
BİBLİYOGRAFYA: 

Bereketzade İsmail Hakkı. Yad·ı Maz~ İstan · 
bul 1332, tür.yer.; Namık Kemal 'in Husüsi Mek· 
luplan (haz. Fevziye Abdu llah Tansel), Ankara 
1967, ı , 228·229, 230·232, 235·236, 243, 252, 
273, 276, 278, 303·304, 335, 360, 386, 392; ll 
( ı 969), s. 471-474; Ahmed Mi d hat. Menfa, İ s· 
tanbul 1284, s. 77·79 ; Ömer Faruk Akün. !'la· 
mı k Kemal'in Mektupları, İstanbul 1972, s. 375· 
377, ayrıca bk. İndeks; a.mlf.. "Namık Kemiil", 
iA, IX, 62; Banarlı. RTET, ll , 885·886; Özege. 
Katalog, 1, 352; lll , 1312; V, 2032; a.mlf., Ba· 
ğış Kitaplan Kata /oğu (haz. Ali Bayram - M. 
Sadi Çöğen li ), Erzurum 1978, 1·11, 179, nr. 3548; 
lll· IV ( 1 980). s. 65, nr. 9202, 9204, 10.075, 
10.965, 13.794; V ( 1975). s. 17, nr. 20.689; 
World Bib/iography of the Meanings of the 
Holy Qur'an Printed Translations 1515·1980, 
İ stanbul 1986, s. 485; Osman Keskioğlu v.dğr., 
Son Çağlarda islam Dünyasında Fikir Hare· 
ket/eri, Ankara 1989, s. 150 ; ibret, nr. 129, İs · 
tanbul 1290, s. 2·3 ; Ceride·i Hauadis, nr. 3862, 
istanbul 1878, s. 1; SM, 1 (1908), s. 5·6, 23·26, 
38-40, 54·55, 70· 73, 85·86 vd.; ll ( 1 909). s. ll O· 
lll vd.; Fevziye Abdullah. "Ebüzziya Tevfik", 
iA, IV, 101. ı;,:J 

IJ!ii!J MEHMET ÜKUYAN 

L 

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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BEREZIN, llya- Nikolayeviç 

ilgilendiler. Bu sebeple dil bilimleri tari
hi üzerine yaptığı çalışmalarını Doğu ve 
Ortadoğu dilleri üzerinde yoğunlaştırdı. 

Üniversiteden mezun olunca okuduğu 
fakültede Doğu edebiyatları konusunda 
master yaptı ve 1842 yılında aynı fakül
tede hoca olarak çalışmaya başladı. Ay
nı yıl üniversite Berezin'in meslek haya
tında dönüm noktası olan bir gezi için 
kendisine izin verdi. Üç yıl boyunca Kı
rım, Kafkasya, İran, Mezopotamya, Mı-

. sır, Suriye ve Türkiye'yi özellikle istan
bul'u gezdi. Bu gezide edindiği intibala
rı kitap haline getirdi: bu eser ölümün
den sonra iyi bir seyahatname olarak 
kabul görmüştür. Ayrıca ünlü tarihçi Re
şfdüddin Fazlullah ·ın Cami cu 't- tevarflJ 
adlı eserinin bir bölümünü ve Rusça ter
cümesini yayımlaması da önemli çalış

malarından biri olarak kabul edilir (Sbor· 
nik Letopisei lstoria Mongolov, Sochine
nie Rashidedina ISaint Petersburg 1858-

18881). Sonraları giderek Orta ve Yakın
doğu ülkelerinin arkeolojilerine ağırlık 

verdi ve akademik dergilerde bu bölge
lerdeki toplumların dil, din, hukuk, kül
tür, mimari, ekonomi, politika, tarih ve 
gelenekleri üzerine yaptığı inceleme ve 
araştırmaları, halka yönelik gazete ve 
dergilerde de İslamiyet, Hıristiyanlık, Ye
zfdflik, göçebe kabileler ve Osmanlı yö
netimi konusunda kaleme aldığı fikir ve 
görüşlerini yayımladı. 

1846 yılında Kazan Üniversitesi 'nde 
Türkçe hocalığına getilen Berezin, 1855'
te Saint Petersburg Üniversitesi'nde Türk 
Dili Kürsüsü'ne profesör olarak tayin edil
di. Bu arada çeşitli dergi, gazete ve ki
tapların şarkiyatla ve müslümanlarla il
gili bölümlerinin editörlüğünü yürüttü. 
1858-1860 yıllarında Avrupa'ya bir se
yahat yaparak Londra ve Paris kütüpha
nelerinde incelemelerde bulundu ve ün
lü Societe Asiatique'e üye kabul edildi. 
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1861-1863 yıllarında Büyük Rus Ansik
lopedisi'nin şarkiyatla ilgili bölümün
de sorumluluk aldı ve aynı yıllarda Rus 
üniversitelerinde reorganizasyon yapan 
komisyonda faal bir üye olarak çalıştı: 
1878'de Floransa'da yapılan IV. Millet
lerarası Oryantalistler Kongresi· ne ka
tıldı. 

Madalya ve sikke okuma konusunda 
da uzmanlaşan Berezin'in 1864 yılında 
doktora tezi olarak hazırladığı Oçerki 
Vnutrennogo ustroystva ulusa Djucte
va (Cuci ulusu iç teşki latının ana hatları , 

Kazan 1864) adlı eseri, yıllar sonra da il
mf değerini koruyan bir çalışma olarak 
kabul edilmektedir. Berezin 1896 yılın
da Saint Petersburg 'da öldü. 

Eserleri. Berezin'in başlıca eserleri şun
lardır : 1. Recherches sur l es dialectes 
musulmans I: Systeme des dialectes 
turcs (Kazan 1848); Il: Recherches sur 
les dialectes persans (Kazan 1853); 2. 

Biblioteka vostochnykh istorikov (Şark 
tarihçileri kitaplığı !-lll, Kazan 1849- 1854); 

3. Puteshestvie Po Dagestanu i Zakav
kaz'yu (Dağıstan ve Maveraünnehir'e se
yahat. Kazan 1850); 4. Grammatika Per
sidskogo Yazıka (Fars dili grameri , Ka
zan 1853) ; 5. Khanslie Yariiki (Han yar
lı kları 1-11. N, Kazan 1850- 1852 ; lll, Saint 
Petersburg 1865); 6. Puteshestvie Po Se
vemoi Persii (Kuzey iran'a seyahat, Ka
zan 1852); 7. Bulgar na Volga (Volga 
Bulgarları , Kazan 1853); 8. Cataloque des 
monnaies et des medailles du cabinet 
numismatique de l'Universite de Ca
zan (Kazan 1855); 9. L'Eglise orthodoxe 
et les autres eglises chretiennes en 
Turquie (Saint Petersburg 1855) ; 10. No
radniya Poslovitst turetskogo plemeni 
(Türk boylarının atasözleri. Saint Petersburg 
1856); 11. Dialogues arabes d'apres trois 
principaux dialects: de Mesopotamie, 
de Syrie et d'Egypte (1-111, 1857-1 888); 

Bergama'nın 

Akropoı ·den 

görünüşü 

12. Chrestomathie turque (1-111, Kazan 
1857- 1890) ; 13. Guide du voyageur en 
Orient (1858) 
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Iii FERMAN KARAÇAM 

BERGAMA 

İzmir iline bağlı 
bir ilçe merkezi. 

_j 

Ege bölgesinde, Bakırçay'ın geçtiği ova
nın kuzey kenarında, 300 m. yükseklik
teki bir tepenin eteklerinde yer alır. Ege 
denizi ve Çandarlı körfezine 25-30 km. 
mesafededir. Bugünkü adı, antik dönem
deki ismi olan Pergamon'dan gelir. Es
kiçağ'da muhteşem abideleriyle büyük 
bir şehir ve aynı adı taşıyan krallığın 

merkezi olmasının yanı sıra Ortaçağ'ın 
önemli stratejik mevkii, Karesioğulları ' 

nın merkezi ve nihayet kalabalık bir Os
manlı şehri olmasıyla da dikkati çeker. 

Kesin olarak kuruluş tarihi bilinme
yen Bergama'nın hakkında söylenen ef
sanelerden çok eski bir geçmişe sahip 
olduğu anlaşılmakta, yapılan arkeolajik 
kazılarla da milattan önce VII. yüzyıla 

ait surları ortaya çıkarılmış bulunmak
tadır. Tarihi belgeler arasında adına ilk 
defa Ksenofon'un (ö. m.ö. 355 veya 352) 

Anabasis'inde rastlanır. Bu eserde ve
rilen bilgilerden, Bergama'nın milattan 
önce 547-546'da Anadolu'yu istila eden 
Persler'in eline geçtiği ve onların bura
da bir garnizon kurdukları öğrenilmek
tedir. Milattan önce 334'te Büyük isken
der tarafından zaptedilen şehir onun ölü
münden sonra önce Frigya-Lykya Kralı 

Antigonos 'un, daha sonra Trakya Kralı 
Lysimakhos'un eline geçti. Lysimakhos, 
stratejik önemi yüksek Bergama Kale
si'ni tahkim ederek devlet hazinesini bu
raya taşıdı ve yönetimini kumandanla
rından Philaetairos'a verdi. Philaetairos, 
Lysimakhos'un ölümünden sonra Trak
ya Krallığı'ndan ayrılarak Selevkos Kral
lığı'na bağlı otonam bir devlet kurdu (m. 
ö. 283) . Yirmi yıl yarı bağımsız yaşayan 
bu devlet Philaetairos'un yerine geçen 
I. Eumenes (m. ö. 263-241) tarafından 

tam bağımsızlığa kavuşturuldu . Berga
ma bundan sonraki bir buçuk asır bo
yunca adını verdiği krallığın önemli bir 
idari ve kültürel merkezi olma özelliğini 


