DERBEN D
ney yanlarından Hazar'a kadar uzanan
birbirine paralel iki sur en eski tarihi kalıntılardır. Kale surlarının eni 2-4, yüksekliği 13-20 metredir. Kuzey surları. güney surunun biri 800 m., diğeri 400 m.
uzunluğundaki iki kısmı, sekiz kapısı,
otuz kule (burç), mazgallar bugün hala
aya ktadır. 11 S'te (733) yapılmış Derbend
Cuma Camii de bugüne kadar ulaşmış
tır; medrese ise 879'da (1474-75) yapıl
mıştır. Ortaçağ'larda inşa edilen han. hamam, su kemeri ve kilise kalıntıları da
dikkat çeken diğer tarihi eserlerdir.
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Ktlfe ile Mekke arasında
tarihi kervan yolu.

_j

İlk dönem Abbasi halifeleri, özellikle
Ebü'I-Abbas es-Seffah (750-754), Muhammed el-Mehdi (775-785) ve Harünürreşfd (786-809) yolcularla hacıların faydalanmaları için yol hizmetlerine itina göstererek Küfe- Mekke güzergahında dinlenme yerleri yaptırıp buralara su temin
ettiler; yol boyunca kuyular açıldı, sarnıçlar yapıldı, işaret taşları dikildi, yangın gözetierne ve haberleşme kuleleri inşa edildi. Şam'dan sonra Bağdat'ın Abbasfler'in başşehri olarak ortaya çıkma
sı (766) üzerine bu yeni hilafet merkeziyle Mekke arasında ticari, siyası ve dini
ihtiyaçların zorladığı bir bağlantının kurulması mecburiyet haline geldi ve Mekke- Küfe yolu kuzeye doğru uzatılıp Bağ
dat'a bağlandı. Bu yolu kullanarak birçok defa hacca giden Halife Harünürreşfd ile karısı Zübeyde Hanım yollardaki
hizmetleri geliştirmek istediler; özellikle Zübeyde Hanım çok gayret sarfetti,
sarnıçlar. kuyular, dinlenme ve konaklama yerleri yaptırdı. Onun hacılar ve ticaret kervanları için yaptığı bu hizmetler sebebiyle bu yol halk arasında Derbizübeyde adıyla meşhur oldu, ayrıca
üzerindeki bazı yerlere de Zübeydiye denildi.

Derbizübeyde Irak'ta Küfe'den başla
190 km. sonra Necid bölgesinde Asamin vadisinden Suudi Arabistan'a girer
ve bazı eski kervan yollarını takip ederek Hicaz'a vardıktan sonra Vadiyan. Vadfsirhan. Nefüd, Vadfbatın, Vadirum üzerinden ve Hicaz dağlarının eteklerinden
Mekke'ye ulaşır. Küfe ile Mekke'yi birbirine bağlayan Derbizübeyde üzerinde
on üçü Irak, seksen altısı Suudi Arabistan toprakları içinde kalan doksan dokuz konaklama merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler arasındaki uzaklıklar
arazinin topografik durumuna göre değişir. Derbizübeyde üzerindeki tarih ve
arkeoloji bakımından en çok dikkat çeken konaklama merkezi, Medine-i Münewere'nin yaklaşık 200 km. doğusun
da bulunan Rebeze'dir. Buradaki sarnıç
larla kuyular ve binalar ilk dönem İslam
mimarisi açısından büyük önem taşımak
tadır. Yapılan arkeolajik kazılarda ilk döneme ait çanak çömlek, sikkeler, çeşitli
metal ve cam eşya, mücevherat. işlemeyıp

ağaç

ve

fildişi

parçalar ve kitabeler bu-

lunmuş, bunlar Riyad'da Kral Suud Üni-

versitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Müzecilik Bölümü'ne bağlı müzede muhafaza altına alınmıştır. Yapılan ilmf tesbitler sonunda Derbizübeyde'nin su çık
ması ihtimali büyük olan sığ toprakları
takip ettiği görülmüştür. Bütün yol boyunca doksan kadar su sarnıcına rastlamak mümkündür; değişik hacim ve
özellikte olan bu samıçiarın en büyüğü
SO m. çapındadır. Bugün kullanılmayan
dinlenme merkezlerinde önceki dönemlere ait çeşitli kalıntılarla temeller görülmekte ve yapıların. özellikle samıçiarın
hacminden bir dinlenme merkezinin büyüklüğünü ve önem derecesini anlamak
mümkün olmaktadır. Bu merkezlerde,
en eskileri Vadişamiye ile Keşne'de bulunan 40 (660-61) ve 56 (675-76) tarihli
bazı küff kitabelere de rastlanm ıştır.
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Ebü'l-Abbas Ahmed b . Said
b. Süleyman et-Temidiri ed-Dercini

(ö. 670 / 1271-72 [?])

L

İbazi fakihi; şair ve tarihçi.

_j

600 (1204) yılında doğduğu tahmin
edilmektedir. Aslen Libya'nın Cebelinefüse bölgesindeki Temicar'dan Cerfd civarındaki Kenüme'ye göç etmiş, İbazıy
ye mezhebine mensup münewer bir Berberf ailesindendir. Sudan'la Kuzey Afrika arasında ticaret yaparak hayatını kazanan büyük dedesi Ali b. İhlaf'ın. 575
(1179-80) yılında, Sudan'ın batısında bu-

DERD
lunan Mali'nin putperest hükümdarının
müslüman olup İbazıyye'yi benimsemesinde etkili olduğu rivayet edilir. Dedesi, devrinin seçkin İbazi fakihlerinden biri olan ve çevresinde veli sayılan Süleyman b. Ali'dir. Dercini, babası Said b. Süleyman ' ın yerleştiği Nefta yakınındaki
Dercin'de doğduğu için bu beldeye nisbette anılır.
Dercini öğrenimine babasının yanında
616'da (1219 -20), Cezayir'in güneyinde bir vaha olan ve günümüzde
Surkle diye bilinen Vercelan'a gitti. İki
yıl süreyle kaldığı Vercelan'da babasının
teşvikiyle bölgenin meşhur alimlerinden
Ebü Sehl Yahya b. İbrahim 'den ilim tahsil etti. Daha sonra memleketine döndü. 633 'te (1235) Tunus'un güneyinde
bulunan Tevzer'de çalışmalarını sürdürdüğü bilinmektedir. Bundan sonra gittiği Cerbe adasında tarih, dil, edebiyat,
siyer ve fıkıhtaki geniş bilgisi sayesinde
Azzabe denilen İbazi alimleri heyeti nezdinde büyük itibar gördü ; onların arzusu üzerine Kitabü Taba}f.ati'l- meşa 'i{ı
bi'l- Ma gri b adlı eserini yazdı. Dercini
muhtemelen 670 (1271-72) yılında vefat etti.
başladı.

Ebü'I-Kasım b. İbrahim ei-Berradfnin
belirttiğine göre İbazi cemaatinin ileri
gelenlerinden isa b. Zekeriyya, yanında
İbazi alimlerine ait bazı eserler bulunduğu halde Uman'dan Kuzey Afrika'ya
dönünce doğudaki mezhep mensupları
nın ilk İbazTier'in biyografilerini ve batı
da yaşamış olan atalarının faziletlerini
ihtiva eden bir eser istediklerini Cerbe'de bulunan İbazi alimleri meclisine bildirdi. Meclis önce Ebü Zekeriyya'ya ait
Kittlbü's-Sire ve a{ıbtlrü'l-e'imme adlı eseri göndermek istediyse de daha sonra bu kitap yetersiz bulunarak bundan
vazgeçildi. Gönderilecek eserin Rüstemiler t arihi ve eski alimierin faziletleri hakkında yeni bir t elif o lması uygun gör üldü ve bunu en iyi şekilde Ebü' I-Abbas
ed- Dereinfnin gerçekleştirebileceği kanaatine varılarak eserin telifi ona havale edildi. Dercini, en önemli eseri olan
Kitabü 'fabalf.ati'l-meşa'i{ı bi'l-Magrib'i bu istek üzerine kaleme aldı. Eser
iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm, Ebü Zekeriyya Yahya b. Ebü
Bekir ei-Vercelanfnin Kitabü 's-Sire ve
a{ıbarü '1- e' imm e adlı eserinin tekrarından ibarettir. Bu bölüm İbaziler'in Kuzey Afrika 'ya intikali ni, İbazi imametinin burada yerleşmesini, Rüstemiler ailesinin ve Mağrib menşeli İbazi alimlerinin
biyografilerini ihtiva eder. İkinci bölüm-

de ise Ebü Zekeriyya'nın zikretmediği
İbazi alimlerinin ve diğer tanınmış kişi
Ierinin biyografileri yer alır. Bu bölüm,
her biri elli yılı kapsayan on iki devreye
ayrılmıştır. İlk dört devre 1 ve ll. (VI I -VIII.)
yüzyıl doğu İbazi alimlerinin biyografıle
rini ihtiva eder. Ancak müellif burada,
daha önce Ebü Zekeriyya'nın eserinden
naklettiği Mağribli İbazi alimlerinin biyografilerine yer vermemiştir. Diğer sekiz devre Mağrib menşeli İbazi alimlerine tahsis edilmiştir. Bunların son dört
devrelik kısmı sadece Vercelan, Vadirig,
Vadisüf, Cerid ve Cerbe adasında yetişen tanınmış kimselere ait biyografilerden meydana gelmektedir.
Dereinfnin ikinci bölümde, başta Mahbüb b. RahTI el -Abdi ve Ebü'r-Rebf Süleyman Abdüsselam ei-Visyanfnin biyografik çalışmaları olmak üzere günümüze kadar ulaşmayan pek çok eski kaynaktan istifade ettiği anlaşılmaktadır.
Eserde özellikle İbazi alimleri meclisi Azzabe'nin kuruluş ve işleyişi, Rüstemiler
Devleti'nin yıkılışından sonra Cebelinefüse'de Ebü Abdullah Muhammed b. Bekir tarafından İbazi davetinin tekrar düzenlenmesi gibi İ bazi tarihiyle ilgili önemli konular hakkında geniş bilgiler verilmektedir. Şemmahfnin Kitabü's-Siyer'i
gibi daha sonra yazılan İbazi biyografik
eserleri tamamıyla Dereinfnin bu kitabına dayanmaktadır. Diğer taraftan Berradi el- Cevamrü '1- münte}f.at adlı biyografik eserinde, Dercini'nin zikretmediği alimler hakkında verdiği bilgilerle bir
bakıma onu tamamlamaya çalışmıştır.
İslamiyet'in Kuzey Afrika'daki tarihine dair vazgeçilmez bir kaynak durumunda olan bu eserin yazma nüshalarından bazıları Mizab Kütüphanesi'nde,
bir nüshas ı da Z. Smogorzewski'nin koleksiyonunda bulunmaktadır. Eser ilk
defa 1302 ( 1885) yılında Kahire' de basıl m ış , daha sonra Bekli Abdurrahman
b. ömer'in bir tanıtma yazısıyla birlikte
İbrahim Tallay tarafından neşredilmiş
tir (Kosantine 1394, 1397).
Dercini'nin bundan başka bir divanı ile
İbazi Rüstemi imamlarından Abdülvehhab
b. Abdurrahman b. Rüstem'in imametinden bahsederken zikrettiği, İbazi isa b.
Ömer'in mensupları olan Ömeriyye fırka
sını red için yazdığı Kittlbü'r-Red cale'Jcömeriyye adlı bir eseri daha olduğu anlaşılmaktadır (Taba/{:atü 'l· meşa 'il]. bi'l·
Magrib, ı, 47). Feraizle ilgili olarak verdiği çeşitli fetvalar, Ebü Tahir ei -Ceytali
tarafından Kitabü ·ı- Pera' ii adlı eserinde (Kahire, ts.) bir araya getirilmiştir.
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H:ke Mlr b . Muhammed N asır

ei-Hüseynl ed-Dihlevl
(ö. 1199 / 1785)
Nakşibendiyye tarikatının

Hindistan'daki tanınmış temsilcilerinden
biri ve Tarikat-ı Muhammediyye-i
Halisa'nın ikinci piri.

L

1133'te (1720-21) Delhi'de doğdu. Mir
Derd, Mir Seyyid Derd ve Hace Mir Derd
Dihlevl gibi ad ve unvaniarta anılır. Annesi ile Tarikat-ı Muhammediyye-i Halisa'nın kurucusu olan babası Andelib Hace Muhammed Nasır'ın seyyid * oldukları kabul edilir. Bizzat kendisi annesinin
Abdülkadir-i Geylani, babasının BaMeddin Nakşibend soyundan geldiğini söyler.
Babası, mürşidi Şeyh Sadullah'ın "Gülşen " (gül bahçesi), kendisinin de "Andelib" {bülbül) mahlasını kullanmasını dikkate alarak oğluna "Derd" (aşk) adını
vermişti. Tasavvufta gülün maşuku, bülbülün de aşıkı sembolize ettiği , bülbülün güle d uyduğu derin sevginin ise salikteki Allah aşkina benzetildiği dikkate
alınırsa bu adlandırmadaki tasawufi anlam daha iyi anlaşılabilir.
Derd ilk öğrenimini Delhi'de babasın
dan gördü. Kısa zamanda ilirnde önemli
mesafeler aldı. Henüz on beş yaşında
iken i'tikafta bulunduğu sırada Esrtlrü'sşalat adlı eserini yazdı. Küçük yaşta tasawufi terbiye alan Derd, babası ve mürşidi Andelib'e derin bir şekilde bağlıydı.
Babası vefat edince ( 1172 / 1759) onun
halifesi sıfatıyla faaliyetlerine devam etti. Şiir ve müsikiyi çok sever, sık sık evinde müsiki meclisleri ve edebi sohbetler
düzenlerdi. Bunun sonucu olarak çevre-
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