
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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DEYRÜLCASELİK 

(~~~.n~) 

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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DEYRÜLCEMACİM 

( r=:-~l..r.~) 

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; 



Eş'arT, s. 332, 337-338, 349-350; MatürTdT, 
s. ı 63- ı 70; ibnü'n- Nedim, s. 402), nak
lettikleri bilgileri büyük ihtimalle günü
müze kadar ulaşmayan Süryani kaynak
larından almışlardır. 

Rivayete göre İbn Deysan'ın ebeveyni 
Nuhama ve Nahşiram, Suriye'de bulun
dukları sırada ülkenin yönetimine karşı 
başlatılan isyandan dolayı İran' a kaç
mak zorunda kalmışlar. Edessa'nın (Urfa) 
Deysan nehri kenarına geldiklerinde bu
rada doğan çocuklarına "Deysan nehri
nin çocuğu" anlamında Süryanice Bar 
Daysan adını koymuşlar. Bu rivayet özel
likle İbnü'n- Nedim tarafından tekrar 
edilmiştir. Buna karşılık Mes'Qdi, İbn Dey
san'ın Deysan nehrinin kıyısında doğma
yıp oraya terkedilmişken bulunmuş bir 
bebek olmasından dolayı bu adla anıldı
ğını belirtir (et· Tenbfh, s. ı 30). 

İbn Deysan'ın doğumunun ardından 
Menbic'e (Hierapolis-Mabbug) giden ebe
veyni daha sonra onu putperest bir ra
hibin yanına verir. Kısa zamanda tema
yüz eden İbn Deysan. Edessa Kralı Bü
yük Abgar'ın sarayında okçuluk müsa
bakalarında başarı kazanır. Ephrem'in, 
şeytanın İbn Deysan'ı güzel kıyafetler 
ve mücevherlerle süslediğini belirten ifa
desi dikkate alındığı takdirde, Mardon 
ve daha sonra gelen Mani'nin zahidane 
yaşayışlarına karşılık, İbn Deysan'ın sos
yal mevkii yüksek ve zengin bir kimse 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Suriyeli Michael'e göre İbn Deysan, 179 
yılında Edessa'da dinleyip etkilendiği pa
paz Hystaspes vasıtasıyla Hıristiyanlığa 
girerek bu papazın gönüllü yardımcısı 
olmuş, daha sonra Edessa ve civarında 
sert tartışmalar yaptığı Mardon taraf
tarlarının yerini alan bir hıristiyan grup 
kurmuştur. Kendisi Eski ve Yeni Ahid'i 
kutsal kitaplar olarak kabul etmesine 
rağmen taraftarları kutsal kitaplara bir
çok ilaveler yapmışlardır (BTrünT, el-Aşa· 
rü'l·btif!:Lye, s. 207). İbn Deysan'ın, düz 
yazıları yanında özellikle müzik eşliğin
de icra edilen ilahiler yazmaktaki gaye
sinin daha çok gençleri kendi düşünce
lerine çekmek olduğu kanaati yaygındır. 

Sonraları Hıristiyanlığı terkedip put
perest olduğu veya Valentinian mezhe
bine girdiği rivayet edilen İbn Deysan 
222 yılında altmış sekiz yaşında ölünce 
Deysaniyye, Marcion taraftarı papaz Rab
büla'nın (ö 435) uyguladığı kıyıma ka
dar Edessa'da hakim fırka olarak varlı
ğını sürdürmüştür. Rabbüla, Deysaniy
ye'nin mabedierini tahrip ederek yer
lerine 400'den fazla Ortodoks kilisesi 

kurdurmuştur. Deysaniyye bu dönem
den itibaren Rabbüla ile başa çıkabile
cek bir güç gösteremediği için Sasani İm
paratorluğu'nun çeşitli yerlerine, İbnü ' n
Nedim'e göre (e l ·Fihrist, s. 402) Irak'ta 
Bataih'e, Horasan ve Çin taraflarına da
ğılmıştır. 

İbn Deysan, kendisinden önce Valen
tinian fırkasının kurucusu gnostik Valen
tinius ile ilk hıristiyanlar arasında alem 
görüşünü nur ve zulmet olarak iki asiT 
ve bunların birbiriyle karışımını sağla

yan bir aracı esasa dayandıran Marcion'a 
muhalefet ederek farklı bir sistem ge
liştirdi. Ona göre altı ezelf unsur vardır. 

Bunlar nur. zulmet. hava, ateş, su ve 
bunların hepsinin üstünde, uzayın orta
sında yerleşmiş olan Tanrı'dır. Alemin 
ortasında nur, hava, ateş ve su vardır. 
Beş duyuya uygun olarak muhtelif renk, 
koku, tat ve benzeri özelliklere sahip ha
fif veya ağır yapıdaki atomlardan mey
dana gelen bu unsurlardan nur başlan
gıçta doğuda, hava ise kuzeyde idi. Tan
rı, ruhundan söz konusu unsurlara üfle
yince onları varlıklar için hazır hale ge
tirdi. Zulmet ise elementlerin en ağın 
olduğu ve tabiatında hareketsizlik, güç
süzlük ve soğukluk bulunduğu için de
rinlerde kaldı. Nur, hava, ateş ve su un
surları tesadüfen yahut kaderin sevkiy
le sarsılıp harekete geçmeye ve birbiri
ne çarprnaya başlayınca esen rüzgarın 
gücü elementlerin birbiriyle temasını ve 
karışımını sağlamıştır. Sıcaklığın soğuk

luğu ortadan kaldırmaya başlamasıyla 
sıcaklığın dumanı yayılmış, böylece yük
selen ve saldıran bir zulmet tasawuru 
ortaya çıkmıştır. Derinliklerden yukarı 
çıkmak, hareket etmek ve diğer varlık
lar arasına katılmak için bir hamle ya
pan zulmet kendisinde bulunan karışık
lıklardan destek görmüştür. Varlıklar, 

üzerlerine gelen zulmerten Tanrı'ya sı

ğınıp yardım dileyince Tanrı onlara saf 
şeyleri zulmerten ayıran "intention" (mu
rat, maksat, niyet) "kelime"sini göndermiş 
ve zulmet cehenneme atılmıştır. Gönde
rilen bu kelimenin Logos. Isa, Müsa ya
hut Yahya olduğu belirtilir. Daha sonra 
her varlık yerinde ve düzeninde yüksel
me kaydedip önceki karışma durumu 
ortadan kalkınca kainat meydana gel
miştir. Deysaniyye'ye göre kainattaki nur 
iradi olarak hayrı, zulmet de tabiatı ge
reği şerri meydana getirir. Nur diri, bil
gili, güçlü ve hassas olduğundan hayat 
ve hareketin kaynağıdır. Zulmet ise ha
reketsiz ve atıl olduğu için fiil ve ayırım 
gücüne sahip değildir. Nur en aşağı se-
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viyelerde zulmetle, zulmet de en yukarı 
seviyelerde nurla karşılaşır. 

Nur ile zulmetin birbiriyle karışması 
ve ayrılmasının sebebi Deysaniyye bilgin
leri a.rasında farklı şekillerde izah edilir. 
Bir kısmına göre nur kendi isteği doğ

rultusunda zulmetle karışmıştır; diğer
lerine göre ise arzusu hilafına zulmetin 
sertlik ve kokuşmasına maruz kaldığı 

için bundan kurtulmaya çalışır. Bazıları 

da nurun zulmeti yararlı hale getirmek 
amacıyla onunla karıştığını ve eğer nur 
kendi aleminde bağımsız kalabilseydi 
sadece hayır ve güzelliklerin ortaya çık
mış olacağını ileri sürmüşlerdir. 

Deysaniyye'ye göre insan ruh, nefis 
ve bedenden oluşur. Ruh, kendisiyle kı

yaslandığında daha maddi, bedenle mu
kayese edildiğinde ise daha latif olan 
nefiste gizlidir. Beden ve nefis insanın 
parçalarıdır. Nefis bedeni bir elbise gibi 
sarar. İbn Deysan'ın bir öğrencisi tara
fından yazılan, kader ve hür irade ko
nularındaki tartışmaları dile getiren ve 
F. Nau tarafından İngilizce'ye çevrilerek 
neşredilen eserde (bk. Patrologia Syriaca, 
1/2, s. 536-611) insanın hür iradeye sa
hip bulunduğu sık sık belirtilmektedir. 
Diğer taraftan kaderin insanın hayatını 

idare eden kanunlardan biri olduğu, in
san hürriyetinin imkan ölçüsünde ka
derle mücadele etmek ve ona karşı koy
maktan ibaret bulunduğu hususu Dey
saniyye'nin kabul ettiği esaslardandır. 

Diğer gnostik sistemlerde olduğu gi
bi Deysaniyye'de de astrolojik nazariye
ler görülmektedir. İbn Deysan'ın astrolo
j iyle ilgilendiği ve burçlar kuşağının işa
retlerini öğrenmeyi öğütlediği , mensup
larının peygamberlerin öğretilerinden çok 
zodyakla ilgili eserleri okudukları belir
tilmektedir. Önemli ölçüde gnostik özel
likler taşıyan Deysaniyye'ye göre insanın 
kurtuluşu için önceden gerekliliği tasav
vur olunan şey gnosis yahut bir kısım 
sırları ihtiva eden bilgidir. 

Deysaniyye bütünüyle ele alındığı tak
dirde onun Süryani gnostisizmi, İ ran koz
malajik nazariyeleri ve Yunan atomiz
minden derlenmiş bir sistem olduğu gö
rülür. Ezeli olan nur ve zulmet unsurla
rının varlığı, bunların yaratılışın menşei 

ve kurtuluş yönteminin başlangıcı ola
rak birbirlerine karışıp katılmaları, da
ha sonra gelen Mani için kısmen bir sis
tem modeli teşkil etmiştir. Genellikle 
dinler ve mezhepler tarihi ile uğraşan 
İslam alimleri Deysaniyye'nin yalnız nur 
ve zulmet. hayır ve şer nazariyeleriyle 
ilgilenmişler ve bu fırkayı Seneviyye ya-
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ni düalist gruplar içinde ele alarak ince
lemişlerdir. İbn Deysan'ın çok sayıda ol
duğu rivayet edilen eserleri günümüze 
ulaşmamıştır. İslami kaynaklarda (mese
la bk. İbnü'n-Nedim, s. 402) ona atfedilen 
Kitôbü'n-Nı1r ve'z-?ulme, Kitô.bü Rı1-
J:ıô.niyyeti'l-J:ıalf. ve Kitô.bü'l-MüteJ:ıar
rik ve '1- cemô.d adlı kitaplarından baş
ka diğer bazı eserlerinin de mevcut ol
duğu kaydedilmektedir. 
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~ MusTAFAÖz 

DHAR 
(_)La.~ ) 

Hindistan'da 
Medya Pradeş eyaletinde yer alan 

Dhar idari bölgesinin merkezi. 
_j 

Vindiya dağlarının Narbada vadisine 
inen dik yamaçlarında kurulmuş eski 
bir yerleşim merkezidir. Stratejik öne
mi. Delhi'den Dekken ve Gucerat'a giden 
ana yolların buradan geçmesi sebebiyle 
artmıştır. Dhar. IX. yüzyıldan XIII. yüzyı
lın sonuna kadar Malva ·da hüküm sü
ren Paramaralar'ın başşehri oldu. Şehre 
S96'da (1199) Kutbüddin Aybek, 1234'
te İltutmış ve 1291 'de Celaleddin Halacı 
saldırılarda bulundularsa da Paramara 
kuwetleri tarafından geri püskürtüldü
ler. Ancak Celaleddin Halaci'nin yerine 
geçen Alaeddin Halacfnin kumandanla
rından Aynülmülk Multanf'nin 1305 yı
lında başarı kazanıp Paramara Hacası 

Mahlakdeva ile veziri Gogadeva'yı idam 
etmesi üzerine Paramaralar'ın şehirde
ki hakimiyetleri son buldu ve Aynülmülk 
Malva valiliğine tayin edilerek buraya 
yerleşti. Dhar 1401 yılına kadar Delhi'
den gönderilen Malva valilerinin otur
dukları merkez olmaya devam etti. 731'
de (1330-31) burada para bastıran Mu
hammed b. Tuğluk, 736'daki (1335) kıt-
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lık sırasında ülkeyi bu şehirden yönetti. 
Dekken'in "emfran- ı sadah" denilen üst 
düzey memurlarından bazısının Muham
med b. Tuğluk idaresine karşı isyan et
meleri üzerine sultan, Dhar Valisi (şik

dar) Azfz Hammar'ı sükuneti sağlamak
la görevlendirdi: vali de 1345'te isyanı 
kanlı bir şekilde bastırdı. 

Dhar'ın son valisi Dilaver Han. Timur'un 
Delhi'ye saldırması üzerine kaçan Sultan 
Mahmud Tuğluk'u Dhar'a davet etti; Tuğ
luk 1399'dan 1401'e kadar burada kaldı. 
Delhi sultanının eski başşehrine dönme
sinden sonra ise Dilaver Han Dhar'da ba
ğımsızlığını ilan etti. 1405 'te başa geçen 
oğlu Alp Han. Huşeng Şah unvanını aldı. 
Bu sırada Gucerat Hükümdan Muzaffer 
Şah. babasının katili olduğu gerekçesiyle 
Huşeng Şah'a hücum etti ve onu esir ala
rak Gucerat'a götürdü. Gucerat'a bağlı 
bir şehir haline getirdiği Dhar'a da kar
deşi Nusret Şah'ı vali tayin etti. Ancak 
Nusret Şah'ın kanunsuz uygulamaları is
yana ve kendisinin şehirden sürülmesine 
sebep oldu: Huşeng Şah da kaybetmiş 
olduğu iktidarına tekrar kavuştu (1408). 

Huşeng Şah. Malva 'nın idare merke
zini D har' dan Manda 'ya nakletti ve o 
tarihten itibaren şehir eski önemini kay
betıneye başladı. Daha sonra hüküm sü
ren sultanlardan Gıyaseddin'in oğulları 
arasında meydana gelen taht kavgaları 
sırasında (1499-1500) Nasırüddin karar
gahını burada kurdu: on iki yıl sonra 
onun oğlu Şehabeddin de isyan ettiğin
de yine burayı üs olarak . kullanmıştır. 
Babürlü döneminde önemini tamamen 
kaybeden Dhar, sadece MandO'ya bağlı 
bir yerleşim merkezi olarak kaldı. Ancak 
Babürlüler'le Maratalar arasında müca
dele başladığında Delhi- Dekken yolu üze
rindeki müstahkem bir kale niteliğiyle 

stratejik değeri arttı. Dhar daha sonra 
Marata reisi Urdacl Pavar'a verildi. Ba
bürlü Valisi Girdhar Bahadır, Urdacfnin 
gittikçe artan isteklerini kabul etmeye
rek onun başlattığı saldırıları geri püs
kürttüyse de Dhar'ın aşağı bölgesinde 
kalan Amchera Geçidi'nde öldürüldü 
(1728) ve Maratalar bölgede vergi top
lamaya devam ettiler. Malva'nın 1738'
de Nizamülmülk tarafından Maratalar'a 
verilmesi üzerine el değiştiren Dhar böl
gesi 1819'da da İngiliz hakimiyetine 
girdi: ancak 28 Mayıs 1948'de Medya 
Bharat'la birieşineeye kadar iç yönetim 
açısından yine Marata pfşvasına bağlı 

kaldı. 1956'dan beri aynı adlı idari biri
min merkezi olan Dhar şehrinin nüfusu 
S9.089'dur (1991). 

Dhar'daki ilk cami, buraya Çiştf tari
katını yaymak için gelen şeyh Nizamed
din Evliya'nın müridierinden Şeyh Kema
leddin Mevla'nın türbesinin yanında ya
pılmıştır. Muhammed b. Tuğluk, Dekken'
deki değerli eşyalarını bir arada ve kont
rol altında tutmak amacıyla burada bir 
kale, Malva Halaci Sultanlığı'nın kurucu
su Mahmud Şah da (1436-1469) birçok bi
na inşa ettirmiştir. Lat Mescidi ( 1405) 
denilen büyük camide, Babürlü Sultanı 
Ekber'in Dhar'da kaldığı 1599 tarihini 
gösteren bir kitabe bulunmaktadır. 
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DIMAD b. SA'LEBE 
( ~ ıY. ~t...:.) 

Dırnacl b. Sa'lebe el-Ezdi 

Sahabi. 
_j 

Yemen'in Ezd-i Şenue kabilesi reisiy
di. Hz. Peygamber ile dostluğu Cahiliye 
devrine kadar uzanır. Tababet ve keha
netle uğraşan Dımad. İslamiyet'in yayıl
maya başladığı yıllarda Mekke'ye geldi
ği zaman Mekkeli müşrikler ona Hz. Mu
hammed' in aklını kaybettiğini söylediler. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber'i arayıp 
bularak cinlerden gelen yelleri bağladı
ğını, cin ve şeytan çarpmasını iyileştir
diğini, eğer arzu ederse kendisini de te
davi edebileceğini söyledi. Onun bu tek
lifine cevap vermek üzere ResOl-i Ekrem, 
"Hamd o Allah'a mahsustur ki O her öv
güye layıktır. Biz her yardımı O'ndan di
leriz. Allah:ın doğru yola eriştirdiğini kim
se saptıramaz, O'nun saptırdığını da hiç
bir kimse doğru yola ulaştıramaz. Allah'
tan başka bir mabud bulunmadığına ve 
Muhammed'in O'nun kulu ve resulü ol-


