BERBERA
rekete geçtiler. Yakalanması için devamlı takip edilen ve zahidane bir yaşayışla
geçirdiği ömrünün son yıllarında bir cariye ile evlenen Berbeharf. Türk asıllı kumandan Tüzün'ün (bir rivayete göre Boran' ı n ) kız kardeşinin evinde geçirdiği bir
kanama sonucu öldü.
Yaşadığı devirde Selef akldesinin imamı kabul edilmiş , zahidane bir hayat benimsediği için geç evlenmiş, hatta baba- ·
sından kalan 70.000 dirhem mirası da
almamıştır. Ahmed b. Hanbel'den gelen
rivayetler konusunda o en güvenilir ravi olarak kabul edilmiştir. Şia propagandacılarına . Mu'tezile ve Ehl-i sünnet kelamcılarına karşı şiddetli bir mücadele
vermiş, kelam metoduna karşı son derece katı bir tutum takip etmişti. Serbeharf'yi Bağdat' ta ziyaret eden Ebü'lHasan el-Eş ' arf, ona kelam metodunun
etkili bir silah olduğunu. kendisinin bu
metodu kullanarak hıristiyanları. MecOsfler'i ve Mu'tezile'yi reddettiği n i anlatmaya çalışmışsa da o en doğru yolun
Ahmed b. Hanbel'in yolu olduğunu , baş
kasını tanımadığını ifade etmiş , bunun
üzerine Eş ' ari, Selef akldesine uygun olarak yazdığı el-İbane adlı risalesini kendisine takdim etmiş , fakat o bu eseri
bile tasvip etmemişti r (Tabak atü'l -fjanabile, ll , I 8)

itikadf görüşleri , bid ' atların reddedilmesi ve Kur'an ile Sünnet'e dönülmesi
esasına dayanır. Ona göre küçük olsun
büyük olsun bütün bid'atlar terkedilmelidir. Çünkü bid'at insanın dinden çıkma
sına yol açar. Gerek itikad gerekse arnelde dinin aslını , ilk üç halife, tabifn ve tebeü't-tabifn devrindeki uygulamalarda
aramak gerekir. Mesela Ahmed b. Hanbel, Malik b. Enes, Fudayl b. iyaz, Abdullah b. Mübarek, Bi şr b. Haris dinin
bu ilk şeklini bilen ve uygulayan örnek
in s a nlardır. Akıl Allah' ın zatını ve sıfat
Ia rı nı ta nı m a kta yeterli d eğ ils e de Allah'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 bildirdiklerine aynen inanıp bu hususta soru
sormayı terketmektir. Arş , kürsi, sOr,
kalem, levh, cennet ve cehennem zeval
bulmayacak şeylerdir. imarnet Kureyş
kabilesi mensupla rının hakkı olmakla
birlikte, Allah'a itaatsizliğin dışında idareye karşı çıkılamayacağından, hangi
soydan olursa olsun mevcut yönetimle-

re isyan etmek caiz değildir. Kitap ve
Sünnet sınırları içinde yapılan tasawuff izahların reddi gerekli değildir.
Berbeharf. çağdaşı olan Hanbelfler
üzerinde etkili olmuş ve görüşlerini benimseyenlere Berbehariyye adı verilmiş 
tir . EbO Bahr Muhammed b. Hasan elBerbeharf. bu gruba bağlı olan önemli
ki şile rden biridir. Makdisi, Berbehariyye'yi Haşviyye'nin kolları arasında zikreder (el-Bed' ve't·tarf!], V, ı 50). İbn Batta
eserlerinde onun akldesinden alıntılar
yapmış ve tesirlerini Hanbeli tabakat alimi ibn EbO Ya'la ve talebelerine kadar
taşımıştır. Berbehari'nin pek çok eser
yazdığı naklediliyorsa da bunlardan sadece Şer]J_u Kitabi 's-Sünne 'si günümüze kadar gelmiştir. ibn EbO Ya ' la ' nın Taba~atü '1 -lfanabile 'sinde naklettiği (ll ,
18- 4 5) bu eser. Ahmed Gulam Halfl (ö
275 1 888-89) tarafından d erlenen K itabü 's - Sünn e üzerine yapılmış bir çalış
ma mahiyetindedir.
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Hanbeli alimlerinden
Hasan b. Ali b. Halef el-Berbehari'nin
(ö. 329/940 -41}
görüşlerini benimseyenlere verilen ad
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Somali'nin kuzeyinde
liman ş ehri ve aynı adı taş ıyan
idari birimin merkezi.
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Aden körfezinin güney sahilinde 1o·
26 ' kuzey paraleliyle 45· 02' doğu meridyeninin kesiştiği noktada kurulmuş
tur. Şehrin adı o yörede yaşayan Berbera, Berbare yahut Serabi denilen topluluktan gelmekte ve bulunduğu bölge
de bu adla anılmaktadır; aynı şekilde
Aden körfezine de Bahrü Berbera ya-

hut Halfcü'l-Berberf adı verilmiştir (İA,
Il , 524 ) islam coğrafyacıları Berbera ve
burada yaşayan Berberalar üzerinde durmuşlardır. Yaküt (ö ı 229), Aden körfezinin güney sahilinde yaşayanlara izafeten şehre Berbera adının verildiğini, burada diğer yerlerde bulunmayan vahşi
av hayvanlarının yaşadığını , halkın siyahf 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 belirtir. Ebü'I-Fida da (ö 133 1) aynı bilgiIeri tekrarlar ; İbn BattQta (ö. 1355 ) ise
Berberalar ' ın Şafii mezhebine bağlı olduklarını haber verir.
Ortaçağ ' da marnur bir şehir olan Berbera' nın önemi. XIX. yüzyılın sonlarına
doğru Batı ülkelerinin, Kuzeydoğu Afrika ' nın Avrupa-Uzakdoğu ticaretinde oynadığı rolden dolayı bu bölgeyle ilgilenmeye başlamaları üzerine artmıştır. Aynı yıllarda burada ekimden marta kadar devam eden bir pazarın kurulması
da şehrin önemini bölgede ve milletlerarası ticarette öne çıkarmıştır. Afrika'nın içlerinden gelen kervanlar fildişi, deve tüyü, altın, canlı hayvan. deri gibi ticaret eşyaları getirerek bunları Basra
körfezi. Hindistan ve Arap yarımadasın
dan gelenlerin getirdikleri kumaş ve çeşitli ürünlerle değiştirirlerdi. Şehrin coğ 
rafi mevkii bu pazarın gelişmesinde etken olmuştur. Seyyahların verdikleri bilgilere göre XIX. yüzyılın ikinci yarısında
Berbera 7500-8000 nüfuslu, fakir, birkaç bin çadır ve kulübeden müteşekkil
bir yerdi. 1920'Ierde nüfusu 20.000'e,
günümüzde ise yaklaşık 65.000 'e çık
mıştır. Halkını yerlilerle Arabistan yarımadasından buraya gelen göçmenler
meydana getirmekte, nüfusu pazar dolayısıyla ekim ve mart ayları ara sın da
a rtm a ktad ı r. Halk ticaret, ba lı kçılık ve
hizmet sektörlerinde çalışmaktadır.
Somali'nin beş büyük şehrinden biri
olan Berbera, stratejik konumu ve ticaretteki yeri dolayısıyla büyük bir öneme
sahiptir. Sovyetler Birliği 1975'te burada bir hava üssü kurmuşsa da üs Etiyopya-Somali savaşından sonra boşal
tılmış ve burayı 1980'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri kullanmaya baş 
lamıştır. Berbera'daki liman ve hava alanı 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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rında nüfusun önemli bir kısmı iç kesimlerdeki serin ve yüksek yerlere Çh
kar. Berbera aynı zamanda Salihiyye ve
Kadiriyye tarikatlarının bölgedeki merkezlerinden biridir ve burada Abdülkadir-i Geylani'nin bir makamı bulunmaktadır.

Berbera ·nın tarihiyle ilgili fazla bilgi
yoktur. İslam ' ın ilk dönemlerinden itibaren Arabistan ·yarımadasından buraya
gelen müslümanlar İslam dininin bölgede yayılmasında rol oynamışlardır. Halk
arasında, şehrin doğusundaki bir mezarlıkta bulunan üç ayrı seyyid* kabrinin buranın kurucuianna ait olduğu rivayeti yaygındır. Arabistan'dan bölgeye
yönelen müslümanların göçü sonunda
Zeyla'da ve Makdişu'da müslüman sultanlıklar kuruldu. Bunlardan Adel-Zeyla' Sultanlığı XIII. yüzyılda genişleyerek
Berbera'yı ve Harar'ı sınırlarına dahil
edip Harar'ı merkez haline getirdi. XIV.
yüzyılda gücünün zirvesine erişen bu İs
lam devleti, İmam Ahmedel-Mücahid'in
(ı 506- ı 543) Idaresi sırasında Habeşistan
Krallığı'na cihad açarak Müslümanlığın
bölgede yayılmasına hizmet etti. Ha beş
ler'in yardıma çağırması üzerine bölgeye gelen Portekiziii er 1528' de Berbera 'yı
yağmaladılar. Daha sonra bölgede ilerieyişini sürdüren İmam Ahmed, Portekizliler'den yardım alan Habeşler'e yenilince
(1541) Osmanlılar 'dan yardım istedi ve isteğinin kabulü üzerine onlarla bir ittifak
yaptı. 1542'de Yemen Beylerbeyi Mustafa Paşa kumandasın da bir ordunun
İmam Ahmed'in yardımına gönderilmesiyle Portekizliler ağır bir yenilgiye uğ
ratıldılar ve böylece Osmanlı Devleti bu
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bölge ile ilgilenmeye başlamış oldu. Fakat devamlılık göstermeyen bu ilgi, İmam
Ahmed 'in ertesi yıl Habeşistan- Portekiz
müttefik gücüne yenilmesi ve öldürülmesi üzerine kesildi ve Portekizliler'in
yardımıyla bölgeyi ele geçiren Habeşler
Berbera'ya da hakim oldular.
Bölgedeki karışıklıklar ve çatışmalar
önemini ve gücünü zayıflattı. XVII.
yüzyılda Zeyla' ile birlikte Moha şerifle
rine bağlanan Berbera, 1827'de ilk İngi
liz-Somali antiaşması imzalanıncaya kadar önemi iyice azalarak unutuldu. XIX.
yüzyılın ilk yarısında Aden körfezi sahillerine gelen Avrupalılar'ın bölgede soyulmaları üzerine adı yeniden duyuldu.
1840'ta İngiltere Zeyla' idarecisi ile, Doğu Hindistan Şirketi'ne ait gemilerin Berbera sahillerinde demirierne haklarını
garanti altına alan bir antlaşma imzaladı. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla bölgedeki önemi artan Kızıldeniz ve Aden körfezinin rakip bir devletin eline geçmesini istemeyen İngiltere Mısır' ı teşvik ederek Berbera'yı işgal ettirdi (1875). Daha
önce Hidiv İsmail Paşa'nın isteği üzerine Kızıldeniz sahilindeki Sevakin (Suakin),
Massava ve Zeyla' ile birlikte Berbera'nın idaresi Osmanlı Devleti tarafından
bir fermanla Mısır'a bırakılmıştı (ı865).
Mısır' a verilen bu yerlerin devlet arazisinden olduğu belirtilerek emniyet ve
gümrük işleri için muhafız ve memurlar
görevlendirilmiş ve İngiltere'nin burada yerleşmesine kadar devam eden bir
idare teşkil edilmişti. Fakat Osmanlı Devleti buradaki görevlilerle ne ilgilenebilmiş ne de yardım gönderebilmiştir. Mı
sır'ın Berbera'yı uzun zaman elinde tutması mümkün olmadı. 1877'de İngilte
re ile Mısır arasında yapılan bir antlaş
maya göre Berbera serbest liman haline getirildi ve böylece İngiltere burada
Osmanlılar'ın hakimiyet iddiasını kabul
etmiş oldu. Fakat mehdi hadisesini fır
sat bilen İngiltere Zeyla' ile beraber Berbera'yı da işgal etti ve buradaki kabilelerle anlaşmalar yaparak şehre yerleşti
(1884); bölgede Berbera merkez olmak
üzere İngiliz Sornalisi adıyla bir himaye
idaresi kurdu (1887) . Salihiyye tarikatı
şeyhi Muhammed Abdülhasan Serbera'da İngilizler'e karşı cihad başlattıysa
da başarılı olamadı. 1941 'e kadar İngiliz
Somalisi'nin merkezi olarak kalan Berbera, bu idarenin 1 Temmuz 1960 tarihinde İtalyan Sornalisi ile birleştirilip Somali ·cumhuriyeti'nin kurulması üzerine
bu devletin sınırları içerisinde yer aldı.
şehrin
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Tarihin eski devirlerinden itibaren
Berka'dan Atiantik sahillerine ve
güneyde Nijer nehri
kıvrımına kadar uzanan
Kuzey Afrika'da yaşayan bir kavim.
!.TARİH

II. SOSYAL HAYAT
III. DİN
IV. DİL
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Serberi adı eski Yunan kaynaklarında
Barbaroi, Latin kaynaklarında Barbari
(barbar) olarak geçmektedir. Yunan ve
Latin dünyasının dışında oldukları için
burada yaşayan halk bu adla anılmıştır.
Romalılar Kuzey Afrika 'yı işgalleri sıra
sında ciddi bir mukavemetle karşılaşmış
lar, hakimiyetlerini ve medeniyetlerini
kabul etmemekte direnen bölge halkı
na Barbaros demişlerdir. Araplar bu bölgeye geldiklerinde Bizanslılar'dan duydukları Barbaros kelimesini Berber olarak telaffuz etmişler ve kelimenin bu
şekli yaygınlık kazanmıştır. Bununla beraber bazı Arap kaynakları kelimenin aslını efsanevi bilgilerle açıklama yoluna
gitmişlerdir. Ancak bu açıklamaların etimolojik bakımdan gerçekle bir ilgisi yoktur.
BerberTier'in menşeini ve anayurtları
kesin olarak tesbit edebilmek için gerekli kaynak malzemesi henüz mevcut
değildir. Serberi dilinin aslı hala ilim alemince tartışılmaktadır. Diğer taraftan
gerek arkeolajik kalıntılar gerekse eski
Yunan, Latin ve Arap kaynakları bu hususta birbirine uymayan bilgiler vermektedirler. Antik müelliflerin bir kısmı Serberiler'in Kuzey Afrika'nın yerli halkı olduğunu , diğer bir kısmı doğudan gelnı

