
BERAT GECESi 

Berat gecesinin fazileti ve ihyası ile il
gili müstakil risaleler yazılmıştır (mese
la bk. Keşfü 'z-zunan, ll. ı59ı-ı592 ; ka
J:ıu'l-melcnan, 1. 108 ; islam dünyasında Be
rat gecesinin kutlanışıyla ilgili olarak bk. 

KANDiL). 
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Ebu Said Halef b. Ebi'!-Kasım 
b. Süleyman el -Ezdl ei-Kayrevanl ei-Berazil 

(ö. 430 / 1039'dan sonra) 

Maliki fakihi. 
L _j 

İbnü'l-Berazif ve Seradil diye de bilin
mektedir. İbn Ebü Zeyd ve Ebü'l-Hasan 
el-Kabisf'den ders okudu. Kayrevan'ın ön
de gelen alimlerinden olduğu halde dev
let adamları ile iyi geçinmesi ve yakın 
ilişki içinde bulunması sebebiyle bu şe
hirdeki diğer alimler tarafından pek tu
tulmamış ve görüşlerine itibar edilme
miştir. Hatta bunlar tarafından, kitap
larının okunmaması konusunda bir fet
va verildiği de söylenir. Buna rağmen et
Teh?ib fi'l;tişari'l-Müdevvene adlı ün
lü eseri bazılarınca bundan istisna edil
miştir. 

476 

Yapılan tenkitler yüzünden Kayrevan'
da tutunamayan Serazil Sicilya 'ya gi
derek orada yerleşmiştir. Bağdacil 400 
( 101 O) dolaylarında vefat ettiğini söylü
yorsa da bazı kaynaklarda 430'da (1039) 
hayatta olduğuna dair bilgiler nakledil
mektedir. 

Eserleri. 1. et - Teh?ib fi'l]tişari'l-Mü
devvene. Müellif 372 'de (982) telif et
tiği bu eserinde, Maliki mezhebinin te
mel fıkıh kitabı el-Müdevvenetü'l-küb
ra 'yı özet! em iştir. Metot olarak İbn Ebü 
Zeyd'in el-Müdevvene'yi ihtisarındaki 
usulünü takip etmiş, ancak onun yaptığı 
ilaveleri eserine almamıştır. et- Teh?ib o 
dönemde çok rağbet görmüş, Mağrib ve 
Endülüs'te devamlı başvurulan önemli 
bir kaynak olmuştur. Abdülhak b. Mu
hammed b. Harün es-SehmT, et -Teh?ib'i 
tenkit sadedinde en-Nüket ve'l-furu]{ 
li-mesa 'ili '1-Müdevvene adıyla bir eser 
telif ederek el-Müdevvene'de olmadı
ğı halde et-Teh?ib'de kullanılan kelime
lerin meydana getirdiği mana farklılık
larına işaret etmiştir. KadT İyaz ise Be
razi!' nin bunları İbn Ebü Zeyd'den ay
nen naklettiğini söyleyerek onu savunur. 
Ebü'l-Kasım İbn Nacl et- Tehzib üzerine 
Teh?ib li- mesa 'ili't- Teh?ib adıyla bir 
şerh yazmıştır. Ebü Mehdi Isa el-Vanü
gi bu şerh için bir haşiye kaleme almış, 
Muhammed b. Ebü ' I-Kasım el-BicaT ei
Meşezzalf de haşiyeye bir tekmile yaz
mıştır. et- Teh?ib 'in, müellifi meçhul bir 
şerhi de Fas'ta bulunmaktadır (Brockel
mann, GAL Suppl., ı , 302). İbn Ataullah 
el- İskender! ise Serazil'nin et- Teh?ib 'ini 
ihtisar etmiştir. et- Teh?ib 'in Paris, Fas 
ve Zeytüniye'de yazma nüshaları vardır 
(Brockelmann. GAL, 1, ı88; Suppl., ı. 302 ). 

2. et-Temhid li -mesa'ili'l-Müdevve
ne. İbn Ebü Zeyd'in el-Müdevvene üze
rine yazdığı en- Nevadir ve 'z- ziyadut 
ile Mul]taşarü'l-Müdevvene adlı eser
lerini tanıtmaktadır. 3. İl]tişô.rü'l- Vadı
J:ıa. 4. Kitabü'ş-ŞerJ:ı ve't - temamat (son 
üç eser için b k. Mahfüz, ı. ı 03). 
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ci, Me'alimü'l-fman, lll, 183; Makkari, Ne{hu'!
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BERBEHARİ 
( \S.) 4--._r.ll ) 

Ebu Muhammed Hasen b. All 
b. Halef ei-Berbeharl 

(ö. 329/940-41) 

Hanbeli alimi. 

Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bi
linmemektedir. Ancak doksan altı, yet
miş yedi veya yetmiş altı yaşında iken 
öldüğünü bildiren rivayetlere bakarak 
233 (848), 252 (866) veya 253 (867) yı

lında doğduğu söylenebilir. "Baharatçı" 
manasındaki Berbeharf nisbesiyle meşhur 
oldu (İbnü ' l-Esir, el-Lübab, I. ı 33) Akaid, 
fıkıh, ahlak ve adab ilimlerini Ahmed b. 
Hanbel'in talebesi Ebü Bekir el-Merve
zf' den okudu. Bir taraftan da Hanbeli 
alimler üzerinde etkili olan meşhur sü
fi Sehl b. Abdullah et-Tüsterf'nin soh
betlerine katıldı. Mu'tezile'ye karşı Se
lef akldesini savundu. 309-329 (921-941) 

yılları arasında Bağdat'ta meydana gelen 
ayaklanmalarda ateş l i vaazlarıyla halk 
üzerinde müessir oldu. "Rabbin seni ya
kında bir makam-ı mahmüda ulaştıra
caktır" (el-isra ı7 1 79) mealindeki ayet-i 
kerfmede geçen makam-ı mahmı1d*un 
ne olabileceği konusundaki tartışmalar 
yüzünden Berbehari taraftarlarıyla mu
halifleri arasında Bağdat'ta çıkan karı
şıklıklarda (929) BerbeharT'nin bu husus
taki fikirlerinin önemli rolü olmuştur. 

Alimierin büyük çoğunluğu "makam-ı 
mahmüd"u ahirette Hz. Peygamber'e 
tanınacak şefaat yetkisi manasında an
ladığı halde Berbeharf bunu maddi bir 
makam kabul ediyor ve, "Allah ahirette 
Hz. Muhammed'i arşın üzerinde kendi 
yanında oturtacaktır" diyordu. Abbas! 
Halifesi Kahir-Billah devrinde (932-934) 

tahrikler sonucu vezir İbn Mukle Serbe
harf'yi yakalatmaya çalıştıysa da muvaf
fak olamadı. Halifenin hıkib*i Ali b. Bu
leyk de Berbeharf hakkında soruştur

ma yaparak onu idareye karşı isyan ter
tip etmekle suçladı ve pek çok talebe
sini Basra'ya sürdü. Halife Radi- Billah 
döneminde (934-940) kaçıp saklandığı yer
den ayrılarak Bağdat'a dönen Berbeha
rf eski itibarını tekrar kazandı. 935 yı
lında, "Hanbelf fitnesi" adı veı;jlen ve iç
ki satan dükkaniarın yağmalandığı. mü
zik aletlerinin kınldığı olaylarda parma
ğı bulunduğu gerekçesiyle yakalanma
ya ça l ışıldıysa da o yine saklanınayı ba
şardı. Bir müddet sakin duran taraftar
ları Emir Beckem zamanında tekrar ha-



rekete geçtiler. Yakalanması için devam
lı takip edilen ve zahidane bir yaşayışla 
geçirdiği ömrünün son yıllarında bir ca
riye ile evlenen Berbeharf. Türk asıllı ku
mandan Tüzün'ün (bir rivayete göre Bo
ran' ı n ) kız kardeşinin evinde geçirdiği bir 
kanama sonucu öldü. 

Yaşadığı devirde Selef akldesinin ima
mı kabul edilmiş, zahidane bir hayat be
nimsediği için geç evlenmiş, hatta baba- · 
sından kalan 70.000 dirhem mirası da 
almamıştır. Ahmed b. Hanbel'den gelen 
rivayetler konusunda o en güvenilir ra
vi olarak kabul edilmiştir. Şia propagan
dacılarına . Mu'tezile ve Ehl-i sünnet ke
lamcılarına karşı şiddetli bir mücadele 
vermiş, kelam metoduna karşı son de
rece katı bir tutum takip etmişti. Ser
beharf'yi Bağdat'ta ziyaret eden Ebü'l
Hasan el-Eş'arf, ona kelam metodunun 
etkili bir silah olduğunu. kendisinin bu 
metodu kullanarak hıristiyanları. MecO
sfler'i ve Mu'tezile'yi reddettiğini anlat
maya çalışmışsa da o en doğru yolun 
Ahmed b. Hanbel'in yolu olduğunu , baş

kasını tanımadığını ifade etmiş , bunun 
üzerine Eş ' ari, Selef akldesine uygun ola
rak yazdığı el-İbane adlı risalesini ken
disine takdim etmiş, fakat o bu eseri 
bile tasvip etmemiştir (Tabakatü'l -fjana
bile, ll , I 8) 

itikadf görüşler i , bid ' atların reddedil
mesi ve Kur'an ile Sünnet'e dönülmesi 
esasına dayanır. Ona göre küçük olsun 
büyük olsun bütün bid'atlar terkedilme
lidir. Çünkü bid'at insanın dinden çıkma
sına yol açar. Gerek itikad gerekse arnel
de dinin aslını , ilk üç halife, tabifn ve te
beü't-tabifn devrindeki uygulamalarda 
aramak gerekir. Mesela Ahmed b. Han
bel, Malik b. Enes, Fudayl b. iyaz, Ab
dullah b. Mübarek, Bişr b. Haris dinin 
bu ilk şeklini bilen ve uygulayan örnek 
insanlardır. Akıl Allah' ın zatını ve sıfat
Ia rını tanımakta yeterli değilse de Al
lah'ın insana lutfettiği bir nimet olup 
ebedf saadete ulaşmak için zaruridir. 
Ancak akıl, Kur 'an ve Sünnet'ten hiçbir 
delile dayanmaksızın , akaid sahasında 
keyfi olarak yapılacak te'viller için vası
ta kılınamaz. ilahi sıfatlar konusunda 
yapılacak şey, Allah ve Resulü'nün bildir
diklerine aynen inanıp bu hususta soru 
sormayı terketmektir. Arş, kürsi, sOr, 
kalem, levh, cennet ve cehennem zeval 
bulmayacak şeylerdir. imarnet Kureyş 
kabilesi mensuplarının hakkı olmakla 
birlikte, Allah'a itaatsizliğin dışında ida
reye karşı çıkılamayacağından, hangi 
soydan olursa olsun mevcut yönetimle-

re isyan etmek caiz değildir. Kitap ve 
Sünnet sınırları içinde yapılan tasawu
ff izahların reddi gerekli değildir. 

Berbeharf. çağdaşı olan Hanbelfler 
üzerinde etkili olmuş ve görüşlerini be
nimseyenlere Berbehariyye adı verilmiş

tir . EbO Bahr Muhammed b. Hasan el
Berbeharf. bu gruba bağlı olan önemli 
kişilerden biridir. Makdisi, Berbehariy
ye'yi Haşviyye'nin kolları arasında zikre
der (el-Bed' ve't·tarf!], V, ı 50). İbn Batta 
eserlerinde onun akldesinden alıntılar 

yapmış ve tesirlerini Hanbeli tabakat ali
mi ibn EbO Ya'la ve talebelerine kadar 
taşımıştır. Berbehari'nin pek çok eser 
yazdığı naklediliyorsa da bunlardan sa
dece Şer]J_u Kitabi 's-Sünne'si günümü
ze kadar gelmiştir. ibn EbO Ya ' la ' nın Ta
ba~atü '1-lfanabile 'sinde naklettiği (ll , 

18-45) bu eser. Ahmed Gulam Halfl (ö 
275 1 888-89) tarafından d erlenen Kita
bü 's - Sünne üzerine yapılmış bir çalış
ma mahiyetindedir. 
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BERBEHARİYYE 
( ~ . .) \.o:_r.l l) 

Hanbeli alimlerinden 
Hasan b. Ali b. Halef el-Berbehari'nin 

(ö. 329/940 -41} 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

(bk. BERBEHARİ). 

BERBERA 
( l_r. _r. ) 

Somali'nin kuzeyinde 
liman şehri ve aynı adı taşıyan 

idari birimin merkezi. 

_j 

_j 

Aden körfezinin güney sahilinde 1 o· 
26 ' kuzey paraleliyle 45· 02' doğu me
ridyeninin kesiştiği noktada kurulmuş
tur. Şehrin adı o yörede yaşayan Ber
bera, Berbare yahut Serabi denilen top
luluktan gelmekte ve bulunduğu bölge 
de bu adla anılmaktadır; aynı şekilde 

Aden körfezine de Bahrü Berbera ya-

BERBERA 

hut Halfcü'l-Berberf adı verilmiştir (İA, 

Il , 524 ) islam coğrafyacıları Berbera ve 
burada yaşayan Berberalar üzerinde dur
muşlardır. Yaküt (ö ı 229), Aden körfe
zinin güney sahilinde yaşayanlara izafe
ten şehre Berbera adının verildiğini, bu
rada diğer yerlerde bulunmayan vahşi 
av hayvanlarının yaşadığını , halkın siya
hf ve avcılıkta maharet sahibi oldukları
nı ve zehirli ok kullandıklarını söyler. İbn 
Said el-Mağribf (ö 1286), Berbera'nın 

Beraber ülkesinin merkezi ve ahalisinin 
de çoğunlukla müslüman olduğunu be
lirtir. Ebü'I-Fida da (ö 133 1) aynı bilgi
Ieri tekrarlar ; İbn BattQta (ö. 1355 ) ise 
Berberalar ' ın Şafii mezhebine bağlı ol
duklarını haber verir. 

Ortaçağ 'da marnur bir şehir olan Ber
bera' nın önemi. XIX. yüzyılın sonlarına 
doğru Batı ülkelerinin, Kuzeydoğu Afri
ka ' nın Avrupa-Uzakdoğu ticaretinde oy
nadığı rolden dolayı bu bölgeyle ilgilen
meye başlamaları üzerine artmıştır. Ay
nı yıllarda burada ekimden marta ka
dar devam eden bir pazarın kurulması 
da şehrin önemini bölgede ve milletler
arası ticarette öne çıkarmıştır. Afrika'
nın içlerinden gelen kervanlar fildişi, de
ve tüyü, altın, canlı hayvan. deri gibi ti
caret eşyaları getirerek bunları Basra 
körfezi. Hindistan ve Arap yarımadasın
dan gelenlerin getirdikleri kumaş ve çe
şitli ürünlerle değiştirirlerdi. Şehrin coğ 

rafi mevkii bu pazarın gelişmesinde et
ken olmuştur. Seyyahların verdikleri bil
gilere göre XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Berbera 7500-8000 nüfuslu, fakir, bir
kaç bin çadır ve kulübeden müteşekkil 
bir yerdi. 1920'Ierde nüfusu 20.000'e, 
günümüzde ise yaklaşık 65.000 'e çık

mıştır. Halkını yerlilerle Arabistan ya
rımadasından buraya gelen göçmenler 
meydana getirmekte, nüfusu pazar do
layısıyla ekim ve mart ayları arasında 

artmaktadı r. Halk ticaret, ba lıkçılık ve 
hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. 

Somali 'nin beş büyük şehrinden biri 
olan Berbera, stratejik konumu ve tica
retteki yeri dolayısıyla büyük bir öneme 
sahiptir. Sovyetler Birliği 1975'te bura
da bir hava üssü kurmuşsa da üs Eti
yopya-Somali savaşından sonra boşal

tılmış ve burayı 1980'den itibaren Ame
rika Birleşik Devletleri kullanmaya baş

lamıştır. Berbera'daki liman ve hava ala
nı ülkenin iç ve dış ticaretinde önemli 
rol oynamaktadır. Şehir karayoluyla da 
ülkenin iç bölgelerindeki Hargeysa ve 
Burco'ya bağlanmış durumdadır. İklimi 
sıcak ve rutubetli olduğundan yaz ayla-
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