
BERGSTRASSER, Gotthelf 

(1922), Heidelberg (ı 923) ve Münih (1926) 

üniversitelerinde Sami dilleri ve islami 
ilimlerle ilgili dersler okuttu. Kahire Üni
versitesi'ne misafir profesör olarak ilk 
gidişinde ( 1930) Arap dilinde nahvin ge
lişimi ve ikinci gidişinde ise ( 1932) Mu
sul halk ağızları üzerine konferanslar 
verdi (nşr. Dr. Hamdf el-Bekrf ve Halfl Asa
kir, et· Tetauvürü'n·nahvf li-lugati'l- 'Ara
biyye, Kahire 1929, 1982). Ayrıca Alman
ya'da yayımlanan, şarkiyatçıların çalış

maları ile ilgili ünlü Orientalistische Li
teraturzeitung, Beitriige zur semitischen 
Philologie und Linguistik ve Orient 
und Antike adlı ilmi dergilerin de edi
törlüğünü yaptı. Şiddetli bir Nazizm düş
manı olan ve antisemitizme şiddetle kar
şı çıkan Bergstrasser, çok sevdiği dağ

cılık sporu için gittiği Alpler'in Berchtes
gaden yakınındaki Watzmann tepesin
de geçirdiği bir kaza sonucu kırk yedi 
yaşında öldü ( 18 Ağustos 193 3). 

Eserleri. Bergstrasser'in Arap ve Sami 
dilleri, Ararnice ve lehçeleri, Arap edebi
yatı, islam ilimleri ve Türk dili üzerine 
olmak üzere başlıca dört gruba ayrıla

bilen eserlerinden bazıları şunlardır: 

1. Die Negationen im Koran (Leip
zig 1911). Kur'an'daki nefiy edatlarıy
la ilgili olan eser müellifin doktora tezi 
dir. 2. Die Geschichte des Qorantexts. 
Theadar Nöldeke'nin I. cildini (Leipzig 
1909), Friedrich Schwally'nin de ll. cildi
ni (Leipzig 1919) hazırladığı Geschichte 
des Qorans'ın lll. cildidir (Leipzig 1929). 

3. ljunain ibn Ishaq und seine Schule 
(Leiden 1913) Bu eserde, Huneyn b. İs
hak'ın Hipokrat ve Galen'in tıpla ilgili 
eserlerinden yaptığı çeviriler başta olmak 
üzere Grek kaynaklarından yapılan ter
cümeler çerçevesinde Grek düşüncesini 
ele almaktadır. 4. Hebriiische Gramma
tik. Wilhelm Gesenius'un Hebriiische 
Grammatik'i üzerine yapılmış bir çalış
ma olup sadece iki kısmı yayımlanmıştır 
(Einleitung, Schrift- und Lautlehre, Leip
zig 1918, 1929). S. Einiührung in die se
mitischen Sprachen (München 1928). Sa
mi dilleriyle ilgili olan bu eser genel bir 
girişten sonra Sami dillerini tek tek ele 
almaktadır. 6. Hebriiische Lesestucke 

aus dem Alten Testament. İbranice bir 
okuma kitabıdır (ı 920). 7. Plan eines Ap

paratus criticus zum Koran (München 
1930) Bir Kur'an kritiği olan bu esere 
Otto Pretzl tarafından Die Fortiührung 

des Apparatus criticus zum Koran ad
lı bir tekmil e yazılmıştır (1934 ). Bunlar 
dışındaki diğer önemli eserleri de şun

lardır: Die bisher veröiientlichten ara-
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bischen Hippokrates- und Galenüber
setzungen (Leiden 1912); Zum arabi

schen Dialekt von Damaskus (Hanno
ver 1924); Nichtkanonische Koranlesar
ten im Muhtasab des Ibn Ginni (Mün
chen 1933). 

Ayrıca bazı kaynak eserleri de Arap
ça olarak neşretmiştir. İbn Haleveyh'in 
Mul].tasar if şevô??i'l-f>:ur'an'ı (lbn Ha

lawaih 's Sammlung Nichtkanonischer Ko
ranlesarten, Kahire 1934) ve İbnü'l-Ceze
ri' nin Gaye tü 'n- niMye if taba~iiti'l 
lwrra' adlı eseri (Das Biographische Lexi

kon der Koranlehrer, Kahire 1932-1935) 

bunlardandır. Ancak ölümü üzerine bu 
ikincisini talebesi Otto Pretzl tamamla
mıştır. 

Bergstrasser'in çeşitli ilmi dergilerde 
yayımlanan makalelerinden bazıları şun
lardır: "Sprachatlas von Syrien und Pa
lastina" (Zeitschrift des Deutschen Paliis
tina- Vereins, Wiesbaden 1915, c. XXXV!ll, 

s. 169-222); "Das Kitab al -Lamat desA~

mad b. Paris" (fslamica, Lipsiae [Leipzigl 
1924, c. I, s. 77-99); "Zur Phonetik des 
Türkisehen nach gebildeter Konstanti
nopler Aussprache" (ZDMG, 1918, c. LXXll, 
s. 233-262. Türkçe tercümesi Türk Foneti

ği adıyla ayrıca basılmıştır, İstanbul 1936); 

"Türkische Schattenspiele" (OLZ, 1925, c. 
XXVIII, s. 424-431 ı; "Die neue Türkische 
Stenographie System Benaroja" (Zeit
schrift des Deutschen Vereins {ür Buch

wesen und Schrifttum, 1923, c. VI, s. !06-

111); "Die Koranlesung des Hasan von 
Basra" (lslamica, Lipsiae 1926, c. ll, s. 11-

57); "Koranlesung in Kairo" (Isi., 1932, c. 
XX, s. 1-42; 1933, c. XXI, s. 110-140); "Ver
neinungs- und Fragepartikel und Ver
wandtes im ~ur'an" (Leipziger Semitis
tische Studien, Leipzig 1914, c . V, sy. 4); 

"Anfange und Charakter des juristischen 
Denkens im Islam" (Isi., 1925, c. XIV, s. 
76-81); "Zur Methodie der fiqh- For
schung" (lslamica, Lipsiae 1930, c. lV, s. 
283-294); "f:lunain ibn lshaq über die 
syrischen und arabischen Galen- über
setzungen" (Abhandlungen {ür die K un
de des Morgenlandes, Leipzig 1925, c. XVll, 
sy. 2, s. I-XV, 1-101); "Neue Materialien 
zu f:!unain ibn ls~aq' s Galen- Bibliogra
phie" (Abhandlungen {ür die Kunde des 

Morgenlandes, Leipzig I 932, c. XIX, sy. 2, 

s. 7-108); "Die Quellen von Jaqüt's Irsad" 
(ZDMG, 1911, c. LXV, s. 797-811 ; Zeitschrift 
{ür Semitistik und uerwandte Gebiete, Leip
zig 1924, c. ll, s. 184-218); "Zur altesten 
Geschichte der kufischen Schrift" (Zeit

schrift des Deutschen Vereins {ür Buchwe
sen und Schri{ttum, 1919, c. II, s. 49-66). 
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İslam devletlerinde 
istihbarat ve posta teşkilatma 

verilen ad. 
_j 

Kelimenin aslı hakkında değişik gö
rüşler vardır. Latince "posta hayvanı" 

manasındaki veredustan geldiğini iddia 
edenler bulunduğu gibi Arapça olduğu
nu veya Farsça "kesik kuyruklu" anla
mına gelen büride-dümden alındığını 

söyleyenler de vardır. Zira İranlılar di
ğer hayvanlardan kolayca ayırt edebil
mek için posta hizmetindeki hayvanla
rın kuyruklarını keserlerdi. Berid kelime
si "süvari, postacı, elçi, ulak, iki posta 
menzili arasındaki mesafe, postaya veri
len yazılar ve dosyalar, resmi işlerle ilgili 
posta" gibi çeşitlimanalarda kullanılmış
tır. Berld teşkilatı Sasanller ve Bizans'ta 



olduğu gibi Cahiliye devrinde Araplar'da 
da mevcuttu. 

islam t arihinde resmi postanın düzen
lenmesi çalışmaları daha Hz. Peygamber 
zamanında başlamıştı r. Nitekim bu de
virde yazışma. talimat ve anlaşma me
tinleri özel elçiler vasıtasıyla gönderil
mekteydi. Habereiye verilen önem Hz. 
Peygamber' in. "Antlaşmayı bozmam ve 
elçileri (bürüd) hapsetmem" (Ebu Davüd, 
"Cihad", 151) mealindeki hadisiyle de te
yit edilmektedir. Buna bağlı olarak Hz. 
Peygamber'in vahiy katipleri yanında res
mf yazışmalarını kaleme alan katipleri, 
yabancı devletlerden gelen veya onlara 
gönderilen mektupları çeviren müterci
mi vardı. Müslümanlar Yermük'te sava
şırken Hz. Ebü Bekir'in öldüğünü ve Hz. 
Ömer'in halife olduğunu , Halid b. Ve
lfd 'in aziedilerek yerine Ebü Ubeyde b. 
Cerrah ' ın tayin edildiğini berfd vasıta

sıyla öğrenmişlerdi. Hulefa- yi Raşidfn 

döneminde posta sadece resmi işlere 
münhasır kalmayarak halkın da fayda
landığı bir teşkilat haline getirilmiştir. 

Ayrıca Hz. Ömer devrinde görevlilerin ko
naklamaları için Küfe dolaylarında pos
ta evleri inşa edilmiştir . 

Emeviler devrinde iran ve Bizans' ı ör
nek alarak sistemli bir posta teşkilatı 
kuran ilk halife Muaviye'dir. Devlet ha
zinesinden bu iş için 4 milyon dirhem 

ayrılmıştı. Raşid halifeler devrinde be
rfd teşkilatının görevi halifelerin emir le
rini vali ve amillere, onlardan gelen ha
berleri de halifelere ulaştırmaktan iba
retken Muaviye zamanında bu teşkilata 
istihbarat görevi de verildi. Abdülmelik 
b. Mervan bu gelişmeyi devam ettirerek 
en mükemmel şekle ulaştırdı. Buna gö
re posta amiri olan sahib-i berfd edin
diği bilgileri anında halifeye arzetmekle 
mükellef tutuldu. Son Emevf Halifesi ll . 
Mervan döneminde posta hizmetleri çı
kan karışıklıklar sebebiyle kesintiye uğ
radı. 

Abbasiler' in ilk zamanlarında posta 
teşkilatı yeniden düzenlendi. Halife Meh
di- Billah Bağdat ile bazı Bizans liman 
şehirleri arasındaki bağiantıyı yeniden 
sağladı. Dfvanü'l-berfd veya Harait ola
rak adlandırılan teşkilatın sorumlusuna 
da sahib-i berfd veya haraiti denildi. Bil
hassa Harünürreşfd ' in halife olmasın

dan sonra teşkilatın Emevller devrindeki 
seviyesine getirilmesi için çalışmalar ya
pıldı ve bu işle Yahya b. Halid ei-Bermekf 
görevlendirildi. Dfvanü'l-berfd'de başlıca 
şu görevliler bulunuyordu : Sahibü dfva
ni'l-berfd. ummalü'l-berid, muvakki'ler, 
mürettipler. fervanikller, vükela ve muh
birler. Bu devirde ana yollar üzerinde 
yaklaşık her i 2 veya 24 kilometrede (2-
4 fersah) bir menzil noktası (sikke. ribat. 

Berid teski latın a ait en eski pa leegrafik vesika olan Soğd Meliki Divastic"in Emevi valisi Cerrah b. Abdul lah'a vazdığ ı mek
tup ve bunun ÇÖZÜ l müş şek l i (ITK Bel/elen, Vll/27 [1943], Levho XXXVIII) 
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merkezü'J-berid) kurularak buralara bey
tüimal adına beridi katarlar tahsis edil
di ve teşkilat genişletildi. Abbasller za
manında bu istasyonların sayısı 930 idi. 
Haber götüren ulak her menzilde hay
vanını değiştirirdi; dönüşte de aynı yo
lu takip ederdi. Ulak geri dönmeyecek 
olursa hayvan son menzilde beytülmal 
adına alıkonurdu. Menzillerde vazife gö
renler bu hizmetleri karşılığında ulüfe 
alırlardı . Abbasiler'in bu teşkilat için har
cadıkları para 8 milyon dirheme ulaşmış
tı. Ulaklar haber yanında halifelere gön
derilen özel eşyayı da taşırlardı. Me'mün 
Horasan valiliği sırasında bu teşkilat va
sıtasıyla Kabil 'den taze meyve getirt
mişti. 

Endülüs Emevf Devleti'nde de başşe
hir Kurtuba ile eyaJetler arasında sürat
le haberleşmeyi sağlayan berfd teşkila
tının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Sa
hibü 'l-bürüd denilen görevlinin eyaJet
lerde çok sayıda adamı vardı ve olaylar
dan vaktinde haberdar oluyordu. Daha 
çok Sudanlı zencilerin görevlendirildiği 

teşkilatta acil mesajları daha kısa süre
de ulaştırmak gayesiyle Xl. yüzyıldan iti
baren posta güvercinleri de kullanılma
ya başlanmıştı r. Abbasller 'den ayrılan ve 
müstakil bir devlet hüviyetini alan Mı
sır'daki Tolunoğulları ve Samanller de 
berid teşkilatını devam ettirmişlerdir. 

Ayrıca aynı teşkilat Gazneliler tarafın
dan da kurulmuştur. Gazneliler valilerin 
faaliyetlerini kontrol eden kethüdadan 
başka sahib-i berid veya naib-i berid de
nilen bir görevli istihdam ederlerdi. 

Selçuklu sultanları çeşitli yerlerde gö
revlendirdikleri "sahib-i haber"ler vası
tasıyla ülkede olup bitenleri kısa süre
de öğreniyorlardı. Ancak kuruluş yılla

rında berid teşkilatma önem verilmedi
ğ i ve Dfvanü'l-berid'in kaldırı ldığ ı anla
şılmaktadır (Nizami-i Arüzi. Xl, 24). Kay
nakların ifadesine göre casusluktan ve 
casuslardan nefret eden ve bunların dos
tu düşman, düşmanı dost göstermesin
den dolayı faydadan çok zarar getirece
ğine inanan Sultan Alparslan. veziri Ni
zamülmülk'ün karşı çıkmasına rağmen 
berid teşkilatını kaldırmıştır (Bündari , s. 
67). Batıniler'in Selçuklu hakimiyeti al
tındaki topraklarda uzun zaman gizli fa
aliyetlerde bulunduktan sonra büyük bir 
örgüt olarak ortaya çıkması genellikle 
bu teşkilatın yokluğuna bağlanmakta

dır. Ancak Alparslan'dan sonra bu mü
essesenin Nizamülmülk'ün gayretleriyle 
yeniden kurulduğu anlaşılıyor. Vezir Ni-
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zamülmülk hükümdarların ordu ve hal
kın durumu ve faaliyetleri hakkında bil
gi edinmesi için çok güvenilir habercile
re ihtiyacı olduğunu, dünyanın dört bir 
tarafına tüccar. seyyah ve süff kılığında 
casuslar gönderilmesi gerektiğini söy
ler (Siyasetname, fasıl X, Xlll) Sultan Me
likşah ile veziri Nizamülmülk'ün casus
lar kullandığı. ayrıca Sultan Sencer'in de 
Edib Sabir'i casusluk vazifesiyle Harizm'e 
gönderdiği bilinmektedir. Çok geniş bir 
sahaya hükmeden Büyük Selçuklu Dev
leti'nin böyle önemli bir teşkilattan mah
rum olarak varlığını sürdürmesi müm
kün değildir. Kirman Selçuklu Hüküm
dan Muhammed b. Arslanşah'ın da hem 
kendi ülkesinde hem de komşu memle
ketlerde sahib-i haber denilen istihba
rat görevlileri istihdam ettiği kaydedili
yar (Muhammed b. İ brahim , s. 29) 

Zengfler ve Eyyübfler de bu teşkilatı 

ısiaha çalışmışlar ve posta işlerinde da
ha çok deve kullanmışlardı. Selahaddin-i 
EyyObi haberleşmede güvercin ve gemi
lerden de faydalandı. Mısır ve Suriye'de 
hüküm süren Türk Memlükleri. Dfvanü'l
berid ve bölgeye ait diğer hizmetler i da
ha önceki dönemdeki haline döndürebil
mek için büyük çaba sarfetmişlerdir. 

Haçlı seferleri dolayısıyla bozulmuş olan 
berid teşkilatı bilhassa ı. Baybars ta
rafından caniandınidığı gibi yollar ve 
köprüler de inşa ettirilmiştir. Ayrıca em
niyetin sağlanması için belli merhaleler
de ve tehlikeli yerlerde bir nevi küçük 
kale biçiminde kervansaraylar yaptırıl 

mıştır. Böylece hem askeri hem de idari 
ve iktisadi bir emniyet zinciri oluşturul
muştur. Bu emniyet zinciri Dımaşk-H a
lep, Dımaşk- Rahbe, Halep-Ayas, Dımaşk
Trablusşam, Dımaşk- Safed, Dımaşk

Kerek ve Dımaşk - Beyrut güzergahları 
üzerinde uzanmaktaydı. Devlet hazine
sine önemli bir yük getirmekle birlikte 
Baybars'ın askeri ve siyasi başarılarında 
bu teşkilatın büyük rolü olmuştur. Nite
kim Kahire'den Dımaşk'a ortalama dört 
günde, Halep'e beş günde gidildiği, hatta 
acil bir durumda Halep'e üç günde varı
labildiği kaynaklarda zikredilmektedir. 

Başlangıçtan itibaren berid teşkilatı 

belli bir sistem içinde yürütülmüştür. Sa
hib-i beridlik görevini yürüten şahıslar 
arasında Emevfler'de Kubeyse b. Zueyb, 
Abbasiler 'de AbdOlmelik ez-Zeyyat en 
önemli şahsiyetler olarak görülür. Mem
lükler'de ise posta işleri "sahibü diva
ni'l -inşa" veya " katibü's-sır" adı verilen 
bir kişinin elinde idi ve bütün tayin ve 
aziller onun bilgisi dahilinde yapılırdı. 

soo 

Sahib-i beridliğe tayin edilecek kişi

nin çevre, yol, mesafe, menzil vb. şeyle
ri iyi bilmesi ve çok güvenilir olması ge
rekiyordu. Bundan dolayı zaman zaman 
kadıların sahib-i berid tayin edildiği gö
rülmektedir. Bu şartlar hem merkeze 
hem de taşraya tayin edilecek kimseler 
için geçerliydi. Bunlara ayrıca sahib-i ha
ber de denirdi. Sahib-i haber, halkın üst 
düzey görevlileri ve devlet memurları
nın hal, tavır ve durumlarından halifeyi 
haberdar etmekle de görevliydi. Savaş 
sırasında düşmanın durumunu öğren
mek için Hz. Peygamber tarafından da 
bu şekilde istihbaratçı kullanılmıştır. Da
ha sonra halifeler döneminde iranlılar 
örnek alınarak posta ve istihbarat vazi
fesi birleştirilmiştiL İlk defa İran Hü
kümdarı Büyük Kyros tarafından yapı
lan bir düzenlemeyle posta askeri teş
kilat içerisinde telakki edilmiş ve posta 
görevlilerinin en önemli vazifeleri arasına 
istihbarat işleri de dahil edilmişti. Arap
lar da iran'dan casusluk vb. hususlardan 
bahseden eserleri ele geçirerek bu teş
kilatı İslam dünyasına sokmuşlardır. 

Haber işinde kullanılan posta elçilerine 
özel bir işaret verilmekteydi. Bu işaret 

avuç içi büyüklüğünde gümüş bir !ev
ha olup bir yüzünde besmete ve halife
nin adı. diğer yüzünde de 1:ı...L: ..!.li.:.L..)li! 
~.:ı;., ~..ı "Ey Muhammed! Doğrusu biz 
seni şahit. müjdeci ve uyarıcı olarak gön
derdik. " (ei-Feth 48 / 8) ayeti yazılı idi. 
Mısır Memlükleri'nde bakırdan veya gü
müşten olan bu levha bazı değişiklikle
re uğramıştır. Postacı ulakhk alameti 
olarak bu levhayı sarı ipek bir kurdele 
ile boynuna takardı. Sahib-i berid ile hü
kümdar ve emirler arasında bir şifre var
dı. Bu şifre-işareti taşımayan mektup
lara sahib-i beridin hattıyla yazılmış ol
sa dahi güvenilmezdi. 

Posta taşımacılığında şartlara göre de
ve, at ve katır kullanılmıştır. Posta hay
vanlarını kullanan kimselere IX. yüzyıl 

başlarında aylık 150 dinar ödenmekteydi. 
Bu hayvanlarla halifenin özel yükü dışın
da bir yük veya sahib-i beridin izni olma
dan herhangi bir şey taşınması yasaktı. 

Müslümanlar hızlı posta servisinde 
posta güvercinleri (el-hammamü'z -zail, el
hammamü'l -hevadi) kullanmışlardır. Ab
basfler'in ilk döneminden itibaren posta 
güvercinleri özel olarak yetiştiriliyordu. 
Bilhassa Halife Mehdi - Billah buna büyük 
ilgi gösteriyordu. Fiyatları oldukça yük
sek olan bu güvercin~rden istanbul'dan 
Basra'ya 1000 dinar karşılığında getiril
diği kaynaklarda yer almaktadır. Rakka 

ve Musul'dan Bağdat. Vasıt, Basra ve Kü
fe'ye güvercinlerle yirmi dört saat için
de haber ulaştırılıyordu. Abbasi Veziri 
İbn Mukle 313'te (925 -26) Karmatfler'le 
savaşırken güvercinlerle Bağdat'a de
vamlı haber ulaştırmıştır . Bunun yanı sı
ra güvercinterin neseplerini bildiren tab
lolar yapılmış ve hatta Fatımiler'de pos
ta güvercinleri için divan oluşturulmuş
tur. Zengiler zamanında da posta güver
eini kullanılmıştır. Mektuplar gubari" 
hatta iki suret yazılır ve iki saat aralıkla 
iki ayrı güvercin vasıtasıyla gönderilirdi. 
Ebü'I-Hasan b. Mülaib ei-Bağdadi bu 
konuda Halife Nasır-Lidinillah adına bir 
kitap yazmıştır. Ayrıca Muhyiddin Ab
durrahman da aynı konuda Tema 'imü 'J
hamii, im adlı bir eser kaleme almıştır. 

Güvercinlerle yapılan haberleşmeler

de kağıtlar gOvereinin bir ayağına geçi
rilen halkaya bağtanır ve kuşlar salıveri
lirdi. Bu şekilde güvercinler vasıtasıyla 
istanbul- Basra. Mısır- Suriye ve Mağrib 
şehirleriyle haberleşme yapıldığı tesbit 
edilmiştir. Bu haber güvercinleri için pos
ta merkezleriyle ilgisi olmayan özel iniş 
yerleri yapılmıştı. Bunlar çeşitli bölge
lerde inşa edilen burçlardan meydana 
gelmekteydi. Bu burçlar aynı zamanda 
güvercinterin uçuş tatimi ve terbiyesi için 
de kullanılmıştır. 

Özellikle emniyeti ilgilendiren konu
larda, acil haber ulaştırmada ateş işa

retine de başvurulmuştur. Miladi IX. yüz
yılda bu tür haberleşme sahil boylarında 
yaygın şekilde yapılmaktaydı. Bu usulle 
haber Sebte'den (Ceuta) İskenderiye'ye 
bir gecede ulaştırılmaktaydı. Özellikle 
doğudan gelen istila hareketlerine karşı 
müslümanlar bu haber şeklini kullana
rak onların takip ettikleri yol ile ağırlık 
noktalarını merkeze bildirmişlerdir. Ateş 
ocakları tepe başlarında veya dağlarda 
bulunmaktaydı. Suralardan sorumlu ki 
şiler belirli yerlerde gizlenir, yöre halkı 
da bunlara yardım ederdi. Türkler tara
fından Mısır ve Suriye'de uygulanan bu 
sistem Mağrib'de Ebü'I-Hasan ei-Meri
ni döneminde ( ı 33 1- ı 348) sahil boyların
da kullanılmıştır. 

Beri d teşkilatının menzil * adı altında 
biraz farklı şekilde kurulduğu Osmanlı
lar'da posta görevlilerine ulak veya ta
tar denirdi. XIX. yüzyılda islam topluluk
ları posta sistemine geçmişler ve bu sis
temi ilk uygulayan devlet. ll. Mahmud 
zamanında Osmanlı imparatorluğu ol
muştur. Bu yeni haberleşme teknikleri 
zamanla diğer İslam devletlerine de geç
miştir (bk. MENZİL; ULAK). 
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BERİDİLER 

( WJ:'.~__,.JI ) 

Abbasi Halifesi Muktedir -Billah ve 
halefieri zamanında 

Irak'taki siyasi olaylarda 
önemli rol oynayan bir aile. 

_j 

Çeşitli dönemlerde bazı nüfuzlu şahıs 
ve aileler devletlerin yönetiminde önem
li rol oynamışlardır. Abbasiler'in tarihin
de önemli rol oynayan ailelerden biri de 
Berfdiler'dir. Bunlar Basra sahib-i be
rid* inin çocukları oldukları için Berfdf 
nisbesiyle meşhur olmuşlard ı r. Ebü Ab
dullah Ahmed, Ebü Yüsuf Ya'küb ve 

Ebü 'I-Hüseyin Ali b. Muhammed adlı üç 
kardeşten birincisi ailenin reisi sıfatıy

la Halife Muktedir- Billah'ın veziri Ali b. 
isa ' nın kendilerine verdiği görevleri be
ğenmeyip ona karşı cephe aldı ve Ali b. 
isa· nın yerine vezir olan ibn Mu kle 'ye 
20.000 dirhem rüşvet vererek Süs ve 
Cündişapür hariç Ahvaz vilayetinin ver
gilerini toplama görevini üstlendi. Ayrı
ca kardeşleri Ebü'I-Hüseyin ile Ebü Yü
suf'un da önemli gelirler elde etmeleri
ni sağladı (3 ı 6/ 928) Be rf dil er bulunduk
ları makamları öylesine sömürdüler ki 
iki yıl sonra tevkif edildikleri zaman Ha
life Muktedir- Billah ' ın istediği 400.000 
dinar fidyeyi rahatlıkla ödeyerek hapis
haneden kurtuldular ve Ahvaz'a tekrar 
hakim oldular (933) . Ertesi yıl halife Ah
vaz'ın idaresini hacibi Yakut' a verince 
Ebü Abdullah, Ahvaz ' ın haraç işlerine 

ilaveten onun katibi olarak da hizmet 
etti. Kardeşi Ebü'l-Hüseyin de Bağdat'
ta Yakut ' a vekalet edecekti. Halife Ka
hir- Billah zamanında Ebü Abdullah yi
ne ön plana geçti ; rüşvet. zulüm ve çe
ş itli yolsuzluklarla büyük bir servete sa
hip oldu. Kardeşleri de önemli görevler 
alarak halkı ve hazineyi sömürdüler. 

Eski dostları ibn Mukle'nin Halife Ra
df- Billah devrinde tekrar vezir tayin 
edi lmesi. Berfdiler'in devlet hazinesini 
ve halkın mallarını rahatça ele geçirme
lerine uygun bir ortam hazırladı. Ebü 
Abdullah Halife Radf- Billah ·ın vezirlik 
teklifini katiplerle uğraşmak istemedi
ğini söyleyerek reddetti. Kardeşleri Ebü'l
Hüseyin ile Ebü Yüsuf halifeye, Ziyarf 
Emfri Merdavic'e bağlı askerlerin halka 
zulmederek vergi topladıklarını, bu yüz
den 934-935 yıllarına ait vergileri gön
deremeyeceklerini söylediler. Bu yalan 
beyan onlara devlet hazinesinden 400.000 
dinar kazandırdı. Ebü Abdullah da ha
cib Yakut'u Fars'ı ele geçirmeye teşvik 
ederek Errecan'a gönderince dilediği ka
dar vergi topladığı gibi ertesi yıl da onu 
haince öldürttü 1936) 

Halife Radf- B illa h. Emfrü'I- ümera ibn 
Raik'in tavsiyesiyle Ebü Abdullah'ı ceza
landırmak ve Berfdiler'i Ahvaz'dan uzak
laştırmak için sefere çıktı. Ebü Abdul
Iah'a vergileri vaktinde ödemediğini. hal
ka zulmettiğini . askerleri kendine karşı 
isyana teşvik ettiğ ini , eğer vergiyi vak
tinde gönderir ve bu kötülüklerden de 
vazgeçerse görevde kalabileceğini, aksi 
takdirde kendisini en ağ ı r şekilde ceza
landıracağını söyledi. Ebü Abdullah bu 
şartları kabul edince yıllık 360.000 di
nar vergiyi her ay taksitle ödemesi şar-
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tıyla Ahvaz'ın idaresi yine ona bırakıldı. 

Fakat onlar Bağdat'a döndükten sonra 
Berfdfler bir dinar bile göndermediler. 
öte yandan ibn Raik ' in ordusunda bu
lunan Huceriyye adlı bir gruba mensup 
askerler Ebü Abdullah· a katıldılar. Bu 
duruma sinirlenen ibn Raik Ebü Abdul
lah'tan onları derhal yanından uzaklaş
tırmasını istedi. ibn Raik'in teklifini red
deden Ebü Abdullah ' ın askerleri Basra '
ya yürüyerek halkın da desteğiyle ibn 
Raik'in naibi ibn Yezdad' ı yendiler. ibn 
Raik bu gelişmeler üzerine Beckem adlı 
Türk kumandanını ona karşı sevketti. 
Beckem, Hammal adlı kumandanın em
rindeki Berfdf ordusunu mağlOp edin
ce Ebü Abdullah ve kardeşleri yanlarına 
300.000 dinar alıp Basra'ya kaçtılar, da
ha sonra Übülle'ye geçerek gelişmeleri 
oradan takip ettiler. 

İbn Raik ile Berfdfler arasındaki sa
vaşlar bir süre daha devam etti ve so
nunda Ebü Abdullah Büveyhf Meliki ima
düddevle'nin yanına Fars'a kaçarak onu 
lrak'ı ele geçirmeye teşvik etti 1325/ 936-
37). O da kısa bir müddet sonra Ebü Ab
dullah ' ın iki oğlu Ebü'l-Hasan Muham
med ile Ebü Ca'fer Feyyaz'ı rehin alarak 
kardeşi Muizzüddevle'yi Ebü Abdullah 
ile beraber lrak'a gönderdi. Ahvaz'da bu
lundukları sırada Büveyhfler'le anlaş

mazlığa düşen Ebü Abdullah, Basiyan'a 
ve oradan da Basra'ya gitti. 

Berfdfler'le mücadeleye memur ettiği 
Beckem'in Vasıt'a yerleşerek bütün Irak' ı 

istila etmesinden korkan ibn Raik, Ebü 
Abdullah ile anlaştı. Eğer Beckem yeni
lirse EbO Abdullah Vasıt'a hakim olacak 
ve yıllık 600.000 dinar vergi ödeyecek
ti. Bunu haber alan Beckem Berfdfler'in 
üzerine yürüyüp onları mağlüp ettiyse 
de takip etmedi ve Ebü Abdullah'a ha
ber gönderip ibn Raik'e karşı kendisini 
desteklerse Vasıt'ı ona b ırakacağını bil
dirdi. Beckem'in veziri Ebü Ca 'fer taraf
lar arasında anlaşma sağladığı gibi EbO 
Abdullah ' ın halifeye vezir olması için de 
çalıştı. Halife Radf- Billah ' ın kabulü üze
rine Ebü Abdullah Ebü'l-Fütüh'un yeri
ne vezir tayin edildi 1940). Ancak bu an
laşma uzun sürmedi ve Beckem aynı yıl 
Vasıtüzerine yürüyerek emfrü'I-ümera
lığa göz dikmiş olan kayınpederi Ebü Ab
dullah ' ı vezirlikten azı etti. O da V asıt' 

tan Basra'ya kaçtı. 

Beckem'in Emfr Tüzün kumandasın
da gönderdiği kuwetler Berfdfler'i yen
di. ancak çok geçmeden Beckem'in öl
dürülmesi üzerine (94 I ı Deylemliler Be-
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