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DERAVERDİ 
( i..GJ.)_,i; .lll ) 

Ebu Muhammed Abdül'azlz 
b. Muhammed b. Ubeyd 

ed- Deraverd! 
(ö. 187 /803) 

ı Deraverdf'nin rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer almış, ancak Buhari senedde 
Deraverdf'nin yanında bir başka raviye 
daha yer vererek onu teyit etmek ihti
yacını duymuştur. Vefat tarihi hakkın
da farklı rivayetler bulunmakla beraber 
doğru olanı 187 (803) yılıdır. 

Muhaddis. 
L _j 

Deraverdf'nin nisbesi hakkında farklı 
rivayetler ileri sürülmüş, Deraverd'in Ho
rasan'a bağlı bir köy olduğu veya İran'
daki Derabcird köyünün yanlış telaffu
zu sebebiyle kelimenin bu şekli aldığı 

söylenmiştir. Aslen İsfahanlı olan Dera
verdf'nin, kendisini ziyarete gelenlere 
Farsça olarak "ender-aver" (içeri gir) de
diği için Medineliler'in kendisine bu la
kabı . verdikleri de zikredilmektedir. İbn 
Sa'd'ın kesin bir dille ifade ettiğine gö
re Medine'de doğup büyüyen Deraverdi 
hadis ve diğer ilimleri burada tahsil et
miş, vefat edinceye kadar da buradan 
ayrılmamıştır. İbn Hibban onun M edi ne'
nin tanınmış fakihlerinden olduğunu be
lirtmektedir. 

Deraverdf'nin hadis aldığı muhaddis
Ier arasında Zeyd b. Eslem, Hişam b. Ur
ve, Humeyd et-TavTI, Süheyl b. Ebu Sa
lih, Serik b. Ebu Nemir, Ca'fer es-Sadık 
bulunmaktadır. Kendisinden de daha 
yaşlı olmalarına rağmen Şu'be b. Haccac 
ile Süfyan es-Sevri, ayrıca İshak b. Ra
huye, Vekı~ b. Cerrah, Said b. Mansur gi
bi meşhur alimler hadis rivayet etmiş
lerdir. 

Ebu Zür'a, Deraverdf'nin hafızası za
yıf olduğu için ezberinden hadis rivayet 
ettiğinde yanıldığını ileri sürmüştür. Ah
med b. Hanbel de onun çok hadis top
ladığını, kendi kitabından yaptığı riva
yetler sahih olmakla beraber başkaları
nın kitaplarından yaptığı nakillere güve
nilemeyeceğini söylemiştir. Ebu Hatim 
ise rivayetlerinin delil olarak kullanıla 

mayacağını ileri sürmüştür. Deraverdf'
nin Mugıre b. Abdurrahman'a rivayetle
rini okurken çok telaffuz hatası yaptığı, 
onun da kendisine hadis tahsilinden ön
ce dilini düzeltmesini tavsiye ettiği ha
ber verilmektedir. 

İmam Malik, Ali b. Medini ve Yahya b. 
Main gibi cerh ve ta'dil alimleri Deraver
df'nin sika * bir ravi olduğunu söylemek
tedirler. Hatta Ma'n b. isa ona "hadiste 
emirü'l-mü'minin" denebileceğini belirt
mektedir. Zehebi ise rivayet ettiği ha
dislerin en az hasen * derecesinde ol
duğu görüşündedir. 
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DERBEND 
( ~.)~) 

Osmanlı Devleti'nde yolların 
ve seyahat emniyetinin sağlanması için 

küçük bir kale şeklinde kurulmuş 
karakoliara verilen ad. 

L _j 

Derbend isminin Osmanlı vesikaların
da XV. yüzyıldan itibaren kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir. Farsça der (ge
çit) ve bend (tutma) kelimelerinden mey
dana gelmiş olup engel, geçit, boğaz, 
set, sınır bölgeleri, dağlar arasında güç
lükle geçilen yerlerle istihkam mevkile
ri için kullanılmıştır. Türkçe karşılığı ise 
belen kelimesiyle ifade edilmektedir. Der
bend yerine Osmanlı Türkçesi'nde bazan 
dideban kelimesi de geçer. Filistin ve Su
riye taraflarında rastlanan derek ve ma
dik tabirleri de derbend ile aynı anlam
da kullanılmıştır. 

Müstahkem derbend tesisleri dört ta
rafı duvarla çevrili küçük bir kale şeklin
de olup yanında han, cami, mektep ile 
dükkanlar bulunmakta ve adeta bir ka
saba hüviyetini taşımaktadır. Yol ve ti
caret emniyetinin sağlanması için yapı
Ian bu tesisler genellikle yolların kavşak 
noktasına ve merkezi bir özelliğe sahip 
yerlerde kurul urdu. Osmanlı resmi vesi
kalarına göre bir yerin derbend olabil
mesi için korkulu, tehlikeli ve sık sık eş
kıya baskıniarına maruz kalan bir bölge 
olması gerekirdi. Bu niteliğiyle İlhanlı
lar'ın yol ve geçit emniyeti için kurduk
ları tutkavulluk müessesesine benzeyen 
derbend sistemi muhtemelen Osmanlı
lar'a onlardan geçmiş ve günün şartla
rına göre daha da geliştirilmiştir. 

Osmanlı devlet teşkilatı içinde derbend
Ierin bir müessese olarak ortaya çıkışı 

ll. Murad devrine kadar inmektedir. Bu
nunla beraber bu tesislerin daha önce 
de mevcut olabileceği göz önüne alın

malıdır. Zira yolların emniyetinin sağlan
ması yanında derbendierin önemli bir 
rolü de ıssız yerlerin şenlendirilmesi, ya
ni iskana açılmasında vasıta olmasıdır. 

Bu maksatlarla kullanılan derbendler 
hukuken iki kısımda ele alınmaktadır. 
Bunlardan ilki yurtluk ve ocaklık şeklin
de timar* yoluyla tasarruf olunanlardır. 
İkincisi ise bazı vergilerden muaf tutu
larak tehlikeli yerlerde yerleştirilmiş ve
ya görevlendirilmiş halkın muhafaza et
mekle yükümlü bulunduğu mevkilerdir. 
Bu ikinci gruba girenler genellikle vakıf 
ve has* toprakları üzerinde veya kimse
nin tasarrufunda olmayan yerlerde tesis 
edilirlerdi. Derbendler bu şekilde dört 
ana grup altında toplanmaktadır. 1. Fı

rat nehri dirseğindeki Ca'ber Kalesi ve 
Ceyhan nehri üzerindeki Misis kaleleri 
gibi derbend mahiyetindeki kaleler; 2. 
Büyük vakıf şeklindeki derbend tesisle
ri; 3. Derbend olarak kullanılan han ve 
kervansaraylar; 4. Köprülerin kuruldu
ğu yerlerde bulunan derbendler. 

Bir yerin derbend olabilmesi için ge
nellikle o yerin kadısı veya orada otu
ran başka bir kimse tarafından teklif 
yapılması gerekirdi. Bundan sonra dev
letin yaptırdığı araştırma neticesinde o 
mahallin derbend olması kararı alınırsa 
yeni kurulan bu derbendin idaresi, tekli
fi yapan şahsa ittizam • yoluyla verilirdi. 
Derbendin korunması için çevre köy ve 
kasaba halkının bir kısmı veya bütünü 
derbendin önemine göre derbendci ola
rak görevlendirilirdi. Bu göreve karşılık 
derbendci tekalif-i örfiyye, avarız-ı di
vaniyye ve eğer gayri müslimse acemi 
oğlanı vermekten muaf tutulurdu. 

Derbendciler bulundukları yerin gü
venliğini sağlamakla birlikte ihtiyaç ha
linde yolculara rehber olarak da hizmet 
verirlerdi. Bölgelerinde yolculardan biri
nin malı kaybolduğu takdirde bunu ken
dileri öderlerdi. Bu husus devlet tarafın
dan kendilerine verilen derbendeilik be
ratında şart olarak yer alırdı. 

Derbendci seçiminde çok titiz davra
nılırdı. Bunun için bölge kadısı ve naibin
den başka oranın ileri gelenlerinin de 
derbendci olacaklar hakkında iyi şaha
dette bulunmaları gerekirdi. Çünkü der
bendeilik görevini yerine getirmeyip sa
dece vergi muafiyeti dolayısıyla derbend-

. ci olmak isteyen kişiler de vardı. 

Sadece bağlı bulundukları derbendin 
sınırlarından sorumlu olan derbendciler 



diğer derbendin sahasına giremezlerdi. 
Kendi derbendlerinde bir nevi jandar
ma kuweti olarak yollarda ve geçitler
de güvenliği sağlamak. yolların tamirin
de çalışmak ve ıssız yerleri şenlendirmek 
gibi görevleri vardı. DerbendeHer müs
lüman ve hıristiyanlardan olabileceği gi
bi aynı köyde oturan her iki dinden ki
şiler birlikte derbendci kaydedilebilirdi. 
Mesela Sofya ·da Deli Davud köyü der
bendeileri otuz altı müslüman ve üç hı
ristiyandan teşekkül etmişti (BA, MAD, 

nr. 8485, s. 142). Köprü üzerlerinde tesis 
edilmiş derbendierde de görevliler hem 
derbendeilik hem de köprücülük yap
makla mükelleftiler. Yine bazı derbend
ciler aynı zamanda menzileilik de yap
maktaydı (BA, MAD, nr. 9956, s. 259). 

DerbendeHer derbendierde nöbetieşe 
beklerlerdi. Özellikle müstahkem olma
yan tehlikeli yerlerde sürekli nöbetçiler 
bulunmaktaydı. Bunlar için kulübeler in
şa edilmişti. Nöbetçilerin masrafları ba
zı bölgelerde halk tarafından karşılanır
dı. Bir tehlikeyi bir derbendden diğeri
ne haber vermek için "derbend davuıu · 

adı verilen bir davul kullanılırdı. Derbend
cilere bu görevleri sırasında ateşli silah 
verilmez, ancak çok tehlikeli yerlerde tü
fek kullanmalarına müsaade edilirdi. Bu 
şekilde Manisa civarındaki derbendlere, 
yolları tüfekli muhafızlarla korumaları 

izni verilmiştir (Uiuçay, s. 66). 

Müstahkem mevki şeklindeki askeri 
nitelikli derbendierde başbuğ. sağ kol 
ağası, bölükbaşı, sol kol ağası, zabitan 
ve neferlerden oluşan bir hizmetiHer gru
bu bulunmaktaydı. Askeri kuwetin bu
lunmadığı derbendierde ise han ağası 

veya derbend ağası. derbendcibaşı , der
bendci bölükbaşısı unvaniarını taşıyan 

kişiler görev yapmaktaydı . Bunlardan 
derbend ağalığı tabirine XVIII. yüzyıldan 
itibaren belgelerde rastlanmaktadır. Der
bendcibaşı derbendin idaresinden doğ
rudan doğruya sorumlu olup bu maka
ma derbenddeki derbendeHer arasından 
sözü geçen güvenilir biri tayin edilirdi. 
Derbendcibaşılar bazan serdar olarak da 
adlandırılmıştır. Bunlardan başka der
bend teşkilatı içinde belli bir ücret veya 
maaş karşılığı çalışan beldarlar ile hıris
tiyan ahaliden tayin edilmiş derbend ve 
geçit bekçiliği yapan martoloslar da bu
lunmaktaydı. Ayrıca ücretli derbendci 
olarak yerli ahali arasından seçilen zap
tiye neferi hüviyetinde pandarlar vardı. 

Derbendci tayin edilen halkın belli ni
zam ve kanunlar çerçevesinde hareket 
etme mecburiyeti vardı. Mesela yerle-

rini izinsiz terkeden reayanın eski yer
lerine nakli için iskan kanununda yer 
alan on yıllık süre bunlar için uygulan
mayıp zamana bakılmaksızın eski yerle
rine dönmelerine müsaade edilmişti (BA, 
f'vlAD, nr. 10.159, s. 10). Nitekim XVII. yüz
yılda ülkede meydana gelen kargaşadan 
dolayı bir kısım derbend reayasının yer
lerini terkettiği görülmüş, bu durumun 
memleketin harap olmasına yol açtığı an
laşılarak derbend ahalisinin tekrar yer
lerine dönmeleri için çalışmalar yapıl

mıştır. 

Derbendler XVII. yüzyıldan itibaren es
ki düzenini kaybetmeye başladı. Bu hu
sus genel olarak üç sebebe dayanmak
tadır. Bunlardan ilki muafiyet usulüne 
aykırı olarak derbend reayasından faz
la vergi istenmesi, ikincisi derbend ida
recilerinin yetersiz ve sorumsuz olu
şu , üçüncüsü de eşkıyalık hareketlerinin 
artması karşısında tesirsiz kalmalarıdır. 
Böylece askeri mahiyette olanları hariç 
derbendler, derbendci bulunan köy aha
lisinin dağılması ile görevlerini yerine 
getiremeyecek derecede zayıfladı. Bu 
durum emniyetin hemen hemen tama
men yok olmasına ve çevre köy ve ka
saba halkının eşkıya baskılarından ko
runmak için yerlerini terketmesine yol 
açtı. Devlet bunun üzerine 1720 yılından 
itibaren derbendiere yeniden düzen ver
mek için birtakım tedbirler aldı (BA, MAD, 

nr. 8483). Bir taraftan yerlerini terkeden 
derbend reayasının eski yerlerine dön
dürülmeleri için çalışmalar yapılırken di
ğer taraftan yollar üzerindeki harap ve 
boş hanlar tamir ettirilerek müstahkem 
hale getirildi. Tamir ettirilen bu yerlere 
derbendci olarak yeni ahali nakledildi 
ve böylece çevre güvenliğinin sağlanma
sı yoluna gidildi. Harap yerler, içinde 
oturacakların bütün ihtiyacını karşıla

mak üzere cami, mektep, mahkeme bi
nası, hamam, su yolları gibi sosyal tesis
lerin yapılması ile bir iskan merkezi ha
line getirildi. Nitekim Arkıdhanı, Ulukış
la, Kadınhanı gibi yerleşim merkezleri 
bu şekilde kurulmuştur. 

Bir derbendde beş on kişiden başla
yıp 1 00 kişiye kadar derbendci bulunur
du. Bunlar o yerin iktisadi durumuna 
göre çiftçilik veya hayvancılıkla meşgul 
olurlardı. Hizmetlerine karşılık tekalif-i 
örfiyyeden veya bütün vergilerden muaf 
tutulan derbendeHer sahip oldukları top
rakta yaptıkları ziraata mukabil öşür ve
rirlerdi. Gayri müslim derbendciler ise 
sadece ispençe* ve cizye vermekle mü
kelleftiler. Bu sebeple bazı vergilerden 
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muaf olduklarına dair ellerine muafname 
verilirdi. Muafnameler her padişah de
ğiştiğinde yenilenirdi. Derbendciler ver
giden muaf tutuldukları için vergilerini 
ayni olarak vermekteydiler ve bundan 
dolayı raiyyet ile muaf arasında "muaf 
ve müsellem reaya· grubuna girmektey
diler. 

Büyük ticaret yollarının bulunduğu teh
likeli yerlerde gelip geçen kervanlardan 
derbendciler "geçit akçesi" adı verilen 
belli miktarda bir vergi de alırlardı. Ge
çen her sürüden koyun başına alınan bu 
vergi ayrıca tüccar denklerinden de alın
makta olup derbendeHer için önemli bir 
gelir kaynağı teşkil etmekteydi. 

Bir derbendci öldüğü zaman yerine var
sa oğlu getirilirdi. Bu şekliyle derbendei
lik babadan oğula geçen bir meslek sta
tüsü kazanmıştı. Ölen kişinin oğlu yoksa 
dışarıdan başka bir kişi tayin edilirdi. 

Derbendler XVIII. yüzyılın sonlarından 
itibaren "derbendat başbuğuluğu" veya 
"derbendat nazırlığı" adı verilen bir teş
kilat vasıtasıyla idare edilmeye başlan
dı. Bir yıllık süre ile tayin edilen derben
dat başbuğunun yılda bir defa bölgeleri 
dolaşarak teftiş etmeleri usulü getiril
di. Başbuğlar bulundukları bölge valisi
nin teklifi üzerine tayin edilirlerdi ve tek
rar seçilmeleri mümkündü. 

Tanzimat devrinde eşitlik esasına da
yalı bir vergi sisteminin kabul edilmesiy
le derbendler kademeli olarak kaldırıl
maya başlanmıştır. Bu sebeple derbend
ci ahaliye vergi konarak bunların der
bendeilik statüleri sona erdirildi ve der
bend hizmetleriyle masraflarının devlet 
tarafından karşılanması cihetine gidildi. 
Daha sonra ise büyük şehirlerde polis
ler, taşra bölgelerinde de jandarma bir
likleri kurularak asayişi temin görevi 
bunlara bırakıldı. Bu kolluk kuwetleri 
zamanla yerli ahali ile de takviye edile
rek zaptiye teşkilatı adını aldı. Zaptiye 
teşkilatının ortaya çıkmasıyla derbend
cilik görevi yapan martoloslar ile pan
darların işlerine de son verildi. Teşkilat 
1876 yıllarında piyade ve süvari olarak 
20.000 kişilik bir kuwete ulaşmıştı. An
cak disiplinden uzak olan zaptiye teşki
latının düzene konması için 1880 ·deki 
jandarma nizamnamesi hazırlandı: fa
kat saray ve zaptiye erkanının muhale
feti dolayısıyla kabul edilmedi. Bu nizam
name daha sonra 2 Şubat 1904'te çıka
rılan "Jandarma Nizamnamesi"nin esa
sını teşkil etti. Bununla derbendcilerin 
görevleri zaptiye teşkilatı ile Nafia Neza
reti'ne bırakıldı. 
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DERBEND 
( .ı:.:.)~ ) 

Dağıstan' da 
Hazar denizinin kuzeybatı sahilinde 

tarihi bir şehir ve liman. 
_j 

Eski kaynaklara ve arkeolajik bulun
tulara göre kuruluşu ilkçağ'lara kadar 
iner. ilk yerleşme yerinin Hazar deniziy
le Büyük Kafkas sıradağlarının yamaç
ları arasında bulunan bir kale olduğu 
sanılmaktadır. Burası V- VI. yüzyıllarda 

Sa sa nil er tarafından kale- şehir haline 
getirilmiş , 428'de ise Sasani Şahı ll. Yez
dicerd'in kurduğu Arran (Erran) merzü
banlığının (sınır eyaleti) merkez şehri ol
muştur. 

Şehirden bahseden ilk Arap kaynak
ları, buranın Farslar tarafından "kapalı 
kapı, geçit, sınır karakolu" anlamına ge
len "Derbend" adıyla anıldığını kaydet
tikleri gibi ayrıca burayı yine Arapça "ka
pı. kapılar" veya "karakol" manasında 
"el-Bab", "ei-Ebvab" (Ya'kübi, s. 146; Be
lazüri, s. 207-209). daha sonraları "Babü
lebvab" ve "Babülhadfd" (demir kapı) ad
larıyla da belirtmişlerdir. Muhtemelen 
bu sonuncusu, Arap fetihlerinden önce 
bölgenin kuzey taraflarına yerleşmiş bu
lunan Türk kavimlerinin burası için kul
landıkları "Temür Kapıg 1 Dem ür Kapu"
dan gelmektedir. Osmanlılar ise şehri 

Derbend veya daha yaygın olarak Demir
kapı adıyla anmışlardır. Bu ad Ermeni 
tarihçileri tarafından da kullanılmıştır. 

Ayrıca eski Ermeni dilinde buraya Çar 
denildiği de bazı kaynaklarda yer almak
tadır. 

Bizans ve Ermeni kaynaklarına göre. 
son derece muhkem surlara sahip olma
sına rağmen 627'de Herakleios'un müt-

%4 

tefiki Hazarlar tarafından zaptedilen Der
bend, bölgeye yönelik ilk Arap akınları 
sırasında muhtemelen 32'de (652-53} 
ele geçirildi. Araplar'la Hazarlar arasında 
150 yıl süren mücadelelerde stratejik 
önemi büyük, kuwetli bir istihkam haline 
geldi. Nitekim Belazürf, meşhur Arap ku
mandanlarından Mesleme b. Abdülme
lik'in Hazar akınlarını önlemek için bura
ya Dımaşk civarından getirttiği 24.000 ki
şiyi yerleştirdiğini belirtir (Fütah, s. 207) 
Bunlar Dımaşk, Humus, Küfe ve Cezfreli 
olup her biri birer mahalle kurmuşlar. 
böylece şehir dört mahalleye ayrılmış

tır. Ayrıca Arap hakimiyeti döneminde 
şehrin uzunluğu ile meşhur surları esas
lı bir şekilde tamir edildiği gibi kale ve 
civarında birçok cami, han, hamam, su 
kemeri vb. binalar yapılmış ve Derbend 
büyük. kalabalık bir şehir olmuştur. Şe
hir taştan yapılan iki uzun sur boyunca 
ve arada kalan alanda uzanıyor, boyu ve 
eni 3,5 kilometreyi buluyordu. Fakat son
raları yerleşme iki surun arasında kal dı. 

Makdisf'ye göre surlar mescid ve kule
lerle teçhiz edilmişti. Kuzey tarafta bü
yük ve küçük iki kapı bulunuyor. bunlar 
Babülcihad ve Babülimare adlarıyla anı
lıyordu. Bunlardan Babülcihad'a Kırklar 

Kapısı adı da verilmişti. Diğerine ise Taş
kapı deniyordu. Ayrıca denize bakan ta
rafta da bazı kapılar vardı. Limanı fırtı
naya ve düşman hücumlarına karşı ko
runmuş olup gemiler için dar bir geçit 
bırakılmıştı. Burası da bir tehlike anın
da zincirle kapatılırdı. 

Kafkasya'da Abbasr hakimiyetinin za
yıfladığı sıralarda Derbend, Arap asıllı 

Haşimf hanedanının kurduğu emirliğin 

merkezi oldu (869) . Çok geçmeden Azer
baycan ve Arran'a hakim olan Yüsuf b. 
Ebü's-Sac'ın (90 ı -927) idaresi altına gir
di. Yusuf'un ölümünden sonra Haşimi
ler bölgeye yeniden hakim oldular. 1106 
yılı civarında yazılmış olan Tdril]u'l-Bdb 
adlı eserden (kısaltılmış farklı bir nüshası 

Müneccimbaşı ·nın Cami'u 'd-düvel'inde 
yer alır). Selçuk-Oğuz akınları sırasında 

Derbi:md ve güneyindeki bölgede Türk 
boylarının yerleştiği ve Selçuklular'ın si
yasi üstünlüklerini kabul ertirdikleri an
laşılmaktadır. 

1222'de ilk Moğol işgalinin ardından 
1239'da doğrudan Moğol idaresi altına 
giren Derbend. XIII. yüzyıldan itibaren 
yavaş yavaş eski büyüklüğünü kaybet
meye başladıysa da stratejik bakımdan 
önemini hala koruyordu. Bu yüzyılın son
larında bölgeye hakim olmaya başlayan 
ilhanlılar. Derbend Kalesi'ni ele geçire
memekle birlikte etrafındaki dağlık ara
zide oturan aşiretleri ve Lezgiler'i kendi 
idareleri altına aldılar (ReşTdüddin, lll. 
147). Şehir ilhanlı - Altın Orda arasındaki 
mücadelelerde sürekli el değiştirdiği için 
tahribata uğradı ve Hazar denizinin en 
büyük ticaret limanı olma özelliğini büs
bütün kaybetti. Nitekim bu karışık dö
nemlere kadar Hazar denizi çevresin
den birçok tüccarın mal getirip götür
düğü limanı oldukça işlek bir ticarT fa
aliyete sahne oluyordu. Buradan ihraç 
edilen başlıca ürünleri dokuma, bez ve 
kök boyası teşkil ediyor. ayrıca esir ti
careti de önemli miktarda gelir sağlı
yordu. Fakat XIV. yüzyıldan itibaren ti
caret sönmeye başladı. XV. yüzyılda bu
rayı gören bi r seyyahın ifadesine göre 
limanı artık eski önemini kaybetmişti. 
Şehrin ancak 1 /6 ·sı meskündu. denize 
inen mahalleler tamamıyla boşalmıştı. 

Ticaret daha emniyetli bir limana sahip 
olan Bakü'ye kaymaya başlamıştı. 

Safevi Devleti'nin kurulup ve gelişme
si. Derbend'de yeni bir dönemin başlan
gıcını teşkil etti. Şah i smail 1509' da şeh
ri zaptedip Rumlu oymaklarından birini 
buraya yerleştird i. 1538'de Şirvan doğ

rudan Safevi hakimiyetine girince Müs
kür ile birlikte Derbend Şirvan'a bağlı 

bir idari bölge haline getirildi. Osmanlı
lar'dan ve Kırım hanından yardım alan 

Derbend Cuma Camii'nin XIX. yüzyıl ortalannda Gogenfelden tarafından yapılan bir gravürü ile Derbend ' in Kırk l ar Kabris
tanı'nı gösteren XIX. yüzyıl ortala rına ait bir gravürü (1. N. Berezin, Puteshestuie po Dageslanu i Zakaukaz'yu, Kazan 1850) 


