
adlı eserinin haşiyesinde yayımlanmıştır. 
İbnü'd-Demamlnl'nin aynı eser üzerine 
bir şerhi daha vardır. Hindistan'da kale
me aldığı şerhe el-Hindiyye, Yemen'de 
yazd ığına el-Yemeniyye adı verilmiştir. 
Eserin "1\rfa min Tul)feti'l-garlb" adını ta
şıyan bir bölümü Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (Veliyyüddin 
Efendi, nr. 3002). 3. Ta'li]fu'l-ferr'ı'id 'alô. 
Teshili'l-fevô.'id. İbn Malik et-Tal'nin 
nahve dair eserinin şerhidir. 820 (1417) 
yılı civarında Hindistan'da öğrencilerin is
teği üzerine yazılan şerh, Gucerat Sultanı 
ı. Muzaffer'in oğlu ı. Ahmed'e ithaf edil
miştir. İbnü'd-Demamlnl et-Teshil üze
rine iki şerh daha yazmıştır. Bunlardan 
biri noksandır; diğeri tamam olup Mısır'
da kaleme alınmıştır (Keşfü';;;-;;;unün, I, 
406). Ta'li]fu '1-ferô. 'id'in çeşitli yazmaları 
mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi, nr. 1890; Nuruosmaniye Ktp ., nr. 
456 ı). 4. el-Menhelü 'ş-şô.fi (eş -şafi) ii 
şer]J.i'l-Vô.fi. Muhammed b. Osman ei-
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Belhl'nin el-Vô.fi fi'n-nal).v adlı eserinin ibnü'd-Demamini'nin el-Fetl:ıu'r-Rabbanr fi'r-red 'ale'l-Binbanr adlı eserinin ilk iki sayfası !Süleymaniye Ktp., Resi d 
şer hi olup Gucerat Sultanı ı. Ahmed'e it- Efendi, nr. 318/21 

haf edilmiştir (Atıf Efendi Ktp., nr. 2573; 
Hacı Selim Ağa Ktp., nr. I I 70). S. Lem]J.a-
tü'l-Bedr. Kısa makame türünde bir eser-
dir (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 
720). 6. 'Aynü'l-Ijayô.t. Hocası Demiri'nin 
Ijayô.tü'l-l).ayevô.n'ının muhtasarıdır. ib
nü'd-Demamlnl, eserdeki uzun kısımla
rı özetleyerek ve gerekli ilaveleri yaparak 
meydana getirdiği ihtisarını 823 Şaba
nında (Ağustos 1420) tamamlayıp I. Ah
med' e ithaf etmiştir. Eserin bir nüshası 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır (AY, nr. 1681 ). 7. Nüzulü'l-gayş fi · 
şer]J.i Lô.miyyeti'l-'Acem. Şenfera'nın 
Lô.miyyetü'l-'Arab adlı kasidesine karşı 
Tuğral tarafından kaleme alınan Lô.miy
yetü '1- 'Acem üzerine Selahaddin es-Sa
fedl'nin yazdığı şerhe reddiye olup 794'
te (1392) Kahire'de telif edilmiştir (Süley
maniye Ktp., Laleli, nr. I 949; Relsülküttab 
Mustafa Efendi, nr. 932). 8. ~1-Meşô.bil). 
'ale'l-Cô.mi'i'ş-şa]J.il). . Buharl'nin el-Cô.
mi'u 'ş-şal).il). 'ine yapılan şerhlerden biri 
olup Gucerat Sultanı ı. Ahmed adına ka
leme alınmıştır. Eski nüshalarından biri
nin sonunda ise eserin Yemen'in Zebld 
şehrinde tamamlandığı yazılıdır ( Keşfü ';;;
;;;un ün, I, 549). Şerhin İstanbul kütüpha
nelerinde çeşitli nüshaları vardır (mesela 
bk. Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 192; Süleyma
niye Ktp., Fatih, nr. 945, Laleli, nr. 533). 9. 
Risô.1e 1atife fi ba'zi mel).ô.sini Dımaş]f 
(Süleymaniye Ktp ., Carullah Efendi, nr. 
ı 720). 10. Kitô.bü'l-Kavô.fi. Aruza dair 
olan eseri Muhammed b. Osman ei-Belhl 
şerhetmiştir. 11. Cevô.hirü '1-bul).ur. Yi-

ne aruzla ilgili olup Muhammed b. İbra
him b. Lü'lü' ez-Zerkeşl(ö. 882/1477) tara
fından şerhedilmiştir. 12. Şemsü'l-Mag
rib fi'l-mur]fış ve'1-mutrib. Edebi rnek-
tup örneklerinden oluşur. 13. el-Fet]J.u'r
Rabbô.ni fi'r-red 'ale'1-Binbô.ni. Hindis-
tan alimlerinden Binbanl'nin, müellifin el
Meşô.bil). adlı eseriyle Teshilü'l-fevô.'id 
şerhine yöneltmiş olduğu eleştirilere red
diyedir ( eserlerinin yazma nüshaları için 
bk. GAL, ll, 33;Suppl., II, 21). İbnü'd-De
m~mlnl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: İ:.?;hô.rü 't-ta'lili'1-
muglaJs 1i-vücubi ]J.a?,fi 'ô.mili'l-mef ' u
li'l-mutlaJs, Ma'dinü '1-cevô.hir, el-Kevô.
kibü'1-bedriyye, Şerl).u'1-Maşdari'1-ce
vô.hir, Mücelled fi'l-i'rô.b, Ma]Sö.ti'u'ş
şürb (hamriyyata dair şiirler). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'd-Demamini, el-'Uyünü'l-gamize 'altı 
l]abtıya 'r-Rtımize(nşr. Hassan i Hasan Abdullah). 
Kahire 1415/1994; Sem'ani, el-Enstıb (BarGd1), 
ı, 487; Sehavi. eçi-Pav'ü'l-ltımi', VII, 184-187;Sü
yGti, Bugyetü'l-vu'tıt, ı, 66 vd.; Ahmed Baba et
Tınbükti, Neylü'l-ibtihtıc, Trablus 1408/1989, 
s. 488-490; Keş{ü'?-?Unün, 1, 406, 549, 613, 
696 vd.; ll, 1135 vd., 1235, 1537, 1998; İbnü'I
İm!ld, Şe?ertıt, VII, 181 ;Şevkani, el-Bedrü't-tali', 
ll, 150 vd.; Serkis, Mu'cem, 1, 879 vd.; Brockel
mann. GAL, ll, 32-33, 172; Suppl., ı, 440; ll, 21, 
171; Zirikli. el-A'ltım, VI, 282 vd.;Kehhale, Mu'
cemü'l-mü'elli{in, IX, 115. 
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İBNÜ'd-DEV AI> ARi 
( .s;I.)I,.:JI ~1) 

Seyfüddln EbCı Bekr b. Abdiilah 
b. Aybek ed-Devadarl 

(ö. 736/1336'dan sonra) 

Memlük tarihçisi. 
_j 

Kahire'de doğdu. Hayatı hakkında bili
nenler eserlerinde antattıklarından iba
rettir. Mehmed Fuad Köprülü onun Sel
çuklu hanedanından geldiğini söyler. Ken
zü'd-dürer'in kendi hattıyla olan nüsha
sına ait cüzlerin unvan sayfalarında adını 
Ebu Bekir b . Abdullah b. Aybek Sahibü 
Sarhad şeklinde vermektedir. Dedesi Sar
had hakimi izzeddin Aybek Mikail, Eyyu
bller'den ei-Melikü'I-Muazzam'ın metniü
kü idi ve askerlikyanında ilimle de ilgile
nirdi. Müellifin Dürerü't-ticô.n adlı ese
rinde Şarkıye eyaletinin (merkezi Bilbls) 
emlri olduğunu söylediği babası Cemaled
din Abdullah b. Aybek'in "Devadari" nis
besiyle tanınması, önceleri Sultan Bay
bars'ın devadarı ve sır katibi Emir Se.Yfed
din Balaban er-Rumi ez-Zahirl'nin hizme
tinde bulunmasından dolayıdır. İbnü'd
Devactarl, son görevi Memlük sınır kalele
rini teftiş olan babasıyla, onun Ürdün'de
ki Zerka vadisinde atından düşüp öldüğü 
13 Receb 713 (3 Kasım 1313) tarihine ka
dar birlikte dolaştı. Uzun yıllar önemli bir 
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devlet adamı olan babasının yanından ay
rıl maması sebebiyle birçok tarihi olaya 
tanıklık etmiş. ayrıca pek çok büyük şah
siyetle tanışarak onların fikirlerinden fay
dalanmıştır. öte yandan kitabının mukad
dİmesinde adını sıkça anınasından ve do
kuzu n cu cüzünü ona tahsis etmesinden 
Sultan Kalavun'la da arasının iyi olduğu 
anlaşılmaktadır. Buna rağmen babasının 
ölümünden sonra herhangi bir resmi gö
reve talip olmamış veya yapılan teklifleri 
kabul etmemiştir. Çünkü eserinde, muh
temelen ilim ve edebiyata düşkün olma
sından dolayı devlet m em urluğundan fe
ragat ederek yönünü faziletli alimlerden 
yana çevirdiğini . böylece onlardan t opla
dığı şifa incileriyle kalbinin devasını bul
duğunu söylemektedir. 

İbnü'd-DevadariKenzü'd-dürer'in mu
kaddimesinde edebiyatla uğraştığını , Do
ğulu ve Batılı birçok alimin sohbetine ka
tılıp onlardan ve bazı mutasawıflardan 

ahbar rivayet ettiğin i söylemekte, fakat 
faydalandığı kişilerin adını vermemekte
dir. Nadir kitaplardan sık sık alıntılar yap
ması çok okuyan ve araştıran bir kimse 
olduğunu gösterir. Yazdıklarından onun 
daha ziyade edebiyat, tarih ve ahbarla 
uğraştığı ve eserinin altıncı cüzündeki se
niyyelerden şiiri çok sevdiği anlaşılmakta, 

ara sıra bazı şiirler hakkında tenkitlerde 
bulunduğu da görülmektedir. Ki:mzü'd
dürer'in tamamının incelenmesi onun 
kendi asrından önceki zamanlara ait cüz
lerde bir derleyici, yaşayıp gördüğü hadi
seleri anlattığı cüzlerde ise müellif oldu
ğunu ortaya koymaktadır. Kitaplarında 

halk diline de yer vermiştir ve cümlelerin
de rekaket vardır; yer yer nahiv hataları
na rastlanır. Onun Birzall, İbn Kesir, Ze
hebi, Safedi, İbnü ' l - Cezeri. Kutbüddin 
Musa b. Muhammed el-YOnini, İbn Şakir 
ei-Kütübi ve Taceddin es-Sübkl gibi VIII. 
(XIV.) yüzyıl tarihçileriyle karşılaştırıldığın

da üs!Op ve ibare yönünden onların çok 
aşağısında olduğu görülmektedir. 

Eserle ri. 1. Kenzü'd-dürer ve ca
mi'u '1-gurer. İbnü 'd-Devadari'nin baba
sıyla birlikte dolaştığı dönemde, 709'da 
(1309) başlayıp 736'da (1335-36) tamam
ladığı eser genel bir tarih olup dokuz cüz
dür. Kitaptan ilk defa Ahmed Zeki Bey, 
M. Fuad Köprülü, Cari Brockelmann ve 
Claude Cahen bahsetmişlerdir (bk. bibl.) . 
Bağdatlı İsmail Paşa ise müellifıni verme
den eserin yalnızca adını kaydetmiş ve bir 
nüshasının Süleymaniye Kütüphanesi'n
de bulunduğunu söylemekle yetinmiştir 
(izaJ:ıu'L-meknun, ll, 385) . Yaratılıştan 735 
( 1334-35) yılına kadar gelen eserin her 
cüzüne bir özel , bir de genel isim veren 

12 

İbnü'd-Devadari bu işi kendisinden önce 
·kimsenin yapmadığını söyler. İlk · isimler 
yedi felekten biriyle, ikinciler ise o cüzün 
konusuyla ilgilidir. Kitabın genel adı Ken
zü'd-dürerolduğundan ikinciler daima 
"dürre"lidir; çünkü "kenz"in (hazine) ta
mamı "dürre"lerden (inci) ibarettir. İb
nü'd-Devadari'nin bu tarihi yazmaktan 
amacı nadir rivayetlerle ve güldürücü. 
hoş. ince nükteli methiye ve hikayelerle 
okuyucuyu memnun etmektir. Bizzat ya
şayıp gördüklerini anlattığı kısım Mem
Iük tarihi bakımından çok değerli bir kay
naktır. Müellif önsözünde eserini ana ta
rihlerden ve kıymetli kitaplardan cid, hezl, 
nesir, nazım, fevaid ihtiva edecek şekil

de özetlediğini söylemektedir. Kitap VIII. 
(XIV.) yüzyılda Dımaşk'ta ve Kahire'de ko
nuşulan Arapça'ya ışık tutması bakımın

dan da önem taşımaktadır. İbnü'd-Deva
dari, kendi dönemiyle ilgili kısımları ya
zarken belgelere ve olayların içinde bu
lunmuş kişilerden aldığı bilgilere dayan
mıştır. Her kısımda siyasi gelişmeleri an
lattıktan sonra önemli şairlerin biyogra
filerine ve şiirlerinden örneklere yer ve
rir. Kitabı hazırlarken Kadi İyaz' ın Kita
bü 'ş-Şifa' bi-ta'rifi ]J.u]fii]fi'1-Muştafa, 
İbn Hallikan'ın Veteyatü'1-a'yan, İbnü'l
Cevzi'nin e1-Munta?am fi taril].i'1-mü](ik 
ve '1-ümem, Ka di Said el-Endelüsi'nin Ta
ba]fatii'ı-ümem, İbn ZO!ak el-Leysi'nin 

Feza'ilü Mışr ve al].baruha ve l].avaş
şuhô, İmactüddin el-İsfahani'nin e1-Fet
]J.u'1-]fudsive İbn Vasıl'ın Müferricü'1-
kürub adlı eserlerinden faydalanmıştır. 
Eserin müellif hattıyla olan nüshasının 
cüzleri Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ahmed, 
nr. 2932) ve Süleymaniye (Ayasofya, nr. 
3073-3076) kütüphanelerinde bulunmak
tadır. Cüzlerin unvan sayfalarındaki vakıf 
kayıtlarından, kitabın 857 (1453) yılında 
Yahya b. Abdürrezzak ez-Zeyni tarafın
dan Kahire'nin BabülhOha semtindeki 
Zeyni Camii'ne vakfedildiği ve vakıf işle
mini Mısır'ın Hanefi kadısının onayladığı 
öğrenilmektedir. Birinci Cüz. Nüzhetü'1-
beşer min ]fısmeti feleki'1-Kamer. İkinci 
adı ed-Dürretü'1-'u1ya fi al].bôri bed'i'd
dünya olup dünyanın yaratılışı. güneş, ay 
ve yıldızlar, çeşitli kavimler, yedi iklim vb. 
hakkındadır (Süleymaniye Ktp ., Ayasof
ya, nr. 3073) . 23 Zilhicce 732'de (15 Ey
lül 1332) tamamlanmış. Bernd Radkte 
tarafından yayımlanmıştır (Wiesbaden
Kahire 1402/1982). İkinci Cüz. Gu11etü'1-
varid min ]fısmeti te1eki'1- 'Utarid. İkin
ci adı ed·Dürretü '1-yetime ii al].bari'1-
ümemi'1-]fadime olup peygamberler ve 
eski milletierin tarihleri hakkındadır (Sü
leymaniyeKtp ., Ayasofya , nr. 3074) . 733 
yılı Rebiülahirinin ortalarında (Ocak 1333) 
tamamlanmış. Edward Badeen tarafın
dan yayımlanmıştır (Wiesbaden- Eylül 

lbnü'd-Devadari'nin Kenzü'd-dürer ve ciimi'u'l-gurer adlı eserinin lll. cüzünün unvan sayfası ile ilk sayfası (TSMK, lll. 
Ahmed. nr. 2932/3\ 



1414/1994). Üçüncü C üz. el-Müşerrefe 
bi'l-~udre min ~ısmeti feleki'z-Zühre. 
İkinci adı ed-Dürretü'ş-şemin li a]].bfıri 
seyyidi'l-mürselin ve'l-]].ulefa'i'r-ra
şidin olup Hz. Peygamber ve dört halife 
hakkındadır (TSMK. lll. Ahmed, nr. 2932/ 
3). 26 Zilkade 733'te (8 Ağustos 1333) ta
mamlanmış. Muhammed Said Cemaled
din tarafından yayımlanmıştır (Kahire
Wiesbaden 1402/1981 ). Dördüncü C üz. 
Bugyetü'n-nefs min ~ısmeti feleki'ş
Şems. İkinci adı ed-Dürretü's-semiy
ye ii a]].bfıri'd-devleti'l-Ümeviyye olup 
Emevl Devleti hakkındadır (Süleymani
ye Ktp.,Ayasofya, nr. 3075).17 Muharrem 
734'te (28 Eylül 1333) tamamlanmış . 

Gunhild Graf ve Erika Glassen tarafından 
yayımlanmıştır (Wiesbaden- Beyrut 1415/ 
1994). Beşinci Cüz. Elle~i küllü sem'in 
lehıl nesil]. min ~ısmeti'l-Mirri]].. İkinci 
adı ed-Dürretü's-seniyye ii a]].bıiri'd
devleti'I-'Abbıisiyye olup Abbas! Devleti 
hakkındadır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 3076) . S Reblülahir 734'te (14 Aralık 
1333) tamamlanmış. Dorothea Krawulsky 
tarafından yayımlanmıştır (Wiesbaden
Beyrut 141 3/1992). Altıncı C üz. el-Fa'i~ 
ŞıJ:ıdJ:ıu '1-Cevheri min ~ısmeti feleki 'l
Müşteri. İkinci adı ed-Dürretü 's-seniy
ye (muçlıyye) fi a]].bdri'd-devleti'l-Fa
tımiyye olup Fatımi Devleti hakkındadır 
(TSMK, 111. Ahmed, nr. 2932/6) 20 Cema
ziyelahir 734'te (26 Şubat 1334) tamam
lanmış. Selahaddin ei-Müneccid tarafın
dan yayımlanmıştır (Wiesbaden- Kah i re 
1380/1961 ). Yedinci Cüz. Şühdü'n-naJ:ıl 
min ~ısmeti feleki'z-ZüJ:ıal. İkinci adı 
ed-Dürrü '1-matlCıb ii ahbari devleti 
(müLCtki) Beni Eyyub olup Eyyubl Devleti 
hakkındadır (TSMK, lll. Ahmed. nr. 2932/ 
7) . 7 Şaban 734'te (13 Nisan 1334) tamam
lanmış. Said Abdülfettah Aşur tarafından 
yayımlanmıştır (Freiburg- Kah i re 1392/ 
1972). Sekizinci Cüz. Zehrü'l-müruc min 
~ısmeti feleki'l-Buruc. İkinci adı ed
Dürretü 'z-zekiyye ii a]].bdri devleti 
(müliıki)'t-Türkiyye olup Memlük Devle
ti hakkındadır {TSMK, lll. Ahmed. nr 2932/ 
8). 20 Zilkade 734'te (23 Temmuz 1334) ta
mamlanmış. Ulrich Haarmann tarafından 
yayımlanmıştır (Freiburg-Kahire 13911 
1971 ) . Dokuzuncu C üz. el-Cevherü 'I-en
fes min ~ısmeti feleki'l-Atlas. İkinci adı 
ed-Dürrü'I-fa]].ir ii sireti'l-Meliki'n
Naşır olup ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kalavun dönemi hakkındadır (TSMK, lll. 
Ahmed, nr. 2932/9). 736 sonlarında (Tem
muz 1336) tamamlanmış. Hans Robert 
Roemer tarafından yayımlanmıştır (Ka
hire 1379/1 960). Daha önce Selahaddin 
ei-Müneccid, bu çüzün bir kısmını "Mer-

su m Memluki Şerif bi-muiJalefeti 'a~deti 
İbn Teymiyye" başlığı altında neşretmişti 
(MMiADm., XXXIII(Dımaşk 19581. s. 259-
269). z. Dürerü't-tican ve gureru teva
ri]].i'z-zaman. Muhtasar bir umumi ta
rihtir. Kitap Hz. Adem'den başlayıp 71 O 
( 131 O) yılına kadar gelen olayları kronolo
jik sırayla anlatır; ardından meliklerin. 
vezirlerin. alimleri n, edipleri n, şairlerin ve 
tabipierin biyografilerini verir (Süleyma
niye Ktp., Damad ibrahim Paşa, nr. 913). 
Bağdatlı İsmail Paşa !t.aJ:ıu '1-meknun'da 
eseri Ebu Abdullah ed-Devadanl'ye nis
bet eder (1, 465) . Kitabın önemli bir özel
liği. 628 ( 1231) yılı olaylarını anlatır
ken Cengiz Han hakkında geniş bilgi ver
mesi ve bu münasebetle Oğuznam e' 
den bahsetmesidir. Abdülkadir İnan. bu 
eserdeki yaratılış efsanesinin (vr. ı 98b-
200i ) Türkçı;: özetiniyayımlamış(bk. bi bl.). 
SaHaettin Ogel ise aynı efsaneyi "Türk
Memlük Yaratılış Efsanesi" başlığı altında 
nazma çevirmiştir (bk. bibl.). 3.A'yanü'I
emşal ve emşalü'I-a'yan (Kenzü'd-dü
rer(nşr. Hans Robert Roemerj,IX, 322). 
4.l:fada'i~u'l-aJ:ıdd~ ve de~a'i~u'l-J:ıuz
za~ ( a.g.e., IX, 305). S. 'Adatü's-sadat sa
datü'l-'dddt ii mena~ıbi'ş-Şey]]. Ebi's
Sa'adat (a.g.e., ı x. 154). 
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iBNÜ'd-DEYBA 

İBNÜ'd-DEYBA' 
( c-:-t.»l ~ı ) 
EbuAbdiilah 

(Ebü'I-Ferec, Ebu Muhammed) 
Vedhüddin Abdurrahman b. Ali 

eş-Şeybani eş-Şafii ez-Zebidi el~ Abderi 
(ö. 944/1537) 

Tarihçi, hadis alimi, 
fakih ve şair. 

_j 

Bugyetü'l-müsteiid adlı eserinde ken
disi hakkında verdiği bilgilerden (s 227-
232) öğrenildiğine göre4 Muharrem866'
da (9 Ekim 1461) Yemen'in Zebld şehrin
de doğdu. Bazı müelliflerce Dlba' şeklin
de de okunan ve Nu be dilinde ''beyaz" an
lamına gelen künyesini büyük dedesi Ali 
b. Yusufun lakabından almıştır (Sehavl, 
IV, ı 04 ). Babası onun doğduğu yılın so
nunda Zebld'den ayrılarak bir daha geri 
dönmemiş ve Hindistan'daki DiCı'da öl
müştür (876/14 71 ). Çocukluğun u, anne 
tarafından dedesi allame Şerefeddin 
Ebü'I-Ma'rCıf İsmail b. Muhammed b. Mü
bariz eş-Şafil'nin yanında geçirdi. Onun 
akraba olarak yalnız dayılanndan bahset
mesi, Zebld kadınlarının gurbetçilerle ev
lendikleri ve kesinlikle yerlerinden ayrıl
madıkları yolundaki rivayetleri destekler 
mahiyettedir. 

İbnü'd-Deyba'. dayısı Zebld Kadısı Ce
maleddin Ebü'n-Neca Muhammed et
Tayyib b. İsmail b. Mübariz'den kıraat. 
Arapça. matematik, feraiz ve fıkıh, Ye
men ulemasından Ahmed b. Ahmed b. 
Abdüllatlf eş-Şerecl'den hadis ve tefsir, 
Cemaleddin Ebu Ahmed Tahir İbn Cağ~ 
man'dan fıkıh dersleri aldı. Hocaları ara
sında İbrahim b. Ebü'I-Kasım İbn Cağ
man. Nureddin Ali b. Ebu Bekir Hattab, 
ömer b. Muhammed ei-Feta b. Muld ei
Eş'arl, Muhammed b. Abdüsselam en-Na~ 
şirl ve Hasan b. Osman da bulunmakta
dır. 883 (1479), 885 (1481) ve 897 (1492) 
yıllarında hacca gitti. Üçüncü haccında 
tanıştığı Hafız Şemseddin Abdurrahman 
es-Sehavl'den ŞaJpl:ı-i Bu]].ari ile ŞaJpl:ı-i 
Müslim'i dinledi ve ona İbn Hacer ei-As
kalanl'nin Bü](ıgu'l-meram'ını okudu 
(eçt-Pav'ü'l-Lami', IV, 105). Öğrencilerin
den bazı meşhur simalar da şunlardır: 
İbn Ziyad ei-Gaysl, Seyyid Hafız Tahir b. 
Hüseyin ei-Ehdel, Ahmed b. Ali ei-Müz
cacl, Şeyh b. Abdullah ei-Ayderus. Ebü's
Saadat ei-Fakihl ei-Mekki. İbnü'd-Deyba'. 
Tahirller'in son hükümdan ei-Melikü'z
Zafir Amir b. Abdülvehhab'dan himaye 
görmüş, Zebld Ulucamii'ne hadis müder
risi tayin edilerek kendisine şehrin en gü-
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