
BERZENCl 

Ali eş-Şebramellisf ve Mezzahf gibi meş
hur alimlerden ders aldı. Daha sonra yer
leştiği Medine'de İbrahim b. Hasan el
KOrani'den de faydalanan Berzencf, Ku
şaşf vasıtasıyla da tasawufa yöneldi. Bir 
yandan Ravza-i Mutahhara'da ders ve
rirken bir yandan da telifte meşgul oldu. 
Muharrem 1103 başlarında (Eylül 1691) 
Medine'de vefat etti. 

Eserleri. Kelam, tasawuf, tefsir, hadis, 
fıkıh, Arap dili ve edebiyatı gibi çeşitli 

ilim dallarında daksana yakın kitap ve 
risale telif etmiş olan Serzenci'nin belli 

' başlı eserleri şunlardır: 1. el-İşaca li eş
raWs-sa ca · . Kıyamet alametlerine dair 
olup Muhammed Bedreddin en-Na'sanf 
tarafından neşredilmiştir (Kah i re 1325. 
1393) Z. KadJıu'z-zend ve ~ıdJıu'r-rend 
fi reddi cj.aldleti ( cehaleti) ehli Serhen d. 
SQfflerle ilgili olan bu esere Ali b. Abctü
lahad es-Serhendf es -SikenderpQrf tara
fından el-Keldmü'l -müncf (Delhi 1312) 
adıyla bir reddiye yazılmıştır (bk. Brockel
mann, GAL Suppl., II , 530) 3. Enhdrü's
selsebfl. Beyzavf'nin Envdrü't-tenzfl ve 
esrdrü't-te,vil'inin şerhidir. 4. en-Nd
şiretü'n-ndcire bi'r-reddi 'ale'l-fırka-

Serzenci' nin Kadhu 'z -zend ad lı eserinin son s ayfas ı 
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ti'l-fdcire. s. Bugyetü't-tdlib li-imdni 
Ebi Tdlib. 6. İlhdmü'ş-şavdb li-üli'l
elbdb. 7. Sedddü '1- 'ilm ve sidddü 'd
din ii işbdti'n - necdt ve'd-derecdt li'l
vdlideyn. 8. Sevd, ü 's- sebfl il d i 'rdbi 
Jıasbünallah ve ni 'me'l- vekil. 9. el
İs'dd ve'l-is'dt mimmen Jıadara fetJıa 
Belgrad (bu eserlerin yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann, GAL, ll, 511 ; Suppl., II , 
529-530) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Berzenci, el-İşa'a li-eşratf's-sa'a (nşr. Mu
hammed Bedreddin en-Na'sanl). Kahire 1393 -
Beyrut, ts . (Darü' I -Kütübi 'l -ilmiyye). s. 192-
195; Muradf. Silkü'd-dürer, IV, 65-66 ; Serkfs, 
Mu'cem, I, 549-550 ; Brockelmann. GAL, Il , 
511 , 587; Suppl., Il, 529-530; Hediyyetü'l- 'ari
{in, Il, 414; Ziriklf, e l-A' Itim, VII, 75; Kehhale, 
Mu'cemü 'l-mü'elli{in, IX, 308 ; X, 165 ; a.mlf., 
el-Müstedrek, Beyrut 1406 / 1985, s. 681. 
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Iii CENGİZ KALLEK 

BERZENCİYYE 

(~jy:ll) 

Kübreviyye tarikatının 
Hemedaniyye kolunun 

Seyyid İsa en-Nurbahşi ei-Berzenci'ye 
(ö. IX/ XV. yüzyıl) 

nisbet edilen bir şubesi 

(bk. HEMEDANİYYE) . 

BERZÜNAME 
( ... L;__,_;_r.) 

Atai-yi Razi'nin 
(ö. 491 / 1098) 

_j 

L Farsça manzum kahramanlık destanı. _j 

iranlılar'ın millf destanlarından olan 
bu eserin müellifi, Ataf-yi Razf ve NakQk 
diye bilinen Amfd Ebü'l-Aia Atar (Ata) b. 
Ya'küb'dur. Gazneli Sultan İbrahim dev
rinde (1059-1099) saray şairi olan Atar'nin 
bugün adı bilinmeyen mensur bir eser
den faydalanarak kaleme aldığı Berzı1-
ndme, eski İran tarihinden bahseden ve 
Şehndme tarzında yazılan destanların 

en uzun ve en önemlilerinden biridir. Eser 
genel olarak Firdevsf'nin ilgilenmediği 

Rüstem'in hanedanı ile alakah rivayet
leri, onun tarunu ve Sührab ' ın Turanlı 

Şefıra adlı bir kadından olan oğlu Ber
zQ ·nun kahramaniıkiarını konu edinir. 
Berzundme 'nin en güzel bölümü sayılan 
"SQsenname" başlıklı manzume, SQsen 
adlı Turanlı bir şarkıcının İranlı savaşçt
Iara kurduğu tuzağı ve bunların iranlı 
Rüstem tarafından kurtarılmasını hika
ye eder. Berzundme'nin 68.000 beyite 
kadar ulaşan geniş hacmi içinde yer alan 

"SQsenname"ye bağımsız bir eser olarak 
da rastlanılır. 

Kaynaklara göre Ataf, Berzundme'si
ni Firdevsf'nin Şehndme 'sine bir zeyil 
yazmayı düşünerek kaleme almıştır. Şeh
ndme örnek alınarak yazılan eserler içe
risinde Berzundme, edebf ustalık açısın
dan Esedf-i TQsf'nin Gerşdsbndme ' si ile 
birlikte en önde gelmekte, hatta Ataf'
nin yer yer Firdevsf'nin üslQbuna yaklaş
tığı ve ona eriştiği kabul edilebilmekte
dir. Atar'nin bu eseri dışında Arapça şi
irleri ve 1400-1900 civarında beyit ihti
va eden Bijenndme adlı başka bir man
zumesi de vardır. 

Berzundme'nin bazı bölümleri Turner 
Macan (Şehname neşrinin sonunda. IV, 
2160- 2296 ; daha soruald Şehname bas
kılarında da bunlara rastlanır) , Kosegar
ten (Mines de / 'Orient, V, 109-125), Vul
lers (Chrestomathia Schahnamiana, s. 87-
99) ve S. de Sacy (Journal des Sauants, 

1836, s. 207 vd ) tarafından yayımlanmış
tır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Avff, LübiJ.b, ı . 72-75; Hidayet, Mecma'u'l
{uşahti', ı , 342; Safa. Edebiyytit, ll , 477-479; 
a.mlf., Hamlise-sertiyi der lrtin, Tahran 1333 
hş . , s. 303-310; CI. Huart, "Berzıl-nfune" , İA, 
ll , 567 ; a.mlf. - H. Masse. "Barzü - Nama", E1 2 

(İng_ ), I, 1072·1073; a.mlf.ler, "Berzılnfune", 
UDMİ, IV, 395-396; DMF, I, 405; William L. Ha
naway Jr., "Borzü-nama", Elr., IV, 380-381. 

Iii ADNAN KARAİSMAİLDOLU 

BE'S 

(cl"'t:JI) 

Ölüm veya felaket gibi 
korkulu durumlarda iman etmenin 

geçerli olup olmadığı tartışmaianna 
konu teşkil eden bir kelam terimi. 
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Sözlükte "muhtaç olmak, aşırı fakir
likten ötürü bitkin bir durumda bulun
mak" anlamındaki be's veya bü's kökün
den türemiş bir isim olan be's "fakirlik, 
aşırı derecede ihtiyaç; şiddet, kuwet ; 
korku, sıkıntı ve azap" manalarında kul
lanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de be's kelimesi "şid
det, kuwet, azap, çetin savaş, dayanıl
ması zor fakirlik ve musibetler" anlam
larında yirmi beş ayette geçmektedir. 
Bu ayetlerde belirtildiğine göre inkarcı
lar ilahf azabı {be's) görüp hissettikleri 
zaman Allah'a iman ettiklerini açıklama
larına rağmen bu esnada iman etmele
ri kendilerine fayda vermez, hatta onlar 
ahiretten önce dünyada da ilahf kanu
nun bir sonucu olarak hüsrana ve hezi-


