
leti'ni Müşir Mehmed Ali Paşa , Berlin 
sefiri Sadullah Bey ve Nafia Nazırı Kara 
Todori Paşa temsil ediyordu. Diğer dev
letler ise başvekilieri veya hariciye na
zırlarırıın başkanlığındaki heyetler tara
fından temsil edilmekteydi. Osmanlı Dev
Ieti Berlin Kongresi 'nde Ayastefanos Ant
Iaşması ' nın şartlarının hafifletileceğin i 

ve bu hususta önemli değişiklikler yapı
lacağını umuyordu. Halbuki müzakere
ler başlayınca kongreye katılan devlet
lerin Osmanlı toprakları üzerindeki men
faatler ini korumaya çalıştıkları görüldü. 
Hatta kendilerinden yardım beklenen 
İngiliz temsilcileri bile Osmanlı Devleti '
nin aleyhinde fikirler ileri sürmekten çe
kinmediler. 

Bir ay devam eden kongre sonunda 
imzalanan Berlin Antiaşması altmış dört 
maddeden oluşmakta idi. Buna göre 
Ayastefanos Antiaşması ile sınırları çi
zilen Bulgaristan toprakları üç bölgeye 
ayrılacaktı. Birinci bölge Osmanlı Dev
leti 'ne tabi, iç işlerinde serbest, prensi 
halk tarafından seçilen, Babtali tarafın
dan tasdik ve büyük devletlerin muva
fakati ile tayin edilen. Osmanlı askeri
nin bulunmadığı , sınırları daraltılmış bir 
Bulgaristan prensliği idi. İkinci bölge ida
ri yönden bağımsız olmakla beraber si
yasi ve askeri yönden Osmanlı Devleti'
ne tabi, Avrupa devletlerinin tasvipleriy
le Babtali'nin beş yıl süre ile tayin ede
ceği bir hıristiyan vali tarafından idare 
edilecek olan Şarki Rumeli eyaleti, üçün
cü bölge ise ısiahat yapılmak şartıyla Os
manlı Devleti ' ne bırakılan Makedonya idi. 
Diğer maddelere gelince, Osmanlı Dev
leti 1868 nizamnamesini Girit 'te uygu
layacak ve bu hususta Avrupa devletleri
ne bilgi verecekti. Yunanistan'a bir mik
tar toprak verilecek. Bosna ve Hersek 
Avusturya tarafından işgal edilecekti. Ka
rada ğ' ın bağımsızlığı kabul edilecek. fa
kat sınırlarında bazı düzenlemeler yapı

lacaktı. Sırbistan'ın bağımsızlığı tanına

cak. kendisine Niş ve Pirot verilecekti. 
Romanya'nın bağımsızlığı kabul edilecek, 
Besarabya ' yı Rusya 'ya vermesine kar
şılık Tulcı ve Dobruca'yı alacaktı. Tuna 
nehri savaş gemilerine kapalı. ticaret 
gemilerine açık olacaktı. Osmanlı Devle
ti Kars. Ardahan ve Batum'u harp taz
minatının bir kısmına karşılık olmak üze
re Rusya 'ya bırakacak, Doğubayazıt ve 
Eleşkirt vadisi kendisinde kalacaktı. Ko
tur ise İran'a verilecekti. Babıali Erme
niler'in bulunduğu yerlerde ısiahat ya
pacak, Boğazlar 1841 Londra ve 1856 
Paris antlaşmalarında belirtilen statüye 

tabi olacaktı. Harp tazminatı için Osman
lı Devleti ile Rusya kendi aralarında bir 
anlaşmaya varacaklardı. 8 Şubat 1879'
da yapılan İstanbul Antiaşması ile Rus
ya'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 ka
rarlaştırılmıştır. 14 Mayıs 1882'de ya
pılan antlaşma ile de tazminatın yıll ı k 

350.000 liralık taksitlerle Osmanlı lirası 
olarak ödenmesi ve aşar vergisinin te
minat olarak gösterilmesi kararlaştırıl

mıştır. 

Ayastefanos Antlaşması , Osmanlı Dev
leti ile Rusya arasında meydana gelen 
bir savaşın sonucunda sadece iki devle
ti ilgilendirirken Berlin Kongresi ile bu 
ilgi Avrupa'nın büyük devletlerine de teş
mil edilmiştir. 1856 Paris Antiaşması'n
da yer alan Osmanlı topraklarının bü
tünlüğü prensibi ihlal edilmiş, konu ile 
alakaları olmamasına rağmen İran ve 
Yunanistan'a bile toprak verilmiştir. Ber
lin Kongresi devletler arasında genel ba
rışı sağlayacağı yerde, istenilen sonuç
ları vermediği için, daha sonra meyda
na gelecek olan yeni ihtilafların kaynağı 
olmuştur. 
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BERMEKİLER 

( cl, .r. Jl ) 

Abbasiler devrinde 
başta vezirlik olmak üzere 

çeşitli makamlarda bulunan bir aile. 
L ~ 

Bermekf ailesinin menşei hakkında 

kaynaklarda verilen bilgiler birbirinden 
farklıdır. Arap tarihçileri ailenin atası olan 
Serrnek'in Belh civarında Nevbahar (Na

va Vihara) Budist Tapınağı'nın rahibi ol
duğunu , buna karşılık İranlı tarihçiler 
ile bazı Arap tarihçileri ise bir Zerdüştf 
tapınağına mensup bulunduğunu ifade 
ederler. Ancak kaynakların verdiği bu 
bilgileri diğer kaynak malzemesiyle kar
şılaştırınca Serrnek'in Budist olduğu ger
çeği ortaya çıkar. Öte yandan 629 -645 

BERMEK]LER 

yılları arasında Orta Asya'yı dolaşan ve 
bu arada Belh'e de uğrayan Cinli seyyah 
Hiuan Ç'ang, Belh hakkında bilgi verir
ken 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. on
lar hakkında gerçekle ilgisi olmayan çok 
çeşitli rivayetlerin kaynaklarda yer al
masına sebep olmuştur. 

Bermekf ailesinin ataları hakkındaki 

bilgiler çok az ve ekseriya efsanevf riva
yetlerden ibarettir. Daha çok İranlı ta
rihçilerin kaydettikleri rivayetler. Serme
kiler'in atalarının Sasanf Devleti 'nin ilk 
zamanlarından itibaren vezirleri olduk
larını ve bu görevin babadan oğula ge
çerek asırlarca devam ettiğini ileri sü
rerler. Sermekiler'in İslam devletiyle te
masları hakkındaki bilgiler de aynı şekil
de yetersiz ve gerçekleri aksettirmekten 
uzaktır. Bazı kaynaklar Serrnek'in Hz. 
Osman devrinde Müslümanlığı kabul et
tiğini, 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 
Abdülmel ik b. Mervan ve Hişam ile iyi 
münasebetler kurduğu ileri sürülmek
tedir. 

Sermekiler'den ilk müslüman olanın 
Halid b. Bermek olduğu muhakkaktır. 
Ancak ailenin müslümcınlarla münase
betleri daha önce başlamıştır. Hz. Osman 
zamanında Belh'e karşı 32'de (653) bir 
akın yapı ldığı bilinmekle beraber Ber
mek ile ilgili bir bilgi bulunmamakta
d ır. 42 (662-63) yılında Belh fethedile
rek Nevbahar Mabedi tahrip edildi. Bu
nunla beraber mabedin tamamen orta
dan kaldırılmadığı. Maveraünnehir'in fet
hi sırasında Taharistan hakimi Nfzek Tar
han'ın burada ibadet ettiğine dair veri
len bilgilerden anlaşılmaktadır. Horasan 
Valisi Esed b. Abdullah el -Kasri, 726'da 
Belh ve bu arada Nevbahar Mabedi'nin 
tamir edilmesi görevini Bermek'e ver
miştir. Görüldüğü gibi Bermek Emevf 
idaresiyle iyi geçinmiş ve Belh'te dini iti
barı yanında siyasi itibarını da devam 
ettirmiştir. 

Bermekf ailesinden Halid'in 92'de (71 0-
11) dünyaya geldiği rivayet edilir. Onun 
tahsili ve gençlik yılları hakkında bilgi 
yoktur. Abbasf ailesinden imam Muham
med ve İbrahim ile bir münasebeti ol-
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madığı muhakkaktır. Bununla beraber 
Abbas! ihtilaline katıldığı, bu sırada ken
dini gösterdiği ve Kahtabe b. Şeblb'in 
ordusunda ele geçirilen ganimetin tak
simi ile görevtendirildiği (747) bilinmek
tedir. Yine bu savaşlar sırasında Deyrü
kunna ve çevresinin idaresine memur 
edildi. 

Abbasller'in hilafete geçmelerinden 
sonra Halid'in Halife Ebü'l-Abbas es-Sef
fah ile çok yakın münasebetler kurdu
ğu anlaşılmaktadır. Nitekim halife onu 
Dlvanü'l-harac ve Dlvanü'l-cünd 'ün ba
şına getirmiştir. Aynı zamanda halife
nin hususi katibi olarak da vazife görü
yordu. Bu yıllarda vezirlik henüz tam an
lamıyla kurulmadığından vezir ve ona 
bağlı divanların başkanlarının görevleri
ni katipler yürütüyordu. Bazı kaynakla
rın Halid'in vezirliğinden bahsetmesine 
rağmen· o bu unvanı taşımıyor, fakat ve
zirin görevlerini yürütüyordu. Katipierin 
reisi olarak divanların idaresi de ken
disine bağlı idi. Kısa süren halifeliği sı

rasında Ebü'l-Abbas ile onun arasında 
samimi bir yakınlık doğmuştu . Öyle ki 
Ebü'l-Abbas' ın kızına Halid'in karısı ve 
Halid 'in kızına Ebü 'l-Abbas'ın karısı süt 
annelik yapmıştır. 

Mansur devrinde de Halid'in halife nez
dindeki itibarının devam ettiği görülmek
tedir. Mansur'un halife olmasından son
ra divanların idaresini bir yıl kadar o yü
rütmüştür. Fakat aleyhindeki tertipler 
sebebiyle yeni halife onu merkez teşki
latındaki görevinden alarak Fars vali
liğine tayin etti. Bu vazifesinde iki yıl 

kadar kalmıştır. Daha sonra merkeze 
dönen Halid tekrar halifenin güvenilir 
adamları arasına girer. Bağdat'ın kuru
luşunda vazife aldığı gibi isa b. Musa'
nın Mehdi- Billah lehine veliahtlıktan fe
ragat etmeye mecbur edilmesinde de 
önemli rol oynamıştır. Bu nüfuzuna rağ
men yine muhtemelen bazı baskılar üze
rine Halife Mansur onu tekrar merkez
den uzaklaştırmak zorunda kalmış ve 
Taberistan valiliğine tayin etmiştir. Ha
lid b. Bermek Taberistan'da yedi yıl ka
dar valilik yapmış, hatta adına para bile 
bastırmıştır. Demavend yakınındaki Üstü
navend Kalesi'ni zapteden Halid bu böl
gede halifenin ismine izafeten el-Man
süre adı verilen bir de şehir kurmuştur. 
Uzun süren valiliği boyunca bölgeye yap
tığı hizmetler sebebiyle halk tarafından 
çok seviliyordu. Halife Mansür ölümün
den kısa bir süre önce Halid'i ağır bir 
para cezasına (2 .700.000 dirhem) çarptır
dı , fakat sonra kendisini affederek Mu-

518 

sul'a ve oğlu Yahya'yı da Azerbaycan va
liliğine tayin etti. Mehdi'nin halifeliğinin 
başlarında ise Fars valiliğine getirildi. Bu 
görevde ne kadar kaldığı bilinmeyen Ha
lid 16S'te (781 -82) vefat etti. 

Halid b. Bermek İslam devleti hizme
tinde Bermekl ailesinin ilk temsilcisi ve 
bu ailenin bir hanedan haline gelmesini 
sağlayan kişidir. Üç halife zamanında 
çeşitli görevlerde bulunmuş ve daima 
itibar ve nüfuzunu korumuştur. Devlet 
adamı olarak ileri görüştü, gerçekçi ve 
doğru bildiği hususlarda kararlı bir şah
siyetti. 

Bermekl ailesinin en meşhur ferdi, 
uzun süre vezirlik yapmış olan Yahya b. 
Halid· dir. Abbas! sarayında ve babası

nın gözetiminde her hususta iyi yetişen 
Yahya, önce babasının yardımcısı olarak 
idari görevler almış ve 77S'te Azerbay
can valiliğine getirilmiştir. Halife Mehdi
Billah onu oğlu Harünürreşld'e hoca ve 
katip tayin etmiştir. Harünürreşld ha
life oluncaya kadar bu görevi yürüten 
Yahya, onun Orta Anadolu'ya karşı yap
tığı bir seferde ordunun levazım işlerini 
yürütmüştür. Harünürreşld ikinci veli
aht tayin edilerek doğu eyaletlerinin va
liliğine getirilince bu bölgeyi onun adına 
Yahya idare etti ve bu görevde Halife 
Mehdi- Billah ' ın ölümüne kadar kaldı. 

Mehdi- Billah'ın ölümü Bağdat'ta karı
şıklıkların çıkmasına sebep oldu. Askerler 
maaşlarının verilmediğini bahane ederek 
bazı ileri gelenlerin evlerini ateşe verdi
ler. Bu sırada Harun ve Yahya Bağdat ' 

ta bulunuyorlardı. Mehdi- Billah'ın hanı

mı Hayzüran b int Ata. Yahya· dan ka
rışıklıkların bastırıtmasını istedi. Yahya 
derhal askerlerin maaşlarını ödeyerek 
karışıklıkları önledi ve bu sırada Cür
can'da bulunan yeni halife Hadi- İlel
hakk'ın acele Bağdat'a gelmesini sağ
ladı. 

Hadi Harun'a yakınlığı sebebiyle Yah
ya'yı sevmiyordu. İkinci sırada veliaht 
olan Harün'u aziedip oğlu Ca'fer'i veliaht 
tayin etmek isteyince Yahya Ca'fer'in kü
çük olduğunu ileri sürerek halifenin bu 
isteğine karşı çıktı, hatta Harün'u hak
kından vazgeçmemesi için uyardı. Hay
züran da onu destekteyince Hadi düşün
cesini gerçekleştiremedi. Ancak Yahya'
ya olan kini daha çok arttı ve sonunda 
onu hapsetti. Halife Yahya'yı öldürtmek 
istiyordu, fakat kendisinin ansızın ölü
mü (25 Eylül 786) Yahya 'yı kurtardı. 

Harünürreşld halife olunca Yahya 'yı 
derhal hapisten çıkardı ve çok geniş yet-

kilerle vezir tayin etti. Bu tayinle Serme
kiler'in iktidar devri başlıyordu. 

Harünürreşld'in hilafetinin ilk yılların
da Yahya, halifenin annesi Hayzüran'ın 
direktifleri çerçevesinde devlet işlerini 

yürütüyordu. Hayzüran'ın ölümünden 
(789) sonra ise iktidar tek başına Yah
ya'nın eline geçti. Yahya vezirliğinin ilk 
zamanlarında oğulları Fazı ve Ca'fer ile 
her sabah öğleye kadar müracaat eden 
kişilerin şikayetlerini dinler, devlet işle
rini görüşür ve birlikte karar verirlerdi. 
Bu sebeple Fazı ve Ca'fer için bazı kay
naklar "vezir" unvanını kullanırlar. Dfva
nü'l-hatem dışında bütün divanlar Yah
ya'ya bağlanmıştı. Dlvanü'l-hatem'in ba
şında bulunan Ebü'l-Abbas el-Fazı b. Sü
leyman et-Tüsl ölünce (!71 / 787-88) DI
vanü'l-hatem de Yahya'nın emrine ve
rildi ve Taberi'nin ifadesiyle iki vezirlik 
(el -vizareteyn) onun uhdesinde toplandı. 
Fakat Dlvanü'l-hatem zaman zaman el 
değiştiriyor ve oğulları Fazı ile Ca'fer'e 
veriliyordu. 

Yahya· nın iki oğlu yalnız babalarına 

yardım etmekle kalmıyor, merkez ve eya
letlerde önemli görevler de üstleniyor
lardı. Yahya'nın büyük oğlu ve Harünür
reşld'in süt kardeşi Fazi, babasının vezir
liğinin ilk yıllarında idarede birinci plan
da rol oynamıştır. 176'da (792-93) Cibal, 
Azerbaycan ve Taberistan valiliğine ta
yin edilmiş ve Hz. Ali evladından Yahya 
b. Abdullah'ın isyanını bastırmıştır. Er
tesi yıl Horasan valisi olan Fazı bu eya
lerteki huzursuzlukları bertaraf etmiş, 
bölgenin imarına gayret sarfetmiş ve 
kanallar açtırarak ziraatın gelişmesine 
yardımcı olmuştur. Birkaç yıl ayrılıktan 
sonra Bağdat 'a dönen Fazı, 797'de ha
life ile babası hacca gidince merkezde 
idarenin başında bulunmuştur. Ancak 
bu tarihten itibaren halifenin Fazl'a kar
şı tutumu değişmiş ve veliaht Muham
med el-Emln'in hacatığı hariç diğer gö
revleri üzerinden alınmıştır. 

Kaynaklarda hakkında çeşitli hikaye
ler anlatılan Ca'fer ise Bağdat ' tan hiç 
ayrılmamış ve devamlı halifenin yanın
da kalmıştır. Çok iyi bir tahsil yapan, 
edebiyat ve sanattan anlayan Ca 'fer he
men her gün halife ile ilmi ve edebi soh
betler yapıyordu . Fazı doğu eyaletlerine 
vali tayin edilince Ca'fer de batı eyalet
lerine vali tayin edildi. Adeta devletin 
taşra idaresi Yahya'nın oğulları arasın
da taksim edilmişti. Ancak Ca'fer Bağ
dat'tan ayrılınayıp eyaletlerini vekilier i 
vasıtasıyla idare ediyordu. Yalnız Suriye'
de çıkan bir isyanı bastırmaya memur 



edilince 796'da kısa bir süre Bağdat'tan 
ayrılmak zorunda kaldı. Valilik görevi ya
nında berid* teşkilatı da ona bağlı idi. 
Ayrıca darphane ve tıraz* atölyeleri onun 
idaresine verilmişti. Makrizi'ye göre ilk 
defa darphanenin idaresi halifenin dışın
da birisine veriliyor ve Ca'fer'in ismi de 
sikkede yer alıyordu . Bu halifenin Ca'fer'e 
duyduğu sevgi ve güvenin bir işaretidir. 
Bunlara ilave olarak Ca'fer ikinci sırada 
veliaht olan Me'mün'a hoca tayin edil
mişti. Yahya'nın oğullarından Muham
med ile Musa 'nın önemli mevkilere ge
tirilmediği görülmektedir. Yalnız Mu
hammed askeri kabiliyeti ve cesareti se
bebiyle 792 ·de Suriye valisi tayin edil
miş ve kısa süre valilik yapmıştır. 

Yahya b. Halid vezirlik yaptığı on yedi 
yıl boyunca idarede mutlak bir iktidara 
ve tasarruf hakkına sahipti. Merkezde
ki yüksek dereceli memurları azil ve ta
yin ettiği gibi valilerin tayininde de ha
lifeye telkin ve tavsiyelerde bulunabili
yordu. Yahya · nın vezirlik yaptığı HarO
nürreşid devri Abbasi hilafetinin en par
lak dönemi kabul edilir. 

Başta Yahya olmak üzere Fazi ve Ca'fer 
büyük bir debdebe içinde yaşıyorlardı. 
Dicle'nin doğusunda geniş bahçeler için
de yer alan sarayları zenginlik ve zara
fetleriyle ün salmıştır. Ca'fer'in yaptır
dığı saray, daha sonra Halife Me'mün 
zamanındaki halifelik sarayını (Darülhila
fe) meydana getiren birçok sarayın çe
kirdeğini teşkil etmiştir. Bermeki ailesi 
mensupları inanılmaz derecede büyük 
bir servete sahiptiler. Cömertlikleri dar
bımesel olmuştu. Bermeki kelimesi "cö
mert"in karşılığı olarak kullanıldığı gibi 
"Ca'fer kadar eli açık" tabiri de çok yay
gındı. Yalnız kendi menfaatlerini değil 

umumun menfaatlerini de düşünüyor
lar, su kanalları ve cami gibi hayır eser
leri yaptırıyorlardı. Ramazan ayı boyun
ca camilerde kandil yakma adetini baş
latanın Fazi olduğu kaynaklarca ifade 
edilmektedir. Sermekiler siyasi sahadan 
başka kültür alanında da önemli hiz
metler yapmışlardır. Sarayları alimierin 
ve sanatkarların toplantı ve tartışma ye
ri idi. Yahya ve oğulları her hususta on
ları destekliyorlardı. Böylece Sermekiler 
İslam dünyasında fikri ve ilmi gelişme
ye yardımcı olmuşlardır. iranlı olma ları 
sebebiyle İran edebiyatma dair eserle
re ilgi duyuyorlar, Arapça'dan Farsça'ya 
tercüme ve adaptasyonlar yaptırıyorlar, 

İranlı sanatkarları destekliyorlardı. Bu 
arada eski Yunanca eserlerin tercüme
sini de teşvik ediyorlardı. Mesela Ptole-

maios 'un Almagest'i gibi çeşitli diller
den yapılan tercümelerle Halife Me'mün 
zamanında kurulacak olan Beytülhikme'
nin temelleri atılmış oluyordu. 

Halife Harünürreşid 186'da (802) ve
ziri Yahya b. Halid'le birlikte hacca git
ti. Halifenin oğulları Emin ve Me'mün ile 
birlikte Fazi ve Ca'fer de bu kafileye ka
tılmışlardı. Dönüşte Enbar yakınlarında 
birkaç gün istirahate karar verildi. Hali
fe o anda görünürde bir sebep yokken 
aniden Sermekil er' in bertaraf edilme
sine karar verdi. 1 Safer 187 (29 Ocak 
803) Cumartesi gecesi halifenin emriyle 
Ca'fer idam edildi. Yahya gözaltına alın
dı ve diğer oğulları hapsedildL Serme
kiler'in bütün serveti müsadere edildi. 
Hatta bu ailenin yakınları bile cezalan
dırıldı. Aileden yalnız bir süre haciblik 
yapmış olan Muhammed b. Halid ceza
ya çarptırılmadı. Harünürreşid Yahya 'ya 
karşı iyi davranarak nerede isterse ora
da kalabileceğini söylemesine rağmen 
oğulları Rakka'ya gönderilince o da Rak
ka'ya gitti. İki yıl kadar Rakka'da kaldı 
ve 29 Kasım 805'te öldü. Fazi da baba
sından üç yıl sonra Kasım 808 'de vefat 
etti. Yahya'nın diğer oğulları Muhammed 
ve Musa Halife Emin zamanına kadar 
hapiste kaldılar. Emin bunları serbest 
bıraktı. Emin ile Me'mün arasındaki ik
tidar mücadelesinde Muhammed Me'
mün'un, Musa ise Emin'in saflarında mü
cadeleye katıldılar. 

Abbasi ihtilali sırasında İslam dünya
sına giren. Ebü'I-Abbas. MansOr ve Meh
di devirlerinde devletin çeşitli kademe
lerinde görev yapan ve Harünürreşid ' in 

hilafetinde on yedi yıl vezirlik makamın
da bulunan, çeşitli valiliklerde ve mer
kez teşkilatında görev alan Sermekiler'in 
aniden bertaraf edilmesi hakkında kay
naklarda ve araştırmalarda çeşitli gö
rüşle r ileri sürülmektedir. Kaynakların • 
birçoğunda kaydedilen, Ca'fer ile HarO
nürreşid'in kız kardeşi Abbase arasın

daki aşk hikayesinin böyle bir olayın se
bebi olduğu hususu elbette doğru de
ğildir. Ancak bu çeşit romantik müna
sebetler her devirde insanların ilgisini 
çektiği için Ca'fer ile Abbase arasındaki 
ilişki kaynaklar tarafından dile getiril
miş ve romanlara konu olmuştur. 

Sermekiler İran asıllı idiler. Arapçı bir 
siyaset takip eden Emeviler'e karşı ha
zırlanan ve başarıyla sonuçlanan Abbasi 
ihtilalinde İranlı unsurun rolü çok bü
yüktür. ihtilalden sonra bir süre devle
tin çeşitli kademelerinde İranlı unsurun 
nüfuzu açıkça hissediliyordu. Halife Man-
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sOr bu nüfuzu kırmak için EbO Müslim'i 
öldürttüyse de istediği hedefe ulaşama
dı. Bir süre MansOr'un katipliğini yapan 
Halid b. Bermek. devlet idaresinde iran
lı unsurun varlığının devam ettiğini gös
termektedir. Halid 'den sonra Yahya ve 
oğullarının on yedi yıl devleti hemen he
men tek başlarına idare etmeleri, başta 
halife olmak üzere Arap ileri gelenlerini 
huzursuz ediyordu. Hatta Yahya 'nın za
man zaman halifenin isteklerini yer ine 
getirmemesi aradaki münasebetleri da
ha da zorlaştırıyordu . 

Kaynakların bazılarında Yahya ve oğul
larının İran kültürüne bağlı kalmaları , 
Farsça eserleri Arapça'ya tercüme ettir
meleri, Hz. Ali eviadına karşı yumuşak 
davranmaları ve hatta onları korumala
rı . dolayısıyla bir isyana zemin hazırla
maları gibi hususların halifenin vezirine 
karşı güvenini sarstığı ileri sürülmekte
dir. Doğruluğuna pek ihtimal verilme
mesine rağmen Sermekiler'in İslam di
nini kabul etmedikleri bile bazı şiirlerde 
ima ediliyordu. 

Bermeki ailesi siyasi gücün yanında 
büyük bir mali güce de sahipti. Merkez
deki saraylarının yanında özellikle Bas
ra bölgesinde geniş arazileri vardı. Han
gi köşkün, bahçenin ve çiftliğin önün
den geçiliyorsa Bermekiler'e ait olduğu . 
söyleniyordu. Uçsuz bucaksız çiftlikleri
ni sulamak için kanalları kendileri kul
lanıyorlardı. Bu da halkın huzursuzlu
ğuna sebep oluyordu. 

Araplar Abbasiler'in iktidara gelme
siyle devlet idaresine hakim olan gayri 
Arap unsura karşı yavaş yavaş hareke
te geçtiler. Böylece Araplar ile Arap ol
mayanlar arasında iktidar mücadelesi 
başlamış oluyordu. Bermekiler'e karşı 

oluşan grubun başında bulunan Fazi b. 
Rebi', Halife MansOr devrinden itibaren 
onlara karşı cephe a lmış, babası Rebi' 
b. Yunus 'un iti ba rı sayesinde uzun va
dede Halife Harünürreşid ' e kendisini ka
bul ettirmiştir. Fazi b. Rebi'in halife üze
rindeki tesiri yavaş yavaş hissedilmeye 
başladı. Özellikle hacib tayin edilmesin
den sonra bu tesir çok daha artmıştır. 

Sonuç olarak Sermekiler'in bertaraf 
edilmeleri, devlet ve halife üzerinde nü
fuzlarının gittikçe artması . zenginlikle
rinin herkesi kıskandıracak bir seviyeye 
gelmesi ve Arap milliyetçilerinin halife 
üzerinde tesirli olması gibi sebeplerden 
kaynaklanmaktadır. Bu olay öfkeyle ve
rilmiş bir kararın sonucu değildir. Hali
fe Harünürreşid. kendi ifadesiyle, "gök
yüzünde iki güneş " istemiyordu. 
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BERNARD, Karl Ambros 

(1808-1844) 

İstanbul'da ilk tıp mektebini kuran 

L 
Avusturyalı hekim. 

_j 

Kurduğu müessesede, kaleme aldığı 
kitaplarda ve mezar taşının üzerinde 
Fransız dili kullanıldığından adı Charles 
Ambroise Bemard şeklinde de yazılmak
tadır. Avusturya- Macaristan İmparator
luğu sınırları içinde olan Bohemya ·da 
Starkenbach'ta (Jilemnece) doğdu. Viya
na' da askeri hekim yetiştirmek üzere 
1785'te açılan ünlü Josephinum Tıp Aka
demisi'nde tıp tahsili yaparak 1838'de 
tezini verdi ve doktor oldu. Aynı yıl , Sul
tan ll. Mahmud'un İstanbul'da Batı me
totlarıyla hekim yetiştirme hususunda
ki isteği üzerine, Osmanlı Devleti'nin Pa-
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ris elçisi Ahmed Fethi Paşa Viyana· da 
Avusturya Başbakanı Fürst Klemens von 
Metternich'ten dirayetli iki hekim ile bir 
eczaemın İstanbul' a gönderilmesini is
tedi. Bu görevi üstlenen Hariciye müs
teşarı Baran von Ottenfels, seçimi Jo
sephinum öğretim üyelerinden Friedrich 
Jaeger von Jaxtthal'e havale etti. İki genç 
askeri hekim Jakob Neuner ile Karl Am
bros Bemard'ın uygun görülmeleri üze
rine eczacı Anton Hofman ile birlikte bu 
üç Avusturyalı'nın gönderilmeleri karar
laştırıldı. Başbakanlık ArŞivi'ndeki 18 Şa 

ban 1254 (6 Kasım 1838) tarihli bir vesi
kay göre (nr. 46759) iki hekim ve bir ec
zacı beraberlerinde tıbbi ecza, kitaplar 
ve bazı aletlerle ramazan başlarında Vi
yana'dan yola çıkmışlar, Trieste'den de
niz yoluyla 3 Aralık'ta İstanbul'a gelerek 
1838 yılının son günlerinde göreve baş
lamışlardır. 

Başbakanlık Arşivi'ndeki mukavelele
rine göre (nr. 46760) Dr. Bemard yılda 
800 florin maaş alacak, muayenehane
sinde hasta bakabilecekti. Fakat ken
disinden asıl istenen Galata Sarayı'nda 
yeni kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliy
ye-i Şahane'nin düzenlenmesi ve idare
si idi. Sultan Il. Mahmud okulu, bu ya
bancı hekimi niçin getirttiğini bildiren 
ve tedrisatın Fransızca olacağını aÇ,ıkla

yan bir nutukla açmış, Dr. Bernard'ı da, 
" ... kendisi gayet müstaid bir adamdır; 
Avrupa'nın birinci derecedeki hükema
sındandır ... " diyerek takdim etmiştir. 

Dr. Neuner'in 1839 yılı içinde Viyana'
ya dönmesine karşılık Dr. Bemard İstan
bul'da kalmış ve büyük bir gayretle, bu 
işe tahsis edilen Galata Sarayı'nın yeni 
binalarında Josephinum örneğine göre 
ilk Türk tıp fakültesini kurup geliştirmiş
tir. Burada genç hekim adaylarına iyi bir 
Fransızca öğretimiyle birlikte modern 
metotlara göre tıp eğitimi veriliyor, hat
ta kadavra üzerinde uygulama yapma
larına da imkan sağlanıyordu. Bir taraf
tan da müessese çerçevesi içinde mü
kemmel bir kimya laboratuvarı. bir kü
tüphane ve bir botanik bahçesi kurul
muştu. İ lk mezunlar 1843 yılında veril
miş, diplama törenine katılan Sultan Ab
dülmecid genç doktorları tebrik etmiş
tir. Dr. Bemard'ın bu münasebetle yaz
dığı uzun bir rapordan bu ilk tıp okulu
nun öğretim üyeleri, ders programı. öğ
renci sayısı açık bir biçimde öğrenilmek
tedir. Yine aynı raporda, burada yapılan 
tedavi ve ameliyatlar hakkında da et
raflı bilgi bulunmaktadır. 

İstanbul'a gelişinden iki yıl sonra 1840 
yılı başlarında Katharina von Kletze ile 
evlenen Dr. Bernard, yoğun yönetim ve 
öğretim çalışmaları arasında öğrencileri 

için dört kitap yazarak bastırmıştır: Les 
bains de Brousse en Bithynie (Turquie 
d 'Asie) (1842) ; Elemens de Botanique a 
l'usage des eleves a recole de medici
ne Imperiale de Galata-Serai (1842) ; 

Precis de percussion et d'auscultation 
a J'usage de ses leçons (1 843); Phar
macopoea Castreusis ottomana- Phar
macopee militaire ottomane ( 1844) Bu 
dört kitaptan birincisi Kaplıca Risô.lesi 
başlığı ile ayrıca Türkçe olarak da ya
yımlanmıştır (İstanbul 1265). Bu kitapta, 
Bursa kaplıcalannın şifalı hassalarının 

anlatılmasından başka, buraya tedaviye 
gelenlerin boş vakitlerinde tarihi eserle
ri gezmeleri ve görmelerinin faydalı ola
cağı düşünülerek Bursa'nın eski eserle
rini tarif eden geniş bir bölüme de yer 
verilmiştir. İlaç reçetelerine dair son ki
tabı ise kendi çeşidi içinde ilk eserler
den sayılmakta ve bu bakımdan önem 
taşımaktadır. 

Türk tıbbına inkar edilemeyecek de
recede büyük hizmeti olan bu Avustur-
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