BERGAMALI iBRAHiM
dan dolayı "Şeyhzade" lakabıyla anılır.
Memleketi olan Bergama'daki tahsil hayatından sonra çeşitl r medreselerde müderrislik, yaptı: bir müddet Bursa kadı
lığı görevinde de bulundu. 1004 ( 159596) yılında İstanbul (Çarşıkapı) Sinan Paşa Darülhadisi'ne (binası halen İşletme
Enstitüsü olarak kullanılmaktadır) müderris tayin edildi ve Zilhicce 1014 (Nisan
1606) tarihinde vefatma kadar bu görevde kaldı.
Eserleri. İbrahim Efendi· nin özellikle
hadis, tefsir ve kelam ilimleriyle meşgul
olduğu bilinmektedir. Bu ilimlerle ilgili
pek çok risalesinin ve bazı eseriere yaptığı şerh ve ta'likatının bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Müellifin basılmış herhangi bir eserine rastlanmamıştır. Kütüphanelerimizde nüshası tesbit edilebilen eserleri ise şunlardır: 1.
Envô.rü '1- bevô.rıl!- ii tertibi Şerlıi.'l- Meşô.rıl!-. Muhaddis Rad ıyyüdd in Saganf'nin Meşô.ril!-u '1- envô.ri 'n -nebeviyye adlı eserine İbn Melek tarafından yapılan
Meşô.rilf.u '1- ezhô.r ii şerJ:ıi Meşô.ril!-ı '1envô.r adlı şerhin yeni bir usul ile tertip
edilmiş şeklidir. Bergamalı İbrahim eserin mukaddimesinde, bu kaynağa müracaat edenlerin istifadesini kolaylaştır
mak amacıyla . onu Meşô.biJ:ıu 's- sünne
tarzında her babın hadislerini "sıhah"
ve "hı san" diye ikiye ayırarak yeniden
düzenlediğini kaydeder. Eserin tam bir
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
(Süleymaniye, nr. 279) bulunmaktadır.
Aynı eserin Merô.iiku '1- al]yô.r ii tertibi Meşô.ril!-ı '1- envô.r adıyla (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1144) bir nüshası daha
mevcuttur (aynı adlı eksik bir nüsha için
bk. Süleymaniye Ktp., Uileli, nr. 3711, vr.
91t-95a) 2. Mecma'u'1- 'iı]f.ii,id. Müellifin değişik akaid risale ve manzumelerinden faydalanarak derlediğini belirttiği bu risalesi, daha sonra kendisi tarafından Nazmü'1-ierô.,id ii silki Mecma 'i'l- 'al!-iı, id adıyla şerhedilmiştir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1388, vr.
IOI"-105a) 3. Risô.1e ii mev:iıl 'ô.ti'1-ehô.diş. Mevzü hadisler konusunda kaleme
alınmış küçük bir risaledir (Süleymaniye
Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 1934/ 2,
vr. 6b-13b).
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sonra Türk dilinde yazılmış kavaid kiancak Tanzimat yıllarında rast-

BERGAMALI KADRi

taplarına

(ö. 937/ 1530'dan sonra)

Müyessiretü'l-ulilm adlı
Türkçe dil bilgisi kitabı ile tanınan
Osmanlı alimi.

lanmaktadır.

Hayatı hakkında kendi eserinde söylediklerinden başka bilgi yoktur. Eserinden İstanbul'a gittiği. kitabını 937 ( 1530)
yılında kaleme aldığı ve Kanünf Sultan
Süleyman'ın sadrazamı Damad İbrahim
Paşa'ya (ö. 1536) sunduğu anlaşılmak

İlk defa 1911 yılında Sursalı Mehmed
Tahir tarafından bulunan kitabın bugün
elde sadece tıpkıbasımı mevcuttur (Besim Atalay, Müyessiretü'l·ulum, tıpkıba
sım, çevriyazılı metin ve dizin, TOK yayını.
istanbul 1946). 182 sayfadan ibaret olan
eserin birinci bölümü Zilkade 974 (Mayıs 1567), ikinci bölümü ise 25 Rebfülevvel 976'da (17 Eylül 1568) istinsah edil-

tadır.

miştir.
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Türkler' e Türk dilini öğretmek maksadıyla kaleme alınan ve Türkçe ilk gramer
kitabı olan Müyessiretü'1-ulı1m Arapça'nın dil bilgisi kuralları örnek tutularak yazılmıştır. Eser iki bölümden meydana gelmektedir. Doksan dokuz sayfadan ibaret birinci bölümde Sadrazam İb
rahim Paşa hakkında yazılmış bir kaside yer alır. Arkasından kitabın yazılış tarihi ve yazılış sebebi belirtilerek önemine temas edilir ve esas konulara geçilir.
Burada önce kelimenin tarifi yapılarak
kelimeler isim. fiil ve harf (edat) olmak
üzere üçe ayrılır. Sonra "bilmek" fiili esas
alınarak Arapça sarfta olduğu gibi emsile-i muhtelife ve muttaridenin örnekleri verilir. Bu şekilde bütün fiil sigaları
nın tarif ve izahları yapılır; ekleri, olumlu, olumsuz, etken ve edilgen şekilleri
gösteriJip her birinin ayrı ayrı çekimleri
yapılır. Ayrıca bu kısımda ism-i zaman,
ism-i mekan, ism-i alet, ism-i tasglr,
ism-i mensüb, ism-i tafdfl ve fi'l-i taaccüb üzerinde durulur.
Seksen üç sayfadan oluşan ikinci bölümde isimler konu edilmiştir. Burada
isimlerin çeşitleri, çekimleri, sayılar, zamirler. zarflar, soru edatları, isim tamlamaları ve yapılışları, cümle tamlayıcıları,
hal ve istisna şekilleri, isim cümlesi, işa
ret isimleri ve edatlar üzerinde durulmuştur. Bu açıklamaların ardından şair
Hayaif Bey'in bir gazeli ele alınarak gazelde geçen bütün kelimeler hem sanat
yönünden hem de Türkçe gramer kaideleri açısından tahlil edilmiştir. Ayrıca daha önce açıklanmayan bazı kurallar da
bu tahlil sırasında zikredilmiştir.
Müyessiretü'1-ulı1m bugünkü manada ilmf bir gramer kitabı olmamakla birlikte Türkiye Türkçesi'nin (Batı Oğuzca)
ana kurallarını ihtiva etmesi ve Batı Türkçesi'yle yazılmış ilk gramer kitabı olması
yönünden değerli bir kaynaktır. Daha
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Bii Said hanedanına mensup
Zengibar sultanı
(1870-1888).
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1837'de doğdu. Babası Uman ve Zengibar sultanı olan Seyyid Safd b. Sultan'dır. Sultan Said'in yedinci oğlu olan Bergaş'ın annesi ise Fatala isminde Habeşistanlı bir cariye idi. Seyyid Said'in ölümü üzerine (1856) oğulları Uman ve Zengibar Sultanlığı'na hakim oldular. Bergaş babasının ölümünden hemen sonra
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