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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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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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ı 
BERAET 

ı 

( ;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-



da özel anlamlar kazanmış bulunan di
ğer bazı kelimelerle de terim olarak sı
kı bir anlam birliği içindedir (bk. iBRA, 

İSTİBRA, MÜBAREE). 

Kur'an-ı Kerim'de beraet kelimesi iki 
yerde geçer. Bunlardan birinde (el-Kamer 
54 / 43) "suçsuzluk. kurtuluş belgesi" an
lamında kullanılmıştır. Süreye ismini ver
diği diğerinde ise (el-Berae [et-Tevbe[ 9/ 
ı) kelimenin manası tartışmalıdır. Sü
renin ilk ayetlerinde müşriklere güven 
içinde bulunacakları dört aylık bir süre 
tanınması kelimenin "af ve kurtuluş" an
lamında kullanılmasını mümkün kılsa 

bile daha sonraki ayetlerde bu sürenin 
bitiminde müşriklerle münasebetin ta
mamen savaş hali olacağının belirtilme
si, kelimenin " müşriklerle her türlü iliş
kiyi kesme; onlardan uzak durma anla
mında kullanıldığı görüşünün daha isa
betli olduğunu göstermektedir. Nitekim 
beraetin bir türevi olan ·beri kelimesi de 
Kur'an'da daha çok bu manada kullanıl
mıştır (mesela b k. ei-Enfal 6/ ı 9; ei-Haşr 
59/16) 

Hadislerde de beraet umumiyetle "gü
nahtan kurtulma, bir işten veya bir züm
reden uzak olma.. anlamlarında kulla
nılmıştır. Bu arada kişinin "berae yemi
ni" etmesi (eğer sözünde yalancı çıkarsa 
islam'dan uzak olmasını dilernesil yasak
lanmıştır (b k. E bO Davüd, "Eyman", 9; 
NesaL "Eyman", 7). 

islam hukukunun umumi prensiple
rinden biri de kişinin borçsuzluğunun 

ve suçsuzluğunun asıl olması ilkesidir. 
Bu. islam hukuk usulündeki. "Eşyada 
aslolan ibahadır" kaidesinin ve "istisha
bü'l-hf:il" delilinin hukuka genel bir pren
sip olarak yansımasından ibarettir. Bun
dan dolayı beraet-i asliyye. kelamda ve 
usOI-i fıkıhta "kişinin, şari'in (kanun ko
yucu. Allah) hükmü olmadan mükellef 
tutulmaması", ceza hukukunda "suç ve 
cezada kanunfliğin ve kişinin suçsuzlu
ğunun asıl olması". borçlar hukukunda 
da "kişinin aksine bir delil bulununcaya 
kadar borçsuzluğunun esas olması" an
lamına gelir. "Beraet-i zimmet asıldır" 
(Mecelle, md . 8) şeklinde ifade edilen 
küllf kaide de bilhassa bu son anlamda
dır. 

Özel borç ilişkilerinde ise beraet "kişi
nin mevcut bir borçtan kurtulması " de
mek olup bu da alacaklının ibrası. borç
lunun veya kefilinin borcu ifası, borç ya 
da tazmin sebebinin ortadan kalkması 
veya giderilmesi gibi hukuki işlemlerle 
sağlanabilir. 

Alışverişte " satıcının satılan maldaki 
ayıptan sorumlu tutulmaması" demek 
olan beraet şartı (bey· bi 'l -berae/ bey'u' l
berae) genelde geçerli olmakla birlikte 
bu şartın hangi tür ayıpları kapsayacağ ı 

ve hukuki sonuçları tartışmalıdır. Ebü 
Hanife ve Ebü Yusuf'a göre böyle bir 
şart satıcıyı. gerek malda önceden mev
cut olup da bilmediği veya bilip de giz
lediği ayıplardan (ayb-ı kadim). gerekse 
akitten sonra müşterinin malı almasına 
kadarki sürede ortaya çıkacak ayıplar: 
dan (ayb-ı hadis) sorumlu olmaktan kur
tarır. Çünkü ibra temlik değil ıskattır. 

Diğer Hanefi alimleriyle imam Malik ve 
Şafii'ye göre beraet şartı sadece mev
cut ayba şamil olup ileride ortaya çıka
cak aybı kapsamaz. Çünkü ortada ol
mayan şeyden (ma'düm) ibra düşünüle
mez. Ayrıca Malikfler, Şafiiler ve bazı 

Hanbelf alimleri alışverişte beraet şartı
nın . satıcının bilip de gizlediği ayıplar için 
geçerli olmayacağını kabul ederler. On
lar bununla akitleşme serbestliğinin su
istimalini engelleyerek karşılıklı gerçek 
rızanın oluşumuna imkan tanımak ve 
böylece ilgili tarafı beklenmedik zarar. 
hile ve haksızlıktan korumak istemiş
lerdir. 
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BERASA 
( G~) 

Bağdat'ın batı yakasında 

eski bir yerleşim merkezi. 

BERASA 

_j 

islamiyyet'ten önce de mevcut olan bu 
küçük kasaba Kerh' in kuzeybatı. Muhav
vel'in güneydoğusunda Kerhaya Kanalı'
nın yakınında kurulmuştur. Bağdat ' ın 

kurulduğu tarihlerde şehrin batı yaka
sından bir hurmalık ve Künase (ei-Mak
beretü 'l-kadTme) adlı bir mezarlıkla ayrı
lan Berasa zamanla tamamen Bağdat'a 
karışmıştır. 

Rivayete göre. Hz. Ali'nin Haricfler'in 
isyanını bastırmak üzere Nehrevan'a gi
derken abdest alıp namaz kıld ığı yerde 
inşa edildiği için Şifler arasında kutsal 
bir mahiyet kazanan Berasa Camii uzun 
zaman bu vasfını korumuştur. Ancak Şi
fler'in özellikle cuma günleri burada top
lanıp ashab-ı kirarn aleyhinde konuşma
ları yüzünden Sünnfler'in sert tepkisine 
sebep olmuş ve Halife Muktedir devrin
de (908-932) Şifler isyan için hazırlık yap
makla itharn edilerek Abbasl birlikleri 
tarafından kuşatılmış ve bir kısmı hap
sedilerek cezalandırılmışlardır. Bu olay 
üzerine mescid de tahrip edilmiştir. Da
ha sonraki yıllarda umumi istek üzerine 
Radi-Billah (934 -940) Emlrü 'l-ümera Bec
kem'e caminin tekrar inşa edilerek Sün
nfler'e tahsis edilmesine izin ' verdi. Bu
nun üzerine cami daha geniş bir plan 
üzerine yeniden yapıldı ve etrafı sağlam 
duvarlar\a çevrildi. inşaat Halife Mütta
kl devrinde tamamlanmış ve 12 Cema
ziyelewe\ 329 ( 12 Şubat 941) Cuma gü
nü halifenin de katıldığı büyük bir me
rasimle ibadete açılmıştır. Berasa Camii 
bu tarihten itibaren Bağdat'ta cuma na
mazı kılınan dört büyük camiden biri ol
muştur. 

Eserini bu tarihten yaklaşık on yıl son
ra (340/95 1) telif eden istahrl, Berasa 
Camii'ni cuma namazı kılınan camiler 
arasında zikretmediği halde İbn Havkal 
eserinde (telifi 367 / 978) cuma namazı 
kılınan dört büyük cami arasında Sera
sa Camii'ni de sayar. Hatlb ei-Bağdadl 
Bağdat'tan ayrıldığı 451 ( 1 059) yılına 

kadar Serasa Camii'nde cuma namazı 
kılındığını ve bu tarihten sonra ise artık 
kılınmadığını söyler. Yaküt ei-Hamevf'
nin (ö. 626/ 1229) verdiği bilgilerden VII. 
(XIII.) yüzyılın ilk çeyreğinde caminin yı
kıldığı ve sadece duvarlarının ayakta kal
dığı anlaşılmaktadır. 
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