
BERDÜ'I-ACÜZ 

lu olan yaşlı dul bir kadın oğullarından 
kendisini evlendirmelerini istemiş, onlar 
da, "Sekiz gece dışarıda kalmaya daya
nabilirsen seni evlendiririz" demişler, ka
dın yedinci gece ölünce bu soğuklar ona 
nisbet edilmiştir. Vaktiyle bir kocakarı
nın yedi keçisinin her birinin bu günler
de soğuktan ölmesi de adlandırmanın 
bir başka efsanevi kaynağıdır. 
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BEREFŞAN 

( ..;,L::.;I..r.) 

Türk mO.sikisi usullerinden. 
_j 

Berefşan "şifa dağıtan" manasma ge
len Farsça bir kelimedir. Eldeki bilgilere 
göre en az 600 yıllık bir geçmişi bulu
nan, otuz iki zamanlı ve on dört vuruşlu 
bir büyük usuldür. İki yürük semai ve 
çeşitli şekillerdeki beş safyanın sıralan

masıyla meydana gelmiştir. Şematik gös
terilişi şekildeki gibidir. 

Büyük formdaki eserlerde çok defa 
kendi başına kullanılan bu usul, ayrıca 
120 zamanlı zencir usulü ile değişik za
manlı darbeyn usullerinin bünyesinde 
de yer almaktadır. Otuz iki zamanlı ha
fif ve muhammes adlı diğer usullerden 
vuruş sayıları ile zayıf ve kuwetli zaman
larının farklı oluşu bakımından da ayrıl
maktadır. Çoğunlukla beste formunda, 
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ayrıca bazı peşrev, kar, tevşih ve ilahi
lerde kullanılmıştır. 
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BEREHÜT 
( Ü_yt.,r.) 

Yemen'de 
Bi'ribereho.t adlı 

ünlü mağaranın bulunduğu vadi. 
_j 

BelehOt ve BürhOt da denilen vadi, Te
rfm kasabasının doğusundan başlayıp 

Kabru HOd yerleşim merkezini de içine 
alarak güneye doğru uzanır ve Hadra
mut vadisiyle birleşir. Kabru HOd 'da bu
lunan büyük bir taş yığını Hz. HOd 'un 
mezarı olarak bilinmekte ve her yıl şa
ban ayında ziyaret edilmektedir. Güney 
Arabistan' ın en mukaddes yeri olan Kab
ru HOd'a yapılan ziyaret münasebetiyle 
burada bir de büyük bir panayır kurul
maktadır. 

Kabru HOd'a yakın bir yerde bulunan 
Bi 'riberehOt (BerehOt kuyusu) adlı mağa
ranın girişi , vadi tabanından 1 O m. yük
seklikte, boyu 1 O m., eni en geniş yerin
de 8 m. kadar olan bir yarık şeklindedir. 
Bölge sakinleri arasında yaygın olan ve 
eski Arap tarihçilerinin kitaplarında da 
yer alan, bu mağaranın kafir ruhlarının 
hapsedildikleri ve eziyet gördükleri ku
yu olduğu inancı , içeride hissedilen fe
na kokulu hafif bir dumandan kaynak
lanmaktadır. Önceleri, eski Yunan ve Ro
ma kaynaklarında da cehennem zeba
nilerinin oturdukları yer olarak tanıtılan 
Bi'riberehOt'un içinde kükürt yanan vol
kanik menşeli bir mağara olduğu sanı-
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lırken sonradan yer altı sularının kimya
sal maddeleri eritmesi neticesinde mey
dana gelmiş bir kireç taşı mağarası ol
duğu anlaşılmıştır. 

Berehat bu bölgeden olan Küleyb b. 
Esed b. Küleyb ei-BerehOtf adlı sahabi 
ile de ün kazanmıştır. Bu sahabf, anne
sinin ördüğü hırkayı yanına alarak Hz. 
Peygamber'e gelmiş ve hırkayı ona tak
dim ederek huzurunda bir kaside oku
muştur. ResOiullah ' ın yüzünü okşayarak 
onu taltif etmesi Küleyb ailesi için dai
ma bir iftihar vesilesi olarak kalmıştır. 
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BEREKAT 
( üiS.,r. ) 

Mekke emirliği yapmış olan 
birkaç şahsın adı. 

_j 

Bu adı taşıyan ilk şerif, Katade ailesi
ne mensup Berekat b. Hasan b. Aclan'
dır. Kendisi 1406'dan itibaren babası ile 
birlikte Mekke emirliği yaptı. 1426'da 
babasının ölümünden sonra kardeşleriy
le beraber Mekke'de hüküm sürdü. O sı
rada Mısır Memlük sultanı bulunan Bay
bars ile iyi münasebetler kurdu. Hatta 
kardeşlerinin kendisine karşı olan mu
halefetlerini onun yardımı ile bertaraf 
ederek 1447'den 14SS'e kadar Mekke'
nin mutlak hakimi oldu. Ayrıca iktidarı 
sırasında Memlükler'e karşı oldukça us
ta bir siyaset güttü ve Sultan Çakmak'ın 
buraya bir garnizon göndermesine ses 
çıkarmadı. Ondan sonra yerine oğlu Mu
hammed (1455 - 1497) geçti. Ailenin bu 
adı taşıyan ikinci ferdi ise onun oğlu Be
rekat b. Muhammed olup 1473'ten beri 
babası ile müştereken Mekke emirliği 
yapmakta idi. ll. Berekat babasının ölü
münden sonra Mekke emirliğini kardeş
leriyle beraber yürüttü. Ancak emirliği
nin ilk devreleri onlarla devamlı müca
dele ve iç karışıklıklar içinde geçti. Hat
ta 1503'te zincire vurularak Kahire 'ye 
gönderildiyse de 1 504 'te yeniden M ek-


