
BERiDŞAHi HÜKÜMDARLARI 

1. Kasım Berid Şah 897 (1492) 
2 Emir Berid Şa h 910 (1504) 
3. Ali Berid Şah 950 11543) 
4. İbrahim Berid Şa h 988 (1580l 
S. 11. Kasım Berid Şa h 995 (1587) 
6. ll. Emir Berid Şah 998 (1590) 
7. Mirza Ali Berid Şah 1010 (1601) 
8. lll. Emir Berid Şah 1018-1028 (1609-1619) 

den lll. Ahmed, Alaeddin. Veliyyullah ve 
Kelimullah onun vesayeti altında sade
ce ismen hükümdar idiler. Emir Berid 
edebiyat, sanat ve mimariye ilgi duyan 
bir şahsiyetti. Başşehirde Rengin Mahal'i 
inşa ettiren de odur. Beridşahiler Vica
yanagar racaları ve diğer bazı komşula
rıyla sürekli mücadele ettiler. Son Be
ridşahi Sultanı III. Emir Berid Şah ( 1609-
16 19) Adilşahiler'in hücumuna maruz kal
dı. ll. ibrahim Şah 1619'da Beridşahiler'i 
mağlüp ederek Bider'i topraklarına kat
tı. Böylece Beridşahiler hanedam sona 
erdi. 

Beridşahiler Behmeni sanat ve mima
risini devam ettirdiler. Onların dönemin
de Maysor'un önde gelen şehri olan Bi
der Rengin Mahal, Taht Mahal, Terkeş 
Mahal ve Kali (Kara) Mescid gibi binalar
la süslenmiştir. Emir Kasım. Emir Berid, 
Ali Berid ve ibrahim'e ait türbelerde Bi
der'in meşhur yapıları arasında sayıla

bilir. Ünlü Behmeni Veziri Mahmud Ga
van'ın öğretime açtırd ığı medrese Berid
şahHer zamanında da eski hüviyetini ko
rumuştur. 

Beridsahiler dönemine ait Taht Mahat ve 11. Ka sım Berid 
Sa h' ın türbesi - Bider 1 Hindistan 
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BERİDÜ's-S.AADE 
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Muhammed b. Gazi ei-Malatyevi'nin 
Anadolu Selçuklu Sultanı 

İzzeddin Keykavus 
(1211-1220) 

adına yazdığı nasihatname 
türünde eseri 
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Birgivi'nin 
et-Tari~atü'I-Muhammediyye adlı 

eserine Ebu Said ei-Hadiml'nin 
(ö. 1176/1762) 
yazdığı şerh 

(bk. et-TARİKATÜ'l -MUHAMMEDİYYE). 
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BERİRE 
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(ö. 60 / 680 [?] ) 

Hz. Aişe'nin azatlı cariyesi, 
sahabi. 

_j 

Utbe b. Ebü Leheb'in veya ensardan 
birinin cariyesi idi. Bedelini dokuz yılda 
ödeyerek hürriyetini satın almak üzere 
efendisiyle bir anlaşma yapmıştı. Ara 
sıra hizmetinde bulunduğu Hz. Aişe'ye 
kendisini satın almasını teklif etti. Fa
kat sahiplerinin. velayet• hakkı kendi
lerinde kalmak şartıyla bu satışa razı 

olacaklarını söylemeleri üzerine Hz. Aişe 

BERlRE 

onu satın almaktan vazgeçti. Durumdan 
haberdar olan Hz. Peygamber velayet 
hakkının parayı ödeyip köleyi azat ede
ne ait olduğunu. bu konuda ileri sürülen 
şartın bir değer taşımadığını söyleyince 
Hz. Aişe bedelini ödeyerek Berire'yi sa
tın aldı ve daha sonra da hürriyetine ka
vuşturdu . Ancak Berire onun hizmetin
de kalmakta devam etti. 

Azat edilmeden önce Mugis b. Cahş 
adında bir siyahinin hanımı olan Berire. 
hürriyetine kavuştuktan sonra evliliğini 
sürdJrüp sürdürmeme konusunda dini 
bakımdan tamamen serbest olduğunu 
öğrenince kocasından ayrılmayı tercih 
etti. Bu ayrılığa dayanamayan Mugis'in 
Medine sokaklarında ağlayarak dolaş

ması ve Hz. Peygamber'e kendilerini ye
niden birleştirmesi için yalvarması üze
rine ResOluilah Berire'yi evliliğinin deva
mı konusunda ikna etmeye çalıştı. Fakat 
o Hz. Peygamber' in bu arzusunun bir 
emir olup olmadığını öğrenmek istedi. 
Onun kendisini buna zorlamadığını , sa
dece arabuluculuk yaptığını anlayınca da 
kararında ısrar etti. 

Berire azat edildiğinde kocası Mugis'in 
hür mü, yoksa köle mi olduğu ihtilaflı
dır. Medineli ve Mekkeli raviler onun kö
le olduğunu belirtirken Iraklılar hür ol
duğunu nakletmişlerdir. 

Hicretin 9 veya 1 O. yılında meydana 
gelen bu hadiseden ahlaki ve hukuki ba
kımdan 300 kadar mesele elde edildiği 
söylenmiştir. Taberi ve ibn Huzeyme bu 
konuda birer eser kaleme almışlar (Sü
yüti, V, 164), ibn Hacer de Fethu'l -bt:'iri' 
de (IX, 320- 326) elde edilen hükümleri 
özetlemiştir. Bu meselelerin en önemli
leri şunlardır : 1. Velayet hakkı, bedelini 
ödeyip köleyi azat edene aittir. z. Azat 
edilen kadın köle (diriye), kocasından ay
rılıp ayrılınama konusunda serbesttir. 3. 
Hürriyetine kavuşan kadın köleler eşle
rinden ayrı l dıkları takdirde hür kadınla

rınki kadar iddet bekleyeceklerdir. 4. Be
rire kendisine sadaka olarak verilen bir 
miktar etten Hz. Aişe'ye hediye etmiş, 
bu etten yemek isteyen Hz. Peygamber'e 
-sadaka kabul etmediği dikkate alına
rak- etin mahiyeti hatırlatılınca Berire'
ye sadaka olan bir şeyin kendilerine he
diye sayılacağını söylemiş, bundan da bi
rine sadaka olarak verilen herhangi bir 
şeyin o kimse tarafından peygambere 
hediye edilebileceği sonucu çıkarılmıştır. 

Halife olmadan önce ileri derecedeki 
dindarlığı ile tanınan Abdülmelik b. Mer
van Berire ile zaman zaman sohbet eder
di. Berire onda gördüğü bazı kabiliyet-
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BER1RE 

ler sebebiyle ileride halife olabileceğini 
kendisine hatırlatarak kan dökmeme
sini tavsiye etmiş ve Hz. Peygamber'in. 
"Kişi cennet kapısına kadar getirilip cen
net kendisine gösterildikten sonra bile, 
haksız yere bir müslüman kardeşinin bir 
şişe kanını akıttığı için gerisin geri çev
rilir" dediğini söylemiş ve onu uyarmıştı. 

Zehebi onun ifk* hadisesinde şahitli
ğine başvurulan Berire olmadığını söyle
mektedir. 

Bir rivayeti Nesai'nin es-Sünen' inde 
yer alan Berire'nin Yezid b. Muaviye dö
nemine kadar ( 60-641 680-683) yaşadığı 
rivayet edilir. 
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li.! EMİN AşıKKUTLU 

BERKA 
( A.9.r. ) 

Libya'da eski bir şehir ve bölge. 

Cebeliahdar dağlarından Akdeniz' e doğ
ru dik yamaçlarla inen Berka bölgesi bir 
yarımada şeklindedir. Batısında Büyük 
Sirte körfezi bulunur; üç taraftan deniz 
rüzgariarına açık olması ve bol yağmur 
alması sebebiyle verimli bir araziye sa
hiptir. Yıllık yağış miktarı 3SO-SOO mm. 
civarındadır. Bu yağmurlar birçok su kay
nağını besler ve deniz kıyısı ile dağlar 
arasında kalan kademeli yüksek ovaları 
sular. Cebeliahdar (yeşil dağlar) denilen 
dağlar gerçekten yeşil bir bitki örtüsü 
ile kaplıdı r. Ancak bu dağların tepesin-
den (868 m ) güney tarafına doğru inil-
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dikçe yağmurlar kesilir, bitki örtüsü za
yıflar ve nihayet çöle girilir. Güney ta
rafta geniş Sahra hintertandına sahip 
bulunan Berka. Kufra vahasını da içine 

3
0" 

alarak toplam 8SS.400 km 2 'lik bir sa
hayı kaplar. Ancak Libya yüzölçümünün 
(ı. 759 500 km 2 ) hemen hemen yarısını 
içine alan topraklarıyla bu bölge sadece 
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291.3SO kişilik bir nüfusu barındırır. llı

man bir iklime sahip olan Berka'da sı-
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caklık ortalamaları kışın 13, yazın 26 de
rece civarındadır. Bölgede tarım ve hay 
vancılık da önemli yer tutar ve keçi boy
nuzu. incir, zeytin üretilir. Bölgenin mer
kezi olan batıdaki Bingazi ile doğudaki 
Derne en önemli şehirlerdir. Bingazi'nin 
SS km. güneydoğusunda ve Deme'nin 
60 km. güneyinde çöl başlar. 

Bu bölge önceleri, milatta n önce VII-
V. yüzyıllar arasında Grekler tarafından 
kurulan beş koloniden dolayı Pentapolis 
(Gr. " beş şehir"), daha sonra ise en ku
zeydeki Cyrene'den (Şahat) kaynaklanan 
Cyrenaica adıyla anılmıştır; bölgeye Ba
tı ' da bugün de Cyrenaique, Cirenaica de
nilmektedir. Halen yerinde Merc şehri
nin bulunduğu eski Barke (Berka) ve bü
tün Cyrenaica bölgesi İslam fethinden 
önce İskenderiye'ye, o da diğer Kuzey 
Afrika bölgeleri gibi Bizans İmparatorlu
ğu'na bağlı idi. Hz. Ömer devrinde İsken
deriye'yi 21 yılı Şewal ayının (Eylül 642) 
sonlarına doğru fetheden İslam ordula
rı kumandanı Amr b. As, Kuzey Afrika 
kıyıları boyunca batıya doğru fetihlerini 
genişletmek ve İslam'ı yaymak gayesiy
le Berka'ya yöneldi. Böylece önceleri Dı
maşk ve Mısır'ı hedef alan İslam fetih
leri Kuzey Afrika'ya dönmüş ve sırasıyla 
Berka, İfrikıyye, Mağrib (Tunus. Cezayir, 
Fas) bölgelerine ve oradan da Avrupa'
da Endülüs'e ve Güney Fransa'ya ulaş

mıştır. Amr b. As Mısır'ın fethini tamam
lamadan önce keşif için Ukbe b. Nafi'i 
Berka taraflarına yollamıştı. Ordusu ile 
Berka'ya geldiğinde ise bura halkına ba
rış yapmak üzere haber gönderdi, onlar 
da teklifi kabul ederek İslam ordusuyla 
savaşmadılar. Yapılan anlaşmada Ser
ka'nın her yıl cizye olarak 13.000 dinar 
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ödemesi kararlaştırıldı ve Berkalılar bu 
cizyeyi kendilerine bir vergi toplayıcısı 

gönderilmeden düzenli olarak Mısır va
lisine gönderdiler. Belazüri Vakıdi' den 
naklen Amr b. As'ın, "Hicaz'da mal ve 
mülküm olsaydı dahi Berka'ya yerleşir
dİm; zira ondan daha huzurlu ve daha 
sakin bir yer bilmiyorum" dediğini yaz
maktadır (Fütüh, s. 322). Berka'da yaşa
yan halk, devamlı şekilde vahalar ara
sında dolaşan Berberiler'den oluşuyor

du ve en önemli kabileleri Lüvate, Hü
vare, NefQse ve Evrebe idi. Berka'yı fet
heden müslümanlar şehrin surlarını yık
tılar. Müslümanlar sayıca az oldukların
dan, çok süratli gelişen ve yayılan ilk fe
tihlerde her kaleye muhafız bırakmak 
imkanı bulamadıkları için şehirlerin sur
larını yıkarak halkını tekrar savunmaya 
geçmekten mahrum bırakma yolunu 
seçmişlerdir. İslam sınırları içine katıl
dıktan sonra Berka 'nın idaresi ashaptan 
Ruveyfa' b. Sabit'e verildi. İlkçağ'dan be
ri Nil'den batıya doğru giden ve Orta
çağ'da Haçlılar'la istila ordularının da 
kullandıkları kervan yolları sayesinde 
Sahra vadileriyle temasta bulunan Ber
ka. dört asırlık bir süre zarfında yüksek 
sayılabilecek bir refah seviyesine erişti. 
Bu arada yerli Serberiler de Araplar'la 
karıştı. 

Xl. yüzyılda Mısır'dan gelerek Kuzey 
Afrika'ya yayılan Hilali istilası yüzünden 
Berka tamamıyla harap oldu; İbn Hal
dOn'un zamanında (XN. yüzy ıl) köyler 
dahi tamamen yıkılmıştı. Göçebe halk 
geçimini arpa ekerek temin ediyordu. 
Sonradan burada Merc adlı bir köy ku
ruldu. Tarih boyunca Mısır'a bağımlı ol
duğu görülen Berka bölgesi, Mısır'ın Os
manlılar tarafından fethinden sonra bu 
idareye bağlandı ve 1711 -1 83S yılları 

arasında Trablusgarp'ta hüküm süren 
Türk asıllı Karamanlı ailesine mensup va
lilere tabi oldu. 1840'ta Osmanlılar Merc 
köyünün yanındaki bir tepe üzerine ka
le inşa ettiler ve Merc'i Bingazi muta
sarrıflığına bağlı bir kaza olarak teşki
latlandırdılar. Kasaba kalenin bulundu
ğu tepenin eteğinde 30 X 12 km. ebadın

daki bir çukur bölgede denizden 28S m. 
yükseklikte yer alıyordu ve nüfusu XX. 
yüzyılın başlarında, buradaki Osmanlı 

garnizonu da dahil olmak üzere 1000 ki
şiyi geçmiyordu. XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında Berka bölgesi büyük SenOsi hare
ketinin etkisi altında ka ldı. 1897' de böl
geye gelen Girit müslümanları eski Apol
lonia'nın bulunduğu yerde SOsa Lima
nı'nı (Mersa Süsa) kurdular. 


