
BERA b. MA' RÜR 

L 

BERA b. MA'RÜR 

( .J»"'" cr. .1~ 1 ) 

Ebu Bişr el -Bera' 
b. Ma'rur b. Sahr el-Hazrecl 

(ö. 622) 

İkinci Akabe Biatı'nda 
Hz. Peygamber' e ilk biat eden 

sahabi. 

Medine'deki Hazrec kabilesinin Selime 
koluna mensuptur. Annesi Rebab bint 
Nu'man, Evs kabilesinin reisi ve büyük 
sahabi Sa'd b. Muaz'ın halasıdır. 622 yı
lının hac mevsiminde Hz. Peygamber'i 
Medine'ye davet etmek üzere gizlice 
Mekke'ye gelen heyetin arasında Bera 
da vardı. Geceleyin Akabe'de yapılan gö
rüşmede Hz. Peygamber onlardan, ken
disini tıpkı aile fertlerini himaye ettikle
ri gibi korumak üzere söz isteyip kendi
lerini biata çağırdığı zaman bu şartları 
seve seve kabul ettiğini heyecanla belir
terek ilk biat eden o oldu. Medineli müs
lümanları temsil etmek üzere orada se
çilen on iki nakib arasında yer aldı. Müs
lümanların Kudüs'e doğru namaz kıldığı 
günlerde, Kabe varken bir başka yöne 
doğru namaz kılmayı içine sindiremedi 
ve Kabe'ye yönelerek namaz kılmaya baş
la dı. Ancak müslümanların itirazı üzerine 
durumu Hz. Peygamber'e arzetti. Ken
disine bir müddet daha bu uygulamaya 
devam etmesi emredilince tekrar Ku
düs'e yönelerek namaz kıldı. Hz. Peygam
ber'in hicretinden bir ay önce vefat ede
ceğini hissedip naaşının Mekke'ye dönük 
olarak defnedilmesini vasiyet etti. Bir di
ğer va~iyeti de mallarının üçe taksim edi
lerek birinin Hz. Peygamber'e verilmesi, 
birinin Allah yolunda harcanması, birinin 
de çocuklarına bırakılması idi. Bera Re
sulullah'ın Medine'ye varmasından bir 
ay önce vefat etti. Hz. Peygamber Medi
ne'ye hicret edip de Sera'ın vefatını öğ

renince kabrine gidip cenaze namazını 
kıldı ve ona dua etti. Kendisine verilme
sini vasiyet ettiği malları da Sera'ın va
rislerine iade etti. 
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BEMAT-i İSTiHLAL 

(J~~~~ı.r.ı 

Bir esere konusuyla ilgili 
ifadeler kullanarak 

güzel bir üslupla başlamak 
anlamında edebiyat terimi. 

_j 

Seraat "üstün olmak. üstün gelmek" . 
istihlal ise "çocuğun doğduğu anda çı

kardığı ses, başlamak. yeni ayın görün
mesi ve yağmurun yağması" gibi anlam
lara gelir. Bir terim olarak beraat- i is
tihlal, nazım ve nesirde maksada ve 
muhtevaya işaret eden kelime ve deyim
Ierin yardımıyla konuya ilgi çekici güzel 
bir üsiOpla başlama sanatıdır. Bu sana
ta beraat-i matla', hüsn-i ibtida. hüsn-i 
ittitah gibi isimler de verilir. Maksada 
işaret eden kelime ve deyimierin nazım 
ve nesrin ortasında yer almasına ise tel
mih denir. Seraat-i istihlalde bir müna
sebet bularak maksada geçmeye tahal
lus, herhangi bir münasebet düşürülme
den yapılan geçişe ise iktidab adı verilir. 
Bu sanata çok değer veren eski müel
lifler hamdele* ve salvele'''de veya dev
rin hükümdarını öven kısımlarda eserin 
konusuna işaret eden kelime ve deyim
Iere özellikle yer verirler. 

Bazı dil ve edebiyat alimleri bu ve ben
zeri edebi sanatlara nesir ve nazımda 
ayrı bir önem vermişlerdir. Her konunun 
kendine has ve muhtevasına uygun bir 
girişi olması gerektiğini söyleyen Cahiz'e 
göre. " anlatılmak istenen şeye delalet 
etmeyen, niyet ve maksadı ortaya koy
mayan sözde hayır yoktur" (el-Beyan ue't· 

tebyfn, ı. ı I 6). İstihlal tabirini teri m ma
nasına en yakın anlamda ilk kullanan
lardan Ebü'I-Hasan el-Cürcanf'ye göre 
de, "usta bir şair istihlal. tahallus ve ha
t imesini güzelleştirmek için gayret gös
terir'' (el-Vesata beyne ' l·Mütenebbf ue l]u
sümih, s. 48) 

Özellikle Arap dili ve edebiyatı için li
sanı ve edebi güzelliklerin en mükem
mel örneklerinin yer aldığı Kur'an-ı Ke
rfm'de bu sanata örnek olarak Fatiha 
sOresi gösterilmektedir. Zira mushafta 
ilk süre olan Fatiha'da Kur'an-ı Kerim'in 
muhtevasını teşkil eden konulara veciz 
bir şekilde işaret edilmiştir. Ayrıca di
ğer birçok sürenin ilk ayetler i de bu sa
natın en güzel örneklerini ihtiva etmek
tedir (bk Yahya b. Hamza el-Müeyyed, III, 
364-365) 

Arap edebiyatında olduğu gibi Fars ve 
Türk edebiyatlarında da çokça kullanılan 
beraat-i istihlal sanatına Türk edebiya-

tında en çok manzum eserlerin mukad
dimelerinde rastlanır. Fuzoır nin Leyla 
vü Mecm1n mukaddimesi, Şeyh Galib'in 
Hüsn ü Aşk'ının "Der Sebeb-i Te'lff" 
bölümü (Hüsn ü Aşk, 57-60), Tezkire-i 
Latifi'nin dfbacesi, Sinan Paşa' nın Ta
zarru'nô.me mukaddimesi tanınmış ör
nekler arasında yer alır. 
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(bk. TEVBE SÜRESİ). 
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ı 
BERAET 

1 

( ;GI_r.ll ) 

İlk üç halifeden ve 
ashap çoğunluğundan 

uzaklaşma anlamında Şiiler'ce 
benimsenen bir ilke 

L 
(bk. TEBERRİ). 
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BERAET 
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( ;LI_r.l\ ) 

Kişinin hukuki veya 
cezai sorumluluğunun olmaması veya 

ortadan kalkması anlamında 
İslam hukuku terimi. 

L _j 

Sözlükte "borçtan kurtulma. bir şeyden 
veya bir kimseden uzak kalıp onunla iliş-
kiyi kesme" manalarına gelen beraet. 

. aynı kökten türeyen ve değişik konular-


