
BERBERA 

rında nüfusun önemli bir kısmı iç ke
simlerdeki serin ve yüksek yerlere Çh 

kar. Berbera aynı zamanda Salihiyye ve 
Kadiriyye tarikatlarının bölgedeki mer
kezlerinden biridir ve burada Abdülka
dir-i Geylani'nin bir makamı bulunmak
tadır. 

Berbera ·nın tarihiyle ilgili fazla bilgi 
yoktur. İslam ' ın ilk dönemlerinden iti
baren Arabistan· yarımadasından buraya 
gelen müslümanlar İslam dininin bölge
de yayılmasında rol oynamışlardır. Halk 
arasında, şehrin doğusundaki bir me
zarlıkta bulunan üç ayrı seyyid* kabri
nin buranın kurucuianna ait olduğu ri
vayeti yaygındır. Arabistan'dan bölgeye 
yönelen müslümanların göçü sonunda 
Zeyla'da ve Makdişu'da müslüman sul
tanlıklar kuruldu. Bunlardan Adel-Zey
la' Sultanlığı XIII. yüzyılda genişleyerek 
Berbera'yı ve Harar'ı sınırlarına dahil 
edip Harar'ı merkez haline getirdi. XIV. 
yüzyılda gücünün zirvesine erişen bu İ s
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 bölge
ye gelen Portekiziii er 1 528' de Berbera 'yı 
yağmaladılar. Daha sonra bölgede ilerie
yişini sürdüren İmam Ahmed, Portekizli
ler'den yardım alan Habeşler'e yenilince 
(1541) Osmanlılar'dan yardım istedi ve is
teğinin kabulü üzerine onlarla bir ittifak 
yaptı. 1 542'de Yemen Beylerbeyi Mus
tafa Paşa kumandasında bir ordunun 
İmam Ahmed'in yardımına gönderilme
siyle Portekizliler ağır bir yenilgiye uğ
ratıldılar ve böylece Osmanlı Devleti bu 
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bölge ile ilgilenmeye başlamış oldu. Fa
kat devamlılık göstermeyen bu ilgi, İmam 
Ahmed 'in ertesi yıl Habeşistan- Portekiz 
müttefik gücüne yenilmesi ve öldürül
mesi üzerine kesildi ve Portekizliler'in 
yardımıyla bölgeyi ele geçiren Habeşler 
Berbera'ya da hakim oldular. 

Bölgedeki karışıklıklar ve çatışmalar 

şehrin önemini ve gücünü zayıflattı. XVII. 
yüzyılda Zeyla' ile birlikte Moha şerifle
rine bağlanan Berbera, 1827'de ilk İngi
liz-Somali antiaşması imzalanıncaya ka
dar önemi iyice azalarak unutuldu. XIX. 
yüzyılın ilk yarısında Aden körfezi sahil
lerine gelen Avrupalılar'ın bölgede so
yulmaları üzerine adı yeniden duyuldu. 
1840'ta İngiltere Zeyla' idarecisi ile, Do
ğu Hindistan Şirketi'ne ait gemilerin Ber
bera sahillerinde demirierne haklarını 

garanti altına alan bir antlaşma imzala
dı. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla bölge
deki önemi artan Kızıldeniz ve Aden kör
fezinin rakip bir devletin eline geçmesi
ni istemeyen İngiltere Mısır' ı teşvik ede
rek Berbera'yı işgal ettirdi (1875). Daha 
önce Hidiv İsmail Paşa'nın isteği üzeri
ne 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 arazi
sinden olduğu belirtilerek emniyet ve 
gümrük işleri için muhafız ve memurlar 
görevlendirilmiş ve İngiltere'nin bura
da yerleşmesine kadar devam eden bir 
idare teşkil edilmişti. Fakat Osmanlı Dev
leti buradaki görevlilerle ne ilgilenebil
miş ne de yardım gönderebilmiştir. Mı
sır'ın Berbera'yı uzun zaman elinde tut
ması mümkün olmadı. 1877'de İngilte
re ile Mısır arasında yapılan bir antlaş
maya göre Berbera serbest liman hali
ne getirildi ve böylece İngiltere burada 
Osmanlılar'ın hakimiyet iddiasını kabul 
etmiş oldu. Fakat mehdi hadisesini fır
sat bilen İngiltere Zeyla' ile beraber Ber
bera'yı da işgal etti ve buradaki kabile
lerle anlaşmalar yaparak şehre yerleşti 
(1884); bölgede Berbera merkez olmak 
üzere İngiliz Sornalisi adıyla bir himaye 
idaresi kurdu (1887) . Salihiyye tarikatı 

şeyhi Muhammed Abdülhasan Serbe
ra'da İngilizler'e karşı cihad başlattıysa 
da başarılı olamadı. 1941 'e kadar İngiliz 
Somalisi'nin merkezi olarak kalan Ber
bera, bu idarenin 1 Temmuz 1960 tari
hinde İtalyan Sornalisi ile birleştirilip So
mali ·cumhuriyeti'nin kurulması üzerine 
bu devletin sınırları içerisinde yer aldı. 
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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. 
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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 böl
geye geldiklerinde Bizanslılar'dan duy
dukları Barbaros kelimesini Berber ola
rak telaffuz etmişler ve kelimenin bu 
şekli yaygınlık kazanmıştır. Bununla be
raber bazı Arap kaynakları kelimenin as
lını efsanevi bilgilerle açıklama yoluna 
gitmişlerdir. Ancak bu açıklamaların eti
molojik bakımdan gerçekle bir ilgisi yok
tur. 

BerberTier'in menşeini ve anayurtları
nı kesin olarak tesbit edebilmek için ge
rekli kaynak malzemesi henüz mevcut 
değildir. Serberi dilinin aslı hala ilim ale
mince tartışılmaktadır. Diğer taraftan 
gerek arkeolajik kalıntılar gerekse eski 
Yunan, Latin ve Arap kaynakları bu hu
susta birbirine uymayan bilgiler vermek
tedirler. Antik müelliflerin bir kısmı Ser
beriler'in Kuzey Afrika'nın yerli halkı ol
duğunu, diğer bir kısmı doğudan gel-
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diklerini, üçüncü bir grup aıiıayurtlarının 
Ege bölgesi olduğunu ileri s.ürerler. Arap 
kaynakları ise Berberiler'in ~1emen'den 
veya Ken'an ülkesinden (Filistfp ve Lübnan 
sahilleri) Hz. Davüd 'un Kral Calüt 'u öldür
mesinden sonra Kuzey Afrika'ya gittik
lerini kaydederler. Çağdaş ilim adamla
rı da bu farklı kaynak malzemesi karşı
sında kesin bir hükme varamamakta
dırlar. 

Berberiler'in Kuzey Afrika'da ne za
man ortaya çıktıklarını veya buraya ne 
zaman geldiklerini kesin olarak tesbit 
etmek de mümkün değildir. Ancak kay
nakların verdiği bilgilerden bu hadise
nin milattan önce ı. binyılın başlarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Berka'dan 
Atlas Okyanusu'na kadar bütün Kuzey 
Afrika'ya yayılmış olan Berberiler'i Eski
çağ kaynakları farklı isimler halinde ver
mektedirler. Bunlardan Berka ve Trab
lus arasında oturanlara Nesamün ve Psil, 
Büyük Sahra'da göçebe bir hayat süren
Iere Geramant, Tunus sahillerinde yaşa
yanlara Makil ve Maksl, Doğu Mağrib'de 
oturanlara Müsülan ve Numidyalı , gü
neyde çöl sınırında ve yüksek yayialar
da bulunanlara Getul, Orta ve Uzak Mağ
rib'de olanlara ise Mevr (Maures) adı ve
rilmektedir. Coğrafi şartların da tesiriy
le çeşitli kabHelere ayrılan Serberiler bir 
araya gelip bir güç oluşturamadıkları 
için dışarıdan gelen istilalara engel ola
mamışlardır. Nitekim milattan önce ı. 

binyılda sahil boyunda Fenike kalanile
rine ve Kartaca Devleti'nin kurulmasına 
karşı koyamamışlardır. Aynı durum, mi
lattan önce IV. yüzyılda başlayan Yunan 
kolonilerinin kurulması için de söz ko
nusudur. Milattan önce lll. yüzyılın or
talarından itibaren ülkenin batı tarafla
rında bazı krallıklar ortaya çıkmaya baş
lamıştır. Bunlardan Numidya Krallığı , Ro
ma Cumhuriyeti 'nin desteğiyle bugün
kü Cezayir ve Tunus'ta yaşayan Berbe
riler'i hakimiyeti altına almıştır. Ancak 
bu devlet uzun ömürlü olmamış ve mi
lattan önce 46 yılında yıkılmıştır. Bun
dan sonra Roma Kuzey Afrika 'ya tam 
manasıyla yerleşmeye başlamış ve böl
ge eyaJet olarak Roma'ya bağlanmıştır. 

Serberiler üzerindeki Roma hakimi
yeti beş asır kadar devam etmiştir. Bu 
süre zarfında sahil şehirlerinde yaşayan 
Berberiler'in Latin kültürünü benimse
rnelerine rağmen iç kısımlarda dağlar
da, yaylalarda ve çölde yaşayanlar ken
di kültürlerini devam ettirmişlerdir. Ro
ma bunlardan bir miktar vergi ve asker 
almakla yetiniyordı. Roma'nın nüfuz sa-

hası dışındaki Serberiler kabile hayatı 

yaşıyorlardı. Hakimiyet altında bulunan
lar da zaman zaman bağımsızlıklarını 

kazanmak için isyan etmişler, kısa sü
reli başarılar kazanmışlar, fakat Roma 
hakimiyetinden kurtulamamışlardır. Ro
ma imparatorluğu'nun lll. yüzyıldan iti
baren zayıflamaya başlaması bu isyan
ları daha da arttırmış, ancak kabileler or
tak düşmana karşı birlikte hareket ede
medikleri için istenilen sonuç elde edi
lememiştir. Bununla birlikte bu müca
deleler Kuzey Afrika'da Roma'nın gücü
nün zayıflamasına sebep olmuştur. 

Avrupa'da ortaya çıkan Kavimler gö
çü neticesinde ispanya üzerinden Afri
ka 'ya geçen Vandallar. V. yüzyılın orta
larına doğru Kral Geiserich idaresinde 
başşehir Kartaca olmak üzere bir dev
let kurdular. Geiserich Berberiler'le mü
cadeleye girme yerine onlarla iyi geçin
meyi tercih etti ve onlardan asker ola
rak faydalanma yoluna gitti. Vandallar 
daha ziyade bugünkü Cezayir'de haki
miyet kurmuşlardı. Batıda Moritanya, 
Kabiliya, Avras, doğuda Trablus bölge
lerindeki Serberi kabileleri bağımsızlık

larını devam ettirdiler. Vandallar'ın Ku
zey Afrika'daki hakimiyetleri bir asır ka
dar sürmüştür. Bizans imparatoru Iusti
nianos'un kumandanlarından Belisarios 
birkaç aylık bir mücadeleden sonra 534 
yılı başlarında Vandal Devleti'ne son ver
miştir. 

Serberiler Bizans hakimiyetine karşı 
da şiddetle mukavemet gösterdiler. Bi
zans Kuzey Afrikası ' nın idari merkezi 
Kartaca idi. Bizans valilerinin halka zul
mederek ağır vergiler toplamaları - yü
zünden çiftçiler topraklarını terketmiş, 
ticaretle uğraşanlar dükkaniarını kapat
mışlardı. Bu arada soygunlar çağalmış 
ve neticede büyük isyanlar çıkmıştır. Sa
hil şeridi dışında kalan Serberi kabilele
r i bağımsızlıkla rını korudukları gibi Bi
zans kuwetleriyle de amansız bir mü
cadeleye girdiler. Belisarius'un ayrılma
sından sonra Iustinianos tarafından gön
derilen yeni vali Solamon Berberiler'le 
çetin savaşlar yapmak zorunda kaldı. Bu 
sırada Numidya'daki Serberiler isyan et
ti. ilk çarpışmalarda Bizans kuwetleri 
ağır kayıplar verdiler. Fakat Kayrevan'ın 
batısında Marnma'daki savaşta Serbe
riler ağır bir yenilgiye uğradılar (535 ). 
Ancak bu yenilgi Berberiler'i yıldırmadı. 
Tekrar harekete geçerek bazı başarılar 
kazandılar. Hatta Belisarius geri dön
mek zorunda kaldı ve Solamon valilik
ten alındı. Yeni Bizans valileri de bir var-
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lık gösteremeyince Solamon tekrar vali 
tayin edildi. Solamon bu ikinci valiliği sı
rasında Avras bölgesi üzerine bir sefer 
yaparak Yabdas idaresindeki Serberi
ler'le mücadeleye girişti ve onları mağlüp 
ederek bugünkü Fas'a kadar ilerledi. Fa
kat kısa bir süre sonra Trablus ve çevre
sinde oturan Levate kabilesine karşı yap
tığı bir seferde öldürüldü (546) Valinin 
öldürülmesi Bizans' ın durumunu çok zor
laştırdı. Bizans imparatoru lustinianos 
bu tehlikeli durumu düzeltmek için im
paratorluğun doğu sınırında büyük ba
şarılar kazanmış olan Ioannes Troglita'yı 
buraya vali tayin etti. Ioannes önce Le
vateliler'in ilerlemesini diğer Serberi ka
bilelerinin yardımı ile durdurdu ve iki 
yıllık çetin bir mücadeleden sonra Ser
beri tehlikesini bertaraf ederek sükü
neti sağladı. Ancak bütün Serberiler Bi
zans'ın hakimiyeti altına girmemiştir. 

islam fethinden önce Berberfler üç bü
yük grup halinde Berka'dan Atlas Ok
yanusu'na kadar yayılmışlardı. 1. Doğu

da Trablus, Berka, Cerid ve Avras böl
gelerinde Levateliler (Hevvare, Avriga, Nef
zave, Evrebe): z. Batıda Orta ve Uzak Mağ
rib'de Sanhaceliler. Küçük Kabiliye 'de 
Kütameliler, Büyük Kabiliye'de Zuvave
liler, Kabiliye ile Şelif arasında Cezayir 
sahillerinde Zenateliler. Şelif'ten Mülü
ye 'ye kadar uzanan sahada ifrenliler, 
Rif'te Gomareliler, Fas' ın Atiantik sahil
lerinde MasmOdeliler, Büyük Atlaslar'
da CezOie, Güney Fas'ta Lemtalılar. Batı 
Sahra'da Sanhaceliler: 3. Trablus'tan Ce
beliamur'a kadar yaylaların sınır boyla
rına , Orta ve Uzak Mağrib'e kadar yayı
lan Zenateliler. 

islam fetihlerinin başladığı yıllarda Ku
zey Afrika'nın sahil kısımları Kartaca 
merkez olmak üzere Bizans'ın hakimi
yetinde bulunuyordu. Ancak sahil şeri

dinde bile Bizans idaresi güçlü değildL 
Berberiler'se bütün ülkeye yayılm ış hal
de idiler. Siyasi teşekkülleri kabilelerle 
sınırlıydı. Bu durum müslüman fatihie
rin işini oldukça kolaylaştırmıştır. 

Berberiler'le müslümanlar arasındaki 
ilk münasebetler Hz. Ömer devrinde baş
lamıştır. Mısır fatihi Amr b. As Ağustos 
642 tarihinde bir kuweti Berka'ya gön
derdi. Bu kuwet önce sahili takip etmiş, 
daha sonra güneye yönelerek Fizan'a ka
dar ilerlemiş, buradan kuzeybatıya doğ
ru giderek CebelinefOse'ye ulaşmıştır. 

Serberiler tarafından ciddi bir mukave
metle karşılaşmayan Amr ifrfkıyye ' ye 
(Tunus) sefer yapmak istemiş, ancak Hz. 
Ömer buna müsaade etmemiştir. 
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Müslümanlar BerberTier'e karşı Hz. Os
man'ın halifeliği zamanında ciddi bir şe
kilde mücadeleye girdiler. Hz. Osman. 
Amr b. As'ın azlinden sonra Mısır valili
ğine tayin ettiği süt kardeşi Abdullah b. 
Sa'd b. Ebü Serh'e Kuzey Afrika'ya se
fer yapması için emir verdi. Bizans'ın Ku
zey Afrika valisi iken merkezle bağları
nı kopararak bağımsız hareket etmeye 
başlayan Gregorios müslüman kuwet
lerinin ilerlemesini durdurmak için Ser
beri kabileleriyle iş birliği yaptı. Grego
rios'un kuwetleri müstahkem Sübeytıla 
mevkiinde müslüman kuwetlerini kar
şıladı. Abdullah b. Sa'd birkaç gün or
dusunu dinlendirdikten sonra hücuma 
geçti. İki ordu arasındaki savaş sonun
da İslam kaynaklarına göre Abdullah b. 
Zübeyr'in Gregorios'u savaş meydanın
da öldürmesi üzerine müslümanlar ga
lip geldiler (647) Abdullah b. Sa'd bu ba
şarısına rağmen kuzeyden Bizans kuv
vetlerinin saidırma ihtimali karşısında 

ordusunu tehlikeye atmamak için yapı
lan antlaşma teklifini kabul ederek Mı
sır'a döndü (648) 

Hz. Osman'ın şehid edilmesinden son
ra başlayan iç mücadeleler fetihlerin. 
dolayısıyla Kuzey Afrika'daki askeri ha
rekatın durmasına sebep oldu. Bu du
rum Muaviye'nin halife olmasına kadar 
devam etti. Muaviye Mısır'a yeniden Amr 
b. As' ı vali tayin etti. Amr'ın bu ikinci va
liliği sırasında Kuzey Afrika'ya yapılan 
akınlarda Muaviye b. Hudeye ve Ukbe b. 
Nafi' temayüz etmiştir. Halife Muaviye, 
Kuzey Afrika· nın fethinin daha kolay 
gerçekleştirilmesi için bir ordugah şeh
rinin kurulması teklifini uygun bularak 
bu görevi Ukbe'ye verdi. Ukbe 670 yılın
da Mısır'ı Mağrib'e bağlayan yol üzerin
de Kayrevan şehrini kurdu. Bu şehre 

doğudan getirilen Arap nüfus yerleşti
rildi. Yeni şehri hareket üssü yapan Uk
be sahildeki Bizanslılar ve iç kısımlar

daki Serberiler üzerine akınlar yapma
ya başladı. Ancak 675 yılında Mısır Vali
si Muaviye b. Hudeye'in ölümü üzerine 
Ukbe görevinden azledildi, hatta Kayre
van bile terkedildL Yeni vali Ebü'l-Mu
hacir Serberi kabileleriyle iş birliği ya
parak bütün gücünü Bizans'la mücade
leye verdi. Ebü' 1- Muhacir' in 675 yılın

da mağlüp ettiği Evrebe kabilesi şey

hi Küseyle b. Lemzem ve maiyeti Hıris
tiyanlığı terkedip müslüman oldu, böy
lece bölgenin tarihinde yeni bir dönem 
başladı. 

Bu sırada Ukbe b. Nafi' Mısır'dan Dı
maşk · a gelerek halifeye şikayette bu-
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!undu, fakat istanbul muhasarası bütün 
şiddetiyle devam ettiği için Muaviye Uk
be'yi yeni kuwetlerle Kuzey Afrika'ya 
gönderemedi. Bu olaylar cereyan eder
ken Muaviye öldü, yerine geçen Yezid 
Ukbe b. Nafi'i tekrar Kuzey Afrika'nın 
fethine memur etti. 682 yılında Mısır'a 
dönen Ukbe, Ebü'l-Muhacir ve Küseyle'yi 
zincire vurdurdu. Önce terkedilmiş olan 
Kayrevan'ı alarak tahkim etti. Kayrevan·
dan Orta Mağrib'e doğru ilerleyerek Zab 
ve Tahert'te karşılaştığı Serberi ve Bi
zans kuwetlerini mağlüp etti. Daha son
ra Atlaslar'ı geçerek Tanca'ya ulaştı. Bu
radan güneye dönerek müslümanlar için 
büyük tehlike teşkil eden Büyük Atlas
lar ve Süs Serberileri üzerine yürüdü. 
Bunları itaat altına aldıktan sonra gü
neyde Anti Atlaslar ve batıda Okyanus'a 
kadar olan sahada başta Masmüde ve 
Lemtüne kabileleri olmak üzere bütün 
Serberiler hakimiyet altına alındı. 

Ukbe bu fetihleri sırasında hareket 
üssü olan Kayrevan'dan oldukça uzak
laşmıştı. Yanındaki kuwetleri de aldığı 
ülkeleri itaat altında tutabilecek güçte 
değildi. Üstelik Ukbe'nin davranışların
dan rahatsız olan Küseyle kaçmayı ba
şarmış ve ülkesine dönerek Ukbe aley
hine harekete geçmişti. Geç de olsa teh
likeyi farkeden Ukbe ordusunu kısımla
ra ayırarak Kayrevan'a dönmeye karar 
verdi. Kendisi sahil yolunu değil güney
de çöl yolunu takip etti. Bugünkü Siski
re'nin hemen yakınında Tehuda adı ve
rilen yerde Küseyle'nin kuwetleriyle kar
şılaştı. Yanında 300 kadar süvari kuwe
ti vardı. Berberiler'le kahramanca savaş
tı ve şehid düştü (683). Bu yer halk ara
sında Sidi Ukbe olarak bilinir ve ziyaret 
edilir. 

Ukbe b. Nafi'in şehid olması ve doğu
da Emevi hanedam arasında başlayan 
iktidar mücadeleleri Kuzey Afrika'yı ka
deriyle başbaşa bırakmıştı. Serberi- Bi
zans ittifakı müslümanları Mısır sınırı

na kadar çekilmeye mecbur etmiş, sa
hil kısımları Bizans'ın, iç kısımlar Berbe
riler'in eline geçmişti. Kayrevan·ı zapte
den Küseyle Avras bölgesindeki Serberi 
kabilelerini etrafında toplamaya başla
dı. Mısır Valisi Abdülaziz b. Mervan, Ha
life AbdOlmelik b. Mervan'dan yardım 
istedi. Halife, Züheyr b. Kays kumanda
sındaki bir orduyu Mısır'a gönderdi. Ser
ka üzerinden Tunus'a doğru harekete 
geçen Züheyr, Kayrevan yakınında Kü
seyle kumandasındaki Serberi-Bizans 
kuwetlerini yenilgiye uğrattı, Küseyle de 
savaş meydanında hayatını kaybetti (69 1 

688-89) Kayrevan tekrar müslümanların 
eline geçti. Züheyr bu başarıdan sonra 
kaybedilen toprakları tekrar ele geçir
mek maksadıyla batıya doğru ilerleme
ye başladı. Ancak Bizans kuwetleri ta
rafından arkadan kuşatılma ihtimali kar
şısında geri dönmek zorunda kaldı. Bi
zans imparatoru ll. lustinianos. Kuzey 
Afrika'da tekrar duruma hakim olmak 
için istanbul'dan bir donanma gönderdi. 
Sicilya'dan da takviye alan Bizans kuv
vetleriyle yapılan savaşta müslümanlar 
yeniidi ve Züheyr şehid düştü. 

Müslümanların uğradığı bu son mağ
lübiyet Berberiler'i yeniden harekete ge
çirdi. Avras bölgesindeki Serberi kabi
leleri Kahine adı verilen bir kadının et
rafında toplanmıştı. Halife Abdülmelik, 
Emeviler için ciddi bir tehlike oluşturan 
Abdullah b. Zübeyr bertaraf edildiği için 
Hassan b. Nu'man ei-Gassani kuman
dasında kuwetli bir orduyu Kuzey Afri
ka'ya gönderdi. Merkezden ilk defa bu 
kadar büyük bir ordu gönderiliyordu. 
Hassan'ın ilk hedefi Bizans'ın elinde bu
lunan Kartaca idi. İslam donanması da 
bu sefere katılıyordu . Şehir fazla muka
vemet etmeden teslim oldu. Kartaca ' nın 

zaptından sonra Kahine üzerine yürü
yen Hassan BerberTier'le yaptığı savaşı 
kaybederek geri çekildi. Şehir tekrar Bi
zans'ın eline geçti. Hassan halifeden is
tediği takviye kuwetlerini aldıktan son
ra Kartaca'yı ve Bizans ' ın eline geçen di
ğer şehirleri zaptetti (698) Bundan son
ra sıra Kahine idaresindeki Berberiler'e 
gelmişti. Bütün bölgeyi ele geçiren Kahi
ne, müslümanların burayı zaptetmeleri
ni önlemek için kale ve müstahkem yer
leri tahrip ettirdi. Ancak yaptığı tahri
bat ve sert idaresi Berberiler'in ondan 
kopmasına sebep oldu. Diğer taraftan 
bunu fırsat bilen Hassan Serberi kabi
lelerini tahrik ederek kurulan birliğin 

dağılmasını sağladı. Nihayet 702 yılında 
Hassan kesin hücuma geçti. Yapılan sa
vaşta Serberiler mağlüp oldu. Kahine sa
vaş meydanında hayatını kaybetti. Onun 
ölümü Berberiler'in dağılmasına zemin 
hazırladı. Diğer taraftan Hassan'ın mü
samahalı politikası yavaş yavaş Serberi
ler'in Müslümanlığı kabul etmelerini sağ
ladı. Bu bölgedeki İslam fetihlerinin di
ğerlerine göre daha uzun bir zaman al
masının başlıca sebepleri bölgenin hila
fet merkezinden uzaklığı. tabiat şartla
rı, Bizans'ın mukavemeti ve nihayet uzun 
zamandır yabancı hakimiyetinde yaşa
yan Berberiler'in fatihlere karşı ülkele
rini canla başla savunmalarıdır. 



Hassan b. Nu'man ' ın bu seferinden 
itibaren Serberiler islam devletinin te
baası olarak siyasi ve askeri olaylarda 
yer almaya başladılar. Zamanla bütün 
Serberiler bu yeni dini kabul ettiler. is
lamiyet'le birlikte Arap kültürü de böl
gede yayı lmaya başladı. Kur'an dilinin 
Arapça olması ve Arap kültürünün ken
di kültürlerinden üstün bulunması Ber
berller ' in Araplaşmasında başlıca am il 
olmuştur. 

Berberller'in Araplar'ın siyasi hakimi
yeti altına girmesi ve Müslümanlığı ka
bul ederek islam fetihlerine katılması, 
Araplar'la Serberiler arasında yapı lan 

mücadelelerin sona ermesine yetmiyor
du. Emevf hanedanının takip etmekte 
o lduğu Arapçı politika sebebiyle gayri 
Arap unsurlardan müslüman olsalar bi
le cizye alınması , devlet idaresinde söz 
sahibi olmalarına imkan verilmemesi ve 
onların adeta ikinci sınıf tebaa muame
lesi görmesi, doğuda iranlılar ve Türk
ler, batıda da Serberiler arasında Erne
vf hanedanına karşı çeşitli hoşnutsuz

lukların doğmasına ve isyanların çıkma
sına zemin hazırlamıştır. 

Serberiler Emevller'in bu politikaları

na karşı Halife Hişam b. Abdülmelik za
manında (724-743) isyan hareketlerini 
başlatmışlar, çeşitli muhalif dini ve si
yasi gruplarla iş birliği yapmışlardı r. Suf
riyye Haricileri'ne mensup Tanealı bir Ser
beri olan Meysere 740 yılında büyük bir 
isyan başlattı ve kısa sürede Gumare, 
Miknase ve Bergavata kabilelerini etra
fına topladı. Ancak kısa bir müddet son
ra Meysere iç çekişmeler sebebiyle öl
dürülünce Berberller'in başına Halid b. 
Hamfd geçti. Serberiler 740'ta Şelif'te 

Arap ordusunu ağır bir yenilgiye uğrat
tılar. Bu durum bütün Mağrib' in ve hat
ta kısmen Endülüs'ün Berberller'in ha
kimiyetine girmesine sebep oldu. Bunun 
üzerine Halife Hişam, Külsam b. iyaz ku
mandasında büyük bir ordu gönderdi. if
rfkıyye ve Mağrib'deki kuwetler de Kül
sam · a katıldılar. Berberfler' in kuman
danı Halid b. Hamfd Orta Mağrib 'de Va
dfsebQ'ya kadar çekildi. Nabdura mevki
inde yapılan savaşta Külsüm'un ordusu 
ağır bir yenilgiye uğradı. Külsam savaş 
meydanında hayatını kaybetti. Bu mağ
lübiyet Tunus'a kadar bütün Kuzey Af
rika'nın Berberfler'in eline geçmesine 
sebep oldu. Kayrevan, Hariciler'in Suf
riyye koluna mensup olan VarfaccQma 
Berberfleri tarafından işgal edildi (756). 
Kısa bir süre sonra bu defa Hariciler'in 
ibazf koluna mensup olan Heware Ser-

beri kabilesi Ebü'I-Hattab ei-Meafirl ku
mandasında harekete geçerek VarfaccQ
malılar'ı Kayrevan'dan çıkardı ve Trab
lus'tan Doğu Cezayir'e kadar uzanan sa
hada bir devlet kurdu. 

Emevf hilafetinin son yıllarında iç ka
rışıklıklar sebebiyle devletin gücünün 
zayıflaması üzerine başlayan kopmalar 
AbbasHer'in başa geçmesinden sonra 
da devam etmiştir. Kanlı bir ihtilalden 
sonra idareyi ele geçiren Abbasf hane
danı ülkenin batı vilayetlerinde otorite
sini kuramadı. Bu yıllarda Mısır' ın batı 

sındaki bütün Kuzey Afrika ve Endülüs 
devletten kopmuştu . Halife MansOr do
ğuda meşgul olduğundan batıya müda
hale edemiyordu. Merkezi otoritenin za
yıflaması ve hatta ortadan kalkması, Ku
zey Afrika'da Serberi devletlerinin mey
dana çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu
rada dikkati çeken husus, ilk devletle
rin Harici veya Şii olan kimseler tarafın
dan kurulması dır. Bu kurucuların bazıla
rının Arap asıllı oldukları bilinmektedir. 

Kuzey Afrika'da ortaya çıkan devlet
lerin başında , Tahert merkez olmak üze
re kurulan Rüstemfler Devleti gelmekte
dir. ibazf Haricfleri'ne mensup olan Ab
durrahman b. Rüstem doğudan kaçarak 
Batı Cezayir'deki gayri memnun Berbe
rfler'i kolaylıkla etrafına toplayabilmiş 

ve iki asır kadar devam eden bir devlet 
kurmuştur. VIII-Xl. yüzyıllar arasında İf
rikıyye'den Atlantik'e kadar uzanan sa
hada kurulan Serberi devletlerini şöy
lece sıralamak mümkündür : Sicilmase 
ve çevresinde Midrarfler (772-977). Tilim
san'da (Tiemsen) Beni İfren. Rif'te Nakur 
Emirliği. Atiantik sahillerinde Bergava
ta, Fas'ta İdrisfler (788-985). Tunus'ta Ağ
lebfler (800-909). Doğu Cezayir'de Zfrfler 
(972-1 ı 48) ve Hammadfler o o ı 5- 1152). 

X. yüzyıldan itibaren kurulan devlet
lerin arasında İslam dünyasında önemli 
roller oynayan büyük devletler vardır. 

Bunların başında, Mehdiyye'de kurulan 
ve Berberfler'in çoğunluğunu hakimiyet i 
altına alan Fatımfler (909- ı ı 71) gelmek
tedir. Serberiler arasında dini duygula
rın galeyanı ile ortaya çıkan Murabıtlar 

(ı 056- ı 14 7). Merakeş merkez olmak üze
re bir devlet kurdular. Sünni görüşü be
nimseyen, AbbEisi halifelerinin İslam dün
yasının manevi lideri olduğunu kabul 
eden Murabıtlar. Kuzey Afrika'nın büyük 
bir kısmını ve Endülüs'ü hakimiyetleri
ne alarak bir asır kadar varlıklarını de
vam ettirdiler. MasmQde Berberlleri 'ne 
mensup olan İbn Tümert'in başlattığı 
tasawufl ve reformcu dini hareketi si-
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yasi mahiyete dönüşti,iren Abdülmü'mirı 
el-KQmf, Murabıtlar ' a son vererek Me
rakeş'te Muvahhidler ( l ı 30- ı 269) adıyla 
bir devlet kurmuştur. Tunus'tan Atian
tik Okyanusu'na kadar uzanan sahaya 
hakim olan Muvahhidler bir asırdan faz
la İslam dünyasında siyasette. sanat ve 
fikir hayatında önemli roller oynamışlar

dır. Muvahhidler'in zayıfladığı ve ortadan 
kalktığı yıllarda Fas'ta Merfnller (ı ı 96-
ı 465) ve Vartasller (1428- 1549). Tilimsan'
da Abdülvadller ( 1235-1550) ve Tunus'
ta Hafsfler (1 228- 1574) gibi yeni Serbe
ri devletleri ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
devletler Murabıtlar ve Muvahhidler gi
bi büyük roller oynamamışlardır. 

VII. yüzyılın ortalarında Araplar'la mü
nasebete geçen ve kısa bir süre sonra 
da onların siyasi hakimiyetine giren Ber
berller. islam dinini kabul ettikten son
ra Araptaşmaya başladılarsa da bu sü
ratli olmadı. Serberiler ası rlarca kültür
lerini ve dolayısıyla varlıklarını koruya
bildiler. Arap idaresine karşı çı kan isyan
lar. bu isyanlar sonunda kurulan dev
letler bunu göstermektedir. Fakat sürat
le gelişen Arap- İslam kültürü karşısın
da ilkel sayılabilecek Serberi kültürü da
yanamadı . Şehirlerde. ovalarda ve köy
lerde yaşayan Serberiler Araplar'la ka
rıştılar, dillerini. adetlerini ve hatta eski 
isimlerini terkettiler. Çok küçük bir Ser
beri azınlığı dağlık bölgelerde ve Büyük 
Sahra'nın Siyah Afrika sınırlarında varlı

ğını sürdürmeye devam etmiştir. Günü
müzde Moritanya, Cezayir, Tunus. Lib
ya, Mısır. Sudan, Nüer, Mali ve Yukarı 
Volta'da kendi dillerini konuşan ve ge
leneklerini sürdüren Berberller'e çok kü
çük gruplar halinde rastlamak müm
kündür. 

ll. SOSYAL HAYAT 

Serberi toplumunun çekirdeğini aile 
teşkil eder. Aileler ortak bir meskeni pay
laşan, aynı sofrada yemek yiyen ve aile 
reisinin kesin otoritesi altında yaşayan 
akrabalardan oluşur. Evlenen oğul ba
basının yanında kalmaya devam eder. 
Bu aile tipinde maderşahf aile özellikle
r ine rastlanır ve erkek tek evlidir. Ancak 
günümüzde poligami yaygındır. 

Özellikle Murabıtlar döneminde halk 
sQfl kıyafetlerini taklit ederek sırtıarına 
bir aba alıp başlarına da sarıklar sar
maya başlamışlardır. Çeşitli renklerde 
elbiseler giyilmekle beraber Abbasller'in 
etkisiyle siyah renk ağırlık kazanmıştır. 

Sanhace kabilesi mensupları gözlerden 
başka her tarafı kapatan bir örtü (lisam: 
nikab) kullanırlardı ve bundan dolayı "el-
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Berberiler'in günlük hayatından bir görüntü ve Eugene 
Fromentin ' in ' Berberller ' ad lı yağ lı boya tablosu ıwaıtecs 

Art Gallery - Baltim are) 

mülessimün" adıyla meşhur olmuşlardı. 
Birbirlerini nikabsız tanıyamazlardı. Sa
vaşta biri öldürülmüş ve nikabı da düş
müşse onu tanıyabilmek için nikabını 

yeniden takarlardı. Bu örtü sıcak ve so
ğuktan korunmak gayesiyle kullanıldığı 
gibi kadınlar bu sayede yüzlerini örte
rek düşmanlarıyla erkekler gibi savaşır
lardı. 

Bölgede çok çeşitli bayram ve tören
ler yapılırdı. Cenaze törenleri çok gör
kemli olur, özellikle mutasawıfların ce
nazelerine kalabalık gruplar katılırdı. Di
nf gün ve gecelerin dışında yapılan gele
neksel tören ve bayramlar da vardı. Halk 
ordunun yaptığı gösterileri seyretmek 
için yollarda toplanırdı. Ayrıca cülüs me
rasimleri ve kazanılan zaferler de tören
lerle kutlanırdı. 

Yerleşik veya göçebe hayatı yaşayan 
Berberfler kabileler halinde teşkilatlan
mıştır. Kabile mensupları, kabilenin ku
rucusu olan veya kabileye adını veren 
ortak bir atadan geldiklerine inanırlar. 
Her kabilede peygamber veya bir veli
nin soyundan geldiğine inanılan şerif un
vanlı bir din adamı bulunur. Bunların ka
bileler üzerinde büyük bir nüfuzu vardır. 

Şehirlerdeki Berberfler İspanyol ve 
Mağrib mimarisinin özelliklerini taşıyan 
evlerde, köylerdekiler de kulübe ve ça
dırlarda yaşarlar. Steplerdeki Berberf
ler ise keçi veya deve kılından yapılmış 
çadırlarda barınırlar. 
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III. DiN 

Berberfler İslam'dan önce çeşitli dinf 
inanışiara sahipti. Tarihten önceki dö
nemde Berberfler'in dinleriyle ilgili izle
re Cilalı Taş devrinden kalma taş oyma
larında ve resimlerde rastlamak müm
kündür. Hatta bazı figürlerden ve sert 
kayalardan yapılmış hayvan heykellerin
den onların putperest oldukları söyle
nebilir. Ancak son 3000 yıldır Kuzey Af
r ika birçok istilalara ve yabancı mede
niyetlerin etkisine maruz kaldığı için 
gerçek Berberf dinini ve bu dinin özel
liklerini kesin hatlarıyla ortaya koymak 
mümkün değildir. 

Tabiat olayları Berberf dininin odak 
noktasını teşkil eder. Tabiata tapınma, 
Berberf dininin temel özellikler inden bi
ri olarak modern döneme kadar devam 
etmiştir. Herodot ve İbn Haldün Berbe
rfler'in ay ve güneşe tapındıklarını söy
lerler. Klasik dönemde en çok ilgiyi çe
ken Satürn ilahı olmuştur. Satürn figür
lerinin her yerde bulunması da bunu 
göstermektedir. Kayalar, dağlar, mağa

ralar ve su kaynakları Berberfler için kut
sal yerlerdir. 

Putperest olan Berberfler daha çok 
koç, antilop ve bağaya tapmışlardır. Ba
zı kabileler arasında ise sihirbazlık yay
gındı. Bunun en güzel örneği , büyük bir 
kabile olan Cerave'ye bir kadın kahinin 
hükmetmesiydi. Berberfler arasında Me
cQsfliğe ve Yahudiliğe mensup olanlar da 
vardı. Bunlar Suriye'de yahudi hakimi
yeti altında yaşadıkları dönemde bu di
ni benimsemişlerdi. Hıristiyanlığın yayıl
ma çağında Kuzey Afrika'da yerleşik bir 
hayat süren Berberfler bu dini kabul et
miştir. Mısırlı rahipler vasıtasıyla yayı
lan Hıristiyanlık iç kısırnlara sokulama
mış, ancak sahilde tutunabilmiştir. Ber
berfler hakim sınıfın yani Bizanslılar'ın 

mensup olduğu Hristiyanlığa pek fazla 
rağbet etmemişlerdir. Berberfler'in ken
dilerine has özellikleri Hıristiyanlık'ları

na da yansımıştır. Şekillerle ilgili mahal
lf kült çok güçlü ve yaygındı. 

Kuzey Afrika 'da fetihlerde bulunan 
Ukbe b. Nafi', Ebü'I-Muhacir ve Hassan 
b. Nu'man Berberfler arasında İslami
yet'in yayılmasında önemli hizmetlerde 
bulunmuşlardır. Daha sonra Musa b. Nu
sayr davetçiler göndererek bu faaliyetle
ri devam ettirmiştir. Emevf Halifesi Ömer 
b. Abdülazfz tarafından Kuzey Afrika va
liliğine tayin edilen İsmail b. Ebü'l-Mu
hacir zamanında Berberfler arasında İs
lam esaslarının iyice yerleştiği anlaşıl

maktadır. Ömer b. Abdülazfz, tabiinden 

EbQ Mes'Qd b. Sa'd ve Mes'Qd et-Tücf
bf'yi de İslamiyet'i yaymaları için Kuzey 
Afrika'ya göndermiştir. Bu bölgede gö
rev yapan vali ve kumandanlar, müslü
man olan Berberfler'in dinlerini öğrene
cekleri birer mektep olarak telakki et
tikleri mescidlerin yapımına büyük önem 
vermişlerdir. Fakihler de eğitim ve öğ
retim faaliyetlerini buradan yönlendire
rek Berberfler'in İslamiyet'i tanıyıp ya
şamaları hususunda önemli hizmetler
de bulunmuşlardır. Bu gayretierin so
nucu olarak ll. (VIII.) yüzyılda Berberf
ler'in hemen tamamı müslüman olmuş
tur. Daha sonraki yıllarda başta Harici
lik olmak üzere çeşitli mezhep ve cere
yanlara katılan Berberfler'in çoğu arnel
de Malikf mezhebini seçmiştir. Malikf 
mezhebi adeta bölge halkının tabii mez
hebi sayılmış, başka bir mezhebe giren
ler düşman telakki edilmiştir. Bu arada 
ll. (VIII.) yüzyılın başlarından itibaren Su
r iye'den gelen Araplar ve Vasıl b. Ata'
nın adamları tarafından Mu'tezile mez
hebi yayılmaya başlamıştır. Haricfliğe in
tisap eden Berberfler Mağrib'de pek çok 
isyan ve karışıklığa sebep olmuşlar. bu 
yüzden çok kan dökmüşlerdir. 

Bu arada bölgede bazı yeni dinlerin 
zuhur ettiği de görülmektedir. Bunlar
dan ilki Bergavata dini olup mensupları 
Yakuş adı verilen bir tanrıya tapıyor ve 
Salih adlı birini de peygamber olarak ka
bul ediyorlardı. Bu dinin en belirgin özel
liği riyazete önem vermesi ve bazı ahla
ki kuralları ısrarla takip etmesidir. Bir 
başka din de Ha-mfm olup sabah ve ak
şam olmak üzere iki vakitte yerine ge
tirilen ibadetleri vardı. 

IV. DiL 

Değişik lehçelerde konuşmakla bera
ber Berberfler'in ortak bir dile sahip ol
dukları muhakkaktır. Berberf dili, Samf 
dillerle irtibatı olan KQşf veya Hamf dil
ler ailesindendir. Günlük ihtiyaçları an
cak karşılayabilecek güçte olan Berbe
rfce, düşünce ve kültürü ifade edecek 
bir yapıya sahip değildir. Kendine has 
bir ritmi olup uğultulu sesler çıkarıla

rak konuşulur. Berberfce Arapça'nın ifa
de zenginliği ve üstünlüğü karşısında 

uzun süre dayanarnayıp silindi ve büyük 
ölçüde unutuldu. Kayrevan, Fas ve Mera
keş gibi şehirlerin kuruluşundan sonra 
doğudan gelen birçok ilim adamı bura
da Arapça dersler vererek bölgede Arap
ça ' nın yerleşmesini sağladı. Ayrıca bu 
hocaların derslerine katılan Berberf öğ
renciler de Arapça'nın Berberfler ara
sında yaygınlaşmasında etkili olmuşlar-



dır. Müslüman olan Serberiler yeni dini 
anlayabilmek için Arapça öğrenmeyi zo
runlu görmüşlerdir. Öte yandan birçok 
Serberi İslam kültür ve medeniyetini kay
naklarından öğrenmek ve kendi kabile
leri arasında bu kültür ve medeniyeti 
yaymak düşüncesiyle doğuya gitmiştir. 

İslam dünyasında Türk. İran sanatı 
gibi kendine has özellikleri olan bir Ser
beri sanatından söz etmek mümkün de
ğildir. Serberi sanatı ancak İslam-Arap 
sanatı çerçevesinde mütalaa edilebilir. 
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Ebü'I-Fütilh Üstaz Bercevan 

(ö. 390 / 1000) 

Fatımi Halifesi 
Hakim- Bi emriilah devrinde 

Mısır'da yönetime hakim olan 
nüfuzlu bir devlet adamı. 
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Aslen köle olup etnik menşei belli de
ğildir. İbn Hallikan onun zenci, Makrizi 
ise Slav veya Sicilyalı olduğunu belirtir. 
İbnü'I-Kalanisi de ondan "ak hadım" ola
rak bahseder. Halife Aziz- Billah'ın oğlu 
EbQ Ali MansQr'a vasi ve mürebbi tayin 
edilen Bercevan halifenin ölümü üzeri
ne kız kardeşi Sittülmülk'ün, amcasının 
oğlu Abdullah'ı hilafet makamına getir
mek istediğini öğrenince onu Kahire'de 
hapsetti ve on yaşındaki veliaht EbQ Ali 
MansQr'u Hakim- Biemrillah unvanıyla 
halife ilan ederek halktan biat aldı (386/ 
996). 

Bercevan başlangıçta halifenin sadece 
vasisi idi. Devlet yönetimi Berberiler'in 
lideri İbn Arnmar ei-Kutamfnin elindey
di. Onun zamanında giderek güçlenen 
Berberiler'in halkın malına el uzatacak 
kadar ileri gitmeleri Türkler'i ve Mağrib'
de Meşarıka adıyla bilinen Şiiler' i (İbnü'I

Esir, IX, 23 ı ı olduğu kadar Mısır halkını 
da öfkelendirdi. Bu sebeple Dımaşk Va
lisi Mengü Tegin 'e haber gönderip Mı
sır' ı ve halifeyi Serberil er' in tahakkü
münden kurtarmasını istediler. Türk
ler'in. Deylemiler'in. Zenciler'in ve Arap
lar ' ın desteğiyle Mısır üzerine yürüyen 
Mengü Tegin Askalan yakınlarında mey
dana gelen savaşta İbn Arnmar'ın Sü
leyman b. Ca'fer b. Pellah kumandasın
da gönderdiği Serberi ordusuna mağiQp 
oldu. Ancak Bercevan kısa bir süre için
de toparlanıp gözden düşmüş bir Ser
beri kumandanı olan eski Trablus valisi 
Ceyş b. Samsame'nin de desteğiyle İbn 
Ammar'a karşı yeniden harekete geçti. 
Onun Mısır dışında olduğu bir sırada Ha
dım Şükr ve Ceyş b. Samsame ile birlik
te yönetimi ele geçirmeye karar verdi. 
Bunu haber alan İbn Arnmar da karşı 
harekata geçti. Ancak casusları vasıta
sıyla bu gelişmeleri öğrenen Bercevan 
silah depalarma girip Meşarıka 'ya silah 
ve para dağıttı. Yapılan savaşta İbn Am
mar'ı mağiQp etti ve başvezirliğe (vasıta ) 

BERCEVAN 

tayin edildi (997) Devlet idaresini fiilen 
ele geçirip Berberiler'e karşı harekete 
geçti. Dımaşk'taki Serberi valisini azie
dip çok sayıda Kutameli askeri öldürdü 
ve Suriye'deki karışıklıklara son verdi. 
Filistin ve Sur'daki Arap asileri bastırdı. 
Bizans'ın karadan ve denizden sürdür
düğü saldırıları durdurdu ve Bizans im
paratoru ll. Basileios'a değerli hediyeler 
gönderip barış talebinde bulundu. Dip
lomatik müzakerelerden sonra Bizans 
İmparatorluğu'yla Fatımi Halifeliği ara
sında on yıllık bir anlaşma imzalandı. Ba
tıda ise Berka ve Trablus zaptedildi. 

Bu başarılardan sonra zafer sarhoş
luğu içinde Halife Hakim - Biemrillah'a 
karşı çok zorbaca davranmaya başlayan 
Bercevan onun atla gezintiye çıkmasına 
ve hediye vermesine bile müdahale ede
rek kendisine "kertenkele" diye hitap 
etmeye başladı. Bu küstah davranışı ha
lifenin çok ağırına gitti ve ona karşı in
tikam duygularıyla dolmasına sebep ol
du. Halifenin intikam hisleri Ebü'I-Fazl 
Reydan adlı memlük*ü tarafından da 
kamçılanıyordu . Birlikte Bercevan'a kar
şı komplo hazırladılar. Ava çıktıkları bir 
gün Bercevan'ın arkasından gelen Rey
dan bıçak darbeleriyle onu yere serdi. 
Bercevan'ın feryadını duyan halife ona, 
"Kertenkele büyüyüp ejderha oldu" diye 
haber gönderdi ve derhal öldürülmesini 
emretti (5 Nisan ı 000) Bercevan'ın öldü
rülmesi Türkler'in ve halkın öfkesine se
bep oldu. Halife sarayın kapısına çıkıp 
onun kendisine komplo hazırladığını ve 
ölümü hakettiğini söyleyerek halkı tes
kin etti. 

Bercevan zevkine düşkün bir vezirdi. 
Evi şair ve müsikişinasların buluşma ye
ri olmuştu. Öldürüldüğü zaman geride 
bıraktığı eşyaları görenler hayretler için
de kaldılar. Yerine Ebü'I-Aia Fehd b. İb
rahim vezir tayin edilmekle beraber bü
tün yetkiler Hüseyin b. Cevher'in eline 
geçti. 
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