
DEYRÜLA'VER 

gelmiş ve iki taraf daha sonra Büveyb'
de savaşa tutuşmuştur. Hz. Hüseyin'in 
intikamını almak üzere bir araya gelen 
KOfeli Tewabin grubunun lideri Süleyman 
b. Surad, taraftarlarıyla neyrüla'ver' de 
toplanıp Kerbela 'ya doğru yürümüş ve 
yapılan muharebede Ubeydullah b. Zi
yad ' ın emrindeki Emevi kuwetlerine ye
nilerek çok sayıda adamıyla birlikte öl
dürülmüştür (65 / 684-85). Halife Abdül
melik b. Mervan 'ın taraftarı olan Ubey
dullah b. H ür, 68 (687 -88) yılında Em evi 
Halifeliği'ne karşı mücadele veren Mus'ab 
b. Zübeyr'in adamlarından ömer b. Ubey
dullah'a mağlüp olunca neyrüla'ver'e çe
kilmişti. Bu tarihten sonra neyrüla'ver'de 
önemli bir olaya rastlanmamaktadır. 
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Irak'ta iki manasiırın adı. 

NestQrTier'in liderinin (ei-Ciselik) za
man zaman kaldığı bir manastır olması 
sebebiyle "neyrü'I -Caselik" denilen ına
nastırlardan birincisi, Bağdat'ın 50-55 
km. kuzeyinde nüceyl Kanalı ile sulanan 
M eski n' de yer alır. Eski adını koruyan 
Meskin harabeleri bugünkü nüceyl'in 
kıyısında Semike köyünün 3 km. kadar 
güneyindedir. 

neyrülcaselik'ın yeri Mesk.in'e yakındı 
(Belazüri, V, 337) Semike köyünün 6 km. 
güneydoğusunda Tellüddeyr adı verilen 
yerdeki kalıntılar buraya ait olabilir. Bu 
kalıntılar, tuğladan yapılmış dört köşeli 
bir bina ile çevredeki zeminden yüksek 

·yine dört köşeli bir avlunun varlığını gös
termektedir. 

neyrülcaselik'ın İslam tarihindeki öne
mi, 72 (691) yılında buraya yakın bir yer
de Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan 
ile Hicaz'da halifeliğini ilan eden Abdul
lah b. Zübeyr'in Irak valisi Mus'ab b. Zü
beyr arasında cereyan eden savaştan 

gelir. Abdullah ve Mus'ab b. Zübeyr yan
lısı şair Abdullah b. Kays er- Rukayyat, 
Mus'ab'ın mağlüp edilerek öldürüldü
ğü bu savaşa "Yevmü'd-deyr" adını ver
miştir. 
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Mus'ab'ın gömüldüğü yere bir türbe 
inşa edilmiş ve burası kısa zamanda bir 
ziyaretgah haline gelmiştir. Belazüri, sa
vaş meydanına aynı zamanda Hırbetü 

Mus'ab denildiğini (Ensab, V, 337) ve bu
rasının -halkın iddiasına göre- hiçbir şe
yin yetişmediği bir çöl olduğunu belirtir. 
Buraya Katalikos (veya Patrik) Manastırı 
denilmesi ise Nestüriler'in liderinin za
man zaman burada oturduğunu gös
terir. 

İkinci neyrülcaselik Bağdat'ın batısında 
yer alan büyük bir manastırdı (Şabüşti , 

s. 221 -224 ; Le Strange, s. 210). 
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Halife Abdülmelik b. Mervan'ın valisi 
Haccac ile ona isyan eden 
İbnü'l-Eş'as arasındaki 

meşhur savaşın meydana geldiği yer. 
L ~ 

Fırat'ın batı tarafında, Küfe'ye 7 fer
sah uzaklıkta bulunan neyrülcemacim'in 
bu adla anılmasıyla ilgili çeşitli rivayet
ler vardır. Genellikle kabul edilen görü
şe göre İyad ile Behra kabileleri veya 
İyad ile Sasaniler arasında vuku bulan 
bir savaşta öldürülen pek çok kişinin ka
fa taslarının (cemacim) burada gömül
müş olmasından dolayı bu mevkiye "Dey
rü'l-cemacim" (kafa tasları manastırı) de
nilmiştir. 

neyrülcemacim İslam tarihinde, Sicis
tan'ın fethiyle görevlendirilen İbnü 'I-Eş'
as'ın Küfe valisi Haccac'ın emirlerine kar
şı gelerek ona isyan etmesiyle başlayan 
ve yenilgisiyle sonuçlanan savaş dolayı
sıyla meşhur olmuştur. İbnü'I-Eş'as Si
cistan' da bazı yerleri ele geçirdikten son
ra bölgeyi tanımak ve haraç toplamak 
düşüncesiyle fetihlere ara verdi. Ancak 
Haccac fetihlere derhal devam etmesini 
isteyince araları açıldı. Gönderdiği kuv
vetlerin bozguna uğratıldığını gören Hac-

cac, bu defa bizzat sevk ve idare ettiği 
bir ordu ile İ bnü ' I-Eş'as'ın üzerine yürü
dü. Haccac'ın ordusu neyrülkurre'de, İb
nü'I-Eş'as'ın kuwetleri de neyrülcema
cim 'de ordugah kurdular. Burada yüz 
gün devam eden çarpışmalar sonunda 
İbnü'I-Eş'as mağlüp olarak 82 (701) yı
lında Basra'ya çekildi (ayrıca bk. iBNÜ'I

EŞ'AS, Abdurrahman b. Muhammed). 
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DEYSANİYYE 

( ~~..ıli) 

Miladi Il. yüzyılın sonu ile 
III. yüzyılın başlarında 

İbn Deysan (ö. 222) tarafından kurulan 
ve nur ile zulmet esasına dayalı 

alem görüşünü benimseyen 

L 
gnostik fırka. 

~ 

Süryanice'de Bar naysan, İslami kay
naklarda İbn Deysan, günümüz Batı dün
yasında daha çok Bardesanes diye bilinen 
İ bn neysan, erken devir Süryani gnostik 
sistemleri ve Mani'nin İrani gnostisizmi 
üzerinde etkili olmuş bir düşünürdür. 
Hayatına dair en önemli bilgiler çağdaşı 
Julius Africanus, çok sonra X. yüzyılın 

ilk yarısında yaşamış olan Agapius of 
Mabbug (MahbOb b. Kostantin), Suriyeli 
Michael (ö. 1299) ve Bar Hebreus'tan (İb
nü'l-ibri, ö . 1286) nakledilmektedir. Ça
lışmaları hakkındaki bilgiler ise Süryani 
yazarların telif ettikleri ikinci el eserler 
veya onların İbn neysan'dan naklettik
leri kısa alıntılardan elde edilebilmekte
dir. Bu son kaynakların en önemlileri, 
kilise babalarından Ephrem'in (ö. 373) 
İbn neysan, Marcia n ve Mani 'ye karşı 
yazdığı reddiyelerdir. Ephrem, İ bn ney
san'ın 150 ilahi yazdığım belirterek sık 
sık onlardan alıntılar yapmaktadır. İslam 
kaynakları (mesela b k. Hayyat, s. 38, 39; 


