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Iii SEMA Yİ EYİCE 

BEREKETzADE DAMADI 

L (bk. CEMALEDDİN MEHMED EFENDi). _j 

1 
BEREKETzADE İSMAİL HAKKI 

1 

(1851 -1918) 

Son devir 

L Osmanlı alimlerinden, yazar. _j 

İstanbul Fatih'te Atik Ali Paşa mahal
lesinde doğdu . Babası Eğinli (Kemaliye) 
Bereketzade ailesinden olup sarayda çu
hadarlıkla görevlendirilen Hasan Basri, 
dedesi istanbul Ayasofya Camii dersiam
larından İsmail Hakkı Efendi'dir. 

Bereketzade küçük yaşta babasını kay
betti. Bir müddet Canfeda Hatun Mek
tebi'nde okuduktan sonra Fatih civarın
daki Hafız Paşa Sıbyan Mektebi'ne de
vam etti; bu arada hıfzını tamamladı. 

Medrese tahsili sırasında özellikle Edib 
Abdullah er-Rümi (Abdi Bey), Şeyh Ah
med Temimi, muhaddis ve edip Binga
zili Ahmed Şetvan Efendi, müderris Mus
tafa Şevket Efendi gibi alimlerden oku
du; tefsir, hadis, fıkıh, kelam. tasawuf 
ve Arap edebiyatı alanlarında kendini 
yetiştirdi. Ayrıca aşere okuyarak kıraat 
ilminden de icazet aldı. Mülkiye Mekte
bi'ne bir buçuk yıl devam ettikten son
ra yeni açılan Darülfünun'a girdi. Ancak 
Darülfünun' un 1871 'de kapatılmasıyla 
buradaki tahsili de yarıda kaldı. 

Bereketzade İsmail Hakkı' nın yazı ha
yatı talebelik yıllarında başlamıştır. Ön
ce Namık Kemal 'in çıkarmakta olduğu 
İbret gazetesine bir iki makale yazdı. Ya
zılarının Namık Kemal tarafından beğe
nitmesi üzerine burada devamlı yazma
ya başladı. Fakat çok geçmeden İbret 
gazetesinin kapatılması üzerine Namık 
Kemal ve arkadaşlarıyla birlikte önce 
hapsedildi, sonra da Nüri Mustafa Bey'le 
Akka Kalesi 'ne sürgüne gönderildi (9 Ni
san 1873). Üç yıldan fazla devam eden 
sürgün hayatı Sultan V. Murad 'ın tah
ta geçmesi üzerine sona erdi (30 Mayıs 
1876). 
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Memuriyet hayatında Halep ve Adana 
vilayetleri defterdarlığı, Akşehir kayma
kamlığı görevlerinde bulundu. Dört yıl
dan fazla Beyrut istinaf Mahkemesi re
isliği yaptı. ll. Meşrutiyet' ten sonra baş 
müddeiumumi, ardından da Temyiz Mah
kemesi üyesi oldu. Arapça, Farsça ve 
Fransızca bilen Bereketzade İsmail Hak
kı istanbul'da vefat etti. 

Eserleri. 1. Envar- ı Kur'an (İstanbul 

133 ı ). Tamamlanmamış bir tefsir olup 
yalnız I. cildi yayımlanmıştır. Eserin bir 
kısmı daha önce Sırat -ı Müstakfm (N , 
145- 14 7'den itibaren) ve Kelime -i Tay
yibe mecmualarında makaleler halinde 
neşredilmiştir. Eser on üç beyitlik man
zum bir girişin ardından tefsire olan ih
tiyacı dile getiren ve eserde takip edi
len metodu belirten uzunca bir "diba
ce"den sonra Fatiha tefsiriyle başlar. Ba
kara süresinin 142. ayetine kadar (birin
ci cüzün sonu) gelen bu cilt, geniş izahlı 
Türkçe bir meal ve tefsir niteliğindedir. 
Özellikle besınelenin ve Fatiha süresinin 
tefsiri üzerinde çok durulmuştur. Bu ara
da çeşitli yan başlıklarla tefsir tarihi, te'
vil , belagat, insanın yaratılışr gibi konu
lar da işlenmiştir. z. Metalib-i Aliye (İs
tanbul 131 4). Önsözündeki bir kayıttan, 
1309 ( 1892) yılında Beyrut'ta telif edile 
diği anlaşılan ve güvenilir bazı eserler
den yapılmış tercüme ve özetiere yeni 
bilgilerin ilave edilmesiyle meydana gel
diği ifade edilen eser, altı bölüm halin
de Allah ' ın varlığını ispat edip karşı gö
rüşleri cevaplandırmayı amaçlamıştır. 3. 
N ecô.ib-i Kur'ô.niyye. Fransa'da liseler 
için yazılmış olan ve islam dini ile Hz. Pey
gamber hakkında yanlış bilgiler veren bir 
esere reddiye olarak kaleme alınmıştır . 

Daha çok Kur'an'a dayanan eser Sırat-ı 
Müstakfm mecmuasında tefrika edildik
ten sonra Sebflürreşad neşriyatı ara
sında yayımlanmıştır ( İ stanbul 133 ı ) . 4. 
Yô.d-ı Mô.zf. Müellifin kendi hayatını ge-

niş bir şekilde anlattıktan başka birçok 
ilim adamının hayatından , döneminin si
yasi ve kültürel olaylarından bahseden 
eser, önce "Teracim-i Ahval - Yact-ı Mazi" 
başlığı altında kısım kısım Sırô.t-ı Müs
takfm mecmuasının 32. sayısından iti
baren tefrika edilmeye başlanmış, daha 
sonra kitap haline getirilmiştir (İstanbul 
1332). s. Beka-yı Saltanat- ı Osmô.niy
ye (İstanbul 1332). Şam müftülerinden 
Mahmud Hamza tarafından yazılan ve 
çeşitli zümrelere karşı Osmanlı hüküm
darlığını savunan el -Burhan cala be
l}a'i mülki Beni cOşmô.n ilô. ô.l].ıri'z-za

mô.n adlı risalenin tercümesidir. 6. Es
rar-ı Belô.gat. Belagat konularını işle

yen bir eser olup Mukaddime ve Cüz-i 
Evvel adlarıyla iki ayrı kitap halinde ba
sılmıştır (İ stanbul 1317, 1318). 7. Suriye 
Muzafferiyatı (İ stanbul 1291 ). Hz. Ebü 
Bekir ve Hz. Ömer devrinde islam ordu
larının Suriye'de elde ettikleri zaferleri 
konu alan ve Muhsin takma adıyla yazı
lan kitabın mukaddimesinde kaydedil
diğine göre eser, ber biri dört cüzden 
oluşmak ' üzere beş ciltte tamamlana
caktı. Ancak bunlardan sadece üç cüzün 
basıldığı tesbit edilmiştir. 8. Menô.kıb-ı 
Seniyye. Muhammed b. Said el-Büsiri'ye 
ait el - Kaşfdetü1-Hemziyye'nin Türkçe 
tercüme ve şerhidir. Sırat-ı Müstakfm 
mecmuasının 51. sayısında yayımına baş
lanmış (s. 387-389), 85. sayısında kesil
miştir (s 11 3-11 4). 

Bereketzade İsmail Hakkı bazı şiir de
nemelerinde bulunmuş. bunların bir kıs
mını Sırô.t-ı Müstakfm mecmuasında , 

bir kısmını da Yô.d-ı Mô.zf ve diğer eser
leri içinde yayımlamıştır. Bir kısım şiirle
riyle bazı eserlerinde Muhsin takma adı
nı kullanmrştır. Ayrıca İsbô.t-ı Vô.cib (İs
tanbul 1304) adıyla ve Hakkı imzasıyla 

yayımlanan on dört sayfalık bir risale üs
lüp ve ifade bakımından Metalib-i Ali
ye 'ye benzemekte ve bu durum eserin 
Bereketzade'ye ait olma ihtimalini kuv
vetlendirmektedir. Risalede Allah 'ın sı

fatlarına ve bazı nübüwet meselelerine 
ilmihal seviyesinde temas edilmektedir. 

Bereketzade İsmail Hakkı'nın İbret ga
zetesi, Sırô.t-ı Müstakfm ve Sebflürre
şô.d mecmualarında çeşitli ilmi konular
la ilgili olarak yayımianmış makaleleri 
vardır. 

Seyfeddin Özege, Muhsin takma adıy
la yayımianmış Meşveret adlı bir kitabı 
da ona nisbet etmiştir (Bağış Kitaplan 

Kata/oğu, l-ll , 179, nr. 3548). 
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BERENİ 

( .).r. ) 

Ziyaüdd'in b. Müeyyidülmülk el -Beren'i 

(ö 758/ 1357) 

Delhi sultanları hakkındaki 
Tarih-i Firuzşahi adlı eseriyle tanınan 

• Hintli tarihçi. 
_j 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
le birlikte 684'te ( 1285) doğduğu kabul 
edilir. Delhi sultanları ile iyi ilişkiler için
de bulunan seçkin bir aileden geliyordu. 
Babası Müeyyidülmülk, Celaleddin FfrQz 
Şah Halaci'nin oğlu Erkli Han ' ın naibi idi. 
Sereni'nin kendisi de orta yaşlarda sa
raya intisap etti ve 17 yıl Sultan Muham
med b. Tuğluk' un ( 1325-1351) nedimliği

ni ve danışmanlığını yaptı. Delhi Sultanı 
lll. FfrQz Şah Tuğluk ( 1351 - 1388) zama
nında gözden düştü ve saray hayatı so
na erdi. Bundan sonra kendini eser yaz
maya verdi. Bereni, başta ünlü Çişti şey
hi Nizameddin Evliya olmak üzere bir
çok meşhur ilim adamı, edebiyatçı ve 
şairle yakın dostluklar kurmuştu. Bun
lar arasında bilhassa Emir Hüsrev-i Dih
levl ve Emir Hasan Siczl ile çok yakın 
dostlukları vardı. Vefatında Gıyaspür'da 

Nizameddin Evliya'nın mezarı yanına def
nedildi. Berenl yetiştiği çevre ve aldığı 

eğitim itibariyle samimi bir müslüman, 
iyi bir derviş, şiir ve edebiyata vakıf gü
zel ahlaklı, cömert bir insandı. Onun bu 
özellikleri tam anlamıyla eserlerinde ve 
bilhassa tarihinde açık bir şekilde gö
rülür. 

Bereni zamanının diğer birçok islam ali
mi gibi bütün ilimierin kaynağını Kur'an'a 
götürür. Bu tarih ilmi için de geçerlidir. 
Bereni tarih ile hadis ilmi arasında çok 
sıkı bir münasebet kurar; hatta onları 
"ikiz kardeş" olarak nitelendirir. Ancak 
bu münasebet birinin diğerinden. özel
likle tarihin hadis ilminden etkilenmesi
ni gerektirmez. Aralarındaki yakınlık da
ha çok usul yönündendir. Zira Sereni'ye 
göre hadis ilmiyle uğraşanlar çok titiz 
bir çalışma ile hadis kaynaklarını araş
tırırlar ve delillerini de çok ince ölçüler
le tesbit ederler. Esasen tarih ilmi için 
de böyle yapılmalıdır. Muhaddisler de 
çok iyi birer tarihçi olmak mecburiyetin
dedirler. Bu bilhassa Hz. Peygamber ve 
sahabilerin hayatlarını inceleyebilmek için 
çok gereklidir. 

Bereni eserlerinde ortaya koyduğu si
yasi düşünceler bakımından da devrinin 
islam düşüncesinde önemli bir yer tut
maktadır. Sultaniara nasihatlarında bir 
yandan dört halife devrini ideal islam 
yönetimi ve yöneticileri açısından misal 
gösterirken diğer yandan da islam ön
cesi iran devlet geleneğinden bol örnek
ler vermektedir. Sereni'nin siyasi düşün
cesinde asaJet ve soy çok önemlidir ve 
bunlar da ancak doğuştan gelen şeyler
dir. Nitekim o, kendi zamanında bütün 
Hindistan'da yaygın olan görüşe katıla
rak hükümdarlık ve idareciliğin herkes
ten önce Türkler'e has bir şey olduğu
nu söylemektedir. 

Eserleri. 1. Tarif]- i Firuzşô.hi. Sereni 
bu eserinde Delhi Sultanı Gıyaseddin Ba
laban ' ın tahta çıkışından (664 / 1266) lll. 

FfrQz Şah· ın saltanatının altıncı yılına 

(758/ 1357) kadar olan süre içindeki Del
hi sultanlarını anlatır. Tô.ril]- i Ffrı1zşahi 

·idarecileri eğitmek ve onların islam'a 
uygun olarak halkı yönetmelerine yar
dım etmek gayesiyle yazılmıştır. Bundan 
dolayı eser son derece cesur ifadelerle 
kaleme alınmış, idarecilerin hataları ve 
yanlış hareketleri yer yer açık bir şekil
de belirtilmiştir. Bereni' nin kendi ifa
desine göre tarih, birçok fazileti ihtiva 
eden bir ilimdir. Tô.ril]-i Firı1zşô.hi ilk 
defa 1862'de Seyyid Ahmed Han tara
fından Kalküta'da neşredilmiştir. Daha 
sonra da birkaç defa tıpkıbasımı yapıl
mıştır. Eserin bazı kısımları ingilizce'ye 
de tercüme edilmiştir (H. M. Eliot - J 
Dowson, The History of lndia as told by 
its own Historians, lll , 97-268: A. R. Ful

ler, "The Reign of Alaudd.in Khilji", JASB, 
XXVl ll / 1 (1869), s. 18 1-220 ve XXXIX/ 1 

( 1870). s. 1-51 ; P. Whalley, "The Reign of 

BEREZIN . llya- Nikolayeviç 

Muizz -uddin", JASB, XI / ! (1871), s. 185-

2 16; A. Colvin, "The Reign of Sultan 
Ghiasuddin Tughluq Shah", JASB, Xl / 1 
(1871). s. 2 17-247) z. Fetdvô. -yı Cihô.nda
ri. Sultaniara nasihatta bulunmak ama
cıyla yazılan bu eserde geçmiş hüküm
darların hayatlarından. özellikle islam 
öncesi iran'dan örneklere yer verilmiş 
ve eser anekdotlarla süslenmiştir. Tek 
yazma nüshası indian Office'de (nr 2646) 

bulunan Kitap A. Selim Han tarafından 
1972'de Lahor'da neşredilmiştir. 3. Al]
bô.r-ı Bermekiyyô.n. Sermekiler hak
kındaki müellifi meçhul bu eser Bere
ni tarafından 1354 'te Arapça aslından 
Farsça'ya tercüme edilip FfrQz Şah Tuğ
luk'a ithaf edilmiştir. Kitap Tô.ril]-i Al-i 
Bermekiyyan adıyla neşredilmiştir (Bom
bay 1889) 4. Nact-ı MuJ:ıammedi. Tek 
yazma nüshası RampOr Rıza Kütüpha
nesi'ndedir (K. Ahmad Nizami , s. 129). 

Sereni'nin kaynaklarda zikredilen di
ğer eserleri de şunlardır : Salat-ı Kebir, 
Cİnô.yetnô.me -i İlahi, Me, aşir-i Sadô.t, 
Hasretnô.me, Lübbü't-tdril] (Storey, I/ 
1. s. 507; Abdülhay el-Hasenf, II , 62). 
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BEREZIN, ll ya- Nikolayeviç 

(1818 -1896) 

Rus şarkiyatçısı. 
_j 

Rusya'da Perm şehrinde doğdu; ilk 
ve orta öğrenimini burada yaptı. 1834 
yılında Kazan Üniversitesi'nin Şarkiyat 
Fakültesi'ne girdi. Hocaları MirZa Kazım 
Beg ile F. Erdmann kendisiyle yakından 
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