BERKYARUK
şah'ı veliaht. Emir Ayaz'ı da ona atabeg
tayin etti. Oğlunu emirlerin himayesinde Bağdat'a gönderirken kendisi de İs
fahan'a dönmek üzere yola çıktı ve Burücird yakınlarında öldü (2 RebTülahir 498/
22 Aralık 1104). Cenazesi İsfahan'a götürülerek atalarının gömülü olduğu türbede defnedildi, yerine oğlu Melikşah geçti.
Bazı tarihçiler ondan adaletli, faziletli, sabırlı ve yumuşak huylu bir hükümdar olarak bahsederlerken bazıları da içki ve eğlence düşkünü olduğunu kaydederler.
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BERLiN ANTIAŞMASI
Osmanlı

Devleti ile

İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya,
Avusturya ve İtalya devletleri arasında

13 Temmuz 1878'de imzalanan
antlaşma.

L

_j

Rusya Ayastefanos Antiaşması ile (3
Mart 1878), Avrupa devletleri arasındaki
dengeyi dikkate almadan Şark meselesini 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 muhalefetiyle karşılanmıştı. Çünkü Ayastefanos
Antiaşması ile Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinde aşırı derecede nüfuz sahibi olması İngiltere'nin menfaatlerine
ters düşüyordu. Avusturya ise kendisi
için hayati önem taşıyan Balkan toprakları üzerinde büyük bir Bulgaristan'ın
kurulmasından son derece rahatsız olmuştu . Balkanlar'da kurulan devletlerin
memnuniyetsizliği de kendilerine ümit
ettikleri kadar toprak verilmemesinden
kaynaklanıyordu . Halbuki Sırbistan. Bosna ve Hersek ile Makedonya'nın bir kıs
mına sahip olmayı arzu ediyor, Romanya ise Dobruca ' yı almakla beraber Romenler'in meskün bulunduğu Besarabya'yı Rusya'ya vermek istemiyordu. Ayrıca büyük bir Bulgaristan'ın mevcudi-

yeti diğer Balkan devletlerini de tedirgin ediyordu. Bütün bu sebepler yüzünden Ayastefanos Antiaşması'nı yeniden
gözden geçirmek ve bazı değişiklikler
yapmak maksadıyla Berlin'de bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. Rusya önceleri böyle bir kongrenin toplanmasına
taraftar görünmediyse de hiçbir Avrupa devleti Rusya'nın Ege ve Adriyatik
denizlerine kadar inmesini istemediğin
den daha sonra bunu kabul etmek zorunda kaldı.
Öte yandan bir Rus tehlikesine karşı
Akdeniz'deki durumunu kuwetlendirmek 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 antlaşma ile Kıbrıs'ı İngilizler'e devretti. Fakat 1 Temmuz 1878 tarihli bir ek antlaşma 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 mülkiyetinin Osmanlı Devleti'ne ait olduğu
tesbit edildi.
Doğu

Berlin Kongresi 13 Haziran 1878'de
Almanya Başvekili Bismarck' ın başkanlı
ğında başladı. Bu kongrede Osmanlı Dev20'
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BERMEK]LER
leti'ni Müşir Mehmed Ali Paşa , Berlin
sefiri Sadullah Bey ve Nafia Nazırı Kara
Todori Paşa temsil ediyordu. Diğer devletler ise başvekilieri veya hariciye nazırlarırıın başkanlığındaki heyetler tarafından temsil edilmekteydi. Osmanlı DevIeti Berlin Kongresi'nde Ayastefanos AntIaşması ' nın

şartlarının

hafifletileceği n i

ve bu hususta önemli değişiklikler yapı
lacağını umuyordu. Halbuki müzakereler başlayınca kongreye katılan devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki menfaatler ini korumaya çalıştıkları görüldü.
Hatta kendilerinden yardım beklenen
İngiliz temsilcileri bile Osmanlı Devleti 'nin aleyhinde fikirler ileri sürmekten çekinmediler.
Bir ay devam eden kongre sonunda
imzalanan Berlin Antiaşması a ltmış dört
maddeden oluşmakta idi. Buna göre
Ayastefanos Antiaşması ile sınırları çizilen Bulgaristan toprakları üç bölgeye
ayrılacaktı. Birinci bölge Osmanlı Devleti'ne tabi, iç işlerinde serbest, prensi
halk tarafından seçilen, Babtali tarafın
dan tasdik ve büyük devletlerin muvafakati ile tayin edilen. Osmanlı askerinin bulunmadığı , sınırları daraltılmış bir
Bulgaristan prensliği idi. İkinci bölge idari yönden bağımsız olmakla beraber siyasi ve askeri yönden Osmanlı Devleti'ne tabi, Avrupa devletlerinin tasvipleriyle Babtali'nin beş yıl süre ile tayin edeceği bir hıristiyan vali tarafından idare
edilecek olan Şarki Rumeli eyaleti, üçüncü bölge ise ısiahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devleti ' ne bırakılan Makedonya idi.
Diğer maddelere gelince, Osmanlı Devleti 1868 nizamnamesini Girit'te uygulayacak ve bu hususta Avrupa devletlerine bilgi verecekti. Yunanistan'a bir miktar toprak verilecek. Bosna ve Hersek
Avusturya tarafından işgal edilecekti. Karada ğ' ın ba ğımsızlığı kabul edilecek. fakat sını rlarında bazı düzenlemeler yap ı 

tabi olacaktı. Harp tazminatı için Osmanlı Devleti ile Rusya kendi aralarında bir
anlaşmaya varacaklardı. 8 Şubat 1879'da yapılan İstanbul Antiaşması ile Rusya'ya bırakılan yerlerin bedeli düşüldük
ten sonra bu tazminat 802.500.000 frank
olarak tesbit edilmiş ve yedi yıl zarfın 
da eşit yirmi bir taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştır. 14 Mayıs 1882'de yapılan antlaşma ile de tazminatın yıll ı k
350.000 liralık taksitlerle Osmanlı lirası
olarak ödenmesi ve aşar vergisinin teminat olarak gösterilmesi kararlaştırıl
mıştır.

Ayastefanos Antlaşması , Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen
bir savaşın sonucunda sadece iki devleti ilgilendirirken Berlin Kongresi ile bu
ilgi Avrupa'nın büyük devletlerine de teş
mil edilmiştir. 1856 Paris Antiaşması'n
da yer alan Osmanlı topraklarının bütünlüğü prensibi ihlal edilmiş, konu ile
alakaları olmamasına rağmen İran ve
Yunanistan'a bile toprak verilmiştir. Berlin Kongresi devletler arasında genel barışı sağlayacağı yerde, istenilen sonuçları vermediği için, daha sonra meydana gelecek olan yeni ihtilafların kaynağı
olmuştur.
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ve Pirot verilecekti.
Romanya'nın bağımsızlığı kabul edilecek,
Besarabya ' yı Rusya 'ya vermesine karşılık Tulcı ve Dobruca'yı alacaktı. Tuna
nehri savaş gemilerine kapalı . ticaret
gemilerine açık olacaktı. Osmanlı Devleti Kars. Ardahan ve Batum'u harp tazminatının bir kısmına karşılık olmak üzere Rusya 'ya bırakacak, Doğubayazıt ve
Eleşkirt vadisi kendisinde kalacaktı. Kotur ise İran'a verilecekti. Babıali Ermeniler'in bulunduğu yerlerde ısiahat yapacak, Boğaz l ar 1841 Londra ve 1856
Paris antlaşmalarında belirtilen statüye
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Abbasiler devrinde

lacaktı. Sırbistan'ın bağımsızlığı tanına

cak. kendisine
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başta vezirlik olmak üzere
çeşitli makamlarda bulunan bir

aile.
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Bermekf ailesinin menşei hakkında
kaynaklarda verilen bilgiler birbirinden
farklıdır. Arap tarihçileri ailenin atası olan
Serrnek'in Belh civarında Nevbahar (Nava Vihara) Budist Tapınağı'nın rahibi olduğunu , buna karşılık İranlı tarihçiler
ile bazı Arap tarihçileri ise bir Zerdüştf
tapınağına mensup bulunduğunu ifade
ederler. Ancak kaynakların verdiği bu
bilgileri diğer kaynak malzemesiyle karşılaştırınca Serrnek'in Budist olduğu gerçeği ortaya çıkar. Öte yandan 629 -645

Orta Asya'yı dolaşan ve
bu arada Belh'e de uğrayan Cinli seyyah
Hiuan Ç'ang, Belh hakkında bilgi verirken bu şehirde yüz kadar Budist tapına
ğının olduğunu belirtir. Bunlardan şeh
rin güneyinde bulunan iki büyük tapı
naktan birisi muhtemelen Sermekiler'in
mensup olduğu Nevbahar'dır.
Bermekf ailesinin daha sonraki yıllar
da kazanmış olduğu şöhret ve itibar. onlar hakkında gerçekle ilgisi olmayan çok
çeşitli rivayetlerin kaynaklarda yer almasına sebep olmuştur.
Bermekf ailesinin ataları hakkındaki
bilgiler çok az ve ekseriya efsanevf rivayetlerden ibarettir. Daha çok İranlı tarihçilerin kaydettikleri rivayetler. Sermekiler'in atalarının Sasanf Devleti'nin ilk
zamanlarından itibaren vezirleri olduklarını ve bu görevin babadan oğula geçerek asırlarca devam ettiğini ileri sürerler. Sermekiler'in İslam devletiyle temasları hakkındaki bilgiler de aynı şekil
de yetersiz ve gerçekleri aksettirmekten
uzaktır. Bazı kaynaklar Serrnek'in Hz.
Osman devrinde Müslümanlığı kabul ettiğini, diğer bazı kaynaklar ise aileden
ilk defa Halid b. Serrnek'in müslüman
olduğunu ve onu kardeşleri Hasan ile
Süleyman ' ın takip ettiğini belirtir. Bir
üçüncü rivayette ise Serrnek'in Halife
Abdülmelik b. Mervan ve Hişam ile iyi
münasebetler kurduğu ileri sürülmektedir.
Sermekiler'den ilk müslüman olanın
Halid b. Bermek olduğu muhakkaktır.
Ancak ailenin müslümcınlarla münasebetleri daha önce başlamıştır. Hz. Osman
zamanında Belh'e karşı 32'de (653) bir
akın yap ı ldığı bilinmekle beraber Bermek ile ilgili bir bilgi bulunmamaktad ı r. 42 (662-63) yılında Belh fethedilerek Nevbahar Mabedi tahrip edildi. Bununla beraber mabedin tamamen ortadan kaldırılmadığı. Maveraünnehir'in fethi sırasında Taharistan hakimi Nfzek Tarhan'ın burada ibadet ettiğine dair verilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Horasan
Valisi Esed b. Abdullah el - Kasri, 726'da
Belh ve bu arada Nevbahar Mabedi'nin
tamir edilmesi görevini Bermek'e vermiştir. Görüldüğü gibi Bermek Emevf
idaresiyle iyi geçinmiş ve Belh'te dini itibarı yanında siyasi itibarını da devam
yılları arasında

ettirmiştir.

Bermekf ailesinden Halid'in 92'de (71011) dünyaya geldiği rivayet edilir. Onun
tahsili ve gençlik yılları hakkında bilgi
yoktur. Abbasf ailesinden imam Muhammed ve İbrahim ile bir münasebeti ol-
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