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nr. 595) 2. et- Ta{ıric li -şa!Jil).i'l -l).adiş. 
Eserin 1 O va rak hacmindeki bir nüshası 
İrlanda'nın Dublin şehrindeki Ch. Beatty 
Kütüphanesi'ndedir (nr. 3890). 3. Su, d
ldtü Ebi Bekir el-Berkiini ve cevdbd
tü 'd-Ddre];;utni. Cüz' fihi su, dldtü Ebi 
Bekir el-Berh;iini diye de anılan bu ri
salenin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde bir nüshası bulunmaktadır (lll. 
Ahmed, nr. 624/ 12. vr. 104a-ıo6a) Bu eser 
üzerine yazılan Ta 'li];; 'ald su, dldti'l
Ber];;iini li'd-Ddreh;utni adlı bir risale de 
aynı mecmuanın içinde yer almaktadır 
(nr 624/ IO,vr.lll6-lll9) 

Berkanf bu eserleri yanında meşhur 
muhaddislerin rivayet ettikleri hadisleri 
de ayrı ayrı derlemiştir. Hadislerini der
lediği belli başlı muhaddisler şunlardır: 
Süfyan es-Sevrf. EyyQb es-Sahtiyanf, Şu' 

be b. Haccac, Ubeydullah b. Ömer, Abdül
melik b. Umeyr. Beyan b. Bişr, Matar el
Verrak. Mis'ar b. Kidam'ın hadislerini 
derlerneye çalıştığı sırada vefat etmiş
tir. Fıkıh ilmi sahasında eser verdiği de 
söylenmektedir. 
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Iii EMİN AşıKKUTLU 

sonra 1256 yılı sonunda Altın Orda tah
tına geçti. 

Saltanatının ilk yıllarında . batıda Ga
liçya'da ayaklanan Kral Daniel'in isyanı 

bastırılarak yeni inşa edilen kaleler yık
tırıldı. Ardından Litvanya ve Polanya'nın 
istilasına başlanarak Saint Domierz Ka
lesi tahrip edildi, Krakov Kalesi ile bazı 
kaleler ele geçirildi. Bu durum karşısın
da Kral Utangaç Boleslas Macaristan'a 
iltica etmek zorunda kaldı. Diğer taraf
tan Rus Knezliği ile mevcut olan dost
luk, vergi meselesinden dolayı meydana 
gelen ayaklanmalar sebebiyle bozuldu. 
1259'da Novgorad Rostof, Suzdal ve Ya
roslav gibi şehirlerdeki isyanlar derhal 
bastırıldı. Knez Yaroslav oğlu Aleksandr 
Berke Han'ın üstünlüğünü kabul etmek 
zorunda kaldı. 

Berke Han, Bizans'a sığınmış olan Sel
çuklu Sultanı İzzeddin Keykavus'un İm
parator Mikhail VIII. Palaiologos'un em
riyle Enez Kalesi'ne kapatılması üzerine 
bu devlete karşı da harekete geçti. İm
paratorun bizzat kumanda ettiği kuv
vetler, Bulgar Çarı Teş ' in de yardımıy
la bozguna uğratıldı. Cuci ailesinden 
Nogay, İzzeddin ve ailesini kurtarıp Ber
ke'ye gönderdi. Burada izzet ve ikram 
gören İzzeddin Orbay Hatun' la evlen
dirildL Solhad ile Suğdak ' ın gelirleri 
kendisine tahsis edildi. Ceneviz kaynak
larında belirtildiğine göre İzzeddin'e Ke
fe'de bir de saray verilmişti. Altın Or
da tehdidine karşı Bizans evlilik yolu ile 
Berke Han· a yaklaşmak istedi, saraya 
mensup Prenses Euphrosyne'yi zengin 

bozguna uğradı. Bu haber İslam dünya
sında büyük bir sevinç yarattı. Berke sa
vaş alanında pek çok kişinin öldüğünü 
öğrenince, "Allah, Moğollar'ı Moğollar'ın 
kılıcı ile öldüren HülagQ'yu utandırsın" 
diyerek üzüntüsünü belirtmiştir. 

HülagQ'nun 1265'te ölümü üzerine ye
rine geçen Abaka Han da Berke'ye kar
şı aynı siyaseti devam ettirdi. Aynı yıl 

Kür nehri sahilinde İlhanlılar ile Altın Or
da kuwetleri karşı karşıya geldiler. Ir
mağın her iki tarafındaki kuwetler bir 
müddet savaş nizarnında beklediler. Ber
ke Tiflis tarafına giderek nehri geçtik
ten sonra İlhanlılar' a saldırmayı düşünü
yordu. Ancak ömrü buna yetmedi; 1266'
da vefat etti. Berke'nin cenazesi töre ge
reğince başşehir Saray'a götürüldü ve 
burada toprağa verildi. Oğlu olmadığı 

için yerine Batu ·nun torun u Men gü Ti
mur han ilan edildi. 

Tarihe ilk müslüman Altın Orda hü
kümdarı olarak geçen Berke Han. İsla
miyet'i daha yeğenieri zamanında kabul 
etmiş ve Sertak Han ile de bu yüzden 
anlaşmazlığa düşmüştü . İslamiyet'i ka
bulünde Şeyh Necmeddfn-i Kübra'nın ha
lifelerinden Seyfeddin Baharzf'nin büyük 
rolü olmuştu. Saray şehrinin kurulma
sından sonra Türkistan ' la ticari müna
sebetler artmış ve bunun sonucu İslami
yet süratle yayılmıştır. Cüzcanf ve Cüvey
nf'nin yazdıklarından anlaşıldığına göre 
Berke yasa ve şeriatı birlikte uygulamış, 
her iki sistemin ruhuna bütün samimi
yetiyle bağlı kalmıştır. Kur'an-ı Kerfm 
öğretmek üzere okullar açtırmış, Saray'-

BERKE HAN 

(ö. 665/1266) 

Altın Orda Hanı 
(1256-1266). 

1 hediyelerle Nogay'a vererek akrabalık da imam ve müezzinler bulundurmuş ve 
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Cengiz Han'ın torunu, Cuci Han'ın oğ
lu, Batu Han'ın kardeşi, Sertak ile Ulak
çı hanların da halefidir. Kaynaklarda adı 
Berke, Berka ve Berkay, bazan da Ber
ke Oğul şeklinde geçer. Gençliği hakkın
da çok az bilgi vardır. 1246 ve 1251 yıl

larında amcası Ügedey'in oğlu Güyük ile 
öbür amcası Tuluy'un oğlu Mengü'nün 
tahta geçişlerindeki kurultayda yer aldı 
ve gayretleriyle bazı iç çekişmeleri ön
ledi. Büyük bir ihtimalle Müslümanlığı 
hükümdar olmadan önce Harizm'de bu
lunduğu sıralarda kabul etmiştir. Ser
tak ve Ulakçı' nın kısa saltanatlarından 
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kurdu. alimleri himaye etmiştir. 

Berke'yi yakından ilgilendiren asıl si
yası konu İlhanlılar idi. 1256'ya kadar 
büyük han adına birlikte hareket eden 
iki devlet, HülagQ'nun Berke Han'a kar
şı cephe almasıyla rekabet içine girdi. 
Berke Han İlhanlılar'a karşı siyası den
geyi sağlamak için Memlük Sultanı Za
hir Rükneddin Baybars'a elçi göndere
rek İslam ülkelerini istila ve halka zul
meden HülagQ'ya karşı birlikte mücade
le etmeyi teklif etti ve savaşı kazanırlar
sa onun elindeki bütün toprakları alıp 

kendisine vereceğini bildirdi. 

İlhanlılar' ın Azerbaycan'ı istila ederek 
sınırı Derbent'ten geçirmeleri ve toprak
larındaki Altın Ordalı tüccarları öldürme
leri tarafları savaşa sürükledi. 1263'te 
meydana gelen savaşta HülagQ ağır bir 

Berke Han zamanında en parlak dev
rini yaşayan Altın Orda Moğolistan'daki 

büyük kağanlıktan ayrılmış ve tamamen 
bağımsız bir devlet olmuştur. Onun ken
di adına sikke bastırması da bunu gös
termektedir. 

Berke'nin Saray (Saray-ı Berke) adıyla 
İdil nehri k.ıyısındaki büyük bir düzlükte 
inşa ettirdiği şehir kısa zamanda bir ti
caret merkezi haline gelmiştir . İbn Bat
tQta ve birçok Batılı seyyah bu şehirden 
övgüyle söz etmişlerdir. Saray-ı Berke'
nin yeri bugün tam olarak tesbit edile
memiştir. Tzarev veya Selitrennoye Se
litrenniy Oorodak'ta harabeleri meydana 
çıkarmak için çalışmalar yapılmıştır. Ba
zı maddf kültür kalıntıları ise Leningrad 
Müzesi'nde sergilenmektedir. 
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BERKES, Niyazi 

(1908 -1988) 

Türk sosyologu. 
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21 Ekim 1908'de Lefkoşe'de doğdu. 
Kıbrıslı Hüseyin Hüsnü Bey ve Dervişe 

Hanım ' ın ikiz oğlundan biridir. İlk ve or
ta tahsilini doğduğu yerde tamamladık
tan sonra istanbul'a gitti. 1928'de istan
bul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1928-1931 yıl 

ları arasında Darülfünun Edebiyat Fakül
tesi Felsefe Bölümü'nde felsefe ve sos
yoloji öğrenimi gördü. Mezuniyetinin ar
dından bir süre Ankara Maarif Cemiyeti 
Ortaokulu ile Halkevi Kütüphanesi mü
dürlüklerinde bulundu. 1935 yılında is
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 'n
de sosyoloji asistanı oldu. Aynı yıl Ame
rika'ya giderek Chicago Üniversitesi Sos
yal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'n
de lisans üstü araştırmalarında bulun
du. 1939'da yurda dönünce Ankara Dil 
ve Tarih- Coğrafya Fakültesi 'nde sosyo
loji doçenti oldu. Bir yandan akademik 

Niyazi 
Berkes 

neşirlerini sürdüren Serkes bir yandan 
da Behice Boran ve Muzaffer Şerif Ba
şoğlu gibi sol eğilimli yazarlarla ideolo
jik muhtevalı dergilerin yayımianmasına 
katkıda bulundu. 1945 yılında vekalet 
emrine alındı. Ardından Danıştay kara
rıyla görevine iade ediidiyse de dersleri 
dekaniıkça tatil edildi. Hakkında görevi
ni kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan 
davayı kazanmasına rağmen kadro dışı 
bırakıldı ve görevinden ayrılmak zorun
da kaldı. 19S2'de Kanada Mc Gill Üni
versitesi Lisans Üstü Araştırmalar Fa
kültesi'nde sosyoloji profesörü oldu : 31 
Ağustos 197S'te de milletlerarası "eme
ritus profesör" unvanını aldı. Emekli ol
duktan sonra ingiltere'ye yerleşti ve 18 
Aralık 1988'de küçük bir sahil kasabası 
olan Hythe'de öldü (bk Coşkun , s. 53) 

Serkes'in fikri çalışmalarına yön ve
ren temel problem Türkiye'nin çağdaş
Iaşması konusu olmuştur. The Develop
ment of Secularism in Turkey (Montreal 
1964) adlı başlıca eseri bu çalışmaların 
sonunda ulaştığı neticelerin bir ifade
sidir : kitap Türkiye'de Çağdaşlaşma 
adıyla bizzat yazarı tarafından Türkçe'
ye çevrilmiş ve Cumhuriyet'in SO. yılına 
armağan edilmiştir (Ankara ı 975 ; istan
bul 1978) 

Niyazi Serkes'in bütün araştırmaları 

nın odaklaştığı alan. Türkiye Cumhuri
yeti 'nin bütün Türk tarihi içindeki yeri 
ve öneminin ortaya konulmasıdır. Dolayı
sıyla o Cumhuriyet'in devlet düzeni, eko
nomik yapısı ile Türk insanına hakim 
olan manevi amillerin, inançların ve tö
renin anlaşılabilmesi için tarihi kopuk
luğun ortadan kaldırılması gerektiğine 
inanır. Serkes bu sebeple çalışmalarını , 

Osmanlı tarihinin siyasi. ekonomik ve 
sosyal alanlarda yaşadığı gelişmeleri göz 
önüne alarak Türkiye 'nin 200 yıllık te
mel meselesi olan Batılılaşma üzerinde 
yoğunlaştırdı. Ona göre Türkiye için Ba
tılılaşma . birbiriyle karşılıklı etkileşim ha-
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linde bulunan üç temel unsurun, yani 
laikleşme, çağdaşlaşma ve milliyetçiliğin 
ulaştığı nihai bir terkiptir. Berkes, Tür
kiye'de Çağdaşlaşma 'da politik toplu
mun din- devlet ilişkisini laikleşme ile ke
sin ve kalıcı bir çözüme ulaştırmasının 
köklerini Osmanlı sosyal tarihinde ara
dı. Osmanlı toplumunu feodal bir top
lum olarak görenlerin hata ettiğini her 
fırsatta vurgulayarak bu toplum yapısı
nın " Doğu despotizmi" kavramıyla açık
lanabileceğini savundu. Berkes'e göre 
kulluk sistemine dayalı despotik rejim
lerde devlet ve toplum arasındaki bün
ye kopukluğu sebebiyle kaçınılmaz bir 
durgunluk doğar: bu durgunluk evrim
leşmenin, iler iye doğru yol almanın tari
hi bir engeli haline gelir. Bu yüzden Ser
kes toplum ve kültür yapısına yeni bir 
hareketlilik kazandırmayı amaçlayan son 
dönem Batılılaşma gayretlerini anlamlı 
işaretler olarak değerlendirdi; özellikle 
ll. Mahmud ve sonrasında Osmanlı hu
kuki muhitinin laikleşme yönündeki dü
zenlemeleriyle laikliği savunan Osman
lı- Türk düşünürlerinden Şinasi. Na mı k 
Kemal ve Ali Suavi 'nin görüşlerine yer 
verdi. Ayrıca Türk milliyetçiliğini ateşle
yen akımları düşüncede ve aksiyanda in
celedi. Nihayet Türkiye'nin Batı medeni
yeti içinde yerini almasını ise bir ölüm
kalım savaşı olarak değerlendirdi. Ber
kes'e göre laik olmayan bir toplumun 
ekonomik gelişme seviyesi ne olursa ol
sun Batılılaşma ' sı söz konusu değildir, 

böyle bir toplum çözülmeye mahkum
dur. 

Serkes'in iddiasına göre "secularism"le 
ifade edilmesi gereken laiklik, yalnızca 
üst yapıyı ilgilendiren bir mesele değil 
bütün yapıyı tanımlayan bir kavramdır. 
Secularism terimi, kaba bir din- devlet 
ayırımından daha kapsamlı bir anlam 
ifade ettiğinden "çağdaşlaşma" şeklin

de anlaşılmalıdır. Çünkü "kutsallaşmış 

gelenek boyunduruğundan kurtulma" 
süreci laikliği de içine alacak şekilde çağ
daşlaşma gayretinin ta kendisidir. Çağ
daşlaşma , geleneğin din ile kutsallaş

tırılması ve zorunlu değişimlere diren
mesi karşısında ortaya çıkan problem
lerle başlayan bir süreçtir. Bu, toplumu 
" dinselleşme hummasının yakasından 

kurtarma" sürecidir. "Şu halde çağdaş

laşma konusunda asıl sorun. 'kutsal' sa
yılan alanın ekonomik, teknolojik, siya
sal. eğitsel. cinsel, bilgisel yaşam alan
larında daralması , etkisizleşmesi soru
nudur" (bk. Türkiye 'de Çağdaş/aşma, s. 
15-21). 
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