
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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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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zel yerinde bir ev verildiği gibi ayrıca be
reketli topraklar ikta edilmiştir. 26-27 
Receb 944 (29-30 Aralık 1537) tarihinde 
Zebld'de vefat etti ve Babü Siham\taki 
Şeyh İsmail b. ibrahim el-Cebertl Türbe
si'nin yanına gömüldü. 

ibnü'd-Deyba'. Zebld ve Yemen tarihi 
konusunda kitap yazan tarihçilerin en 
önemlilerindendir ve onun Memlükler'le 
Osmanlılar'ın Yemen'e girişlerine bizzat 
şahit olması önemini arttırmaktadır. Eser
leri, özellikle bölgenin 900-923 (1495-
1517) yıllarını içeren dönemi için birinci 
elden kaynaktır ve mahalli tarih yazıcılı
ğının güzel örneklerinin başında gelir. Bu 
eserler. o yıllarda Aşağı Yemen'deki Şafii 
merkezlerinin başlıcalarından olan Zebld 
şehrinin, Resillller'in ve Yemen Tahirlle
ri'nin tarihleri hakkında kaleme alınmış 
en önemli kaynaklardan sayılmaktadır. 
İbnü'd-Deyba'ın kitaplarını yazarken da
ha çok şu müelliflerin eserlerinden isti
fade ettiği görülür: ibn Semüre el-Ca'dl, 
Umare el-Yemenl. Muhammed b. Yüsuf 
el-Cenedi, Cemaleddin Abdülbaki b. Ab
dülmecld el-Kureşl el-Yemanl, Ebü'l-Ha
san Ali b. Hasan el-Hazreci, Şerefeddin 
İsmail b. Ebü Bekir el-Mukrl. Afifüddin 
Muhammed en-Naşirl. Kendisinden isti
fade eden tarihçilerden bazıları da şöyle 
sıralanabilir: Isa b. Lutfullah b. Mutah
har. Kutbüddin en-Nehrevall, Muham
med b. İsmail b. Muhammed, Muham
med el-Yemenl. Muhyiddin el-Ayderüsl, 
Ebü Muhammed Muhammed et-Tayyib 
b. Abdullah (Sa Mahreme). 

Eserleri. 1. Bugyetü'l-müstetid ii a]]
bari medineti Zebid. 6 Safer 906'da (1 
Eylül 1500) tamamlanan ve bir mukaddi
me ile on babdan meydana gelen kitap, 
başlangıçtan 900 ( 1495) yılına kadar 
Zebld şehrinin coğrafi durumu, kurucu
su ve kronolojik düzenle siyasi tarihi hak
kında bilgi vermekte ve müellifin kendi 
biyografisiyle son bulmaktadır. ibnü'd
Deyba'. bu eseri Beni Tahir'in durumunu 
açıklamak amacıyla yazmaya başlamış, 
buna çok memnun olan Sultan el-Meli
kü'z-Zafir onu ödüllendirdiği gibi unut
tuğu bazı noktaları hatırlatarak bunları 

. da kitaba almasını sağlamıştır. Çok sayı
da yazma nüshası bulunan eserin (Ey
men Fuad Seyyid, s. 20 ı -202) önce bir kıs
mı Cari Theadar Johannsen tarafından 
şerh edilip Historia Iemanae adıyla La
tince'ye çevrilmiş (Bonn IS2S). daha son
ra da tamamı Abdullah Muhammed el
Habeşl tarafından yayımlanmıştır (Bey
rut-San'a 1979). Ayrıca Radi Dağfüs, ib
nü'd-Deyba'ın biyografisini içeren son bö-
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l bnü'd-Deyba'ın 

Bugyetü'L
müstefid 
/1 atıbari 
medineti 

Zebid adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Tekelio~lu , 

nr. 911/4) 

lümü (f:lavliyyatü Cami'ati't-TQnisiyye, 
sy ISiTunus 19SO].s.3S-47).YüsufŞül
hud da yine tamamını müellifin bu esere 
yazdığı zeyille birlikte neşretmiştir (aş . 

bk.). z. el-Fazlü'l-mezid 'ala Bugyeti'l
müstefid ii a]]bôri (medfneti) Zebid. 
923 ( 1517) yılına, yani son Tahiri sultanı
nın ölümü ve Memlükler'in Yemen'e giri
şine kadar meydana gelen olayları anla
tan kitap Bugyetü'l-müstefid'e zeyil ola
rak yazılmıştır. Eseri Muhammed Isa Sa
lihiyye. üzerine hazırladığı yüksek lisans 
teziyle birlikte (Küveyt 1402/1 9S2). Yüsuf 
Şülhud da Fransızca bir mukaddime ve 
fihrist ekleyerekBugyetü'l-müsteiid ile 
birlikte (Beyrut ı 9S3) yayımlamıştır. 3. 
el-'İ]fdü '1-bôhir ii taril]i devleti Beni 
Tahir. Bugyetü'l-müstefid'in ihtisarı 
olup Sultan el-Melikü'z-Zafir'in isteği üze
rine kaleme alınmıştır (Ragıb Paşa Ktp., 
nr. 944/21 ). 4. AJ:ısenü's-sü](ik ii na?mi 
men vülliye medinete Zebid mine'l
mü](ik. Tahiri sultanlarını ve Zebld tari
hini anlatan recez tarzında telif edilmiş 
bir eser olup (yazma nüshaları için bk. Ey
men Fuad Seyyid, s. 202-203) Radi Dağ
füs tarafından yayımlanmıştır (f:lavliy
yatü'I-Cami'ati't-TQnisiyye, sy. ISITunus 
I 9SO J, s. 64-7 4). S. Kurretü '1-'uyun ii a]]
bari'l-Yemeni'l-meymO.n. Bugyetü'l
müsteiid'e zeyil olarak yazılmış. Yemen'in 
924 (1518) yılına kadar gelen islami dö
nemine ait şümullü bir tarihidir. üç bö
lüm halinde hazırlanan eserin birinci bö
lümünde Yemen. San'a ve Aden, ikinci 
bölümde Zebid ve burada hüküm süren 
emirlerle vezirler, üçüncü bölümde ise Ta
hirller ele alınmaktadır. İbnü'd-Deyba', 
Resüliler'le Tahiriler hakkındaki önemli 

kaynaklardan biri olan bu eserinin telifin
de ibn Vehhas el-Hazreci'nin ( ö. S ı 2/14 ı O) 
özellikle el-'Ascedü'l-mesbO.k ve el-Ki
iaye ve'l-i'lam adlı eserlerinden fayda
lanmıştır (Eymen Fuad Seyyid, s. ı 62-164 ). 
Çok sayıda yazma nüshası bulunan eseri 
(ei-Fazlü '1-mezfd, neşredenin girişi, s. I 5) 
Muhammed b. Ali el-Ekva' neşretmiştir 
(l-ll, Kah i re ı 971- ı 977). 6.lfada'i]fu'l-en
var ve metali'u'l-esrar ii sireti'n-ne
biyyi'l-mu]]tfır ve 'ala fılihi'l-muştaii
ne'l-al]yfır (nşr. Abdullah ibrahim el-En
sari, I-lll, Dımaşk I 979- I 9S I; Mekke 14 I 3/ 
I 993). 7. Mükeffirfıtü'~-~ünO.b ve mO.
cibfıtü'l-cenne (nşr. Abdülkadir Ahmed 
Ta ha, Kah i re I 395/1 975) . 8. el-Mevlidü'ş

şerii ve ]faşfı'id ii medJ:ıi'r-ResO.l (Bom
bay 1312/IS94; Mekke 1313/IS95; Kahire 
I 349/1930). 9. TuJ:ıietü 'z-zemen iifezfı'i
li ehli'l-Yemen (nşr. Seyyid Kesrevl Ha
san, Beyrut 14 I 2/1 992) . 10. Ne§rü'l-le'fı
li's-seniyye (nşr. AhmedRatib HammOş, 
Beyrut- Dımaşk I 413/ 1 992). 11. Neşrü'l
mei:ıfısini'l-Yemaniyye ii l]aşa'işi'l-Ye
men ve nesebi'l-Kahtfıniyye. Yine Ham
müş tarafından şer hi Ne§rü'l-le'fıli's-se
niyye ile birlikte yayımlanmıştır. Müelli
fin bunlardan başka Mu]]taşaru Taba
]fö.ti'l-Meliki'l-Eşrei er-ResO.li ve Kitfı
bü'l-Mi'rfıc adlı iki eseri daha olduğu bi
linmektedir ( Tu/:ıfetü 'z-zemen, neşredenin 
girişi, s. 60-63) . 

İbnü'd-Deyba ' ın kaleme aldığı diğer 
eserleri de şunlardır: 1. Gö.yetü '1-mat
JUb ve 'a?amü'l-minne fimfı yagiirul
lö.hü bihi mine'~-~ünO.b ve yO.cibü'l
cenne. 885 (1480) yılında yazılmıştır 
(Bugyetü '1-müstefid, s. 229-230). Z. K eş-



tü '1-kürbe ii şerl}.i Du'a'i'l-İmam Ebi 
ljarbe . 897'de (1492) kaleme alınmıştır 
(a.g.e., s. 231 ). 3 . Temyiz ü't-tayyib mi
ne'l-l].abiş mimmd yeduru 'alfı elsine
ti'n-nas mine 'l-l}.adiş. Sehavl'nin el -Ma
köşıdü'l-l}.asene fi keşirin mine'l-el}.a
dişi 'l-müştehire 'ale'l -elsine'sinin muh
tasarıdır (Kahire I 324/ 1906. I 347/1928, 
I 353/ 1934, 1382/ 1 963; n ş r. Muhammed 
Osman e i -H u şt. Ka hire 1405/ 1985; Bey
rut 140 3/ 1983, 1405/1985). 4. Teysirü'l
vüşul ila Cami'i'l-uşul. Mecdüc;ldin İb
nü'I-Eslr'in Cami' u '1-uşul ii el}.adişi'r
Resul adlı eserinin muhtasarıdır (1-111. 
Ka lküta I 252/ 1 836; 1301 / 1 883; Ka h i re 
1324, ı 330/19 1 2; nş r. Muhammed Hamid 
e i -F ıki, 1-IV. Kah i re 1346/ 1 927; n şr. Ahmed 
Sa'd Ali, I-IV, Kah i re 1352/1934). Eser İbra
him Canan tarafından açıklamalarla bir
likte Türkçe'ye çevrilmiştir (Hadis Ansik

lopedisi: Kütüb-i Sitte, I-XVIII , istanbul. ts.). 
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İBNÜ'd-DEYRİ 
( .SJ~,.:J f ..:,ı; f) 

Ebü's-Saadat Sa'düdd!n Sa'd 
b. Muhammed b. Abdiilah 

en-Nablus! e l-Makdis! 
(ö . 867 / 1463) 

Hanefi fakihi. 
_j 

17 Receb768'de (19 Mart 1367) Kudüs'
te doğdu. Nablus veya Kudüs yakınların
daki Deyr adlı bir yere nisbetle İbnü ' d
Deyrl diye anılır. Kur'an-ı Kerlm'i hıfzet
tikten sonra Ebü'l-Berekat en-Nesefı' nin 

Kenzü'd-dekö'ik, Cemaleddin İbnü ' I-Ha
cib'in el-Mul].taşar ve Kadi İ yaz'ın Meşa
riku 'l-envar adlı eserlerini ezberledi. Ba
basından ve Kemaleddin eş-Şürayhl. Ha
mldüddin er-Rüml. Kerlmüddin el-Kara
manl. Alaeddin İbnü'n-Nakib, Muhibbüd
din el-Pasi. Şemseddin İbnü'l-Hatlb'den 
fıkıh , usül-i fıkıh , akaid, nahiv, meanl ve 
beyan okudu. Ebü'l-Hayr İbnü'l-Alal. Şe
habeddin İbnü'I-Mühendis. Necmeddin 
İbnü'l-Keşk ve Burhaneddin İbn Cemaa'
dan hadis dinledi. Ayrıca Şemseddin el
Konevl ve Hafızüddin el-Bezzazl ile görü
şüp kendilerinden faydalandı. 

Kudüs'te Muazzamiyye, Şerkesiyye ve 
Mencikiyye medreselerinde müderris ve 
yönetici olarak görev yapan İbnü'd-Deyrl 
ilki 788' de ( 1386) olmak üzere birçok de
fa hacca gitti. Dımaşk ve Kahire'ye seya
hatlerde bulundu. Kahire 'de Hanefi ka
dılkudatı olan babasının ölümü üzerine 
(827/ 1424) bu şehre giderek yerleşti. Ba
basının görev yaptığı Müeyyediyye me
şihatlığına getirildi. çeşitli medreseler
de ders verdi. 842 (1438) yılında Bed
reddin ei-Aynl'nin yerine kadılkudatlığa 
tayin edildi. Yöneticiler. ulema ve halk ka
tında saygın bir mevkiye sahipti. Hatta 

İBNÜ 'd-DEYRf 

İbnü'l-Hümam ve Emlnüddin el-Aksara
yl'ye onun yerine kadılkudatlık teklif edil
diğinde bunu uygun görmemişlerdi. Yir
mi beş yıl sürdürdüğü görevi sırasında 
öğretimle de meşgul oldu ve her mezhep
ten birçok öğrenci yetiştirdi. Biyografisi 
hakkında en geniş bilgiyi veren talebesi 
Şemseddin es-Sehavl 8SO'de (1446) bazı 
eserlerine hocasının takriz yazdığını be
lirtir. Hatlb el-Cevherl, İbnü 'l-Kereki, İbn 
Kutluboğa ve Burhaneddin İbn Ebü Şerif 
onun tanınmış öğrencilerinden bazıları
dır. 866 yılı Şewalinde (Temmuz 1462) ka
dılkudatlık görevinden ayrılan İbnü'd-Dey
rl. Sehavl'nin kaydettiğine göre 9 Reblü
lahir 867'de (1 Ocak 1463) Kahire'de vefat 
etti ve Zahir Hoşkadem Türbesi'nde top
rağa verildi. 

Eserleri. 1. el-ljabs fi't-töhme ve'l-im
til}.an 'ala talebi'l-ikrar ve i?hari'l-mal. 
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde (nr. 560/ 
2) yazma nüshası bulunan eser basılmış
tır (Kah i re I 32 I) . Z. es-Sihamü'l-mari
ka ii kebidi'z-zenadıka. Sehavl'nin bu 
adla zikrettiği eser (Hacı Selim Ağa Ktp ., 
nr. 560, vr. 48-100; Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa , nr. 1635. vr. 1-4 ı). Brockel
mann tarafından ayrıca es-Sihamü '1-l].a
rika fi'r-red 'ale 'z-zenadJka şeklinde de 
kaydedilmiştir (GAL Suppl., ll , 144) . 

Kaynaklarda müellifin, Serücl'nin el
Hidaye üzerine yaptığı tamamlanmamış 
şerhe "Eyman" bahsinden "Kitabü's-Si
yer"de mürtedle ilgili başlığa kadar altı 
ciltlik bir tekmile. yazdığı . ayrıca Şer i}. u 
'Akö'idi'n-Neseti, el-Kevakibü'n-ney
yirat ii vuşuli şevabi'Ha'at ile'l-em
vat, Risale ti nevmi'l-mela'ike ve 'ade
mih, el-Man?r1metü'n-Nu'm ô.niyye, 
Kaşide mul].ammese ti medl}.i'n-nebi 
adlı eserleri kaleme aldığı belirtilmekte
dir. İbnü'd-Deyrl'nin cezbe ehli süfılerle 
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ibnü'd-Deyri'nin 
el-l;fabs 

{i.'t-töhme 
ue'f·imtil:ıan 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

(Hacı Selim 
Aga Ktp., 

nr. 560/2) 
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