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al-Rümi", E/ 2 (ing.). lll, 907 -909; Azertaş Azerbaşladi. İbnü'l-Ebbar onu bu dükkanda
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yabancı dil öğrenen İbnü ' r-Rumiyye bit-

kller üzerinde keşiflerde bulundu; devrinin önde gelen nebatat alimi ve eczacı
sı oldu. Lisanüddin İbnü'l-Hatlb onu devrinde bu konuda benzeri bulunmayan
bir alim olarak tanıtmaktadır (el-it:ıata, I,
208)
İbnü'r-Rumiyye, aynı zamanda muhaddislerin hayatını ve güvenilirlik derecelerini çok iyi bilen bir münekkitti. İbn Nukta
onun sika bir hadis hafızı olduğunu söyler. Kendisinden Bağdat'ta İbriü'd-Dübey
sl. Mısır'da İbn Nukta gibi alimler faydalan m ış. ayrıca İbnü'l-Baytar'ın yetişme
sinde önemli rolü olmuştur_ Maliki mezhebine mensup iken Zahiriyye'ye geçip
İbn Hazm 'ın bütün eserlerini okuduktan
sonra onların yayılması için büyük bir servet 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 Muhammed Abdullah b. Kasım el-Harrar
onun faziletine dair bir eser kaleme almıştır (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 (Tefsir, nr. 147) bulunmaktadır (Fuad Seyyid,
I, 27-28). Hadise dair el-Mu<lim (Raccaletü '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 teferrede bihi Müslim 'ani'l-Bul].ari, İl].
tişaru garibi (gara'ibi) J:ıadi§i Malik li'dDare,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-metrukin li-Ebi Mul).ammed b. 'Adi, el-l:fdfil ii tez;yil (tekmilet)i'l-Kdmil, Al].bdru
MuJ:ıammed b. İsJ:ıd./f; rivayette bulunduğu hacalarma dair et-Tez;kire, el-Fehrese (İbnü'l-Ebbar. ı. 148-1 49 ; Makkarl, ll ,
598) adlı eserleriyle Kitabü'l-Bir, Cevdmi'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'ttiryd]f, Mi'ydrü'J-fu,lfahd', el-Müstedreke onun kaynaklarda adı geçen diğer
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çalışmalarıdır. Botan ik ilminin ilk temsilcisi sayılan Dioscorides'in (m ı yüzyıl) bitkilere dair kitabının şerhi olan ŞerlJ-U J;aşô.'işi Diyüs]füridis, ibn Cülcül'ün aynı
adı taşıyan kitabı gibi Tefsiru esmd'i'ledviyeti'l-müfrede min Kitabi Diyüs]füridis diye de anılmaktadır. et-Tenbih
'ald aglô.ti'l-Gati]fi'de müellif. Ahmed b.
Muhammed el-Gafiki'nin el-Edviyetü'lmüfrede (el-Cami' fi'Hıb fi'l-eduiyeti ' lmüfrede) adlı kitabındaki yanlışları göstermiştir ( DiA, XIII. 28 ı) Thlebesiibnü'lBaytar ' ın el-Cdmi' li-müfredô.ti 'l-edviye ve'l-agziye'de büyük ölçüde faydalandığı er-Ril;letü '1-meşn]fıyye (er-Ri/:ıle 
tü 'n-nebatiyye) müellifin Endüıüs. Kuzey
Afrika. Mısır. Şam. Irak ve Hicaz gibi ülkelerde tesbit ettiği bitkilerin adlarının
alfabetik olarak sıralandığı bir çalışma
olup ibnü'l-Adlm bu eseri gördüğünü söylemektedir (Bugyetü't-taleb, lll, 7).
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553 ( 1158) yılında Dımaşk'ta doğdu.
Saat ustası ve astronomi alimi olan babası Muhammed b. Ali Horasan'dan Dı
maşk'a göç etmiş . burada da saatçilikle
meşgul olmuş. NCıreddin Mahmud Zengl
için Dımaşk Ulucamii'nin dış cephesindeki saatleri yapmıştı. Bundan dolayı Saati
nisbesiyle anılmış. oğlu da ibnü's-Saatl
künyesiyle meşhur olmuştur. ibnü's-Saatl öğrenimin i Dımaşk'ta tamamladı. Babasının mesleğini devlet görevlisi olarak
yürütmesi, kardeşi Fahreddin ibnü's-Saatl'nin el-Melikü'I-Faiz ve el-Melikü'l-Muazzam dönemlerinde vezirlik yapması.
ona gençliğinden itibaren EyyObl Devleti
ileri gelenleriyle temas imkan ı sağladı.
Bağdat'a Abbas! Halifes i Nasır- Lidlnillah
için bir kaside gönderdi: Selahaddin-i Eyyü bl için de on beş kaside nazmetti. Ayrıca diğer EyyQbl devlet adamlarına da
methiyeler yazdı. Şair olarak şöhrete kavuşmasına ve "Dımaşk şairi" unvanıyla
anılmasına rağmen sıkıntılı bir hayat yaşamaktan kurtulamadı. Otuz veya otuz
iki yaşlarında Mısır'a gitti.
ibnü's-Saatl, Mısır yolculuğuna çıktığı
kasidede doğup büyüdüğü şehirden daha rahat bir hayata kavuşmak için ayrıldığını belirtir (Dfuan, II.
ı 74). Bazı şiirlerinde de Dımaşklılar'ın desırada nazmett i ği

ğerini anlayamadıklarından. kimsesizlikten. kıskanılmaktan ve layık olduğu yere
getirilmernekten şikayet ederek göç etmekten başka çare bulamadığım söyler.
Mısır'da bir süre kaldıktan sonra ibnü'sSaatl'nin maddi durumu düzeldi. Ancak
üç oğlunun ardarda ölümü onu çok sarstı. Çocukları ve Dımaşk'ta vefat eden
babası için mersiyeler yazdı. Gençlik
dönemi şiirlerinde hayat do lu olduğu
görülen ibnü's-Saatl'nin kırk yaşından
sonra kaleme aldığı manzumelerinde hüzün ağır basmaktadır. ibnü's-Saatl Mısır'
da vefat etti. Şiirlerinde ailesi ve şairliğiy
le övünür. eski meşhur şairlerden daha
üstün olduğunu söyler, kendini nazımda
ve nesirde dönemin tek otoritesi olarak
görürdü. Eleştirilmeye tahammül etmez,
rakiplerine şiddetle saldırırdı. Bu tavrı ve
hayat çizgisi bakımından hemşehrisi Mütenebbl'ye benzer.
Çağın anlayışına uyarak şiirlerinde san atları yoğun biçimde kullanan ibnü 'sSaatl, bu alanda diğer şair! ere göre büyük
bir ustalık göstermiştir. Edebi sanatları
çağdaşları içinde sadece ibnü'l-Farız onun
kadar başarılı olarak kullanabilmiştir. Bununla birlikte bu sanatlar yüzünden şiiri
nin zaman zaman anlaşılmaz duruma
geldiği de görülmektedir. ibnü's-Saatl,
eski şairlere ait olduğu bilinen birtakım
mazmunlara yer verdiği için eleştiriimiş
se de bunlar genellikle ortak mazmunlar
olduğundan ona yöneltilen eleştiriler haksız bulunmuştur.

ibnü's-Saatl medih, fahr. hiciv. mersiye
ve mücQn (müstehcen) türlerinin yanı sıra
tasvirde de usta bir şairdir. Gençliğini geçird i ği Suriye ve çevresini. Nil ve yakının-
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