
ı 
BERVECH-i MALiKANE 1 

L (bk. MALiKANE). _j 

ı 
BERZAH 
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( tj_r.ll ) 

Kelam, tasavvuf ve İşraki felsefede 
değişik milnalarda kullanılan 

L bir terim. _j 

Sözlükte "iki şey arasındaki engel"' ma
nasına gelen berzah kelimesi, eski bir 
coğrafi terim olarak "bir kara parçası
nın iki deniz arasında kalan dar kısmı 
(kıstak ) " anlamında da kullanılmıştır. Di
ni terim olarak ise ölümle başlayıp ye
niden diriltilmeye (ba 's) kadar sürecek 
olan ara dönem, dünya ile ahiret ara
sındaki alem ve kabir hayatı karşılığın
da kullanılır. Berzahın çoğulu olan be
razihle oluşan berazihu'l-iman terkibi, 
meşhur vesvese hadisinde şek ve yakin 
arasındaki mertebeleri ifade etmektedir 
(ibnü' I-Esir, "berzal]." md.) Berzah keli
mesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer. 
Bunlardan ikisinde (ei-Furkan 25/ 53; er
Rahman 551 ı 9-20) Allah'ın yüce kudre
tinin bir delili olarak "tatlı ve tuzlu iki 
denizin birbirine karışmasını önleyen en
gel" anlamındadır (bk. BAHREYN). Diğe

rinde ise(el-Mü'minün 23 / 99-100) insan
ların ölümlerinden yeniden diriltilmele
rine kadar sürecek olan ara dönemi ha
tırlatacak şekilde kullanılmıştır. Söz ko
nusu ayette. ölümle yüz yüze gelen inanç
sıziarın pişmanlık duyarak hayatta iken 
yapmaya bir türlü yanaşmadıkları kul
luk görevlerini yerine getirmek için dün
yaya geri döndürülmeyi isteyecekleri, 
ancak bunun asla gerçekleşmeyecek bir 
talep olduğu bildirilmekte, onların bu 
son günleriyle ahiretin fiilen vuku bul
ması arasında bir berzah (kabir) hayatı
nın mevcut olduğu beyan edilmektedir. 

Kelam ilminde berzah terimi genel
likle yukarıda işaret edilen dini manada 
alınmış ve ölümü nasıl gerçel{leşirse ger
çekleşsin her insanın mutlaka bir ber
zah döneminden geçeceği kabul edilmiş
tir. Ancak bazı hadislerde mümin. ka
fir yahut günahkar olarak ölenlerin ber
zah döneminde karşılaşacakları durum
lar vb. konularda açıklamalar yapılmakla 
birlikte bu nevi ayrıntılı bilgiler Kur'an-ı 

Kerim'de bulunmadığı için berzah döne
minin mahiyeti ve kabir ahvaline dair me
seleler itikadi mezhepler arasında bazı 
tartışmalara konu olmuştur (bk. KABİR). 

Tasawuf düşüncesinde genellikle. akıl 
ve duyularla bilinebilen maddi alem 
(alem-i şehadet, alem-i halk), bu yollarla 

bilinerneyen manevi alem (alem-i gayb, 
alem-i emr) ve ikisi arasında köprü vazi
fesi gören berzah alemi olmak üzere ÜÇ 

alemin varlığı kabul edilir (bk. ALEM). Ba
zı tasawufi yorumlara göre Kur'an-ı Ke
rim'de berzah kelimesinin yer aldığı ayet
lerin ikisinde (ei-Furkan 25153; er-Rah
man 55 1 ı 9-20) adı geçen "iki deniz" ile 
maddi ve manevi alem. bu ikisi arasın
da bulunduğu belirtilen "berzah" ile de 
"alem-i berzah" kastedilmiştiL Yine ay
nı mahiyetieki bazı yorumlar berzahı, 
küçük kıyamet olan ölümden sonra in
san ruhunun kıyamete kadar kalacağı 
ve onun dünyada iken işlediği her türlü 
fiilin manevi karşılıklarından meydana 
gelen "misali beden" olarak değerlendi
riL Bu misali beden kişinin gerçek me
zarıdır. Ölen her insan dünyada işledi
ği arnellere göre bu gerçek mezarda ya 
azap görür veya lezzetlere mazhar olur. 

işraki felsefede berzah. "sırf karan
lık" (zulmet-i mahz) olduğu düşünülen 

cisimleri ve bedenleri ifade eder. Mele
küt alemi de denilen nur ve ruh alemi
nin altındaki maddi ve karanlık alem ber
zahtır. Bütün cisimler ve unsurlar gibi 
güneş ve diğer yıldızlar da özünde ka
ranlık cevherlerdir (el-cevahirü 'l-gasika). 
Bu berzahların aslı cismiyyet olup nur 
cismiyyete ilavedir ve arızidir. Her ber
zah önünde karanlık olduğundan "ber
zah berzahı icat edemez" (SühreverdT. s. 
107-1 19). Çünkü berzah bizatihi var de
ğildir. Berzahlar var olabilmek için özün
de karanlık olmayan "mücerred nur" a 
muhtaçtır ve onun tasarrufu altındadır 
(bk. NÜR). Ayrıca işraki felsefede doğu 
"nurların doğduğu yer" (meşriku'l -envar). 

batı ise "berzah alemi" olarak telakki 
edilmiştir (b k Corbin, s. 211-21 2) 
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BERZENC[ 

BERZEİ 

(~~_,.,ll) 

Ebu Osman Said b. Amr 
b. Arnmar el -Ezdl el-Berzel 

(ö. 292 / 905) 

Hadis hafızı ve münekkidi. 
_j 

Azerbaycan ' ın Berzea şehrinde doğ
du. Hadis tahsili için pek çok seyahat 
yaptı ve Ebü Küreyb, Ahmed b. Furat, 
Amr b. Ali es-Sayrafi ve Bündar gibi alim
lerden hadis öğrendi. Özellikle EbO Zür'a 
er-RazT'nin derslerine devam etti. Ayrı
ca imam Müslim b. Haccac ve İbn Vare·
den büyük ölçüde faydalandı. Kendisin
den de Hafs b. Ömer el-Erdebfli, Ahmed 
b. Tahir el-Meyaneci, Hasan b. Ali b. Ay
yaş vb. rivayette bulundular. Hadis riva
yetinde son derece titiz davranan Ber
zei, talip• lerin hadisleri usulüne uygun 
olarak rivayet etmedikleri gerekçesiyle 
bir ara evine kapandı ve kimseye hadis 
rivayet etmemeye karar verdi; fakat mu
haddisler hocası Muhammed b. Müslim 
b. Vare 'ye başvurarak Berzei'yi bu ka
rarından vazgeçirmesini istediler. Bu
nun üzerine Berzei yeniden hadis riva
yet etmeye başladı. 

Berzei' nin. hadis ravileri hakkındaki 

sorularına EbO Zür'a ve Ebü Hatim'in ver
diği cevapları ihtiva eden ed- Du c atc'i' 
ve'l-ke??dbun ve'l-metrukun min as
hdbi'l- ha diş adlı bir eseri Köprülü Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (nr 401 3). 
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BERZENCİ 
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Muhammed b. Abdirresill b. Abdisseyyid 
el-Hasenl el -Berzencl eş- Şehrezilrl 

(ö. 1103 /1691) 

Şafii alimi. 
_j 

Berzenc asıllı olup 12 RebTülevvel 1040 
(19 Ekim 1630) tarihinde ŞehrezOr'da doğ
du. Hz. Hasan'ın soyundandır. ilk tahsi
lini babasından ve Molla Muhammed Şe
rif el-Kürani'den yaptı . Hemedan. Bağ
dat, Şam. Mardin, istanbul, Halep ve Mı
sır ' ı dolaşarak Muhamm~ el-Kevakibi 
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