek. İbnü'r-Rumi(Beyrut 1988). Nazik 
Saba Yard, Küllü md ]falehli İbnü'r-Ru
mifi'l-hicd' (London 1988): İbrahim Ab
dülcevad, İbnü'r-Rumi fi't-türa§i'n-na]f
di ve'J-edebi(yüksek li sans tezi, 1985, 
Yermük Üniversitesi): Hasan ed-Denn, el
Kıyemü 'l-cemdliyye fi şi'ri İbni'r-Ru
mi (yüksek lisans t ezi, 1987, Lattakia Üni
versitesi); Muhammed Halef ei-Hezaime, 
el-Mer'e fi şi'ri İbni'r-Rumi(yüksek li 
sans tezi, 1985, Yermük Üniversitesi); Has
san Hasan, es-Sul)riyye fi şi'ri İbni 'r
Rumi (yüksek lisans tezi, 1987, Lattakia 
Üniversitesi). 
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İBNÜ'r-RÜMİYYE 

ı 

(~.9}1~1) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed 
b. Ebi Hal11 Müferric el-İşbili 

(ö. 637 / 1239) 

Hadis, fıkıh, tefsir 

L 
ve nebatat alimi, eczacı. 

_j 

Muharrem 561'de (Kasım 1165) İşblli
ye'de (Sevilla) doğdu . Beni Ümeyye'nin me
valisi olup Kurtuba'dan (Cordoba) İşblliye'
ye göç eden ve başta ilm-i nebat olmak 
üzere edebiyat. şiir ve felsefeyle uğraşan 
bir aileye mensuptur. Beni Ümeyye ile il
gisi sebebiyle Ümevl. İbn Hazm'a ve mez
hebine bağlılığı dolayısıyla Hazml ve Za
hiri, nebatat alimi o lduğu için Nebat! ve 
Zehrl nisbeleriyle, ayrıca Aşşab (botan ik
çi) lakabıyla da anılmakta. kendisine İb
nü'r-Rumiyye denmesinden hoşlanmadı
ğı belirtilmektedir. Ebü'l-Hasan İbn Zer
kün'dan Maliklfıkhı. İbn Ced Muhammed 
b. Abdullah el-Fihrl ve Muhammed b. Ali 
et-Tüclbl gibi muhaddislerden hadis tah
sil etti. Nebatat ilmini ise babasından ve 
dedesinden öğrendi. 580 (1184) yılında 
Endülüs'ün muhtelif şehirlerine ve daha 
sonra · Afrika'ya seyahat ederek nebatat 
konusundaki bilgisini geliştirdi. 612'de 
(1216) hadis ve ilm-i nebat tahsil etmek, 
ayrıca hac görevini yerine getirmek için 
gittiği Mısır, Şam, Irak, Hicaz gibi bölge
lerde Furavl ile Ebü'l-Vakt' in talebelerin
den. Mansur b. Abdülmün'im es-Said!, 
İbnü'l-Harestanl Abdüssamed b. Muham
med ed-Dımaşkl, İbn Mülaib Davud b. Ah
med el-Bağdadl. Mes'ud b. Muhammed 
el-İsfahanl. Muhammed b. Nasr es-Say
delanl gibi muhaddislerden hadis rivayet 
etti. İskenderiye'de bulunduğu sırada 
onun ilm-i nebat sahasında otorite oldu
ğunu öğrenen Eyyubl Sultanı I. el-Meli
kü'I-Adil Ebu Bekir b. Eyyub kendisini Ka
hire'ye çağırdı, aylık maaş bağlayarakya
nında kalmasını istedi; ancak İbnü'r-Ru
miyye öğrenim ve hac görevi için yola çık
tığını söyleyerek bu tekiifi kabul etmedi. 
Yolculuk esnasında uğradığı yerlerde sa
dece Endülüs'te bilinen aıı rivayetleri ez
berinden nakletmesi sebebiyle büyük 
takdir topladı. Bu seyahati süresince ta
nınmış alimlerden faydalanan ve icazet 
alan İbnü'r-Rumiyye, üç yıl sonra all riva
yetler ve değerli kltaplarla Endülüs'e dön
dü; bir dükkan açarak muhtelif bitkileri 
ve bunlardan elde ettiği ilaçları satmaya 
başladi. İbnü'l-Ebbar onu bu dükkanda 
birkaç defa gördüğünü söyler. ilm-i ne
bat konusundaki bilgisini arttırmak için 

yabancı dil öğrenen İbnü 'r-Rumiyye bit
kller üzerinde keşiflerde bulundu; devri
nin önde gelen nebatat alimi ve eczacı
sı oldu. Lisanüddin İbnü'l-Hatlb onu dev
rinde bu konuda benzeri bulunmayan 

bir alim olarak tanıtmaktadır (el-it:ıata, I, 
208) 

İbnü'r-Rumiyye, aynı zamanda muhad
dislerin hayatını ve güvenilirlik derecele
rini çok iyi bilen bir münekkitti. İbn Nukta 
onun sika bir hadis hafızı olduğunu söy
ler. Kendisinden Bağdat'ta İbriü 'd-Dübey
sl. Mısır'da İbn Nukta gibi alimler fayda
lan m ış. ayrıca İbnü'l-Baytar'ın yetişme
sinde önemli rolü olmuştur_ Maliki mez
hebine mensup iken Zahiriyye'ye geçip 
İbn Hazm 'ın bütün eserlerini okuduktan 
sonra onların yayılması için büyük bir ser
vet harcayan İbnü'r-Rumiyye ehl-i re'ye 
şiddetle karşı çıkmıştır. 30 Reblülewel 
637'de (30 Ekim 1239) İşblliye 'de vefat 
etti. Dostları ve talebeleri kendisi için 
mersiyeler söylemiş, öğrencisi Ebu Mu
hammed Abdullah b. Kasım el-Harrar 
onun faziletine dair bir eser kaleme al
mıştır (a.g.e., ı. 214). Kaynaklarda İbnü'r
Rumiyye'nin zahidane bir hayat yaşadı
ğı, çeşitli konulara dair kitap toplamaya 
meraklı olduğu belirtilmiş ve şiirlerden 
örnekler verilmiştir. 

EserlerL İbnü'r-Rumiyye hadis ve ilm-i 
nebata dair birçok eser kaleme almakla 
birlikte yalnız tefsirinin bugüne ulaştığı 
bilinmektedir. On cüz hacminde olduğu 
belirtilen Tefsirü '1-'Aşşab'ın birinci cüzü
nün eksik bir nüshası ( el-Bakara 2/4'ten 
öncesi) Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Tef
sir, nr. 147) bulunmaktadır (Fuad Seyyid, 
I, 27-28). Hadise dair el-Mu<lim (Racca
letü '1-mu'a//im) bi-zeva'idi'l-Bul].ari 'aıa . 
MüsJim (el-Mu'lim bima zade'l-Bui].ari 
'ala Müslim), Naz.mü'd-derari !ima te
ferrede bihi Müslim 'ani'l-Bul].ari, İl].
tişaru garibi (gara'ibi) J:ıadi§i Malik li 'd
Dare,lfutni, Tevhinü turu]fı l).adişi'l-er

ba'in, Ijükmü'd-du'a' ii edbari'ş-şale
vdt, Keyfiyetü'l-ez;dn yevme'l-cum'a, 
İl].tişarü'l-Kamil fi'çl -çlu'afd' ve'l-met
rukin li-Ebi Mul).ammed b. 'Adi, el-l:fd
fil ii tez;yil (tekmilet)i'l-Kdmil, Al].bdru 
MuJ:ıammed b. İsJ:ıd./f; rivayette bulun
duğu hacalarma dair et-Tez;kire, el-Feh
rese (İbnü'l-Ebbar. ı. 148-1 49; Makkarl, ll , 
598) adlı eserleriyle Kitabü'l-Bir, Cevd

mi'u kütübi Aristotalis fi't-tabi'iyyat 
ve'J-ildhiyydt, Edviyetü Cdlinus, Ken
zü'l-al].bar, Kitabü'ş-Şaydele, Ma]fale 
(Risa/e) ii terkibi'l-edviye, Ma]fale fi't
tiryd]f, Mi'ydrü'J-fu,lfahd', el-Müsted
reke onun kaynaklarda adı geçen diğer 


