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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

BEHLÜL EFENDi 

(ö. 1895) 

Türk musiltisi icracısı ve bestecisi. 
.J 

Fatih Sarıgüzel'de doğdu. Babası Ri
fat Efendi'dir. Mahalle mektebi ve rüş

diye tahsilinden sonra memuriyet haya
tına atıldı. Bahriye Nezareti'nde göreve 
başladı , çeşitli vazifelerde bulunduktan 
sonra Mahzen-i Evrak Kalemi mümey
yizliğinden emekliye ayrıldı. 189S'te is
tanbul'da vefat etti. 

Genç yaşta Yenikapı Mevlevihanesi şey

hi Osman Selahaddin Dede'ye (ö 1887) 

intisap etti ve mOsikiye ait ilk bilgileri 
ondan aldı. ilk zamanlar kısa bir süre 
Hammamizade ismail Dede Efendi'den 
istifade etmişse de mOsikideki asıl ho
cası adı geçen mevlevihanenin neyzen
lerinden MOsa Dede'dir. Ayrıca Şahin
beyzade Mehmed Bey başta olmak üze
re Kazasker Mustafa izzet Efendi ve Del
laizade ismail Efendi de faydalandığı mO
sikişinaslar arasındadır. 

Güzel sesinin yanında kuwetli bir mO
siki bilgisine sahip olan BehlOl Efendi. 
zamanının en iyi mOsiki icracı ları arasın
da yer almış, özellikle durak* okumak
ta şöhret bulmuştur. Yenikapı Mevlevi
hanesi'nde na't ve ayin-i şerif. Üsküdar'
daki Nalçacı ve NasOhi tekkelerinde du
rak okurdu. Sadrazam Ali Paşa'nın baş
müezzinliğini yapmış, dini ve din dışı sa
hada da hayli eser bestelemiştir. Ancak 
bir durak ve iki ilahisinin notası günü-

müze ulaşmıştır. Bu arada birçok tale
be yetiştirmiştir. Bunlar arasında Şeyh 
Musullu Ama Osman. zakirbaşı Malak 
Hafız. Şeyh Mesud, yeğenieri Bestenigar 
Ziya Bey ve Şeyh ihsan iyisan en meş
hu rlarıdır. 
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Iii NuRi ÖzcAN 

BEHMENİLER 

1347-1527 yılları arasında 
Hindistan'ın Dekken bölgesinde 

hüküm süren bir hanedan. 
_j 

Behmeni Sultanlığı Delhi dışında müs
lümanların teşkil ettiği ilk siyasi kuru
luşlardan biridir. Behmen adı, Haig'in 
de işaret ettiği gibi iran'ın eski şahla
rından isfendiyar oğlu Behmen ile ilgili
dir. Sultanlık bu adı gelenek gereğince 
asalet dolayısıyla a lmış olmalıdır. Zira 
Hindistan'daki bütün müslüman hüküm
darlar kendilerini tarihi bir şahsiyete 
bağlamak alışkanlığındaydılar. Bu sebep
le Behmeniler'in iran asıllı olduğu iddia
sı ciddiye alınmamalıdır. 

Gucerat, Malva ve Handeş hanedan
ları gibi Hindistan tarihinde söz sahibi 
olan Behmeniler'in kurucusu Alaeddin 
Hasan Behmen Şah 'ın ( 134 7- ı 358) asıl 

adı Emin Hasan Gangu (Kanku)'dur. Del
hi'de hizmet ettiği bir brahmanın güve
nini kazanarak onun tavsiyesiyle Tuğluk
lu Sultanı ll. Muhammed'in sarayına gi
ren Emin Hasan sarayda kısa sürede 
yükseldi. Devletabad'da çıkardığı isyan 
sonucu bağımsızlığını ilan etti ve Alaed
din unvanı ile tahta çıktı; Ahsenabad adı
nı verdiği Gülberge'yi başşehir edindi. 
Behmeniler, Gucerat. Malva. Handeş ve 
Tuğluklular gibi müslüman hanedanlar 
Orissa, Vicayanagar ve Varangal (Arangal) 
gibi HindO racalıkları ile komşu idiler. 
Oldukça eneljik bir karaktere sahip olan 
Hasan kısa zamanda fetihlerle ülkesini 
genişletti; Goa. Dabhol, Kolapur ve Te
lingina'yı da hakimiyeti altına aldı. Onun 
devrinde ülke yeni bir idari düzenlemey
le Gülberge, Devletabad, Berar ve Bider 

BEHMENlLER 

adıyla dört eyalete ayrıldı. Alaeddin ölün
ce yerine ı. Muhammed Şah (ı 358-1375) 

geçti. Behmeniler'in ilk büyük sultanla
rından olan ı. Muhammed Şah ordunun 
bazı eksikliklerini tamamladı ve ciddi ra
kip sayılan Varangal ve Vicayanagar ra
calarına karşı seferler düzenledi. Bu se
ferler sonunda Varangal racası Kanhay
ya Golkanda 'yı terkederek Behmeniler'
le barış yapmak zorunda kaldı. Varan
gal meselesinin hallinden sonra Behme
niler Vicayanagar' ı hedef aldılar. ı. Mu
hammed 1367'deki Kavthal Zaferi'nden 
sonra Vicayanagar halkının çoğunu kı

lıçtan geçirdi. Aynı yıl başşehir Gülber
ge'ye dönen sultan bu sırada patlak ve
ren Behram Han Mazenderani ayaklan
masını da kanlı bir şekilde bastırdı. 

ı. Muhammed'in yerine geçen oğlu Ala
eddin Mücahid de ( 1375- 1378) babası gi
bi Vicayanagar meselesiyle uğraştıysa 

da başarı sağlayamadı ve Vicayanagar 
racası ile barış yapmak zorunda kaldı. 

Alaeddin Mücahid ile anlaşmazlığa dü
şen amcası Davud intikam hissiyle yeğe
nini bir gece uyurken öldürdü ve Beh
meni tahtını ele geçirdi. Fakat onun sal
tanatı da uzun sürmedi, Mav'da Müca
hid'in kız kardeşinin evlatlığı Ruh Per
ver Ağa'nın kışkırtması ile öldürüldü ve 
yerine Hasan Gangu'nun tarunu ll. Mu
hammed Şah ( 1378- ı 397) geçti. ll. Mu
hammed Şah Behmeni ülkesinin düştü
ğü iktisadi krizle uğraştı. islamiyet'in 
Dekken'de iyice yerleşmesi onun göster
diği gayretlerle olmuştur. Behmeni kül
türü de bu devirde gelişmiş ve birçok 
mimari eser yaptırılmıştır. ll. Muhammed 
Şah ' ın 20 Nisan 1397 tarihinde ölümü 
üzerine sırasıyla Gıyaseddin Tehmten ve 
Şemseddin Davud tahta çıkmış (ı 397) ve 
onları Taceddin FırOz (ı397-1422) takip 
etmiştir. Sarayını kadınlarla dolduran bu 
sultan zamanında kardeşi Han - ı Hanan 
ve Emirü'l-ümera Ahmed ile Vekilü's-sal
tana ve Melik Naib devlet yönetiminde 
nüfuz sahibi oldular. FırOz devrinde Vi
cayanagarlı ll. Harihara ve Gondvana ra
cası ile yapılan mücadeleler 1420'de Beh
meniler'in lehine sonuçlandı. FırOz Gül
berge'de oturan son Behmenl hüküm
dan olup halefi Şehabeddin ı. Ahmed 
(ı 422-1436) başşehri Bi der' e taşı mıştır. 
FırOz'un aksine dindar bir hükümdar olan 
ı. Ahmed "veli" lakabını almıştır. Şeyh 

Azeri de şehname tarzında yazdığı Beh
menname'yi ı. Ahmed'e takdim etmiş
tir. ı. Ahmed'den sonra ll. Ahmed (1436-

1458) Alaeddin unvanıyla tahta çıktı. Ra
icpur Düab'da valilik yapan kardeşiyle 
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BEHMEN)LER 

nüfuz mücadelesine giren ll. Ahmed 
1443'te ordu içindeki bölünmeyi önle
mek için Konkan'a sefer tertip etmişse 
de askerler sultana dargın olduklarını 
açıkça belirtmişlerdir. Yerli Dekkenliler'
le Garibler arasındaki ilk ciddi ayrılık da 
bu dönemde ortaya çıktı ve Garibler'e 
karşı cephe alınarak Kasım Han dışında 
birçok asker. din adamı ve lider ortadan 
kaldırıldı. 

ll. Ahmed'in yerine geçen oğlu Alaed
din Hümayun Şah da (1458-1461) zayıf 

karakterli bir kişi idi. Zalimce hareket
leri yüzünden "Hindistan ' ın Neronu" ve 
"zalim" diye anılan Alaeddin Hümayun 
Şah 4 Eylül 1461'de öldü. Ondan sonra 
iki yıl kadar saltanat süren Nizameddin 
III. Ahmed (1461 - 1463) yaşı küçük oldu
ğu için devlet işlerini annesinin tavsiye
lerine uyarak Melik Şah Türk ve Hace-i 
Cihan Mahmud-ı Gavan·a bıraktı. Malva 
hakimi I. Mahmud'un Bider'i kuşatması 
üzerine Mahmud-ı Gavan hızla yardıma 
koştu ve Kandehar' da yapılan savaşta 
Halaçlar'ı bozguna uğrattı. Sultanın 30 
Temmuz 1463'te ölümü üzerine henüz 
altı yaşındaki Şemseddin lll. Muhammed 
( 1463- 1482) Behmeni tahtına geçti. An
cak devlet yine Mahmud -ı Gavan tarafın
dan idare edildi. lll. Muhammed 1478'
de Kondavir fethine katıldı ve gösterdiği 
cesaret dolayısıyla "gazi" unvanını aldı. 

22 Mart 1482'de Behmeni tahtına Şe
habeddin Mahmud geçti. Garibler ve Dek
kenliler ayırımı dolayısıyla başlayan ka
rışıklıklar sonunda Behmeniler kesin bir 
çöküntüye gittiler. Kasım Berid ve oğlu 
Ali'nin nüfuzuna giren Sultan Mahmud 
sefih bir hayatın kurbanı olarak genç 
yaşta öldü ( 15 ı 8) Halefieri IV. Ahmed, 
Alaeddin, Veliyyullah ve Kelimullah, Emir 
Berid Bideri adlı vezirin oyuncağı oldu
lar. Behmeni hanedam 1527' de tarihe 

BEHMENi HÜKÜMDARLARI 

Gülberge'de Hüküm Sürenter 

Alaeddin Behmen Şah 748 (1347) 

ı. Muhammed 759 (1358) 

Alaeddin Mücahid 776 (1375) 

ı. oavud 780 (1378) 

ll. Muhammed 780 (1378) 

Gıyaseddin Tehmten 799 (1397) 

Semseddin ll. Davud 799 (1397) 

T<iceddin FirCız 800 (1397) 

Bfder'de Hüküm Sürenler 

Sehabeddin ı. Ahmed Veli 
Alaeddin 11. Ahmed 
Alaeddin Hümayün 
Nizameddin lll. Ahmed 
Şemseddin lll. Muhammed 
Sehabedd in Mahmud 

825 (1422) 

839 (1436) 

862 (1458) 

865 (1461) 

867 (1463) 

887 (1482) 

Emir Berfd Bfderf'nin vesayeti Altında 
ismen Sultan Olanlar 

IV. Ahmed 
Alaeddin 
Veliyyullah 

Kelimullah 

924 (1518) 

927 (1521) 

928 (1522) 

931-934 (1525-1527) 

karıştı ve ülke beş mahalli hanedan ara
sında paylaşıldı. SicapOr'da Adilşahiler 
(1489- 1686). Ahmednagar'da Nizamşa

hiler (1490-1633). Berar'da imadşahiler 
( 1485 - ı 572). Golkanda'da Kutubşahiler 

( 1512- 1687) ve Bi der'de de Beridşahiler 
( 1487- 161 9) Behmeniler'in halefieri ola
rak ortaya çıktılar. 

Golkonda ve Bider şehirleri Behmeni 
kültür ve medeniyetinin örnekleriyle do
ludur. iranlı mimar Refi' b. Şems b. Man
sOr ei-Kazvini tarafından inşa edilen ca
mi. mescid, sultan türbeleri, Şah Bazar 
Mescidi, Heft Kümbet, Ravza-i Büzürg. 
Aştur türbeleri, Taht Mahal. Mahmud-ı 
Gavan Medresesi, Çend Minar ve Asen 
Beg Mescidi Behmeniler devri mimari 
eserlerinin önde gelenleridir. 

Behmeniler'in ünlü veziri Mahmüd - ı Gavan'ın öğretime açtığı medresenin kalıntıl arı ve aynı medresenin XIX. yüzyı lda ya 
pıl m ıs bir gravürü (/slamic Heritage of the Deccan, s. 42) 
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~ ENVER KoNUKÇU 

ı BEHMENYARb.MERZÜBAN ı 

( .. k:ır ı:r. .; 4. ) 
Ebü'I-Hasen Behmenyiir b. Merzübiin 

el-Acemi el-Azerbaycan! 
(ö. 458/1066) 

İbn Sina'nın 

L en tanınmış talebelerinden. _j 

Hayatını aydınlatacak kadar bilgi mev
cut değildir. Bilindiği kadarıyla Mecüsi 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş 
ve sonradan islam dinini kabul etmiştir 
(Hediyyetü 'l- 'ari{Tn, ı . 244) . ibn Sina'nın 
Hemedan (1015-1024) ve isfahan'da (1024-

1037) bulunduğu dönemlerde onun en 
seçkin öğrencileri arasında yer almış ol
masına rağmen Arapça bilgisi mükem
mel değildi (Beyhaki, s. 91). Alaüddevle 
zamanında (1008- 1041) ibn Sina ile Beh
menyar arasında geçen felsefi tartışma
lar. bu sırada Behmenyar, Ebü MansOr 
b. Zeyle ve Ebu Ca'fer Muhammed b. 
Hüseyin b. Merzüban gibi önde gelen ta
lebeleri tarafından sorulan sorulara ibn 
Sina'nın verdiği cevaplar el-Mübô.J:ıaşat 
adlı eserde toplanmış ve günümüze ka
dar gelmiştir ki ibn Sina doktrinini an
lama bakımından önemli bir kaynaktır. 
Bu eserin Mısır'daki yazmasının sonuna 
ilave edilen iki mektupta ibn Sina 'nın 
"eş-Şeyhü'l-fazıl" diye hitap ettiği kişi

nin Behmenyar olduğunda şüphe yoktur 
(Eir., III , 502). Bu bilgiye dayanarak hoca
sının ona büyük bir değer verdiği söyle
nebilir. Buna rağmen felsefede önemli 


