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Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed 
b. Halid ei-Berkl 

(ö. 274/887) 

İmamiyye mezhebine mensup 

L 
Şii fakihi. 

_j 

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 
Berki 

BERKİ. Ali Himmet 

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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da Akif'in yakın dostu Yozgatlı Mehmed 
İhsan Efendi ile tanışmış, onlarla köklü 
bir dostluk kurmuştur. 

Eserleri. Ali Himmet Berki'nin yayım
lanmış eserleri şunlardır : 1. Fazılın Ga
latat Defteri (Samsun 1338). Yeni harf
lerin kabulünden önce yazılan ve müel
lifin oğlunun adını taşıyan bu eser ko
nuşma ve yazı dilindeki yanlışlardan bah
seder. 2. Eski Hadiselerde Tatbiki La
zım Gelen İrs ve intikal (Ankara I 938) 

3. Vakıflar (1- ll , istanbul I 940; Ankara 
I 950; ayrıca l, İstanbul 1946). 4. Miras ve 
Tatbikatı. Eski ve bugünkü hukuktaki 
hükümleri inceler (İstanbul ı 94 7 ; Ankara 
195 1. 1963). S. Hukuk Mantığı ve Tef
sir (Ankara 1948). 6. Büyük Türk Hüküm
dan İstanbul Fatihi Sultan Mehmed 
Han ve Adalet Hayatı (İstanbul 1953). 

istanbul'un fethinin 500. yıl dönümü mü
nasebetiyle yazılan bu eser Mısır'da ta
nıştığı Mehmed İhsan Efendi tarafından 
el-Ahilü1-<oşmani Ebü'I-fetl}. es-Sul
tan Mul}.ammed eş -şani, fatil}.u'l-~os
tanpniyye ve l}.ayatühü 'l- cadliyye adıy
la Arapça'ya çevrilmiştir (Kahire ı 953). 7. 

Tasarruf Hukuku Bakınundan Dalyan 
ve Vali (Ankara 1953). 8. İs]{ım Huku
kunda Feraiz ve intikal (Ankara 1954). 

9. Sular Hukuku, Eski ve Yeni Hüküm
lere Göre (Sedat Çumralı ile birlikte, An
kara 1959). 10. Mecelle (metin kontrolu 
ve lugatçe, Ankara 1959; İstanbul I 979). 

11. Hatemül-Enbiya Hazreti Muham
med ve Hayatı (Osman Keskioğlu ile bir
likte. I . kitap, Ankara I 959; 2. kitap, Anka
ra 1960). 12. Vasiyet ve Ölüme Bağlı 
Tasarruflar (Ankara ı 961) 13. İsWmda 
Kaza, Hüküm ve Hakimlik ve Tevabii 
(Ankara 1962) 14. Vakıflma Dair Yazı
Ian Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Ve
sikalarda Geçen Istılah ve Terimler 
(Ankara 1966). 15. Ahlaka Ait 239 Ha
dis (tercüme ve izah, Ankara 1968). Ese-
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rin ikinci baskısı 250 Hadis başlığı al
tında yapılmıştır (Ankara 1970). 
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li] ŞAKİR BERKİ 

BERKOFÇA 

Kuzeybatı Bulgaristan'da 
bugün Berkövitsa adını taşıyan 

bir kasaba. _j 

Sofya ile Vidin arasındaki tarihi yol üze
rinde. Petro Han geçidinin alt yanında 
yer almakta olup sık ormanlarla kaplı 

Balkan dağlarının eteklerinde, denizden 
400 m. yükseklikteki bir düzlükte uza
nır. Geç antik döneme ait kalesinin ha
rabeleri 1 00 m. daha yüksektedir. Os
manlılar döneminde XV. yüzyıldan Tan
zimat'a kadar Sofya'ya (Paşa livas1) bağlı 
bir kaza merkezi durumundaki kasaba, 
Kuzeybatı Bulgaristan kesiminde islam'ın 
ileri bir karakolu özelliğini taşımıştır. xvıı 
ve XVlll. yüzyıllarda ise önemli bir sanayi 
şehri olarak gelişmeye başlamış ve Ku
zeybatı Bulgaristan· ın Çiprovçe ( Cipro
vets) maden bölgesinin merkezini teşkil 
etmiştir. 

Berkofça'nın Ortaçağ ' lar Bulgar tari
hindeki yeri bilinmemektedir. V. yüzyılda 
yapılan iki büyük kilise kalıntısına rast
lanması. kalenin bu dönemde önemli ve 
kalabalık bir yerleşim yeri olduğunu or
taya koyar. ll. Dünya Savaşı öncesi Bul
gar tarihçileri ise kasabanın Türkler ta
rafından kurulduğunu belirtirler. Bu gö
rüş, Xlll ve XIV. yüzyıllarda kalenin kul
lanılması, XIV. yüzyılın sonlarına doğru 
Türk kuvvetlerinin burayı fethedişleri, 
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Berkofça'da 
XVII. yüzyıla ait 
hamamın 

pl anı 

{Machiel 

Kle[' den) 

bunun sonucu burada kalabalık bir müs
lüman Türk grubunun yerleştirilmesi se
bebiyle kuvvetle muhtemel görünmek
tedir. Berkofça adına ilk defa 1479 ta
rihli bir icmal defterinde mahalli bir teş
kilat merkezi olarak rastlanır. Nüfus du
rumu hakkında ilk ayrıntılı kayıt ise 1 524 
tarihli bir tahrir defterinde yer alır. Bu
na göre kasabada 171' hane müslüman, 
yirmi dört hane hıristiyan yaşamaktay
dı (yaklaş ık ı 000 kişi) ve bunlar çok eski
den beri avarız ve öşür gibi vergilerden 
muaftı. Vergi muafiyeti, hemen hemen 
tamamıyla hıristiyan Bulgarlar'dan olu
şan bölgede Türk nüfusun iskanını sağ
lamak ve teşvik etmek amacını taşıyor
du. Nitekim bu sayede XVI. yüzyılın baş
larında olduğu gibi ikinci yarısında da 
nüfusun büyük kısmı Türk müslüman 
ahaliden oluşmuştu. XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında kasabada beş mahalle bulunu
yordu. Nüfus ise 212 hane müslüman 
Türk, on hane müslüman Çingene, on 
dört hane de hıristiyandan ibaretti. Müs
lüman nüfusun % 4'ten az kısmını ise 
mühtediler teşkil ediyordu. 

Katib Çelebi'nin eserinde bir maden 
bölgesinin merkezi ve kadılık olarak ge
çen Berkofça, XVII ve XVIII. yüzyıllarda 
yüksek kalitedeki bakır işçiliği, dericili
ği ve tekstil ürünleriyle tanınmaya baş
ladı. Ayrıca XVIII. yüzyılda kerestesiyle 
de önem kazandı. 1688'de Berkofça ka
zası . Osmanlı idarecilerinin baskısı ve 
Çiprovçe bölgesindeki Katolik madenci 
köylerinin Habsburglar'ın kışkırtmasıy
la ayaklanmaları yüzünden karışıklıklar 
içine düştü. Bu yüzyılda kasabada 15.000 
kişi yaşıyordu. Ayrıca Berkofça kazası sı
nırları içindeki dağlarda Yörük grupları 
bulunuyordu. 1 576 tarihli bir celebke
şan defterine göre bunlardan on dört 
celep kaydedilmişti. Berkofça'da da ay
nı yıl ikisi Bulgar yirmi yedi celep yazıl
mıştı. Kasaba 1800'de patlak veren Kır
cali karışıklıkları sırasında eşkıya çete
lerinin tahribatma uğradı, yakılıp yıkıl 

dı. Böylece zamanla Bulgar etkisi gide
rek önem kazanmaya başladı. Bulgarlar 
1830'da burada bir mektep kurdukla
rı gibi büyük bir de kilise (Kutsal Virgin) 
yaptılar. Ayrıca kasabanın civarında Lo
puşanski Manastırı inşa edildi. XIX. yüz
yılda ise hıristiyan Bulgar nüfusu yavaş 
yavaş kasaba nüfusunun çoğunluğunu 
oluşturmaya başladı. 

Osmanlı hakimiyetinin son dönemle
rine doğru Berkofça kazasına Kırım'dan 
bazı Tatar grupları yerleştirildi ; ayrıca 


