
BERGAMALI iBRAHiM 

dan dolayı "Şeyhzade" lakabıyla anılır. 

Memleketi olan Bergama'daki tahsil ha
yatından sonra çeşitl r medreselerde mü
derrislik, yaptı: bir müddet Bursa kadı
lığı görevinde de bulundu. 1004 ( 1595-
96) yılında İstanbul (Çarşıkapı) Sinan Pa
şa Darülhadisi'ne (binası halen İşletme 
Enstitüsü olarak kullanılmaktadır) müder
ris tayin edildi ve Zilhicce 1014 (Nisan 
1606) tarihinde vefatma kadar bu gö
revde kaldı. 

Eserleri. İbrahim Efendi· nin özellikle 
hadis, tefsir ve kelam ilimleriyle meşgul 
olduğu bilinmektedir. Bu ilimlerle ilgili 
pek çok risalesinin ve bazı eseriere yap
tığı şerh ve ta'likatının bulunduğu kay
naklarda zikredilmektedir. Müellifin ba
sılmış herhangi bir eserine rastlanma
mıştır. Kütüphanelerimizde nüshası tes
bit edilebilen eserleri ise şunlardır: 1. 
Envô.rü '1- bevô.rıl!- ii tertibi Şerlıi.'l-Me
şô.rıl!-. Muhaddis Radıyyüddin Saganf'
nin Meşô.ril!-u '1- envô.ri 'n -nebeviyye ad
lı eserine İbn Melek tarafından yapılan 
Meşô.rilf.u '1- ezhô.r ii şerJ:ıi Meşô.ril!-ı '1-
envô.r adlı şerhin yeni bir usul ile tertip 
edilmiş şeklidir. Bergamalı İbrahim ese
rin mukaddimesinde, bu kaynağa mü
racaat edenlerin istifadesini kolaylaştır
mak amacıyla. onu Meşô.biJ:ıu 's- sünne 
tarzında her babın hadislerini "sıhah" 

ve "hısan" 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 terti
bi Meşô.ril!-ı '1- envô.r adıyla (Süleymani
ye 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. Müel
lifin değişik akaid risale ve manzumele
rinden faydalanarak derlediğini belirtti
ği bu risalesi, daha sonra kendisi tara
fından Nazmü'1-ierô.,id ii silki Mec
ma 'i'l- 'al!-iı, id adıyla şerhedilmiştir (Sü
leymaniye 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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BERGAMALI KADRi 

(ö. 937/ 1530'dan sonra) 

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

Osmanlı alimi. _j 

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

tadır. 

Türkler' e Türk dilini öğretmek maksa
dıyla kaleme alınan ve Türkçe ilk gramer 
kitabı olan Müyessiretü'1-ulı1m Arap
ça'nın dil bilgisi kuralları örnek tutula
rak yazılmıştır. Eser iki bölümden mey
dana gelmektedir. Doksan dokuz sayfa
dan ibaret birinci bölümde Sadrazam İb
rahim Paşa hakkında yazılmış bir kasi
de yer alır. Arkasından kitabın yazılış ta
rihi ve yazılış sebebi belirtilerek önemi
ne 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 em
sile-i muhtelife ve muttaridenin örnek
leri verilir. Bu şekilde bütün fiil sigaları
nın tarif ve izahları yapılır; ekleri, olum
lu, 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 taac
cüb üzerinde durulur. 

Seksen üç sayfadan oluşan ikinci bö
lümde isimler konu edilmiştir. Burada 
isimlerin çeşitleri, çekimleri, sayılar, za
mirler. zarflar, soru edatları, isim tamla
maları ve yapılışları, cümle tamlayıcıları, 
hal ve istisna şekilleri, isim cümlesi, işa
ret isimleri ve edatlar üzerinde durul
muştur. Bu açıklamaların ardından şair 
Hayaif Bey'in bir gazeli ele alınarak ga
zelde geçen bütün kelimeler hem sanat 
yönünden hem de Türkçe gramer kaide
leri açısından tahlil edilmiştir. Ayrıca da
ha önce açıklanmayan bazı kurallar da 
bu tahlil sırasında zikredilmiştir. 

Müyessiretü'1-ulı1m bugünkü mana
da ilmf bir gramer kitabı olmamakla bir
likte Türkiye Türkçesi'nin (Batı Oğuzca) 

ana kurallarını ihtiva etmesi ve Batı Türk
çesi'yle yazılmış ilk gramer kitabı olması 
yönünden değerli bir kaynaktır. Daha 

sonra Türk dilinde yazılmış kavaid ki

taplarına ancak Tanzimat yıllarında rast

lanmaktadır. 

İlk defa 1911 yılında Sursalı Mehmed 
Tahir tarafından bulunan kitabın bugün 
elde sadece tıpkıbasımı mevcuttur (Be
sim Atalay, Müyessiretü'l·ulum, tıpkıba

sım, çevriyazılı metin ve dizin, TOK yayını. 
istanbul 1946). 182 sayfadan ibaret olan 
eserin birinci bölümü Zilkade 974 (Ma
yıs 1567), ikinci bölümü ise 25 Rebfülev
vel 976'da (17 Eylül 1568) istinsah edil
miştir. 
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~ EKREM BEKTAŞ 

BERGAŞ b. SAİD 

( ~ ı:r.J.l.-.r. ) 
(ö. 1888) 

Bii Said hanedanına mensup 
Zengibar sultanı 

(1870-1888). 
_j 

1837'de doğdu. Babası Uman ve Zen
gibar sultanı olan Seyyid Safd b. Sultan'
dır. Sultan Said'in yedinci oğlu olan Ber
gaş'ın annesi ise Fatala isminde Habe
şistanlı bir cariye idi. Seyyid Said'in ölü
mü üzerine (1856) oğulları Uman ve Zen
gibar Sultanlığı'na hakim oldular. Ber
gaş babasının ölümünden hemen sonra 

Sultan 
Bergaş 

b. Said 



1856 ve 1859 yıllarında ağabeyi Macid'
den ülke idaresini almak üzere teşeb
büse geçtiyse de başarılı olamadı. 1859'
daki ikinci teşebbüsünden sonra Bom
bay'a sürgüne gönderildi ve orada iki yıl 
kaldı. Sultan Macid'den sonra Zengibar 
sultanı olan Bergaş (7 Ekim 1870). Zen
gibar yanında Pemba, Lamu yarımada
sı, Kismayu, Barava. Marka, Makdişu ve 
Varşeyh bölgelerinde de hakimiyetini 
sürdürdü. 

Köle alım satımı Seyyid Said devrin
den beri Zengibar'da da önemli bir ti
caret konusu idi. Bu işle meşgul olan 
müslüman tüccarlar ülkede iktisadi bir 
güç oluşturuyorlar ve bölgeye herhangi 
bir Avrupa sömürge idaresinin girmesi
ne engel oluyorlardı. ingiltere bu iktisa
di gücü ortadan kaldırmak ve bölgeye 
hakim olmak gayesiyle ülkesinde köle 
ticaretini yasaklaması için Bergaş'a bas
kı yaptı. Nihayet Sir John Kirk'ün tehdi
di ve Sir Bartle Frere'in gayretleriyle 5 
Haziran 1873'te Bergaş ülkesinde esir 
ticaretine son veren kanunu imzaladı. 

John Kirk bu hadiseden sonra Bergaş ' ın 

özel danışmanı olarak 1886'ya kadar ül
kede kaldı. Diğer taraftan 1877'de Lloyd 
Matthews Seyyid Bergaş'a askeri danış
man olarak gönderildi ve onun yardımıy
la 500 kişilik bir ordu kuruldu. Bu ordu 
köle ticareti yapan müslüman Araplar'la 
devlet adına mücadeleyi sürdürdü. An
cak ingilizler bölgeye hakim olduktan 
sonra köle ticaretine kendi yönetimleri 
altında devam ettiler. Daha önce Porte
kizliler'i Doğu Afrika kıyılarından çıka

ran müslüman Araplar iktisadi güçleri
ni kaybettikleri için sömürge güçlerine 
karşı mücadele edemediler. 

Bergaş dönemi Afrika'nın doğu sahil
lerinde ve Zengibar'da ingiliz ve Fransız 
sömürge mücadelelerinin başlangıç dö
nemi oldu. Daha sonra aynı bölgeler Al
manlar' ın da dikkatini çekti. Bugün Ken
ya topraklarında bulunan Lamu'nun ku-

zey sahilindeki Witu ve komşu Sevahi
li toprakları bölgedeki Avrupalı sömür
geci güçlerden Almanlar tarafından "hi
maye edilen bölge" olarak ilan edilince 
( 1885) Seyyid Bergaş durumu sert bir 
şekilde protesto etti. Almanya Zengibar 
açıklarına beş savaş gemisi göndererek 
Seyyid Bergaş' a himayeyi kabul etmesi 
için 24 saat süre tanıdı. Sonunda Sultan 
Bergaş durumu kabullenmekten başka 
çare bulamadı. Bunun üzerine Almanya 
Fransızlar'la birlikte bir heyet kurarak 
Sultan Bergaş'ın hakimiyeti altındaki 

toprakları tesbite başladı. 1886'da ingil
tere ve Almanya bölgede Sultan Ber
gaş'ın hakimiyet sınırlarını belirleyen bir 
anlaşma imzalad ı l ar. Sultan Bergaş bu 
anlaşmayı incelemek üzere altı aylık bir 
süre tanınmasını istediyse de ingiltere 
Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın derhal im
zalanmasını ve gereği üzere icraata ge
çilmesini istedi. Sınırların ve kendi yet
kilerinin tesbiti hususunda görüşleri alın
madan böyle bir karara gidilmesi Sultan 
Bergaş ' ı fevkalade üzdü ve onurunu kır
dı. Sonunda 7 Aralık 1886'da anlaşma 
imzalandı. Daha sonra Şubat 1888'de ba
ba vatanı Uman'ı ziyarete giden Sultan 
Bergaş aynı yıl 26 Mart'ta Zengibar' a 
döndü ve dönüşünden beş gün sonra 
elli bir yaşında vefat etti. 

Bütün bu siyasi mücadeleler sırasında 
da Bergaş ulaştırma ve haberleşme ko
nusunda önemli işler başarmıştır. 1872'
de British lndia Steam Navigation Com
pany, Aden- Zengibar arasında deniz yo
lundan aylık posta hizmetine başladı. 

1879'da Eastern Telegraph Company, 
telgraf hattını kurarak. ülkeyi bütün dün
ya ile haberleşmeye açtı. Ayrıca ülkesi
ne su kanalları açtırmak ve devamlı ge
mi seferleri koydurmak suretiyle de hiz
met eden Bergaş Zengibar' ı Afrika' nın 

önemli ticaret merkezlerinden biri hali
ne getirmiş, 1875'te ingiltere. Portekiz 
ve Fransa 'yı ziyaret ederek Bü Said ha-
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BERGSTRASSER, Gotthelf 

nedanından Avrupa'ya giden ilk sultan 
olmuştur. Osmanlı Devleti ile de iyi iliş

kiler kuran Bergaş'a Sultan ll. Abdülha
mid 1879'da Mecidi nişanı göndermiş 
ve bu münasebetle gelen Arapça teşek
kürnameye 1880'de Babıali'den cevap 
verilmiştir(BA, YıldızTasn ifi , nr. 553 / 312, 

Ks. 18, Zrf. 93, Kar. 36) 
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liJ MusTAFA L. BiLGE 

BERGSTRASSER, Gotthelf 
(1886- ı 933) 

Sami dilleri uzmanı 
Alman şarkiyatçı. 

5 Nisan 1886'da Oberlosa'da doğdu. 
Babası ve dedesi Almanya'nın Sachsen 
eyaletindeki Plauen şehrinin Protestan 
rahiplerindendi. ilk öğrenimini Plauen'de 
gördü. Leipzig Üniversitesi 'nde meşhur 
müsteşrik August Fischer'den felsefe, 
SamT dilleri ve Arapça dersleri aldı ( 1904 ı 

Üniversiteyi bitirdikten sonra çeşitli li
selerde görev yaptı. Daha sonra Leipzig 
Üniversitesi 'nde doktorasını verdi ( 1911) 

ve Sami dilleriyle islam ilimleri sahala
rında doçentlik unvanı aldı ( 1912) Çık

tığı Ortadoğu gezisinde ( 19 14) Anadolu, 
Suriye, Filistin ve Mısır' ı ziyaret etti ; bu 
arada Suriye ve Filistin lehçelerini öğ
rendi. ı. Dünya Savaşı sırasında Darülfü
nun Edebiyat Fakültesi'nde profesör ola
rak görev yaptı ( 191 5- ı 918). Daha sonra 
Berlin ( 191 9). Königsberg (1919), B res la u 
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