
BERKUK KÜLLiYESi 

hücreleri gibi müştemilata ait yıkılmış 
kısımlarının da aslına uygun olarak ih
yası suretiyle Memlük devri eserleri ara
sındaki mümtaz yerini tekrar kazanma
sı mümkündür. 
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BERKÜKİ 
( c)_;_JI ) 

Abdurrahman b. Abdirrahman 
b. Seyyid b. Ahmed el-Berküki 

(1876-1944) 

Mısırlı edebiyatçı, 
gazeteci ve fikir adamı . 

_j 

Minye 'de doğdu . Ezher'de okurken 
özellikle Şeyh el-Mersafi'nin ilminden 
büyük ölçüde faydalandı. Ayrıca Muham
med Abduh'un derslerine titizlikle de
vam ederek çağındaki modern düşünce 
akımlarını tanıdı. Akkad, İbrahim el -Ma
zini. Abdurrahman Şükri, Mustafa es-Si
bal gibi ünlü arkadaşları ile birlikte ay
lı k el-Beyô.n dergisini çıkarmaya başla
dı (24 Ağustos 19 11 ). Bütün mal varlığını 
harcayarak 1920 yılına kadar yayımla
dığı bu dergiyi, memleketinde gördüğü 
fikir. edebiyat ve dil sahalarındaki kar
gaşayı önlemek. milletin kendi tarihin
den kopmadan geleceğini düşünmesi

ne, Batı'nın cazibesine kapılmadan ken
di kültür, dil vb. değerlerine sahip çık

masına yardımcı olmak için neşrettiğini 
bizzat ifade etmektedir. Mahmüd Fey
yaz, el-Beyô.n dergisinin islam'ın ve is
lam kültürünün kuwetli bir sesi oldu
ğunu ve Ahmed Zeki'nin burada islam' ın 
ihtişamını tasvir ederek Endülüs tarihi
ni yazdığım kaydetmektedir (es-Şaf:ıafe

tü 'l -edebiyye, s. 219) . BerkükJ ayrıca der
gisinde edebi, fikri, sosyal vb. çeşitli ko
nular yanında. "müslüman Mısır kadını
nın İslami inanç ve prensiplerelen dolayı 
erkeklerin baskısı ile haremde, cehalet 

514 

içerisinde uzlet hayatı yaşadığını " iddia 
eden Batılılar'ın bu ve benzeri konular
daki suçlamalarını reddeden yazılar da 
yayım la dı. 

Sohbetleri zevkle dinlenen. aynı za
manda akıcı bir üslüba sahip olan Ber
küki, gazeteciliği yanında ilmi ve edebi 
çalışmalar da yapmış, bazı eski büyük 
şairterin eserlerini ve şerhlerini neşre 

hazırlamıştır. 

Eserleri. 1. Şerhu Divô.ni 'l-Müten eb
bi. Berküki Arap edebiyatının en meş
hur metinlerinden bir i olan Mütenebbi 
divanına yaptığı ve iki defa bizzat bas
tırdığı (Kahire 1349/ 1930, 13571 1938; bu 
baskıdan ofset olarak Beyrut 13991 1979) 
bu dört ciltlik şerhinde daha önce yazılan 
şerhlerden de faydalanmış, onların izah
larını almış, MütenebbT' nin lehinde ve 
aleyhindeki tenkitlere yer vermek sure
tiyle eserine önceki şerhlere nisbetle çok 
daha muhtevalı ve farklı bir hüviyet ka
zandırmıştır. Böylece bu şerh kendi ifa
desiyle, "Mütenebbl divanının ve şerhle

rinin şerhi olmuştur" (Şerhu Dfvani' l-Mü
tenebbf, 1, 18) Ayrıca 120 sayfayı aşkın 
bir mukaddimede Mütenebbf'nin hayatı, 

şahsiyeti, divanına şerh yazaniarta bu 
şerhler hakkında verdiği bilgiler ve cilt 
sonlarına konulan kafiye indeksleriyle 
Berküki şerhi, Mütenebbl hakkında baş 
vurulacak en ayrıntılı , en muhtevalı ye
gane kaynak haline gelmiştir. 2. el-Beh
cetü 'l-Ber~ilkıyye. Alier - Rıza ' nın kasi
desinin şerhidir. Altmış üç sayfadan iba
ret olan bu eser 1313 yılında Kah i re· de 
basılmıştır. 3. et- Tellj.iş. Kazvlni'nin Tel
lj.işü '1-Miftô.}ı ' ına bir mukaddime ile bir
likte yazdığı şerhtir. Kahire'de (1 322) ya
yımlanan eserin daha sonra da birkaç 
baskısı yapılmıştır. 4. lfa(j.ô.retü'l- <Arab 
fi'l-Endelüs. Gustave le Son'dan tercü
medir (Kahire 1341 ). s. Devletü 'n-nisô. ' . 
Kadınlarla ilgili sosyal ve kültürel ansik
lopedik bir eserdir (Kahi re 1945) 6. Se
yô.}ıa fi'l- lirdevs. el-Beyô.n dergisinde 
aynı adla yayımladığı edebi mektupları
dır. Bu eserin adını Zirikil el-Firdevsü 'l
mefküd, Kehhale ise el-Firdevs veya 
Seyô.}ıa fi'l-ô.{Jire şeklinde kaydetmek
tedir. 7. Şer}ıu Divô.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 1 l Bunların dışında e?-~ô.kiretü ve 'n
nisyô.n ve Divô.nü 'l- edeb adlı eserleri 
bulunan BerkükJ, Buhtüri'nin divanını da 
neşretmiştir (Beyrut 1329). 
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Iii MEHMET T Ü RKMEN 

BERKYARUK 
(ö. 498 / 1104) 

Büyük Selçuklu hükümdan 
(1092- 1104). 

_j 

Sultan Melikşah'ın Zübeyde Hatun ad
lı hanımından Muharrem 474 ' te (Hazi
ran 1081 ) İsfahan'da doğan oğludur. Sul
tan Melikşah, çok sevdiği veliaht Şehza
de Ahmed 'in ölümünden sonra veziri Ni
zamülmülk'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 et
tirmek için her vasıtayı mubah sayarak 
harekete geçti. Bu maksatla sultanın 

ölümünü gizlediği gibi emlrlere büyük 
paralar vererek oğlunu destekleyecek
lerine dair yemin ettirdi. Sonunda Ha
life Muktedl- Biemrillah'ı da tehdit ede
rek Mahmud'u sultan ilan ettirip adına 
hutbe okutmayı başardı (485 / 1092). Ba
bası öldüğü sırada isfahan ' da bulunan 
Berkyaruk'u da Emir Kürboğa vasıtasıy
la tutuklattı. Ancak Melikşah ' ın ölüm ha
berini alan Nizamülmülk'ün adamları ve
zire ait silah depolarını yağmalayarak 

isyan bayrağını açtılar ve hapishanede 
bulunan Berkyaruk'u kurtarıp on bir ya
şında iken aynı yıl sultan ilan ettiler. Ter
ken Hatun'un isfahan'a yaklaşması üze
rine de onunla birlikte Rey'e doğru yola 
çıktılar. Terken Hatun ile Berkyaruk ara
sında Burücird şehri yakınlarında mey
dana gelen savaşta Terken Hatun ağır 
bir yenilgiye uğrayarak isfahan'a çekildi 
( 16 Zilhicce 485 1 17 Ocak 1 093) Şehri bir 
müddet muhasara eden Berkyaruk Ter
ken Hatun 'dan 500.000 dinar alarak ku
şatmayı kaldırıp Hemedan'a gitti. Yapı 

lan anlaşmaya göre Terken Hatun ile 
Mahmud isfahan ve Fars'a hakim ola
cak, diğer şehirler Berkyaruk'a bırakıla
caktı. 

Anlaşmaya rağmen bütün ülkeye ha
kim olmak isteyen Terken Hatun, bu de
fa Berkyaruk' un dayısı Azerbaycan Me-



!iki İsmail b. Yaküti'ye haber gönderip 
Berkyaruk'u bertaraf etmesi şartıyla ev
lenme vaadinde bulundu. İsmail bu tek
lifi kabul ederek Berkyaruk üzerine yü
rüdü. fakat Hemedan- İsfahan arasında 
ki Kerec'de meydana gelen savaşta mağ
lüp oldu (486 / 1093). Bu zaferden sonra 
Bağdat'a giden Berkyaruk Halife Muk
tedi - Biemrillah tarafından Rükneddin 
lakabıyla sultan ilan edildi ve 14 Mu
harrem 487'de (3 Şubat 1094) adına hut
be okundu. Ancak onun Selçuklu tahtı
nıli yegane hakimi olabilmesi için taht
ta hak iddia eden diğer hanedan men
suplarıyla mücadele etmesi ve onları or
tadan kaldırması gerekiyordu. Tahtta 
hak iddia edenlerin önemlilerinden bi
ri , Suriye meliki olan amcası Tacüddev
le Tutuş idi. Melikşah ' ın ölüm haberini 
alır almaz Selçuklu tahtına sahip olmak 
için seferber olan ve Rahbe, Musul, Nu
saybin, Antakya, Urfa. Harran ve Rak
ka ' yı ele geçirip adına hutbe okurturan 
Tutuş, halifeye elçi göndererek salta
natının tasdik edilmesini istedi. Halife 
Müstazhir- Billah bunu reddetti, ancak o 
yılmaksızın mücadelesini sürdürdü. Bir
çok şehri daha ele geçirdiği gibi Berk
yaruk' u destekleyen güçlü emirlerden 
Halep Valisi Aksungur ile Urfa Valisi Bo
zan ' ı öldürttü ve Bağdat'ta adına hut
be okutmayı başardı (487 1 1094). Daha 
sonra Terken Hatun ile iş birliği yapa
rak İsfahan 'da bulunan Berkyaruk üze
rine yürüdü. Bu sırada Terken Hatun 
hastalanarak öldü. Tutuş ile araların 

da cereyan eden savaşta yenilen Berk
yaruk İsfahan · a sığınmak zorunda kal
dı (Şewal 487/ Ekim 1094). Mahmud 'un 
emirleri onu tevkif ederek gözlerine mil 
çekmeye teşebbüs ettiler, fakat tam bu 
sırada Mahmud çiçek hastalığına yaka
landı. Bunun üzerine emirler Mahmud'un 
akıbeti belli oluncaya kadar beklerneye 
karar verdiler. Mahmud'un ölümü üze
rine de (487 1 1094) Berkyaruk tarafına 

geçtiler ; ertesi yıl Tutuş, Berkyaruk ile 
yaptığı ikinci savaşta yeniidi ve öldürül
dü. Böylece Berkyaruk. Terken Hatun ve 
Mahmud'un ölümünden sonra Tutuş en
gelini de aşmış oldu. 

Fakat aynı yıl diğer amcası Arslan Ar
gun Horasan'da isyan etti. Berkyaruk 
onun üzerine amcası Böripars' ı gönder
di. Böripars ' ın mağlüp olup öldürülmesi 
üzerine kardeşi Sencer' in kumandasın
da yeni bir ordu sevketti. Ancak bu or
du yetişerneden Arslan Argun bir kölesi 
tarafından öldürüldü (1097) . Berkyaruk'a 
isyan eden diğer amcası Şihabüddevle 

Tekiş de aynı yıl öldürüldü. Sultan Berk-

yaruk'a isyan edenlerden biri de Çağrı 
Bey'in torunlarından Emir-i emi ran Mu
hammed b. Süleyman'dı. Berkyaruk, Sen
cer sayesinde onu da bertaraf ederek 
( ı 097) ülkenin her tarafında hakimiyet 
kurdu. Kardeşleri Muhammed Tapar ve 
Sencer, Azerbaycan Meliki Mevdüd b. İs
mail, Tutuş'un oğulları Halep Meliki Rıd
van, Dımaşk Meliki Dukak. Anadolu Sel
çuklu Sultanı I. Kılıcarslan ve Kirman Sel
çuklu Meliki Turan Şah onu Büyük Sel
çuklu sultanı olarak tanıyıp itaat arzet
tiler. Böylece Sultan Melikşah ' ın ölümün
den beri fetret devrini yaşamakta olan 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu yeniden 
bir sultanın emrinde temsil edilerek iti
bar kazanmış oldu. 

Ancak ülkede sağlanan bu birlik uzun 
sürmedi. Gence Meliki Muhammed Ta
par, Berkyaruk'un eski veziri Müeyyidül
mülk'ün kışkırtmaları sonucu ağabeyine 
karşı isyan ederek sultanlığını ilan etti. 
Halife Müstazhir- Billah da onun hüküm
darlığını tasdik ederek adına hutbe akut
tu ( 17 Zilhicce 492 / 4 Kasım ı 099). Bunun 
üzerine Berkyaruk kardeşi Muhammed 
Tapar üzerine yürüdü ve aralarında Se
fidrüd 'da ( Kı z ıl ören ) cereyan eden ilk sa
vaşta mağlüp oldu (493 / 1100) . Heme
dan'da meydana gelen ikinci savaş (494 / 
!!Ol) Berkyaruk'un galibiyeti. Rudraver'
de meydana gelen üçüncü savaş ise ba
zı .çarpışmalardan sonra anlaşmayla so
nuçlandı (4 Rebiülahir 495/26 Ocak 11 02). 
Anlaşmaya göre Berkyaruk "sultan", Mu
hammed Tapar ise "melik" unvanına sa
hip olacaktı. Gence ve çevresiyle Azer
baycan, Diyarbekir, ei-Cezire ve Musul 
Muhammed Tapar'a, Horasan hariç an
laşmada zikredilmeyen Selçuklu toprak
ları ise Berkyaruk'a ait olacaktı. Sultan 
Berkyaruk gerektiğinde Muhammed Ta
par'a askeri yardımda bulunacak, Mu
hammed Tapar da Berkyaruk'a 1.300.000 
dinar vergi ödeyecekt i. Ancak bu barış 

uzun sürmedi. Muhammed Tapar ken
dini barışa ikna eden emirleri ihanetle 
suçlayarak onları cezalandırdı ve anlaş
mayı ihlal edip kendini sultan ilan etti. 
Rey yakınlarında cereyan eden dördün
cü savaş Berkyaruk'un galibiyetiyle so
nuçlandı (495 / 1102) Berkyaruk savaş
tan sonra İsfahan ' a kaçan kardeşini ya
kalamak için şehri bir müddet muhasa
ra ettiyse de sonuç alamadı. Hoy yakın
larında cereyan eden beşinci savaş da 
Berkyaruk'un zaferiyle sonuçlandı (8 Ce
maziyelahir 496/ 19 Mart l l 03) ve uzun 
müzakerelerden sonra taraflar arasın
da anlaşma sağlandı (Rebiülahir 4971 
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Ocak 1104). Buna göre Berkyaruk, Mu
hammed Tapar' ın beş nevbet* çalması
na müdahale etmeyecek. Muhammed 
Tapar'a ait şehirlerde Berkyaruk adına 
hutbe okunmayacak. asker ler diledikle
ri tarafa geçebileceklerdi. Cibal, Fars, İs
fahan , Rey, Hemedan, Hüzistan ve Bağ
dat Berkyaruk'a; Azerbaycan. Diyarbe
kir, ei-Cezire. Musul, Suriye ve Hille Emi
ri Sadaka ' nın hakimiyetindeki topraklar 
Muhammed Tapar'a ait olacaktı. Bu an
laşma ile yıllardır devam eden ve devlet 
otoritesini sarsarak karışıklıklara sebep 
olan. halkı aç ve perişan bırakan fetret 
devri taht kavgalarına son verilm i ş olu
yordu. 

Berkyaruk, taht kavgaları ve emirler 
arasındaki çıkar çatışmala rı sebebiyle 
Anadolu 'yu geçerek Suriye topraklarına 

giren Haçlılar' ın Antakya (3 Haziran ı 098) 
ve Kudüs'ü (15 Temmuz 1099) işgal edip 
küçük devletler kurmalarına engel ola
mamıştı. Bu bakımdan Berkyaruk dev
rinde Haçlı kontları Baudouin ile Josce
lin'in esaretiyle sonuçlanan Harran Sa
vaşı (497 1 11 04) müslümanlar arasında 
sevinçle karşılandı. İ ç karışıklıklara, taht 
kavgalarına ve Haçlı istilasına rağmen 

Berkyaruk, o devrin iki büyük Türk dev
leti Gazneliler ve Karahanlılar tarafından 

metbü hükümdar olarak tanınm ıştı r. 

Bütün Selçuklu topraklarında devlet 
otoritesini yerleştirip huzur ve sükünu 
sağladığı bir sırada vererne yakalanan 
Berkyaruk, bir sedye içinde İsfahan 'dan 
Bağdat 'a götürülürken yolda ağırlaştı 

ve hayatından umut kesince emirleri ya
nına çağırıp beş yaşındaki oğlu Melik-

Minaresi Sultan Berkyaruk devrinde yap ıl an 1491 / 1097·981 
Mescid ·i Bersiyan • lsfahan 
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şah'ı veliaht. Emir Ayaz'ı da ona atabeg 
tayin etti. Oğlunu emirlerin himayesin
de Bağdat'a gönderirken kendisi de İs
fahan'a dönmek üzere yola çıktı ve Burü
cird yakınlarında öldü (2 RebTülahir 498/ 

22 Aralık 1104). Cenazesi İsfahan'a götü
rülerek atalarının gömülü olduğu türbe
de defnedildi, yerine oğlu Melikşah geçti. 

Bazı tarihçiler ondan adaletli, fazilet
li, sabırlı ve yumuşak huylu bir hüküm
dar olarak bahsederlerken bazıları da iç
ki ve eğlence düşkünü olduğunu kayde
derler. 
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1 
BERLiN ANTIAŞMASI 

1 

Osmanlı Devleti ile 
İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, 

Avusturya ve İtalya devletleri arasında 
13 Temmuz 1878'de imzalanan 

L antlaşma. _j 

Rusya Ayastefanos Antiaşması ile (3 

Mart 1878), Avrupa devletleri arasındaki 
dengeyi dikkate almadan Şark mesele
sini sadece kendi menfaatleri açısından 
halletmek isteyince, bu durum başta İn
giltere ve Avusturya olmak üzere diğer 
Avrupa devletleriyle birlikte Balkanlar'
da yeni kurulan devletlerin de muhale
fetiyle karşılanmıştı. Çünkü Ayastefanos 
Antiaşması ile Rusya'nın Osmanlı top
rakları üzerinde aşırı derecede nüfuz sa
hibi olması İngiltere'nin menfaatlerine 
ters düşüyordu. Avusturya ise kendisi 
için hayati önem taşıyan Balkan toprak
ları üzerinde büyük bir Bulgaristan'ın 
kurulmasından son derece rahatsız ol
muştu . Balkanlar'da kurulan devletlerin 
memnuniyetsizliği de kendilerine ümit 
ettikleri kadar toprak verilmemesinden 
kaynaklanıyordu. Halbuki Sırbistan. Bos
na ve Hersek ile Makedonya'nın bir kıs
mına sahip olmayı arzu ediyor, Roman
ya ise Dobruca ' yı almakla beraber Ro
menler'in meskün bulunduğu Besarab
ya'yı Rusya'ya vermek istemiyordu. Ay
rıca büyük bir Bulgaristan'ın mevcudi-

yeti diğer Balkan devletlerini de tedir
gin ediyordu. Bütün bu sebepler yüzün
den Ayastefanos Antiaşması'nı yeniden 
gözden geçirmek ve bazı değişiklikler 

yapmak maksadıyla Berlin'de bir kongre
nin toplanması kararlaştırıldı. Rusya ön
celeri böyle bir kongrenin toplanmasına 
taraftar görünmediyse de hiçbir Avru
pa devleti Rusya'nın Ege ve Adriyatik 
denizlerine kadar inmesini istemediğin
den daha sonra bunu kabul etmek zo
runda kaldı. 

Öte yandan bir Rus tehlikesine karşı 
Doğu Akdeniz'deki durumunu kuwet
lendirmek düşüncesinde olan İngiltere 
Kıbrıs'ı bir üs olarak kullanmak istedi. 
Bu hususta kararlı olduğunu. Osmanlı 

Devleti adayı vermediği takdirde zorla 
alacağını bildirdi. Berlin Kongresi'nde 
İngiltere 'den yardım göreceğini uman 
Babıali, 4 Haziran 1878 tarihli bir ant
laşma ile Kıbrıs'ı İngilizler'e devretti. Fa
kat 1 Temmuz 1878 tarihli bir ek ant
laşma ile, Rusya ' nın Doğu Anadolu'da iş
gal ettiği yerleri iade etmesi halinde İn
giltere'nin Kıbrıs'tan çekileceği şeklinde 
bir madde eklenerek adanın toprak mül
kiyetinin Osmanlı Devleti'ne ait olduğu 
tesbit edildi. 

Berlin Kongresi 13 Haziran 1878'de 
Almanya Başvekili Bismarck' ın başkanlı

ğında başladı. Bu kongrede Osmanlı Dev-
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AVUSTURYA !, MACARiSTAN 
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Berlin 
Antiaşması ve 

buna bağlı 
antlaşma lara 

göre Osmanlı 
Avrupası 

D Osmanlı imparatorluQu 
D Bağımlı Bulg arıs tarı Prenslıgı 

3so D imtiyazlı Doğu Rumeli Vi layeti 
D Yunan istan Krallığ ı 

~ Yunanistan 'a bırakılan topraklar 
D Bağıms ız Sırhistan Prensliği 
~ Sırbistan'a bırakılan topraklar 
D Rusya Çarı ı ğı 
D Rusya Çarlığ ; 'na bırak ılan topraklar 
D Bağımsız Romanya Kırallığ ı 
D Romanya'ya bırakılan topraklar A K E N 
O Bağıms ız Karadağ Prens'Hği L .G~i~ 
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