
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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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 
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XVI. yüzyı lı n 

ilk yarısında 
Bergama 
mahallelerini 
gösteren 
bir belge 
(BA, TO, 

nr. 166, s. 186) 

sürdürdü. ı. Attalos ve bilhassa oğlu ll. 
Eumenes zamanında en parlak devrini 
yaşadı ; şehirde akropol, tiyatro ve muh
teşem abideler inşa edildi. Muazzam kü
tüphanesi, yetişen ilim ve fikir adamla
rı , 120.000'e ulaştığı tahmin edilen nü
fusu, gelişmiş sanayii ile (bilhassa şeh
ri n ad ından gelen deriden mamul parşö

men ILat pergamenl kağıd ı) seçkin bir 
yere sahip olan Bergama milattan ön
ce 133'te Roma hakimiyetine girdi. Bir 
ara Pontus Kralı Mithridates tarafından 
zaptedildiyse de bir süre sonra tekrar 
Romalılar'ın eline geçti ve Asla eyaJeti-

den sonra yeniden Bizans hakimiyetine 
girdi. XII. yüzyılda Türkmen akıniarına 
sahne oldu, 1113 yılında Türkler şehir 
civarında göründüler; hatta bazı kayıt
lara göre de şehri fethettiler. Türkmen 
hücumları karşısında Bizans imparatoru 
Manuel Komnenos tarafından tahkim 
edilen yerlerden biri de Bergama idi. 

İzmir ve Efes'e uzanan önemli bir gü
zergah üzerinde bulunması sebebiyle 
Haçlılar'ın geçiş yerlerinden biri olan Ber
gama, IV. Haçlı Seferi sırasında bir müd
det işgal altında kaldı. 1302' de Bizanslı
lar tarafından terkedilen şehir bundan az 
sonra bu bölgede faaliyet gösteren Ka
resioğulları ' nın eline geçti. Karesi Bey'
in ölümü ile Karesi Beyliği Balıkesir ve 
Bergama olmak üzere ikiye ayrıldığında 
şehir ve yöresi Vahşi Han' ın idaresinde 
kaldı ; hatta buraya Vahşi- ili dahi dendi. 
Onun zamanında 1333'te şehre gelen İbn 
Battüta buranın harap bir belde oldu
ğunu , fakat son derece müstahkem ka
lesinin bulunduğunu belirtir. Vahşi Han ' ın 

ölümünün ardından. muhtemelen 1341 ' 
den hemen sonra Bergama Osmanlılar 
tarafından alındı. Timur Ankara Zaferi'n
den sonra Bursa-Edremit yoluyla İzmir' e 
yürürken Bergama'ya geldi ve bir müd
det burada kaldı. Şehrin özellikle Mene
men - izmir'e inen yol üzerinde bulun
ması. askeri ve stratejik önemini bu dö
nemlerde de arttırmakta idi. Cüneyd 
Bey' in üstüne yürüyen Çelebi Mehmed 
1413'te buradan geçtiği gibi ll. Murad 
da aynı yolu takip ederek Bergama 'ya 
uğramıştı. 

önceleri, tepede etrafı surlarla çevrili 
bir kale-şehir olan Bergama. Attaloslar 
zamanında etrafı iki defa surla çevrilmiş 
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oldukça büyük ve müstahkem bir şehir 
durumundaydı. Romalılar zamanında ise 
avaya doğru yayılmış bir görüntü arzet
mekte idi. Türkler'in eline geçtiğinde de 
bu fiziki özelliğini korudu, hatta yeniden 
canlılık kazandı ve bir Türk-İslam şehri 
halinde gelişti. 1487 tarihli bir tahrir* e 
göre şehir otuz dört mahalleli kalabalık 
bir yerleşim merkeziydi (BA, TD, nr. ı 050. 
s. 6-20). Bu sırada toplam nüfusu 6000 
dolayında idi ve bunun ancak 90-100 
kadarını hıristiyan nüfus teşkil ediyor
du. 1520-1530 yıllarında şehrin nüfusu 
5600 dalayına indi (BA, TO, nr. ı 66, s. 
ı 86- ı 96), mahalle sayısı ise aynı kaldı. 

Bu son tarihlerde şehirde bir başhane, 

bozahane ve mum imalathanesi bulunu
yor. büyük kısmının gelirleri çeşitli va
kıflara ait en az 350 dükkan, bir bedes
ten, en az üç han, dört hamam ve bir 
kervansaray yer alıyordu . 1573'e doğru 
mahalle sayısı otuz ikiye inmekle birlik
te nüfusta artış görüldü, mevcut mahal
leler daha da kalabalıklaştı. Nitekim sa
dece 150 kadarını gayri müslim unsur
ların teşkil ettiği nüfus 8600'ü aştı (TK, 
TD, nr. 75 , vr. 276•-29Qb). Bu yüzyılda şeh
rin başlıca kalabalık mahallelerini At
maca, Çukurbağ , ömeroğlu , Kadı Hay
reddin, Kurşunlu , Hacı Bayezid, Doğan
cıoğlu , Börekçiler, Hüsam Hoca, Sofular, 
Divane Hızır. Hoca Sinan, Saray, Turabey, 
Solak Halil, Cami-i Kebir, Cami-i Cedid 
(muhtemelen ı. Bayezid Camii ), Alaca Mes
cid, Kanlıcalar ve Zaviye mahalleleri oluş
turuyordu. Bunlar arasında en kalaba
Iık alanını , yüzyılın başında Atmaca ma
hallesi, 1573'te ise Sofu Halil mahallesi 
teşkil ediyordu. Ayrıca bu yüzyılda Umur 
Bey ve Hatip Paşa adlı medreseler de 

nin Önemli bir idari bölgesi haline geti- Bergama'nın XIX. yüzyıl başla rındak i durumunu gösteren bir gravür (W. Tumer, Journal of a Tour in ıhe Leuanı, lll, 270) 

rildi. İmparator Hadrianus zamanında 
(m.s. ı ı7-ı 38) yeniden bir canlanma dö
nemi yaşadı, ancak bu dönem uzun sür
medi ve eski ihtişamını kaybeden şeh
rin çöküş dönemi başladı. 

Hıristiyanlığın yayıldığı yerlerden biri 
olan Bergama Bizanslılar zamanında ön
celeri Efes'e bağlı bir piskoposluk iken 
daha s?nra metropolitlik oldu. 716'da 
Mesleme b. Abdülmelik kumandasında
ki Emevi kuwetlerinin hücumuna uğra
dı ve akropol ele geçirildi. Bir yıl kadar 
burada kalan ordunun geri çekilmesin-
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mevcuttu. m. yüzyılın ilk yarısında ya
pıldığı tahmin edilen ve bugün mevcut 
olmayan Umur Bey Medresesi geniş va
kıflara sahipti ve vakfa gelir getiren 1 07 
dükkanı vardı. Bu yüzyılın ikinci yarısın
da ticarT canlılık daha da artmıştı. Ci
varda bol miktarda üretimi yapılan pa
muk. ham veya yarı işlenmiş halde şeh
re getirilir, dokumacılar tarafından işle
nerek satışa · arzedilirdi. mı. yüzyılda bu 
faaliyet genellikle Tersane'nin ihtiyacı 

için devlet adına yapılmıştı. Ayrıca doku
nan kumaşlar ve pamuk ipliği bedesten
de satışa sunulur. hatta kaçak olarak 
Avrupalı tacirler tarafından da toplanır
dt Bunun yanı sıra dericilik ve bununla 
ilgili meslek dalları oldukça yaygındı. 

mıı. yüzyılda gelişmesini sürdürdüğü 

anlaşılan Bergama, Cihannümd'ya gö
re büyük bir kaleye sahip olup kalenin 
eteklerinde sağa ve sola doğru genişle
miş bir şehirdi ; birçok cami ve mescid 
ile han ve hamarnı vardı. Bir mahallesi 
eski su yolu üzerinde bulunduğundan 
ve altı boş olduğundan. "ne yerde ne 
gökte" adıyla anılıyordu ki aynı bilgiler 
1837'de buraya gelen Ch. Texier tara
fından da tekrarlanmıştır. 1649'da Ber
gama yirmi altı mahalleli, yaklaşık 6000 
nüfuslu bir şehir durumundaydı (BA, KK, 
Mevku{at, nr. 2617, vr. 2 b_3a). 1698'de ava
rız* tesbiti maksadıyla yapılan bir sa
yımda mahalle sayısı yirmi bire düşmüş, 
on bir mahalle harap ve boş olarak gös
terilmişti. Bu tarihte en kalabalık ma
halleleri Doğancı, Sofular, Atmaca, Diva
ne Hızır, Kadı Hayreddin, İbn Mürsel, Za
viye, Hacı Fakih, İplikçi Yunus ve Kurşun
lu teşkil ederken Poyraz, Ehl-i Namaz, 
Hasırcılar, Kanlıca. Börekçiler. Hoca Hü
sam, Cami-i CedYd, Cami-i AtYk (Cami-i 
Kebfr). Hacı Hasan. Araplar ve Çukurbağ 
adlı mahalleler boş ve harap olarak be
lirtilmişti. Şehrin nüfusu ise 3000 dala
yına inmişti (BA, KK, nr. 2784, s. 17- 18, 
44-51 ). Nüfus ve fiziki yönden gerileme, 
muhtemelen o sıralarda bütün Batı Ana
dolu'yu sarsan tabii afetlerle veba sal
gınının sonucudur. 

XVII. yüzyılın ilk yarısında müstahkem 
kalesi sebebiyle zaman zaman bazı Ce
lalf reisierinin barınağı haline geldi. Ce
lalf reisierinden İlyas Paşa Bergama Ka
lesi'ne kapanarak kendisini kuşatan Ana
dolu Beylerbeyi Küçük Ahmed Paşa'nın 
kuwetlerine yetmiş gün kadar dayandı. 
Bu sırada kale topa tutuldu ve yer yer 
tahrip edildi (Topçular Katibi Abdülkadir, 
s. 767-768) . Bergama, XVIII. yüzyılda, bu 
yörenin voyvodalığına getirilen Araboğul
ları ' nın merkezi oldu. Bu yüzyılda yeni 
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birtakım imar hareketleri gerçekleştiril
di. İbrahim Ağa Medresesi, kütüphane, 
Mescidaltı Mescidi, Çınarlı Hamam, al
tı kubbeli bedesten inşa ve tamir edildi, 
şehre su sağlandı; böylece yeni bir can
lanma dönemi meydana geldi. 1775'ten 
sonra ise Karaosmanoğulları'nın nüfuzu 
altına girdi. Bu dönemde de Yenicami, 
Acem Han, Katır Han ve süslü konaklar 
yaptırıldı. 1816 sonbaharında şehre ge
len W. Turner burada 2500'ü Türkler 'e, 
500'ü Rumlar'a, yi rm isi Ermeniler'e, yir
misi de yahudilere ait toplam 3050 ci
varında ev bulunduğunu ve yirmi kadar 
da caminin yer aldığını yazar (Journal of 

a Tour in the Levant, III, 271-281) Ayrıca 
1828'de Bergama'ya uğrayan seyyah 
Mac FarJane 'nin Yunan ayaklanması se
bebiyle nüfusun azalmış olduğunu, 14-
15.000 kişiden ibaret nüfusun 3000'ini 
Rum, 300 kadarını Ermeni ve yahudile
rin teşkil ettiğini belirtınesi ( Constanti· 

nople in 1825, I, 330-331), XVIII. yüzyılın 
sonları ve XIX. yüzyılın başlarında şeh
rin oldukça kalabalık önemli bir merkez 
haline geldiğini gösterir. 

1837' de veba salgınının baş gösterdiği 
Bergama, 1847'de uğradığı sel felaketiy
le sarsıldı, nüfusun çoğu kırıldı. 1853'te
ki yangın da bütün çarşıyı ve evleri kül 
etti; 400 dükkan, 200 ev ve beş han 
yandı. Bundan bir süre sonra Bergama'
ya gelen Mordtmann. şehri ilk geldiği
ne nisbetle daha harap ve nüfusu azal
mış olarak bulmuştu. Onun verdiği bil
gilere göre şehirde 12.000 kadar erkek 
nüfus bulunuyor, bunun 1600'ünü Rum, 
300'ünü Ermeni, 1 OO'ünü yahudiler teş
kil ediyordu. Endüstri hemen hemen yok 
gibiydi, küçük el zenaatları ve bezirgan
lık yapılıyordu. Ancak daha sonra şehir
de bir kalkınma dönemi başladı. 1861'de 
bir çırçır fabrikası kuruldu. Fakat bun
dan on yıl sonra yapılan ikinci bir fabri
ka, evlerinde dokumacılık yapan halkın 
isyanına yol açınca yıktırıldı. Bu sıralar
da Bergama çarşısı oldukça geniş bir 
sahayı kaplıyordu ve burada kırk dük
kanlı bir kapalı çarşı bulunuyordu. Yiye
cek ticaretiyle ilgili dükkanlar yanında 
ipek iplik, pamuklu dokumacılığı ve deri- . 
ci lik gelişmişti; tuz ticareti de şehir eko
nomisinde önemli bir yere sahipti. XX. 
yüzyıl başlarında toplam 14.000 kadar 
nüfusu bulunan, 1919'da Yunan işgali

ne uğrayan Bergama 1922' de kurtarıl
dı. Cumhuriyet döneminde İzmir' e bağlı 
bir kazanın merkezi oldu (1924) . Berga
ma'nın Cumhuriyet'in ilk yıllarında ( 1927) 
yapılan nüfus sayımında 13.868 olarak 

Bergama 
Ulucamii 

tesbit edilen nüfusu 1950'de 16.351'e, 
1970'te 27.044'e, 1985'te 38.849'a ve 
1990'da ise 42.554'e yükseldi. 

Hekim. Galinos gibi Eskiçağ'ların çok 
tanınmış bir şahsiyetinin, Bergamalı Yü
suf, Kafiyeci Mehmed Muhiddin, şair Sa
rı Kemal, Bergamalı Kadri Efendi , Ber
gamalı İbrahim. Bergamalı Cevdet gibi 
Osmanlı ilim ve kültür adamlarının ye
tiştiği Bergama'da antik çağların muh
teşem abidelerinin (akropol, Athena kitap
lığı, saraylar, su yolları) yanı sıra birçok 
Türk- islam eseri de yer almaktadır. Bu
güne ulaşabilen Türk dönemine ait eser
lerin en önemlileri, I. Bayezid tarafından 
yaptırılan Ulucami ( 1388-1399), Kurşun 

lu Camii ( 1435), XV. yüzyılda inşa edildik
leri sanılan incirli, Parmaklı, Lonca, Ho
ca Sinan, Laleli adlı mescidler. Taşhan 
(1432), mı. yüzyıl yapılarından Hacı Ha
kim (1508-1509). Ansarlı (1543), Şadırvan
lı (1550) camileri, Harputlu (1809). Yeni
cami (1813-1814) , Hatuniye Camii (1875), 
Selimiye Camii (1890- 1891) sayılabilir. Ay
rıca sadece minaresi kalan ve Karesioğul
ları dönemine ait olduğu tahmin edilen 
Selçuklu Mescidi de belirtilmelidir. 

Osmanlılar döneminde Hüdavendigar 
sancağına bağlı bir kaza olan Bergama. 
XVI. yüzyılda 120 köy, otuz mezraa, otuz 
sekiz çiftlik ve bir yayiağa sahipti. Uzun 
süre yöreye hakim olan ayanlar idaresi
ne son verilince yeniden merkezden gön
derilen idareciler tarafından yönetildL 
1841 'de kaza müdürlüğü haline getirildi. 
1864'te Balıkesir' e bağlandı, 1867'de de 
kaymakamlık oldu. Daha sonra 1868'de 
teşkil edile~ Aydın eyaJetine bağlı Saru
han sancağının bir kazası haline 'geldi 
(1873) 1875'te ise izmir'e bağlandı. XIX. 
yüzyılın sonlarına doğru Bergama kaza
sı 163 köy, Kozak, Ayazmend, Dikili, Çan
darlı, Kiliseköy, Ilıca ve Nevahi-i Bergama 
adlı yedi nahiye ve toplam 35.237 kişilik 
nüfusa sahipti. Günümüzde Bergama·
nın merkez olduğu Bergama ilçesi, mer-



kez bucağından başka Göçbeyli, Kozak, 
Turanlı, Yuntdağı ve Zeytindağı bucak
Iarına ayrılmıştır. Yüzölçümü 1688 km 2 

olan ilçenin nüfusu 1990 sayımının so
nuçlarına göre 101.421, nüfus yoğunlu
ğu ise 60 idi. 
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BERGAMA ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ) . 

BERGAMALI CEVDET 

Bergamalı Ahmed Cevdet Efendi 
(1872- 1926) 

Son devir alimlerinden. 

_j 

_j 

Bergama'nın Alibeyli (Aiiağa) köyünde 
doğdu. Babası dava vekili Çemişkezekli 
Hüseyin AşkT Efendi'dir. Doğumundan üç 
yıl sonra ailesinin Bergama'ya yerleşmiş 
olmasından dolayı Bergamalı lakabı ile 
şöhret buldu. İlk tahsilini Bergama'da 
yaptı. On dört yaşında İstanbul'a gide-

rek Ayasofya Medresesi'nde yüksek tah
silini tamamladı ve Eğinli İbrahim Efen
di'den icazet aldı ( 1896) İki yı l sonra da 
Bayezid Medresesi'ne dersiam oldu. 

Cevdet Efendi 1914'te Darülhilafe Med
resesi'nin alT kısmında Arap edebiyatı 

müderrisliğine, 1917'de Medresetü'l -mü
tehassısTn'de usOI- i hadis ve aynı yılın 
sonunda da Süleymaniye Medresesi tef
sir müderrisliklerine getirildi. Ayrıca çe
şitli idari görevler aldı. 1909'dan itiba
ren beş yıl müddetle Meclis-i Mesalih-i 
Talebe üyeliğini yürüttü. 1915'te Darü'l
hilafeti' I- aliyye medreseleri müfettişli

ğine tayin edildi. 4 Ağustos 1918'den 26 
Mart 1919'a kadar Darü'l- hikmeti'l - İs
lamiyye azalığında ve 1920-1922 yılların
da da huzur dersleri* mukarrirliğinde 
bulundu. 1924 'te Darülfünun ilahiyat Fa
kültesi tefsir ve fıkıh müderrisi oldu; bu
rada Mecelle de okuttu. 30 Ocak 1926'
da elli dört yaşlarında iken İstanbul'da 
Kızıltoprak'ta vefat etti. Kabri Sahra-yı 
CedTd Mezarlığı'ndadır. 

Cevdet Efendi Arapça ve Farsça'yı iyi 
bilen, dini ilimlerde mütehassıs, aynı za
manda edebi malumat sahibi bir kişi idi. 
İbnülemin Mahmud Kemal onu kısa boy
lu, tıknaz, kısa sakallı, bir gözü sakat
ça, zeki, latifeden hoşlanan, kahkahası 
bol bir zat olarak tanıtmaktadır. 

Eserleri. 1. Edebü'd-dünya ve'd - din 
Tercümesi. Maverdi'nin aynı adlı eserinin 
bu tercümesi üç cüzden meydana gel
mektedir. 128 sayfadan ibaret I. cüzü 
ile 180 sayfa olan ll. cüzü 1327' de, 156 
saYfa tutan lll. cüzü de 1328'de İstan
bul'da basılmıştır. Eserin sonundan bir 
cüz tutacak kadar bir bölümün tercü
me edilmediği anlaşılmaktadır . 2. Ta
rih-i Tefsir. Kur'an ve tefsir tarihi ile 
tefsir usulüne dair kısa bilgileri ihtiva 
eden eser, önce "Tefsirler - Müfessirler" 
başlığı altında Mahfel mecmuasının 41.. 
sayısından itibaren makaleler halinde, 
daha sonra Darülfünun İlahiyat Fakül
tesi Talebe Cemiyeti tarafından 1340 ve 
1927 yıllarında kitap halinde yayımlan
mıştır. 

Müteşabih ayetlere dair eserinin bir 
kısmı "TavzTh-i Müteşabihat" adıyla Mih
rab mecmuasında yayımlanmıştır (! / 2 
ı13391, s. 51-54) . Ebü'l-Ala el-MaarrT ve 
şiiri hakkında basılmamış bir eseriyle 
bazı şiirleri de vardır. Bergamalı Cev
det'in Mahfel mecmuasında yayımlanan 
Türkçe bir gazeli ile (IV 1 38 ı 13421. s. 30) 
Farsça bir tahmisi de (V 1 56 ı 13431, s. 
14 7-148) bulunmaktadır. 

BERGAMALI iBRAHiM 
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J!l!l SAK lB yILDIZ 

BERGAMALI İBRAHiM 

(ö. 1014/ 1606) 

L Osmanlı müderris ve müelliflerinden. _j 

Babası, Halvetiyye tarikatının Sünbü
liyye kolunun kurucusu Sünbül Sinan'ın 
(ö 936 / 1529) halifelerinden Kara Mus
tafa Efendi'dir. Bergamalı İbrahim bun-

Bergama l ı ibrahim'in Mera.{iku'l·al]yar fi tertibi Meşilrikı'l

enuar ad lı eserin in ilk sayfasi (Süleymaniye Ktp., H tih , nr. 1144) 
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