
iBNÜ's-SORI 

getirdi (624/1227). el-Melikü'n-Nasır Ke
rek'e giderken İbnü's-Sur! Dımaşk'ta ka
larak tıp öğretimiyle meşgul oldu ve el
Melikü'l-Muazzam döneminde telifine 
başladığı Edviyetü't-tirya]fı'l-kebir adlı 

eserini tamamladı (İbn Ebu Usaybia, s. 
699-700); 1 Receb 639 'da (5 Ocak 1242) 
burada vefat etti. 

İbnü's-Sur! ilaç yapımında kullanılan 
bitkileri kök, gövde, yaprak, çiçek ve mey
veleriyle tanıtmak üzere bir ressam la bir
likte Lübnan, Filistin ve Şam bölgelerini 
dolaşmış, her bitkinin gelişme, olgunlaş
ma Ve kuruma safhalarında renkli resim
lerini çizdirerek ilk defa İslam bilim tari
hinde tıbbi bitkileri görsel yolla da tanı
tan geniş bir ansiklopedi vücuda getir
mişti. Onun bu mümtaz konumuna rağ
men çağdaşı botanikçi İbnü'l-Baytar'ın 
eserinde adının hiç geçmemesi dikkati 
çekmekte ve bu durum aralarında süre
gelen rekabetten kaynaklanan kıskanç
lıkla yorumlanmaktadı r. İ bnü's-Sur! hak
kında en sağlıklı bilgiyi meslektaşı ve 
dostu İbp Ebu Usaybia vermekte ve yaz
dığı bir kasidede onun için "ilimde Allah'
tan sonra mürşidim" demektedir (a.g.e., 
S. 700) 

Eserleri. 1. Teı;kiretü'l-keJ:ıJ:ıalin (el

Kafi {f tıbbi'l-'uyü.n). Göz hastalıklarına 
dairdir. Müellifin kaynaklarda adı geçen 
beş eserinden sadece bu kitap günümüze 
ulaşmıştır (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 
218/2) Z. el-Edviyetü'l-mütrede. İ bn 
Ebu Usaybia, basit ilaçları konu alan ve 
İbnü's-Sfiri'nin ilaç yapımında kullanılan 
bitkilerin renkli resimlerini devamlı ola
rak kendisiyle birlikte bulundurduğu bir 
ressama çizdirdiğini belirttiği bu kitap
tan sitayişle söz etmekte (a.g.e., s. 703), 
eserin Arap dilinde bitkilere dair ilk re
simli kitap olduğu kaydedilmektedir (Sar
ton, 11/2, s. 649; Ali Abdullah ed-Difa', s. 
237). 3. Edviyetü't-tirya]fı'l-kebir. Ze
hirlenmelere karşı panzehirleri konu alan 
bu çalışmanın müstakil bir eser mi yoksa 
el-Edviyetü'l-müfrede'nin içinde bir bö
lüm mü olduğu husus u kesin olarak bilin
memektedir. 4. er-Red 'ala Kiti'ıbi'l-Bul

gö.ri fi'l-edviyeti'l-mütrede . Adından, 
Taceddin el-Bulgarl'nin basit ilaçlar hak
kındaki kitabına reddiye mahiyetinde ya
zıldığı anlaşılmaktadır. S. Te'fıli]f ve fe
vfı'id ve vaşayfı tıbbiyye. Müellif, bazı 
tıbbi bilgileri ve hekimlik ahlakıyla ilgi
li görüşlerini içeren bu eşerini İbn Ebu 
Usaybia'ya hediye etmiş, o da 'Uyunü'l
enba'da teşekkür mahiyetinde yazdığı 
kaside ile gönderdiği mektubun dlbace
sineyervermiştir (s. 700-701). 
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Iii AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR 

İBNÜ's-SÜBKi 

(bk. SÜBKİ, Tiiceddin). 

İBNÜ's-SÜMNE 
(~f .,)!1) 

Muhammed b. İbrahim 
{ö. 454/1062) 

Sicilya'da hüküm sür en 
son müslüman emirlerden. 

_j 

_j 

Sicilya'da Kelbl hakimiyetinin sona er
mesinin ardından adada iktidarı ele geçi
ren müslüman kumandanlardan biridir. 
445 (1053) yılında son Kelbl emlri Hasan 
es-Samsam'ın azli üzerine Sicilya çeşitli 
emirliklere bölünmüştü. Emir Abdullah b. 
Menküd Marsala, Mazera. Şakka'yı (Sci
acca) ve batı tarafındaki ovaları, İbnü'l
Hawas lakabıyla tanınan kumandan Ali b. 
Ni'me ise Kasryane (Castrogiovanni), Cir
cent (Girgenti) ve Kasrülcedld'i (Castrono
va), İbnü'l-Miklatl de Kataniye (Catane) 
şehrini hakimiyetleri altına aldılar. İbnü's- . 
Sümne, 444-451 ( 1 053-1 059) yıllarında 
adanın doğu sahilincieki Siraküsa'yı (Syr
acuse) ele geçirdi ve İbnü ' l-Miklatl'nin 
üzerine yürüyerek Kataniye'yi hakimiye
ti altına aldı . Meydana gelen çarpışmada 
İbnü'l-Miklatl'nin ölmesi üzerine İbnü's
Sümne onun dul kalan eşi Meymüne ile 
evlendi. Meymüne. Kasryane'ye hakim 
olan kumandan İbnü'l -Hawas'ın kız kar
deşiydi. İbnü's-Sümne, daha sonra İbn 
Menküd'u da yenerek onun hakimiyetin-

deki yerleri de ele geçirdi. Kadir- Billah la
kabıyla Belerm'de (Palermo) kendi adına 
hutbe okuttu. 

Eşiyle arasında çıkan bir mesele yüzün
den İbnü's-Sümne kayınbiraderi İbnü'l
Hawas ile karşı karşıya geldi ve iki ku
mandan adanın hakimiyeti konusunda 
mücadele etmeye başladı. İbnü'l-Hawas'ı 
kuşatan İbnü's-Sümne, yenilince onu gay
ri müslimlerle birlikte hareket ederek di
ze getirmeye karar verdi. Müslüman ta
rihçilere göre Sicilya adasının tamamının, 
Avrupa kaynaklarına göre ise bir kısmı
nın hakimiyetini. kendisine yardım et
melerine karşılık İtalya'nın güneyindeki 
Normanlar'a teklif etti. Oğullarından bi
rini de rehin olarak onlara gönderdi. İb
nü's-Sümne'nin bu şekilde davranması

nın sebebi, Normanlar'ın adada hakimi
yet kurduktan sonra adayı ona teslim 
edeceklerini sanmasıydı. Sicilya'daki 
müslüman varlığını kendilerinin İtalya'da
ki varlıkları açısından bir tehlike olarak 
gören ve adanın verimli topraklarında 
gözleri olan Normanlar bu teklifi adanın 
işgali için bir fırsat kabul ettiler. Kont 
Roger d'Hauteville 453 ( 1061) yılının Şu
bat ayında Messine'ye hücum etti, ancak 
hezimete uğrayarak geri çekildi: İbnü's
Sümne de Kataniye'ye sığınmak zorunda 
kaldı. Normanlar birkaç ay sonra yaptık
ları saldırıda Messine şehrini ele geçirdi
ler. İbnü'l-Hawas'ı Kasryane şehrinde ku
şattılarsa da ele geçirmeye muvaffak ola
madılar. Bununla birlikte birçokyerleşim 
yerini zaptettiler ve çok sayıda müslüma
nı esir aldılar: müslümanların birçoğu da 
hayatını kaybetti. Bölgede yaşayan hıris
tiyan halk ise Normanlar'ın idaresi altına 
girdi. Düşmanıarına boyun eğdirmek için 
saldırılarına devam eden İbnü's-Sümne 
bir çarpışma sırasında öldürüldü. 
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