
BELOCiSTAN 

mını kapsar. İran'ın güneydoğusunda yer 
alan bölge kuzeyde Sistan ve Lut çölüy
le, doğuda Pakistan Belilcistanı'yla, ba
tıda Kirman'la ve güneyde Umman de
niziyle çevrilidir; yağışı az olan toprak
larını sulayan Bahilkelat, Bampilr. Bam
poşt, Maşkfd gibi nehirler bu denize dö
külür. Daha çok volkanik dağların bu
l unduğu bölgenin sert yüzey şekillerine 
sahip olması ulaşımda zorluklar ortaya 
çıkarır. Başlıca şehirleri Seravan, Bam
pilr, iranşehr ve Mekran' dır. Gevater. 
Çahbahar ve Tis gibi işlek limanlara sa
hip olmasına rağmen bölge İran'ın en 
geri kalmış kesimidir. Nüfus yoğunluğu 
düşük olup halkın çoğunluğunu, göçebe 
olarak yaşayan ve yerleşik hayata kar
şı uzun süre direnmiş olan Belilciler ile 
Beruhuylar teşkil eder. Burada yaptırı
lan Bampilr ve İranşehr barajları ile ter
moelektrik santralleri. bölgede yerleşik 
hayatı sağlamaya yönelik başlıca eko
nomik yatırımlardır. 

İran Belücistanı Kaçarlar zamanında 
Kelat Hanlığı'nın hakimiyetinden çıktı 

ve 1872 yılında bu devletle aralarında 
sınır tesbiti yapıldı. Fakat arkasından 
iki Belücistan arasında sınır anlaşmaz
lıkları başladı ve uzun süre devam eden 
sürtüşmeler ancak Ocak 1955'te iran'la 
Pakistan arasında imzalanan bir antlaş
mayla çözüme bağlanabildi. 
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BELYÜNEŞ 

(J:..;~) 

Cebelitarık Boğazı'nın 

güney kıyısında tarihi bir şehir. _j 

Arapça'da Belyilneş veya Benyüneş, 

Portekizce'de Bulhöes ve ispanyolca'da 
Bullones olan şehrin adı, Ortaçağ halk 
Latince'sinde "üzüm bağı" anlamını ta
şıyan Bunyölex kelimesinden türemiştir. 

Bu isim aynı anlama gelmek üzere Faslı 
seyyah Hasan el-Vezzan 'ın (Afrikalı Leon) 
eserinde Vignones, Marmal'un Afrika'yı 

anlatan kitabında ise Valdevifiones şek
linde geçmektedir. 

Sebte'nin (Ceuta) B km. kuzeybatısın
da kurulan şehir, Cebelitarık Bağazı'na 
dik inen bir vadide yer alır ; batı ve gü
neyden Cebelimilsa ile kuşatılmıştır. 

İslamiyet'in bölgeye girişi, Musa b. Nu
sayr'ın Kuzey Afrika'yı fethi sırasında 
gerçekleşmiştir. Milsa b. Nusayr 712'de 
ispanya'ya geçerken daha sonra Mersa 
Musa diye adlandırılan Belyüneş sınırla
rı içindeki bir limandan hareket etmiş
ti. Belyilneş, Endülüs Emevf Devleti'nin 
ünlü hacibi İbn Ebü Amir'in (ö. 1002) bu
rada yaptırdığı bahçeler içindeki saray
la şöhret, sahilde inşa ettirdiği kale ile 
de önem kazandı. Coğrafyacı Bekrf Xl. 
yüzyılda Belyüneş'i toprakları verimli ve 
nüfusu kalabalık bir yer olarak anlatır. 
Şehrin önemi daha sonra Sebte ile bir
likte arttı. 1184 yılında Muvahhidf Hü
kümdarı Yusuf b. Abdülmü'min, su kay
nakları bol olan Belyüneş'ten içme suyu 
sıkıntısı çeken Sebte'ye yer altı kanalla
rıyla su götürmeye teşebbüs ettiyse de 
başaramadı. Bu tasarı ancak 1921 yılın
da gerçekleşmiş ve kanallarla içme su
yu götürülen Sebte'nin ihtiyacı karşıla 

narak limanının gelişmesi sağlanmıştır. 
Belyilneş 1342'de Merini ve Kastilya do
nanmaları arasındaki bir savaşa sahne 
oldu. XIV. yüzyılda altın çağını yaşadı; 

XV. yüzyılın başlarında ise binaları, bah
çeleri ve su kaynakları ile önemli bir say
fiye yeri idi. 1415'te Portekizliler'in Seb
te'yi zaptından sonra 1418'de kısa bir 
süre Portekiz kraliyet ailesinden birinin 
mülkiyetine geçti. 

Ortaçağ'da zenginlerin bir mesire ye
ri olan Belyilneş, özellikle Merfnfler za
manında meyve bahçeleriyle Sebte yarı
madasını besleyen bir kaynaktı ve bu 
özellikleri sebebiyle şiiriere konu teşkil 
ediyordu. Bugün de mesirelik özelliğini 
koruyan ve yaklaşık 1 000 nüfuslu bir 
köy halinde bulunan Belyilneş'te hala 

Endülüs mimarisinin ve sanat tesirinin 
izlerini taşıyan harabelere rastlanmak
tadır. 
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BEN ve ÖTESi 

Necip Fazıl Kısakürek'in 
(ö. 1983) 

üçüncü şiir kitabı. 
_j 

1932'de İstanbul'da yayımlanan ese
rin iç kapağında, başlık altında şiirlerin 
yazıldığı yıllar olan "1922-1931" yer al
makta ve içindekiler de yazılış yıllarına 
göre bölümlere ayrılmaktadır. Kitaba 
Örümcek Ağı'ndaki (İstanbul ı 925) yir
mi sekiz şiirden yirmi üçü, Kaldırım
lar'daki (İstanbul ı 928) yirmi bir şiirin ta
mamı alınmış, yirmi beş yeni şiir ilave
siyle Ben ve Ötesi altmış dokuz şiirden 
meydana gelmiştir. Şiirlerini ilk defa bu 
eserinde bir seçmeye tabi tuttuğu için 
Ben ve Ötesi aynı zamanda Necip Fa
zıl'ın şiir koleksiyonunun ilk çatısı kabul 
edilebilir. Nitekim bu kitapta yer alan 
altmış dokuz şiirden onu da sonraki şiir 
kitaplarına alınmamıştır. Bunların bir 
kısmının şiir tekniği ile dil ve muhteva 
bakımından zayıf görülmesi, bir kısmı
nın ise aşk konusunda fazla erotik bu
lunması sebebiyle yeni kitaplarına alın
madığı düşünülebilir. 

147 sayfa olan Ben ve Ötesi'ne şair 
ilk iki kitabında olduğu gibi önsöz koy
mamıştır. Necip Fazı! "ben" kelimesini 
oldukça fazla kullanan bir şairdir. 1924'
te yazdığı "Ben" adlı şiiriyle daha son
raki yıllarda yazdığı eserleri göz önüne 
alınırsa bu mizacın kitabına "ben" ve dış
taki dünya manasma "ötesi" şeklinde 

yansıması. hem psikolojik bir amil hem 
de fıkrf muhteva olarak açıklanabilir. 

Ben ve Ötesi'ndeki yirmi beş yeni şi
irin çoğu 1929-1931 yılları arasında ya-



zılmıştır. Bunlardan sadece "Yunus Em
re'ye· ve "Mansur" adlı iki şiir mistik ka
rakterdedir. Diğer şiirlerin ortak tema
ları yalnızlık, korku, zaman, acı bir aşk 
duygusu ve tabiattır. Dış dünyadan alı

nan bir objeden hareket ederek tecride 
ve "ben"e yönelen şiirler. bu özellikleriy
le şairin kitabına verdiği adı da düşün
dürmektedir. Necip Fazırın şiir külliyatın 

da önemli bir yeri ve şöhreti olan "Nok
türn" ("Geceye Şiir") , "Geçen Dakikala
rım", "Takvimdeki Deniz" gibi şiirler de 
bu yirmi beş şiir arasındadır. 

Ben ve Ötesi çıktığı yıllarda tenkitçi
terin dikkatini çekmiş, Ziya Osman Saba, 
Nurullah Ataç, Hüseyin Cahit Yalçın gibi 
yazarların kalemleriyle dergi ve gazete
lerde değerlendirilerek üzerinde müna
kaşalar yapılmıştır. Özellikle Ziya Osman 
Saba bu kitabı "Türk edebiyatının en 
kuwetli şiir kitabı " olarak takdim etmiş
tir (Varlık, ll 10). 

Necip Fazı! diğer şiir kitaplarında ol
duğu gibi Ben ve Ötesi'nden Çile'ye 
(İ stanbul 1962) aldığı şiirlerinde de pek 
çok değişiklik yapmıştır. 
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BENAİ 
( J~) 

Kemalüddin Şir Ali-yi Herevi 
(ö. 918/ 1512) 

İran lı şair. 
_j 

8S7'de (1453) Herat'ta doğdu. Babası 
Muhammed Sebz Mi'mar-ı Herevi, mimar 
olduğundan Bennai mahlasını aldı. An
cak şiirlerinde bu kelimenin hafifletilmiş 
şekli olan Benai mahlasını kullandı . İle
r i yaşlarda ise. bunun yerine Hali mah
lasını kullanmayı tercih etti. Benai He
rat'ta edebiyat, mOsiki ve hatta ilgili çok 
iyi bir öğrenim gördü. Ardından tasav
vufa yönelerek zahidane bir hayat sür
meye başladı. Bir mürşid bulmak için 
merkezi i ran' ı dolaştı , daha sonra Fars'a 

gitti. Burada Nurbahşiyye tarikatı şeyh
lerinden Şemseddfn-i Lahfcf'nin müridi 
oldu. Akkoyunlu Sultanı Yakub'un da
veti üzerine gittiği Tebriz'de büyük bir 
itibar gördü. Sultan Yakub ve Sirvanşah 
Ferruhyesar hakkında kasideler yazdı. 

Sultan Yakub ölünce (896/ 1490) Herat'a 
döndü. Alaylı sözleri Ali Şlr Nevaf ile ara
larının açılmasına sebep oldu ve bu yüz
den Semerkarit'a gitmek zorunda kaldı. 

Semerkant'ta Timurlular'dan Sultan EbO 
Said'in tarunu Sultan Ali Mirza'nın sara
yına girdi ve onun hakkında Herat leh
çesiyle "Mecmau'l -garayib " adlı bir ka
side yazdığı gibi, Hüseyin Baykara ' nın 

oğlu ve halefi Bedfüzzaman Mirza'nın da 
medihçisi oldu. Daha sonra Özbek Hanı 
Muhammed Şeybanl Han'ın sarayına gi
ren şair burada " melikü 'ş-şuara" unva
nını aldı. Horasan'ın Şeybani Han tara
fından ele geçirilmesi sırasında onunla 
birlikte bulundu. Bu hükümdarın Şah is
mail tarafından öldürülmesi (916/ 1510) 
üzerine Maveraünnehir'e döndü. Kendi
si de Şah İsmail'in Necm-i Sanı diye ta
nınan kumandanı Emir Necm Yar Ah
med-i İsfahanf'nin Karşı'da yaptığı soy
kırımı sırasında öldürüldü. 

Eserleri. 1. Divan. Biri gençlik ve orta 
yaşlılık dönemlerinde kullandığı Benaf 
mahlası ile düzenlediği ve kaside, gazel. 
kıtalar ile rubailerinden oluşan. diğeri 

de Half mahlası ile yaşlılığında yazdığı 
ve daha çok Sa'df ve Hafız'ın gazellerine 
nazfreleri içine alan iki divanı vardır. He
nüz basılmamış olan bu divanların. Tür
kiye 'de (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3879/ 
2; TSMK, Revan, nr. 1014/ 9; DTCF Ktp ., 
İsmail Saib Sencer kitap l arı) ve diğer bazı 
ülkelerde yazma nüshaları (bk. E. Blochet, 
Catalogue des manuscrits persans de la 
Bibliotheque Nationale, Paris 1905, lll , 
318; Maulavi Abdu l Muqtad ı r, Catalogue 
of the Arabic and Persian fVlanuscripts 
in the Patna Oriental Public Library at 
Bankipore, Kalküte 1909, ll , 94 -96) var
dır. 2. Şeybôniname. Arada manzum 
parçalara da yer verilen bu mensur eser, 
1 504-1 S 1 O yılları arasında Fütı1hdt -ı 

Ijani adıyla genişletilmiş olup Şeybanf 
Han ' ın gençliğinden Timur İmparatorlu
ğu 'nun dağılmasına kadar meydana ge
len olayları içine alır. Eserin bazı yazma
ları mevcuttur (bk. Storey, I, 372). 3. Beh
rô.m ü Bihn1z (Bag-ı İrem). Benaf'nin ah
laka dair görüşlerini yansıtan öğretici 

nitelikte bir mesnevidir. Çok defa Benaf 
adındaki " ba"nın yanlış olarak "s" ( ..:, ) 
şeklinde tesbit edilmesi neticesinde Se
nafye ( J~ ) mal edilen bu mesnevinin 

BENAKiTT 

yazma nüshalarındaki beyit sayısı 6000 
ile 8000 arasında değişir. Eidalü 't-ti?kô.r 
ii ?ikri 'ş - şu c ara, ve']- eş c ar adlı eser 
Nevaf'nin Mecô.lisü'n-neiô.is adlı tezki
resiyle birlikte basılmıştır (Taşkent 1336/ 
1918). Benaf bu eserlerin dışında mOsi
kide "edvar"la ilgili iki risale daha yaz
mışsa da bunlar günümüze kadar gel
memiştir. 
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BENAKİTİ 
( JSI::JI ) 

Fahrüddin Ebu Süleyman 
Davud b. Muhammed 

(ö. 730 / 1329 -30) 

İranlı tarihçi ve şair. 
_j 

Hayatı hakkında pek az bilgi vardır. 
Fahr- i Benakitf adıyla da tanınır. Özel
likle şer'f ilimlerde birçok alim yetişti
ren Benakitli bir aileye mensuptur. Ba
bası Taceddin Ebü' l- Fazı Muhammed 
(ö . 682/ 1283). Begavi'nin Meşô.bif:ıu 's 

sünne'sine el-Meysur adıyla şerh yaz
mış büyük bir alim, kardeşi Nizamed
din Ali ise (ö . 699 / 1300), herkesin hür
met ve itimadını kazanmış, Tebriz'de ir
şad ile meşgul olan bir mutasawıftı. Da
ha çok şai r olarak tanınan Benakiti Teb
riz'de İlhanlılar sarayına intisap etti. Zil
kade 701'de (Temmuz 1302) Gazan Mah
mud Han tarafından melikü 'ş-şuaralığa 

tayin edildi. 

Benakitf'nin en önemli eseri, Olcaytu 
Hudabende'nin (1 304- 1317) emriyle yaz
maya başladığı ve asıl adı Raviatü üli'l
elbô.b ii tevô.ri{J.i 'l - ekô.bir ve']- ensab 
olan Taril]-i Benô.kiti'dir. Müellif eseri
ni 1317'de EbO Said Sahadır Han döne
minde tamamladı. Eser. muhtevasında

ki sıralamada yapılan değişiklik ve İl
hanlılar dönemine ait orüinal bilgiler dı
şında Reşfdüddin ' in Cami cu 't- tevô.ril] 
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