
İbn Berber, Kasryane'nin fethi için ge
rekli çalışmaları yapmak üzere Kasrülha
dld şehfini ( Castel del Ferro 1 KasrülcedTd = 
Castelnovo, Gagliano) kuşattı. İki ay süren 
kuşatmadan sonra kaledekilerden 200 
kişinin serbest bırakılması şartıyla kale 
kendisine teslim edildi (243/857). Kalede 
bulunan diğer insanlar Palermo'ya götü
rülüp köle olarak satıldı , kale ise tama
men yıktırıldı. Aynı yıl CeflQzl'yi (Cefalu) 
kuşatan İbn Berber kalenin terkedilip yı
kılması şartıyla halkı serbest bıraktı. 

Adada kara savaşlarında başarılı olan 
İbn Berber deniz seferlerini de ihmal et
medi. Donanmanın başına getirdiği kar
deşi Ali denizde akınlar düzenledi ve ga
nimetler elde etti. Ali, Adriyatik denizin
de Bizans'ın kırk savaş gemisinden onu
nu askerleriyle birlikte ele geçirdi (244/ 
858-59). Fakat toparlanıp tekrar saldırıya 
geçen Bizans donanınası karşısında yir
mi gemisini kaybetti. İbn Berber'in biz
zat kendisinin deniz seferleri düzenlediği, 
İtalya'daki Kıllevriye (Calabria) ve Ankeber
de'ye (Puglia) akınlar yapıp buraya müslü
man nüfus yerleştirdiği kaydedilmekte
dir. 

İbn Berber 244 (859) yılf kışında Kasrya
ne üzerine asker gönderdi. Şehir civarın
da baskınlar düzenleyen askerler ganimet 
ve esirlerle geri döndü. Esirler arasında 
bulunan şehrin ileri gelenlerinden biri 
Kasryane'ye gizlice girebilecek bir yol bu
lunduğunu bildirdi. Bunun üzerine İbn . 
Berber amcası Rebah'ı 2000 askerle bir
likte öncü birlik olarak gönderdi. Esiri n 
gösterdiği yerden içeri giren askerler ka
lenin kapılarını açınca İbn Berber ani bir 
hücumla şehri fethetti (ı 5 Şevval 244/24 
Ocak 859). Bizans, adadaki çok önemli bir 
üssünü kaybettiği gibi siyasi açıdan da 
darbe yemiş oldu. Alınan ganimetierden 
İfrlkıye'deki Ağiebi Emlri Ebu İbrahim 
Ahmed b. Muhammed'e, oradan da Ab
bas( Halifesi Mütevekkil-Alellah'a hedi
yeler gönderildi . 

Kasryane'nin kaybı Bizans'ta şok etkisi 
yaptı. İmparator lll. Mikhail 300 gemilik 
bir donanınayı Sicilya üzerine gönderdi. 
İbn Berber kuwetleri karşısında yenilgi
ye uğrayan Bizans donanınası 1 00 gemi
sini kaybetti. Bizans donanmasının geli
şinden cesaret alan Ebla (Avola). Eblanto 
(Piatani). Kal'atülbellut (Caltabellota) ve 
Kal'atüebQsevr şehirleri antlaşmaları bo
zarak birleşik bir ordu kurdular. İbn Ber
ber bu orduyu CeflQzl yakınlarında m ağ
I Qp etti. 

İbn Berber, Sicilya'nın önemli şehirle
rinden Saraküsa üzerine yapacağı akın-

larda üst olarak kullanmayı düşündüğü 
Kasryane'yi imar etti, savunmasını güç
lendirdi ve kaledeki asker sayısını arttır
dı. Saraküsa'ya akın düzenledikten son
ra Glran Karkanne'ye (Caltagirone) ulaştı. 
Fakat aynı gün rahatsıziandı ve üç gün 
sonra da vefat etti (3 Cemaziyel.3hir 247/ 
14 Ağustos 86 ı) Öldüğü yerde defnedi
len İbn Berber'in naaşının hıristiyanlar 
tarafından çıkarılarak yakıldığı nakledilir 
(ibnü'l-EsTr, VII, 64; Moscato, s. 16;Amari, 
ll, 473). İbn Berber'in yerine amcası Ah
med b. Ya'küb getirildi. 
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İBN BERDİS 
( W"~ .i .J-11 ) 

Ebü'l-Fida İmadüddin İsmail 
b. Muhammed b. Berdis 
el-Ba'lebekki el-Hanbeli 

(ö. 786/1384) 

Hadis hiifızı. 
_j 

Cemaziyelahir 720'de (Temmuz 1320) 
Ba'lebek'te dünyaya geldi. 725 Cemaziye
lahirinde (Mayıs- Haziran 1325) doğduğu
nun söylenınesi (DMBi, lll, 100) bir zühQI 
eseri olmalıdır. Tahsil hayatında faydalan
dığı alimlerden biri Ebü'l-Feth el-YQnlnl'
dir. İbnü'l-İmad buzatı İbn Berdis'in ba
bası olarak gösterirse de ( Şe?erat, Vl, 287) 
kaynaklarda bunu doğrulayacak bir kayıt 
bulunmamaktadır. Öğrenim amacıyla git
tiği Dımaşk'ta Kasım b. Asakir, İbnü'ş-Şıh
ne. Muhammed b. Habbaz gibi alimierin 
öğrencisi oldu ve onlardan icazet aldı. Bu 
arada hadis ilmine duyduğu ilgi arttı; Ha-
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lep'e geçerek İbrahim b. Şihab ile Süley
man b. Mutawi'den hadis dinledi. Ardın
dan Dımaşk'a döndü ve muhaddis Miz
zl'den ders aldı. Ömrünün sonlarına doğ
ru Ba'lebek'e giderek burada çok sayıda 
öğrenciye hadis akutmaya başladı. Han
beli mezhebine mensup olan İbn Ber
dis'in önemli talebeleri arasında oğlu Ta
ceddin ile Muhammed b. Ni'me el-Hatlb 
de bulunmaktadır. İbn Berdis Şewal 786'
da (Kasım- Aralık 1384) Ba'lebek'te vefat 
etti. 785 (1383) olarak da verilen bu ta
rih Keşfü'z;-z;unun ' da bir yanlışlık eseri 
olarak 764 ( 1363) şeklinde zikredilmiş (ll, 
1500), Hediyyetü'l-' ô.rifin'de deaynı ha
ta tekrarlanmıştır (1, 214) . 

Eserleri. 1. el-İ'Iô.m fi vefeyô.ti'l-a'lô.m. 
Zehebl'nin Te~kiretü '1-f:ıuffô.z; 'ı esas alı
narak hazırlanan manzum bir eserdir. 
Muhaddislerin vefat tarihini göstermek 
için rakam yerine ebced harfleri kullanıl
mıştır. Bilinen yazma nüshalarından biri, 
Naz;mü Taba]:fati'l-f:ıuffô.z; adıyla 759 
(1358) yılında Ba'lebek'te Ahmed b. Ab
dülmü'min tarafından istinsah edilmiş 
olup Köprülü Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 243, 54 va
rak). el-İ'Iô.m adıyla 779'da (1377) istin
sah edilen diğer bir nüsha Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndedir (Ayasofya, nr. 2961, 
4 7 va rak; diğer nüshaları için b k. Selahad
din el-Müneccid, s. 214). 2. el-İnti{ıô.b 
fi'{ıtişô.ri Keşfi'n-ni]:fab. Buharl ve Müs
lim'in kendilerinden rivayette bulunduğu 
şeyhler hakkında Alal'nin kaleme aldığı 
Keşfü'n-ni]:fab 'amma reve'ş-şey{ıô.n 
li'l-aşf:ıô.b (Brockelmann, GAL Suppl., ll, 
68; Sezgin, ı, 142) adlı eserin muhtasarı 
olup yeni bir tertipte yazılmıştır. Kitapta 
muhaddisler 1 OOO'den fazla rivayeti olan
lar. 1 000-100 arasında hadis rivayet eden
ler. 1 00-1 O hadis rivayet edenler ve 1 O'-

ibn Berdis'in el-i'Lii.mfi ue{eyii.ti'L-a'Lii.m adlı eserinden iki 
sayfa (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2961/1, vr. 2 ', 47') 
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dan daha az rivayette bulunanlar olmak 
üzere dört gruba ayrılmıştır. Eserin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (Ayasofya, nr. 2961, vr. 93-1 13). 
3. Na:{:mü'l-~ana<a fi men reva li-(Le
hü) ehli'l-cema<a . Kütüb-i Sitte'de ri
vayeti bulunan muhaddislerle ilgili man
zum bir eser olup bir nüshası İrlanda'da 
Chester Beatty Library'de bulunmaktadır 
(nr. 3458). 4. el-Kifaye fi'J:].tişari ({i na;;:
mi)'n-Nihaye. Müellifin. İbnü'l-Esi'r'in 
en-Nihaye fi garibi'l-J:ıadiş'ini kısalta
rak nazma çevirdiği iki ciltlik bir çalışma
sıdır (Brockelmann, GAL, I, 439). İbn Ber
dis'in bunlardan başka Bugyetü'l-erib 
fi'J:].tişari't-Teh?,ib ile (Mizzl'nin Teh?lbü'L
Kemal'inin muhtasarı) Vesiletü 'l-müte
laffı:{: ila Kifayeti'l-müteJ:ıaifı? (Kadi Şe
ha beddin EbO Abdullah Muhammed b. 
Ahmed el-HCıyl'nin Ki{ayetü'L-mütef:ıaffı;;: 
fı 'L-Luga adlı eserinin manzum şekli) adlı 

eserleri kaynaklarda zikredilmektedir. 
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!il ABDÜLKADiR ŞENEL 

İBN BERIIAN 
(wı.ı,.r. <.)!f) 

Ebü'l-Feth Ahmed b. Ali 
b. Muhammed el-Bağdadi 

(ö. 518/1124) 

Şafii fakihi. 
_j 

Şevval 4 79'da (Ocak 1 087) Bağdat'ta 

doğdu. Babasının dedesi Berhan'a nis-
. betle İbn Berhan. babasının mesleğine 

nisbetle İbnü'l-Hammaml diye tanındı. 
Önce Ebü'l-Vefa İbn Akıl'den Hanbeli fık
hı tahsil etmeye başladı. Ancak nasların 
te'vil edilebileceği görüşünü benimseme
s i, istinbat hususunda esnek davranıp 
nasların zahirine fazla bağİı kalmaması, 
sempati duyduğu bazı Mu'tezile alimle" 
rinin meclislerine katılması gibi hususlar 
sebebiyle _hocasına diğer Hanbeli alimle~ 
ri tarafından yöneltilen şiddetli eleştiri
lere tahammül ederneyerek Şafii mezhe
bine geçti. Mezhep değiştirdiği için daha 
sonra Hanbeli hukukçusu İbnü'l-Cevzl 
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kendisine İbn Terkan (dönek) lakabını tak
tı . İbn Berhan Bağdat'ta Gazzall. Kaffal 
eş-Şaşl. Kiya el-Herrasl gibi Şafii alimle
rinden fıkıh; E bO Abdullah Hüseyin b. Ah
med en-Niall, Ebü'I-Hattab İbnü 'I-Batır. 

E bO Tahir Ahmed b. Hüseyin el-Kerhl ve 
Ali b. Hüseyin el-Bezzaz'dan hadis dersi 
aldı. EbO Talib Hüseyin b. Muhammed 
ez-Zeynebl'den ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{J.ari'yi ve Şa
J:ıii:ı-i Müslim'i okudu. 

Şafii alimlerinden büyük itibar gören 
İbn Berhan Nizarniye Medresesi'ne mü
derris tayin edildi. Bir ay sonra aziedildiği 
bu göreve ikinci tayini de sadece bir gün 
sürdü. Bağdat'ta büyük bir talebe gru
buna çeşitli alanlarda ders verdi. Yetiş
tirdiği talebeler arasında İbn E bO AsrOn, 
İbn Ebü's-Serl ve Ebü'l-Hasan Sainüddin 
İbn Asakir gibi alimler bulunmaktadır. İbn 
Be rhan 18 Cemaziyelewel 518 (3 Temmuz 
1124) tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Kab
ri Babü İbrlz'dedir. 

Mezhep taassubuna düşmeyen İbn Ser
han bazı konularda Şafiiler'in görüşlerin
den ayrılmış (mesela b k. ibnü'n-Neccar el
FütOhl, ll, 461, 462; lll, 532, 571 ), hatta 
avamın dahi belli bir mezhebi bütünüyle 
taklit etmesinin gerekli olmadığını savun
m uştur. Ayrıca hacası İbn Akli'in görüşle
rinin tesirinden de kurtulamamıştır. Bağ
dat'taki Mu'tezile alimlerine yakınlığı, on
ların görüşleriyle ilgili olarak sonraki u! e
man ın faydalanacağı güvenilir nakillerde 
bulunmasını sağlamıştır. 

Güçlü bir h3fıza ve keskin bir zekaya sa
hip olduğu belirtilen İbn Berhan özellikle 
fıkıh. fıkıh usulü ve hil3fiyat konularında 
ilim sahibiydi. Bununla beraber muhte
melen fıkıh usulü çalışmalarının ağırlık 
kazandığı bir dönemde yetiştiği için bili
nen eserlerinin hepsini bu alanda vermiş
tir. SüyOtl'nin Arap diline dair el-Müzhir 
fi <ulı1mi'l-luga ve enva'ih adlı eserinde 
zaman zaman görüşlerine atıfta bulun
ması İbn Serhan'ın Arap diline hakimiye
tini göstermektedir. 

Eserleri . 1. el- Vüşill ile'l-uşi'ıl. Günü
müze ulaştığı bilinen tek eseri olup Abdül
hamld Ali EbO Züneyd tarafından tenkit
li neşri yapılmıştır (HI, Riyad 1403/1983). 
Kati b Çelebi. muhtemelen bu eserin yine 
İbn Berhan'a ait el-Veciz'in bir muhta
sarı olduğunu söylemektedir ( Keşfü ';;:-;;:u
n ün, ll, 2014) Ancak İbn Berhan. el-Vü
şill'ün başında eserinin fıkıh usulü saha
sında yaptığı muhtasar bir çalışma oldu
ğunu belirtmektedir. Bu ifadeden el-Vü
şill'ün başka bir kitabın muhtasarı değil 
müstakil bir eser olduğu anlaşılmaktadır. 
Müellif bu eserinde Ebu İshak ei-İsfera-

ylnl. İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl ve 
Bakıliani gibi usulcülerin bazı görüşlerini 
eleştirirken (mesela bk. I, 78, 94-95, 135-
ı 36) Şafii usulcülerinin çeşitli konularda 
ileri sürdükleri delilleri de isabetsiz ve ye
tersiz bulmuş . bunların yerine daha güçlü 
deliller ortaya koymaya çalışmıştır. z. el

Veciz. Daha sonraki usulcüler tarafından 
çokça iktibasta bulunulmasından hare
ketle (mesela bk. isnevi,Nihayetü's-sül, I, 
40, 314; rı. 47. 91. ıo2. 184,239, 245; ib
nü'n-Neccar el-FütCıhl, 11, ı 75, 276; Şevka
nl,s.81,87, ı45, 175,182,186,209,242, 
27 ı, 275) en meşhur eserinin bu kitap ol
duğu söylenebilir. 3. el-Evsat. Bu eser de 
kendisinden yapılan nakillerin çokluğu ba
kımından el-Veciz kadar önemli görün
mektedir. Şehabeddin ei-Karafi, İbn Ser
han'ın Hz. Peygamber döneminde de ic
maın gerçekleşebileceği görüşünde oldu
ğunu bu eserinden naklen söylemektedir 
(Şerf:ıu Teni):if:ıi'L-fuşül, s. 3 ı 5; eserden ya
pılan diğer al ıntılar için bk. İsnevl, f'liha
yetü's-sül, ll, 245; ibnü'n-Neccar ei-FütO
hl, ll, ı 75; ıv. 567; Şevkanl, s. 87, 130, 135, 
ı 36, ı 65, 188, ı 90, 195, 246). 4. et-Ta<ciz. 
Kaynaklarda adı geçmemekle birlikte İs
nevl'nin Nihayetü's-sill'de yaptığı alın
tıdan (1, 430) müellifin bu isimde bir ese
ri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca el-Ba
sit ve el-V asit adlı eserlerinden söz edil
mektedir. 
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