BERKUK
Berkuk önce kendisine karşı meydana gelen mukavemetleri kı rmakla meş
gul oldu. Ancak Malatya naibi Mintaş'ın
ve daha sonra Yulbuga en-NasırT'nin isyanla rın ı bastı ramadı ve tahttan uzaklaştırıld ı. Hacer ikinci defa sultan ilan
edildi ve Çerkez memlükleri de dağıtıl
d ı. Bununla birlikte kısa süre sonra çı
kan Yulbuga- Mintaş rekabeti üzerine
yeniden harekete geçen Berkuk, atabegliğe getirilen Mintaş'ın kumandasındaki
Memlük ordusunu Şam civarında yenerek eski itiba rın ı yeniden kazandı. Kahire'ye gelişinden sonra saltanat alametlerini geri ald ı ve kendisine biat edildi
(27 Ocak 1390)
Tahta geçmesinden hemen sonra Mintaş'ın İskenderiye'de hapsettiği arkadaş
larını Kahire'ye getirterek onları çeşit
li vazifelere tayin etmekle i şe başlayan
Berkuk, ardından Suriye· de Mintaş ve
taraftarl arı üzerine yürüyerek burada da
asayişi sağladı. Bu arada M intaş öldürüldü ( 1393) Osmanlı padişahlarından I.
Murad ve Yıldırım Bayezid'le dostane münasebetler kuran Berkuk, Timur'a karşı açıkça düşmanlı k gösterdi. Bu sırada
Irak-ı Arab ve Bağdat 'ı alan Timur'un
önünden kaçan Celayir Hükümdan Sultan Ahmed'in Memlük Su ltanlığı'na sı
ğınması Timur'la arasının iyice açılması
na sebep oldu. Timur'un Bağdat'! zaptedip Memlük Sultan lı ğ ı 'nın sınırlarında
görünmesi üzerine bizzat sefere çıkan
Berkuk. maiyetindeki Sultan Ahmed· i
de Irak-ı Arab'ın fethine gönderdi. Halep'e geldiği sırada Bağdat'ın fethi haberini alan Berkuk. Timur'un Toktamış
Han'la savaşa girişmesi üzerine Suriye'de bazı tedbirler aldıktan sonra Kahire'ye döndü.

Berkuk. çeşitli ikta *lara sahip ümekendisine karşı cephe almaların
dan endişe ettiği için en yakın adamlarını bile tevkif ertirmekten çekinmedi
ve son zamanlarını sürekli bir güvensizlik içinde geçirdi. Nitekim kendisi tarafından tertip edilen bir ziyafette büyük
re's-i nevbelik vazifesinde bulunan Ali
Bay el-AlaT'nin başında bulunduğu muhalifleri tarafından öldürülmek istendiyse de bu suikasttan kurtuldu ve Ali Bay'ı
işkence ile öldürttü. Daha sonra 14 Haziran 1399'da hastalanarak 20 Haziran'da vefat etti ve es-Sahra'da (Meydanü'IKabak) bulunan türbesine defnedildi.
Devrin müellifleri tarafından adil ve
vakar sahibi bir hükümdar olarak nitelendirilen Berkuk'un dindar, cesur ve zamanın ilimlerine de aşina bir kişi olduğu belirtilmektedir. Daima ihtiyatlı hareket edip en küçük tedbirleri bile almakta ihmal göstermezdi. Devlet işleri
ni sıkı kontrol altında bulundururdu. Önceleri pazar ve çarşamba, sonra cumar tesi ve salı günleri ıstabla gidip Emir
Candar' ın huzuruna getirdiği şikayetçi
leri dinleyerek ümeraya örnek olmuş
tur. Öte yandan Türkçe'yi resmi dil kabul eden Berkuk, birçok eserin bu dile
tercümesini emretmiş ve bu hususta büyük hizmetler yapmıştır.
Berkuk Kahire'deki cami, hankah ve
türbelere pek çok para tahsis ettiği gibi çeşitli inşa faaliyetlerinde de bulunmuştur. Bunlardan Kahire'deki Medresetü'z-Zahiriyye (el-Berkükıyye ; bk. Berkuk Külliyesi), Şam ' daki Dımaşk Hanı, Ürdün· de Şeria nehri ile Cezire ve Ravza
arasında Zukaku'l-Kanadfl denilen yerdeki köprüler sayı labilir. Ayrıca İtalyan
cumhuriyetierinin Memlük Sultanlığı'na
ranın

saldırmalarından endişe etmesi sebebiyle İ skenderiye· de büyük bir cephanelik
yaptırdığı gibi Dimyat Kalesi'ni de tamir
ettirmiştir. Başta Kal'atü'l-Cebel olmak
üzere muhtelif camileri de tamir ettiren
Berkuk, kendi adına çeşitli değerlerde
olmak üzere Halep, Dımaşk ve Kahire
darphanelerinde bakır, gümüş ve altın
paralar bastı rmıştır.
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ŞEHABEDDİN TEKİNDAG

BERKUK KÜLLİYESİ
Sultan Berkuk Türbesi'nin Berkuk Külliyesi avlusundan ve içinden bir

görünüş

- Kahire

L

Memlük Sultanı Berkuk 'un
(ö. 801/1399)
Ka hire' de yaptırdığı külliye.

_j

Kahire'nin surlarla çevrili eski yerleşim
merkezinin Nehhasin bölgesinde MuizLidinillah caddesinde, Sultan Nasır Muhammed tarafından yaptırılmış Nasıriy
ye Medresesi'nin yanında bulunmaktadır. Nesih hattıyla yazılmış bir şerit halinde cepheyi boydan boya kaplayan kitabesinden anlaşıldığına göre banisi, Mı
sır'da Çerkez asıllı Memlükler'in hakimiyetini başlatan Sultan Ebü Said Berkuk'tur. Külliye bu devrede Kahire'de yapı
lan ilk ve en büyük külliyedir. Berkükıy-
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Berkuk camii 'nin

giriş

cephesi

ye adıyla anılan ve bir cuma camii, türbe, dört mezhebe göre ayrı ayrı eğitim
yapılan dört eyvanlı bir medrese ile bir
hankahtan meydana gelen bu büyük kül liyede müştemiliU olarak ayrıca medrese hocaları için devamlı ikamete mahsus odalar, 125 talebe ile altmış süfiyi
barındıracak hücreler, mutfak ve ahırlar
yer almaktadır. Binanın çeşitli yerlerinde bulunan kitabelerden külliyenin 786788 ( 1384-1386) yılları arasında yapıldı 
ğı anlaşılmaktadır.

Genişliği

SO m., derinliği 80 m. kadar
olan yapının cepheden itibaren birinci
bölümü yüksek, göz alıcı bir giriş, arkasındaki koridor üzerinde yer alan bazı odalar ve dört eyvanlı açık bir sahn
ile girişin sağ tarafında cepheye paralel
olarak yerleştirilmiş cami ve türbeden
meydana gelmektedir. Yapının ikinci bölümü ise hankah kısmından ibarettir.
Burada salonlar, derviş hücreleri, mutfak ve ahırlar gibi diğer müştemilat yer
alır.

Cephe duvarı altlı üstlü bir sıra pencere ile zenginleştirilmiştir. Alttaki pencereler dikdörtgen, üsttekiler ise sivri
kemerli ve tahta kafeslidir. Kıble duvarının sol köşesinde, cepheden 2,30 m.
kadar dışarı çıkıntı yapan 1O m. genişli
ğinde ve cephe yüksekliğindeki ana giriş istalaktitlerle nihayetlenen girintili
bir aynalığa sahiptir. Hen d esi ·geçmelerle süslenen bu girişin tezyinatında renkli
mermer ve alçı kullanılmıştır.

Çok daha küçük ölçüde olmasına ve
istalaktitlerle çevrili taş bir kubbeye sahip bulunmasına rağmen giriş kısmı Sultan Hasan Camii'nin bir taklididir. Porta! girintisi geometrik mermer dolgulu
geniş bir dikdörtgen döşemeyle süslenmiştir. Külliyenin hendesi yıldız süslemeli orijinal bronz kapısı halen yerindedir. Kavisli giriş bir koridor aracılığıyla
çapraz planlı iç kısma uzanmaktadır. Kemerli koridorun sol tarafında artık yerinde bulunmayan kafesli ahşap bir kapı arkasında su testilerini soğuk tutmak için
yapıldığı anlaşılan bir girinti mevcuttur.
Avluya bakan dört eyvan dört büyük ve
sivri kemere sahiptir. 17,60 X 14,70 m.
ölçüsündeki dikdörtgen hacimli ibadet
mekanı, üç bölümden meydana gelen ahşap bir tavanla örtülmüş üç kısımdan
ibaret olup yan geçitlerden daha geniş
olan ortadaki kısım. her iki tarafta bulunan birer çift granit sütunun taşıdığı
kemerlerle ayrılmaktadır. Mihrabın önündeki mekanı örten rengarenk hendesi
motifler, göz kamaştırıcı boya ve yaldız
larla süslü bu tavan yakın zamanda restore edilmiştir. Tavanın altında Fetih süresinin 1-7. ayetlerinden meydana gelen nesih hattıyla yazılmış bir yazı şeridi
vardır. Kemerierin üstünde ise Bakara
süresinin 144-149. ayetleri taşa oyularak yazılmış nesih hattıyla bir şerit halinde dolanır. Kıble duvarı, renkli mermer dolgu! u bir mihrap ile yine aynı teknikle renkli mermerlerle yapılmış henctesi motiflerle süslenmiştir.
Meseldin kıbleye göre sol tarafında yer
alan bir kapı, taş platformlu bir antre
aracılığıyla kubbeli türbeye açılmakta
dır. Kenan 10,50 m. kare şeklinde bir
mekan olan türbenin ortasına mermer
sanduka yerleştirilmiş, kubbe duvarına

ise mihrap nişi açılmıştır. Türbe boyalı
ve yaldızlı ahşap pandantlflere, çok renkli
mermer gömme süslemelere ve renkli
camlarla süslenmiş alçı pencerelere sahiptir. Türbenin orüinalliği ve eşyalarının
bir kısmı korunmuştur. Türbe kubbesi
orijinal değilse de eski özelliklerini kıs
men de olsa aksettirmektedir. Ahşap ve
alçıyla yapılmış ilk kubbe XIX. yüzyılda
çökünce yerine şimdiki tuğla kubbe inşa edilmiştir. Türbenin zemini sade, fakat Kahire'deki Sarkıtmış Türbesi ( 1356)
ile Yünus ed-Devadar Türbesi'nde (1 382)
görülen bir özellik olarak tabandaki istalaktitli kornişe sahiptir. Buradaki korniş, bu türün ayakta kalmış en son örneği olması bakımından önemlidir.
Türbenin arkasında yer alan yaklaşık
4,50 m. X 4,50 m. ebadındaki ve üstü
taş kubbeyle örtülü kare mekan külliyenin kütüphanesi olarak kabul edilmektedir.
Türbenin yanında bulunan ve türbe
kubbesiyle bir bütünlük gösteren sekizgen minare üç bölümden meydana gelir. Minarenin birinci bölümünde, sekizgenin her cephesinde yarısı duvara gömülü sütuncuklar. bunların taşıdığı kı
rık kemerler ve dört tezyini şerefe (şür
fe) vardır. ikinci bölümü taşa ak mermer
kakma olarak gerçekleştirilmiş kesişen
daireler biçimindeki gövde üstü süslemeleriyle dikkati çeker. Bu tarz muhtemelen Kalavun Minaresi'nin üstündeki
kesişen kemerlerden ilham alınarak yapılmış olmalıdır. En üst bölüm ise şere
feden itibaren sekiz sütunçeye oturtulmuş armut şeklindeki tepelik ile son bulmaktadır.

Avlunun ortasındaki şadırvan, Sultan
Hasan Camii'ndekine benzer bir tarzda
sekiz mermer sütun üstüne oturan soğan biçimi ahşap bir kubbeye sahiptir.
Kaynaklarda Sultan Berkuk'un, caminin
açılışında şadırvanı şerbetle doldurtmuş

Berkuk Kü ll iyesi'nin

planı

olduğu

ve cemaate de

şekerleme ler

da-

ğıtıldığı kaydedilmiştir.

Dört medreseye dört ayrı giriş yapıl
ve bunların üst kısımları zikzak oymalı kemer taşlarıyla yuvarlak bir kemer
oluşturacak biçimde ortaya konmuştur.
Talebelerin bugün yıkılmış olan barınma
mekanları iç geçitler üstüne açılmıştır .
Berkuk Külliyesi gerek mimari gerekse tezyini unsurları itibariyle devrinin
en önde gelen abideleri arasında ayrı
bir yere sahiptir. Ekseri bölümleri sağ
lam olmakla beraber bakıma olan ihtiyacı devam etmektedir. Mutfak, talebe
mış

/
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hücreleri gibi müştemilata ait yıkılmış
kısımlarının da aslına uygun olarak ihyası suretiyle Memlük devri eserleri arasındaki mümtaz yerini tekrar kazanması mümkündür.
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li] DoRıs B EHRENS - AsousEıF
BERKÜKİ

( c)_;_JI )
Abdurrahman b. Abdirrahman
b. Seyyid b. Ahmed el-Berküki
(1 876-1944)
Mısırlı edebiyatçı,

L

gazeteci ve fikir

adam ı .

_j

Minye 'de doğdu . Ezher'de okurken
özellikle Şeyh el-Mersafi' nin ilminden
büyük ölçüde faydalandı. Ayrıca Muhammed Abduh'un derslerine titizlikle devam ederek çağındaki modern düşünce
akımlarını tanıdı. Akkad, İbrahim el - Mazini. Abdurrahman Şükri, Mustafa es-Sibal gibi ünlü arkadaşları ile birlikte aylı k el-Beyô.n dergisini çıkarmaya başla
dı (24 Ağu st os 19 11 ). Bütün mal varlığını
harcayarak 1920 yılına kadar yayımla
dığı bu dergiyi, memleketinde gördüğü
fikir. edebiyat ve dil sahalarındaki kargaşayı önlemek. milletin kendi tarihinden kopmadan geleceğini düşünmesi
ne, Batı'nın cazibesine kapılmadan kendi kültür, dil vb. değerlerine sahip çık
masına yardımcı olmak için neşrettiğini
bizzat ifade etmektedir. Mahmüd Feyyaz, el-Bey ô.n dergisinin islam'ın ve islam kültürünün kuwetli bir sesi olduğunu ve Ahmed Zeki'nin burada islam' ın
ihtişamını tasvir ederek Endülüs tarihini yazdığım kaydetmektedir (es- Şa f:ıafe
tü 'l -edebiyye, s. 219) . BerkükJ ayrıca dergisinde edebi, fikri, sosyal vb. çeşitli konular yanında. "müslüman Mısır kadını
nın İ slami inanç ve prensiplerelen dolayı
erkeklerin baskısı ile haremde, cehalet

514

içerisinde uzlet hayatı yaşadığını " iddia
eden Batılılar'ın bu ve benzeri konulardaki suçlamala rını reddeden yazılar da
yayım la dı.
Sohbetleri zevkle dinlenen. aynı zamanda akıcı bir üslüba sahip olan Berküki, gazeteciliği yanında ilmi ve edebi
çalışmalar da yapmış, bazı eski büyük
şairterin eserlerini ve şerhlerini neşre
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hazırlamıştır.

Eserleri. 1. Şerhu Divô.ni 'l -Müten ebbi. Berküki Arap edebiyatının en meş
hur metinlerinden bir i olan Mütenebbi
divanına yaptığı ve iki defa bizzat bastırdığı (Kahire 1349/ 1930, 13571 1938; bu
baskıda n ofset olarak Beyrut 1399 1 1979)
bu dört ciltlik şerhinde daha önce ya z ılan
şerhle rden de faydalanmış, onların izahlarını almış , MütenebbT' nin lehinde ve
aleyhindeki tenkitlere yer vermek suretiyle eserine önceki şerhlere nisbetle çok
daha muhtevalı ve farklı bir hüviyet kazandırmıştır. Böylece bu şerh kendi ifadesiyle, "Mütenebbl divanının ve şerhle 
rinin şerhi olmuştur" (Şerhu Dfvani'l-Mütenebbf, 1, 18) Ayrıca 120 sayfayı aşkın
bir mukaddimede Mütenebbf'nin hayatı ,
şahsiyeti, divanına şe rh yazaniarta bu
ş erhler hakkında verdiği bilgiler ve cilt
sonlarına konulan kafiye indeksleriyle
Berküki şerhi, Mütenebbl hakkında baş
vurulacak en ayrıntılı , en muhtevalı yegane kaynak haline gelmiştir. 2. el-Behce tü 'l-B er~ilkı yye. Alier - Rız a ' nın kasidesinin şerhidir. Altmış üç sayfadan ibaret olan bu eser 1313 yılında Kah ire·de
basılmıştır. 3. et- Tellj.iş. Kazvlni'nin Tellj.işü '1- Miftô.}ı ' ına bir mukaddime ile birlikte yazdığı şerhtir. Kahire'de (1 322) yayımlanan eserin daha sonra da birkaç
baskısı yapılmıştır. 4 . lfa(j.ô.retü'l- <Arab
fi'l-Endelüs. Gustave le Son'dan tercümedir (Kahire 1341 ). s. D evletü 'n-nisô. ' .
Kadınlarla ilgili sosyal ve kültürel ansiklopedik bir eserdir (Kahi re 1945) 6. Seyô.}ıa fi'l- lirdevs. el- Beyô.n dergisinde
aynı adla yayımladığı edebi mektupları
dır. Bu eserin adını Zirikil el-Firdevsü 'l m efküd, Kehhale ise el- Firdevs veya
Se yô.}ıa fi'l-ô.{Jire şeklinde kaydetmektedir. 7. Şer}ıu Div ô.ni lfassô.n b. Şô. bit.
Birkaç baskısı yapılan eser (i lk baskıs ı
Kah i re ı 348/ 1929) son olarak 1983 yılın
da Beyrut'ta yayımlanmıştır. 8. e? -~e 
l]ô. 'ir ve'l- cab~ariyyô. t. iki cilt halinde
ansiklopedik bir eserdir (bk. ZirikiL IV,
8 1l Bunların dışında e? - ~ô.kiretü ve 'nnisyô.n ve Divô.nü 'l - edeb adlı eserleri
bulunan BerkükJ, Buhtüri'nin divanını da
neşretmiştir (Beyrut 1329).
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BERKYARUK
(ö. 498 / 1104)

Büyük Selçuklu hükümdan
(1092- 1104 ).

L

Sultan

_j

Melikşah'ın

Zübeyde Hatun adMuharrem 474 'te (Haziran 1081 ) İsfahan'da doğan oğludur. Sultan Melikşah, çok sevdiği veliaht Şehza
de Ahmed 'in ölümünden sonra veziri Nizamülmülk'ün de tavsiyesiyle hayattaki
oğullarının en büyüğü olan Berkyaruk'u
veliaht tayin etti. Ancak Melikşah'ın ani
ölümü üzerine karısı Terken Hatun beş
yaşındaki oğlu Mahmud'u sultan ilan ettirmek için her vasıtayı mubah sayarak
harekete geçti. Bu maksatla sultanın
ölümünü gizlediği gibi emlrlere büyük
paralar vererek oğlunu destekleyeceklerine dair yemin ettirdi. Sonunda Halife Muktedl- Biemrillah'ı da tehdit ederek Mahmud'u sultan ilan ettirip adına
hutbe okutmayı başardı (485 / 1092). Babası öldüğü sırada isfahan ' da bulunan
Berkyaruk'u da Emir Kürboğa vasıtasıy
la tutuklattı. Ancak Melikşah ' ın ölüm haberini alan Nizamülmülk'ün adamları vezire ait silah depolarını yağmalayarak
isyan bayrağını açtılar ve hapishanede
bulunan Berkyaruk'u kurtarıp on bir yaşında iken aynı yıl sultan ilan ettiler. Terken Hatun'un isfahan'a yaklaşması üzerine de onunla birlikte Rey'e doğru yola
çıktılar. Terken Hatun ile Berkyaruk arasında Burücird şehri yakınlarında meydana gelen savaşta Terken Hatun ağır
bir yenilgiye uğrayarak isfahan'a çekildi
( 16 Zilhicce 485 1 17 Ocak 1093) Şehri bir
müddet muhasara eden Berkyaruk Terken Hatun 'dan 500.000 dinar alarak kuşatmayı kaldırıp Hemedan'a gitti. Yapı 
lan anlaşmaya göre Terken Hatun ile
Mahmud isfahan ve Fars'a hakim olacak, diğe r şehirler Berkyaruk'a bırakıla
lı hanımından

caktı.
Anlaşmaya rağmen bütün ülkeye hakim olmak isteyen Terken Hatun, bu defa Berkyaruk' un dayısı Azerbaycan Me-

