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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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Bu düşünüşüyle Berkes'in, "din"i be
şerl hayatın bütün yönleriyle ilgili kıla

vuz hüküm ve değerlerin vazedildiği bir 
sistem olarak tanımlamaktan yana ol
madığı anlaşılmakta . " kutsal"ı yalnızca 

terdin vicdanını ilgilendiren ve dünyevl 
olanla ilişkisi bulunmayan bir değer mef
humu olarak kavradığı görülmektedir. 
Serkes'in düşüncesinde "din" ve "gele
nek" kavramlarının bir zıtlık içinde de
ğerlendirilmesi sonucunda din tartışma 
konusu olmaktan çıkarılmakta ve gele
nek kutsallaştırılmış şekilleriyle donuk
laşan. aslında din ile ilişkisi bulunma
masına rağmen yenilik teşebbüsleriyle 
karşılaştığı anda din kisvesine büründü
rülerek zorunlu değişmelere direnen 
menfi bir kutup tanımı kazanmaktadır 
(a.g. e., s. !8) Bu yaklaşımıyla Serkes ge
lenekçilik- çağdaşlık kutuptaşmasını te
mel bir sürtüşme noktası olarak değer
lendirirken çok defa islam dininin dün
ya hayatına ait prensip düzeyindeki dü
zenlemelerini göz ardı etmektedir. 

Berkes'e göre soyut bir laiklik prensi
bi olmadığı gibi Fransızca'daki anlamıy
la "laicisme" de Türkiye'nin çağdaştaş
ma problemine uygulanamaz. Laiklik ko
nusunda Türkiye'de ortaya atılan. "din 
ile devlet birbirine karışmasın" ve "laik
lik dinsizliktir" şeklindeki iki görüş de 
yanlıştır. Çünkü ilki devlet ve dinin Türk
islam tar ihine özgü özelliklerini görme
mekle yanılmakta. ikincisi ise din dışı 

siyasi amaçlar la bu özellikleri gözlerden 
kaçırarak yanıltmaktadır. Oysa birbir in
den ayrılmaları gereken devlet ile din Ba
tı modelinde ayrı tutulan cismanl ve ru
hanl otor iteler niteliğinde değildir. Çün
kü teokrasi Batı 'ya özgüdür ve islam dini 
teokratik bir düzen teklif etmez. "Teok
ratik devlet görüşü, çağdaştaşma süre
cine karşı sonradan çıkmış bir ideoloji
dir" ve sözü edilen ikinci görüş, bu ide
oloji mensuplarının bir yanıltmacasın
dan ibarettir (a.g. e., s. 529) 

Berkes. dinin afyon olduğu şeklindeki 
Marksist anlayışı ancak modern çağlar 
için geçerli ve din istismarcılığı anlamıy
la doğru kabul ederek dinlerin altın çağı 
olarak nitelendirdiği Ortaçağ'ın karanlık 
olduğu görüşüne karşı çıkar. Berkes'e 
göre saf bir din olarak islam din simsar
lığına karşı olduğu gibi bir devlet emret
mez ve bir rejim öngörmez. Bu bakım
dan. "Osmanlı rejiminin en önemli yanı 
dinsellikten çok gelenekselliktir"; hatta, 
"İslam dini açısından böyle bir devlet 
meşru olmaktan uzaktır. Çünkü dinsel 
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geleneğin değil güçsel, siyasal, militer 
bir geleneğin ürünüdür" (a.g.e., s. 29. Te· 

okrasi ve Laiklik, s. 1!5-1 1 6) . Esasen ge
nel olarak müslüman toplulukların tari
hinde de bir "din devleti " yer almamış
tır (b k Teokrasi ve Laik lik, s. 14-1 6. 27-
28. 75-76) . Bunun genel olarak farkında 
olunmamasından ötürü laiklik kavramı 
Türkiye'de hem "gericiler"i hem de "ile
riciler"i yanıltmaktadır. Gericiler bu kav
ramı din aleyhtarlığı olarak görmekte, 
ancak aleyhtarlığın Ortaçağ islamı'nda 
teşekkül eden kutsal geleneğe karşı ol
duğunu anlamak istememektedirler. iıe
ricilerse Batı· daki gibi islam tarihinde 
de bir teokrasi var zannedip laikliği onun 
zıddı saymaktadırlar. Sonuç olarak Ber
kes'e göre mesele "din sorunu" değil si 
yaset meselesidir (b k a.g.e., s. !7 ı - ı 76) 
Nitekim laiklik savunucusu birçok yaza
rın iddia ettiğinin aksine sözde din adı
na yapılan isyantarla ll. Osman, lll. Se
lim, Sadrazam Halil Hamid Paşa, Sadra
zam Midhat Paşa ve Ali Suavi gibi kişi
lerin öldürülmesini dini sebeplere bağ
layarak dini ve din adamlarını suçlamak 
büyük bir yanılgıdır. Zira "buna ne islam 
ne de Osmanlı uygulamasında olanak 
yoktur". Bu olaylar tamamen din ve din 
adamları dışındaki kişi ve kuruluşla rca 

ve siyasi sebeplerle gerçekleştirilmiştir 
(a.g.e. , s. I 59- I 60) 

Osmanlı imparatorl uğu ' nun çağdaş
laşma sürecindeki sürtüşmelerin izahın
da Serkes'in üzerinde durduğu esas me
sele gelenekçilik-çağdaşlaşma kutuplaş
masıdır. XVIII. yüzyılın başlangıcından iti
baren sarsıntı geçirmeye başlayan gele
neksel Osmanlı düzeni. önce askeri plan
da girişilen ısiahat teşebbüslerine , ar
dından Tanzimat ve Meşrutiyet olarak 
devam eden sosyal ve siyasi plandaki 
yenilik arayışlarına konu olmuş ; eski ve 
yeni. gelenek ve çağdaşlık kutuplaşma
sı münavebeyle kaydedilen başarı ve ba
şarısızlıklarla Cumhuriyet denilen radi
kal değişimi hazırlamıştır. Batılılaşma 

sürecinin Tanzimat sonrasında doğur
duğu problem ve çarpıklıklar her ne ka
dar Batılılaşma 'yı bir problem olarak 
gösteriyorsa da Berkes'e göre Türkiye'
nin baş meselesi Batılılaşmak değil Ba
tılılaşmamak'tır (bk Özer, ı . 284). 

Serkes'in dinle gelenek arasında gör
düğü sınır , onun düşündüğü kadar kes
kin ve iletişim kabul etmez değildir. Ser
kes geleneklerin temelde dinle hiçbir il
gisi bulunmadığını ve tarihte bu ilginin 
bir bakıma suni olarak kurulmaya çalı -

şıldığını iddia ederken problemi oldu
ğundan çok daha kolay ve o kadar da 
sağlıksız bir yoldan halletmek istemiş
tir. Gerçekte geleneklerin arkasındaki 

islami doktrini incelemeden varılan bu 
yargı, Serkes'in başta fıkıh ve tasawuf 
olmak üzere islami ilimleri hak ettiği çiz
gide ele almadığını göstermektedir. Ay
rıca Batılılaşma 'yı , gelenekleri topyekün 
inkar yoluyla gerçekleştirme teklifi ne
tice itibariyle toplumun kendi tarihi ve 
kültürel benliğinden tamamıyla sıyrıl

ması anlamına gelir ki bunun ne dere
cede kabul edilebilir bir çağdaştaşma ol
duğu , hatta böyle bir yenileşmeyi tah 
ripkar olmadan gerçekleştirmenin ne öl
çüde mümkün olduğu tartışmaya açık 

bulunmaktadı r. Nitekim Serkes'in ken
disi de bu güçlüğü görmekte ve günü
müz Cumhuriyet Türkiyesi'nin "kayıtsız
şartsız Batılılaşma " tezinin bu noktada 
"en kritik, en çapraşık, en sorunlarla do
lu bir aşama"ya varmış bulunduğunu be
lirtmektedir (Türkiye 'de Çağdaş /aşma, s. 
27) Çağdaştaşma ile aynı şey saydığı Ba
tılılaşma ' yı kaçınılmaz bir kader olarak 
gören Serkes'in (a.g.e., s. 26) bilim, fel
sefe. akıl. teknoloji , din. gelenek vb. te
mel kavramlar hakkında Batı'daki mo
dern tartışmalardan ve yeni arayışlar

dan haberi olmadığı veya bunlardan ıs

rarla söz etmediği de görülmektedir. So
nuç olarak Berkes'e göre çağdaştaşma 
meselesi ne kadar bir "aydınlanma" me
selesi ise (a.g.e., s. 533). çağdaştaşmaya 
yön vereceğ i ni düşündüğü ilkeler de o 
kadar XVIII. yüzyıl "aydınlanma felsefe
si"nden artakalmadır. 

Eserleri. Bazı Ankara Köyl eri Üzeri 
n e Bir Araştırma (Ankara 1942 ); Propa
ganda Nedir? (Ankara I 942) ; Si yasi Par
tiler (istanbul 1946); Turkish Nationalism 
and Westem Civilisation : Sel ected Es
says of Ziya Gökalp (London 1959); The 
Development of Secularism in Turkey 
(Montreal 1964); İkiyüz Yıldır Neden Bo
calıyoruz? (istanbul . ts ) ; Ba tıcılık, Ulus
çuluk ve Toplumsal Devrimler (istan
bul !965) ; İslamcılık, Ulusçuluk, Sosya
lizm (istanbul 1969; Ankara 1975); Türk 
Düşününde Batı Sorunu (Ankara 1975); 
Türkiye İktisat Tarihi (1-11, istanbul ! 969-
! 970); A sya Mektupları (istanbul ! 976) ; 
Türkiye'de Çağdaşlaşma (Ankara I 975; 
istanbul 1978) Ayrıca çok sayıda maka
lesi şu kitaplarda toplanmıştır : Atatürk 
ve Devrim l er (i stanbul 1982); Teokrasi 
ve Laiklik (istanbul I 984) ; Felsefe ve 
Toplumbilim Yazıları (istanbul 1985) 
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Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed 
b. Halid ei-Berkl 

(ö. 274/887) 

İmamiyye mezhebine mensup 

L 
Şii fakihi. 
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Aslen Küfeli bir ailedendir. Irak Valisi 
Yusuf b. Ömer es-Sekaff. Zeyd b. Ali'nin 
öldürülmesinden sonra Berkl'nin üçün
cü dedesi Muhammed b. Ali'yi öldürün
ce ikinci dedesi Abdurrahman. o zaman 
küçük bir çocuk olan oğlu Halid'i de (Ser
ki'nin dedesi) yanına alarak iran'ın Kum 
bölgesine kaçtı ve Berka'ya yerleşti. EbO 
Ca'fer buraya nisbetle BerkT diye anılır . 

Değişik konularda birçok eser veren 
BerkT. imamiyye alimleri nazarında ge
nellikle güvenilir (sika*) bir kişi ise de 
pek itimat edilmeyen zayıf kimselerden 
rivayette bulunduğu ve mürsel*lere iti
bar ettiği için tenkide uğramıştır. Hatta 
muhtemelen bu sebeple Kum Hakimi 
Ahmed b. Muhammed b. isa bir ara onu 
Kum'dan uzaklaştırmış, fakat daha son
ra kendisinden özür dileyip geri gelme
sini sağlamıştır. İbn DavOd el- Kum mi 
ona hem sika olanlar hem de olmayan
lar arasında yer vermiştir. Sika olmayan
lar arasında yer verişini Gadairi'nin Ser
ki'yi tenkidine bağlıyorsa da Muhsin el
Emin· in ifadesine göre (A' yanü 'ş- şr'a, 

lll, 106) Gadairi onu tenkit etmemiş, ak
sine savunmuştur. 

274 (887) yılında vefat eden Berkl'nin 
ölüm tarihi bazı kaynaklarda 280 (893) 
olarak da zikredilmektedir. 

Eserleri. Berki'ye birçok eser nisbet 
edilmiş olup Kays Al-i Kays (el-lraniyyan 

ve' l-edebü 'l· 'Arab~ lll , 47-56) 129, Mu
hammed el-Emin de (A'yanü 'ş-Şr'a, lll. 
I 05- ı 06) 99 kitabını ismen zikreder. Bun
ların en önemlisi el -Me}zasin'dir. Fıkıh, 
tevhid, hikmet ve ada b gibi çeşitli konu
ları ihtiva eden ve uzun süre Şiiler ara-

sında önemini koruyan bu kitap, iki cilt 
halinde Celaleddin el- Hüseyni (Tahran 
1370) ve Muhammed Sadık Bahrüddin 
(Necef 1384/ 1964) tarafından neşredil
miştir. Ancak matbu nüsha aslının tama
mı olmayıp sadece bazı bölümlerini içi
ne almaktadır. Esasen İbnü'n-Nedim'in, 
Berkl'nin babası EbO Abdullah Muham
med b. Halid ei-Berkl'ye nisbet ettiği ve 
bu bakımdan diğer kaynaklardan ayrıl
dığı asıl eserin kitap ve babları hakkın
da da kesin bilgi yoktur. Bazı kaynak
larda Berkl'ye nisbet edilen kitaplardan 
hiç değilse bir kısmının müstakil eser
ler olmayıp el -Me}zasin'in bölümleri ol
ması muhtemeldir. Berkl'nin Kitabü'r
Ricdl adlı eseri de 1963'te Kazım ei-MO
sevi tarafından Tahran Üniversitesi ya
yınları arasında neşredilmiştir. 
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~ ORH AN ÇEKER 

BERKİ, Ali Himmet 

(1882 -1976) 

İslam, Osmanlı ve 
Türk medeni hukuku sahalarındaki 

çalışmalarıyla tanınan 

L Cumhuriyet dönemi hukukçularından. _j 

Demircizade kadı Osman Efendi' nin 
oğlu olup 17 Ocak 1882'de babasının ka
dılık yaptığı Elbistan'da doğdu. Resmi 
belgelerde doğum tarihi hicri 1301 (1884) 
olarak belirtilmekteyse de Berki kendi 
doğum tarihi olarak hicri 1299 yılını ver
mektedir (Mecelle, mukaddime, s. XV) 

Aslen Akseki'nin Unuila köyündendir. İlk 
öğrenimini köyünde ve İbradi Rüşdiye
si'nde yaptı. Daha sonra istanbul'a gitti 
ve Tokatlı Mehmed Şakir Hoca'dan ders 
okuyara k icazet aldı ( 1909). Ayrıca Med
resetü' l- kudat'ı 26 Ağustos 1909'da bi
rincilikle bitirdi. İlk olarak Meşihat-ı İs
lamiyye Dairesi Fetvahanesi'nde İ'lamat 
Odası katipliğine (ı 909), kısa bir süre son
ra yine İ'lamat Odası memur yardımcılı
ğına. 18 Eylül 1911'de de müsewidliğe 
tayin edildi. Ali Himmet 1913'te ilave bir 

Ali Himmet 
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memuriyet olarak Medresetü'l-kudat'ın 
ahkamü'l-arazi hocalığına getirildi. Bu 
arada hacası Mehmed Şakir Efendi'nin 
kızı Ayşe Hanım'la evlendi. 1914'te To
kat. 191 S'te Amasya. 6 yıl sonra tekrar 
Tokat ve 1922'de de Ankara merkez ka
dılığına tayin edildi. Bu vazifeden istifası 
üzerine Şer'iyye ve Evkaf Ve kaleti Hey' et-i 
İftaiyye üyeliğine getirildi. 1340 'ta ( 1921 -
22) istanbul Üçüncü Asliye Mahkemesi'
ne. bir müddet sonra da istanbul Asliye 
Mahkemeleri birinci reisliğine tayin edil
di. Bir yıl sonra o zaman Eskişehir'de 
bulunan Temyiz Mahkemesi'ne üye ve 
ardından da İkinci Hukuk Dairesi'ne baş
kan oldu. Emekliliğine kadar bu görev
de kalan Ali Himmet Berki emeklilik dö
neminde de ilmi ve mesleki faaliyetleri
ni sürdürmüş ve 24 Mayıs 1976 tarihin
de vefat etmiştir. Vasiyeti gereği doğ
duğu köye götürülüp babasının yanına 
defnedilmiştir. Ali Himmet Berki'nin üçü 
erkek, üçü kız altı çocuğu olmuştur. Oğul
larından ikisi hukuk profesörü (Osman 
Fazı! Berki, Mehmet Şakir Berki), biri de 
hakim (Sadettin Berkil olarak vazife gör
müşlerdir. 

Ali Himmet Berki hem İslam ve Os
manlı hukuku hem de Türk medeni hu
kuku alanında çalışmış ender hukukçu
lardandır. Bunda bir geçi ş döneminde 
yetişmiş olmanın ve bu dönemin imkan
larından faydalanmanın da rolü olmuş
tur. Ali Himmet kendi döneminde pek il
gi gösterilmeyen konulara el atmış, bu 
alanlarda faydalı eserler meydana getir
miştir. Gerek hakimlik görevinde gerek
se ilmi çalışmalarında dikkatli ve titiz 
bir araştırmacı olmaya özen göstermiş, 
çevresinde yetişmekte olan hukukçula
ra da bunu aşılamaya çalışmıştır. 

Ali Himmet Berki hukukçul uğunun ya
nı sıra tıp . t arih ve edebiyata, bu arada 
Fars edebiyatma da ilgi duymuştur. An
kara'da bulunduğu dönemlerde Mehmed 
Akif'le ve kısa bir süre kaldığı Mısır'da 
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