
BE NAKiT! 

adlı tarihinin bir özeti niteliğindedir. Ta
ri{J.-i Benakiti, sırasıyla peygamberler 
ve kilise babaları (Aba-i Nasraniyye), eski 
İran hükümdarları , Hz. Peygamber ve 
halifeler. Abbasiler ve onların çağdaşı 

İran hanedanları, yahudiler, hıristiyan
lar ve Franklar, Hintliler, Cinliler ve Mo
ğollar olmak üzere dokuz bölüme ayrı
lır. 1304-1317 yılları arasındaki olayları 
içine alan dokuzuncu bölümün son ta
rafları orüinal bilgiler ihtiva eder. Bena
kiti'nin gayri müslimler hakkında verdi
ği hükümler gerçeğe oldukça yakındır. 

Müslümanlarca bilinmeyen Avrupa ül
keleri ve aralardaki olayları da belirtme
si ayrıca dikkate değer. 

Eserin dünya kütüphaneterindeki çe
şitli nüshalarından başka 746'da (1345) 
istinsah edilen güzel bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'ndedir (Ayasofya, nr. 
3096) Çin'le ilgili olan sekizinci bölüm 
August Müller tarafından Latince çeviri
siyle birlikte Abdallare Beidawaei His
toria Sinensis adıyla ve Beyzavi'ye nis
bet edilerek yayımianmış (Berlin ı 677; 
Jena 1689), sonradan S. Weston da aynı 
hatayı işleyerek bu bölümü A Chinese 
Chronicle by Abdallah of Beyza (Lon
don ı 820) adıyla ingilizce'ye çevirmiştir. 
Ancak daha sonra Quatremere eserin Ni
~amü 't -Tevari{J. sahibi Beyzavi'ye değil 
Benakiti'ye ait olduğunu ispat etmiş, se
kizinci bölümün bir parçasını da Fran
sızca'ya çevirmiştir. Tarf{J.-i Benakiti Ca
fer Şiar tarafından yayımlanmıştır (Tah
ran 1348 hş. / 1969) . 

Melikü 'ş - şuara unvanını taşıyan Be
nakiti'nin divanı günümüze kadar gel
memiştir. Devletşah onun çok parlak ka
side ve kıtalarının bulunduğunu söyler 
ve bir gazelini nakleder. Tarihinde de 
bazı şiirlerine rastlanmaktadır. 
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BENARES 

Hindistan'ın 

L 
Utar Pradeş eyaletinde şehir. 

_j 

Aynı zamanda Kaşi olarak da bilinen 
Benares (Varanasi), ismini şehrin güney 
ve kuzey kesimlerinde yer alan ve yal
nız muson mevsiminde akan Varüna ve 
Assi adlı iki küçük nehirden almıştır. Ganj 
nehrinin solunda bulunan ve milattan 
önce 1200 yıllarında Suhotra ' nın oğlu 

Kaşya tarafından kurulduğu söylenen bu 
eski şehir, bir Hindü merkezi ve aynı za
manda kutsal bir yerdir. Nüfusu 1981 'de 
720.755 idi. 

Benares 1193'te Güri Hükümdan Mu
izzüddin Muhammed b. Sam tarafından 
ele geçirildi. 1356 yılında Tuğluk haneda
nının üçüncü hükümdan Firüz Şah Tuğ
luk Bengal seferi dönüşünde Benares ha
kimiyle yaptığı savaşı kazanarak bölgeyi 
idaresi altına aldı. 1394'te şehir ve çev
resi (pargana) Tuğluk hanedanının altıncı 
hükümdan Muhammed Tuğluk tarafın
dan veziri Hace Cihan 'a bırakıldı. 1529'
da Babürlü İmparatorluğu'nun kurucu
su Babür Şah tarafından hakimiyet altı
na alındı. Babürlüler'in en büyük hüküm
dan olan Ekber Şah zamanında (I 556-
1605) mimari açıdan zenginleştirilirken 
buraya bir de rasathane inşa edildi. Yi 
ne Babürlüler'den Şah Cihan ( 1628-1658). 
en büyük oğlu Dara Şüküh'u şehre yö
netici olarak tayin etti. Daha sonraki Ba
bürlü Hükümdan Evrengzib (ı 658- ı 707) 

buradaki müslüman öğrencilerin hoca
ları arasında Brahmanlar'ın da bulun
duğunu öğrenince medreselerin kapatıl
masını emretti. Ayrıca fesat yuvası hali
ne geldiği gerekçesiyle yıktırdığı eski bir 
Hindü mabedinin yerine bugün Evreng
zib Camii adıyla bilinen camiyi inşa et-

Benares 

tirdi. Bu dönemde şehrin adı Muham
medabad olarak değiştirildi ise de bu 
isim yaygınlık kazanamadı; sadece bu
rada basılan paralarda yer aldı. Babür
lü Hükümdan Muhammed Şah Rangila 
Benares'in yönetimini Rajputlu toprak 
sahibi (zemindar) Mensa Ram'a bıraktı 

(1725). Bir Hindü olan Mensa Ram şehir
de Hindü yönetimi kurdu. 1764'te oğlu 
Balwant Sing ise newab (yönetici) olduk
tan sonra bağımsızlığını ilan etti; ancak 
1775'te şehrin idaresini İngilizler'e bı
rakmak zorunda kaldı. Şehir İngilizler 
zamanında bir ticaret merkezi olma du
rumunu sürdürdü ve 1911 'de ayrı bir 
devlet haline gelen Benares bölgesinin 
başşehri oldu. 1949'da Hindistan birliği
nin kuruluşu sırasında ise Utar Pradeş 
eyaletine bağlı Benares bölgesi içinde bir 
şehir olarak idari taksimatta yerini aldı. 

Şehirde 1916 yılında kurulan bir üni
versite bulunmaktadır. Meşhur Hint ta
sawuf şairi Kebir bu bölgede yaşadığı 
gibi İranlı şair Ali Hazin'in de kabri bu
radadır. Yine Urdu edebiyatının meşhur 
tiyatro yazarı Ağa Haşr da burada doğ
muştur. Benares, müslüman dokumacı
lar tarafından imal edilen ipekli ve bir 
çeşit kabartmalı kumaş olan brokar ile 
meşhurdur. 
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BENATÜ NA'Ş 
(..;.....; ü~) 

Divan edebiyatında kullanılan 
bir teşbih unsuru. _j 

Arapça bint (kız) kelimesinin çağulu 
olan benat ile na'ş (tabut, sal; ölü) keli
mesinden meydana gelmiş bir tamlama
dır. Kaynaklarda farklı olarak tanıtılmak-


