
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-



la birlikte kuzey yarım kürede büyükayı 
(dübbü'J-ekber) ile ona ters istikamette 
ve daha sönük olan küçükayı (dübbü'J-as
gar) takım yıldızları içinde yer alan yedi
şer yıldızdan meydana gelmiş küme için 
kullanılmaktadır. Bunlardan bir dikdört
gen meydana getirecek şekilde sırala
nan ve ayının bedeninde yer alan dört 
yıldıza na'ş veya taht adı verilir. Ayının 
kuyruğunda bulunan ve benat olarak 
anılan diğer üç yıldız ise hafif bir eğri 
meydana getirecek şekilde dizilidir. Kü
çük ayının kuyruğunun en ucundaki yıl
dız da kutup yıldızıdır. Her iki takım yıl
dız bünyesinde bu şekilde sıralanan yedi
şer yıldıza Araplar arasında benatü na'ş 
adı verilmektedir. Yine yer yer farklı şe
kilde tanıtılan "benatü na'şi'l-kübra (ek
ber)" ve "benatü na'şi's-suğra (asgar)" ad
landırmalarının doğrusu. birincisinin bü
yükayıdaki yedi yıldız. ikincisinin küçü
kayıdaki yedi yıldız olduğudur (krş. Süfı. 
Kitabü Şuueri'l·keuakib, s. 35. 45) . Dihhu
da'nın verdiği bilgiye göre benatü na'şa 
aynı zamanda "heft-evreng" ve "heft-bi
raderan" adları da verilmektedir. Mü
tercim Asım Efendi bu kümeye Türk
çe'de "yediler" veya "yedi kardeş yıldız
ları " denildiğini belirtir (Burhan-ı Katı' 

Tercümesi, ll , 336) 

Benatü na'ş terkibi divan edebiyatın
da daha çok heft-evrengle birlikte çok
luk ve dağınıklık halini ifade etmek için 
kullanılmış, gözyaşı, toz ve samanyolu 
gibi unsurlarla beraber ele alınmıştır. 

Öte yandan bu yıldız kümesi içinde bu
lunan ve her biri ayrıca bir ad alan yıl

dızlar da teşbih ve mecazlara konu edil
miştir. Bunlardan biri olan Süha'nın, kü
çük bir yıldız olduğu için, hem küçüklü
ğü hem de zor görünür olmasıyla göz
ğü hem de zor görünür olmasıyla göz
leri ve görüşü imtihan etmek maksadıy-

la zikredildiği görülmektedir. "Nesr- i ta
ir" adıyla da anılan kutup yıldızı ise be
natü na'ştan biri olarak çok defa tek ba
şına ele alınmış ve yol gösterici vasfıyla 
beyitlere girmiştir. 
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ı 
BENAVE 

ı 

( ;;_,l:.;JI) 

Kadiriyye tarikatının XIX. yüzyılda 
Hindistan- Dekken 'de 

faaliyet gösteren bir kolu 

L (bk. KADİRİYYE). 
_j 

ı 
BEND 

ı 

L (bk. BENT). _j 

ı 
BENDE 

ı 

( oJ.:; ) 

Eskiden daha çok 
tevazu ifadesi olarak kullanılan 

L 
Farsça bir kelime. 

_j 

Sözlükte " bağlı . bağlanmış " manasına 

gelen ve Eski Farsça'da bendeke, daha 
sonra bendek. Yeni Farsça'da ise bende 
şeklinde söylenen bu kelime, önceleri 
daha ziyade "hizmetçi, sadık, tabi" an-

Bender 
Ka lesi'nin 
945 115381 
tarihl i 
ki tabesi 

BENDER KALESi 

lamlarını ifade eder, "köle" karşılığında 
pek kullanılmazdı. Darius kitabelerinde 
kelimenin en eski örneklerine rastlan
maktadır. Başına getirilen bazı isimler
le "hudabende". "hezarbende", "şah ben
de" şeklinde de kullanılan kelime. ba
zan "İsmailbend", "Ferrühbend", "huda
vend" örneklerinde görüldüğü gibi "bend" 
veya "vend"e dönüşmüştür. "Hoşnud"
daki "nud" eki de "vend"den gelmekte
dir. Ancak bu tür isimlerio sonuna Türk
çe "ku lı" kelimesi getirilerek Rıza Kulı, 

Abbas Kulı gibi özel isimlerio ortaya çık
tığı da görülmektedir. 

Aynı şekilde sonuna getirilen bazı ke
limelerle "bendeperver". "bendenüvaz". 
"bendehane" gibi birleşik kelimeler de 
yapılan bende, Osmanlılar zamanında 

mülki ve askeri görevlerde bulunanların 
üst makamlara yazdıkları yazılarda "ben
de, vali-i Bağdad" gibi imzaları üstüne 
koydukları bir tabirdi. Ayrıca arzuhalle
rin başında "arz-ı bende-i bi- mikdar bu
dur ki" şeklinde de yer almıştır. "Ben
deniz", "bende-i dirineleri" gibi nezaket 
ifadesi olarak da kullanılan kelimenin 
"bendegan" biçimindeki çokluk şeklinin 
kullanımı ise oldukça yaygındı. 

iran'da hüküm süren Kaçar sülatesin
den Feth Ali Şah zamanında yaşamış olan 
şair Tebrizli Mirza Muhammed Razi (ö . 

1807) ise bu kelimeyi şiirlerinde mahlas 
olarak kullanmıştır. 
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Iii ABDÜLKADiR ÖzcAN 

BENDER KALESi 

Osmanlı Devleti'nin 
Boğdan sınırında serhad kalesi. 

Bağdan'ın (Moldavia) kuzeyinde Turla 
(Dinyestr) ırmağı kıyısındaki Bender Ka
lesi Osmanlı Devleti 'nin son sınır kalesi
ni teşkil ediyordu. Eski adı Tighina (Mol
davca Tişno) olan Bender bu adı Türk ida
resi sırasında almış olup günümüzde de 
Benderj adıyla haritalara geçmiştir. Ben
der Farsça'da "nehir kıyısında liman" an
lamına gelmektedir. Arapça'da ise "pa
zar, ticaret yeri, mübadele yeri " mana
sındadır. "Bir geçit veya bağazı koruyan 
istihkam" anlamına da gelir. XIII. yüzyıl
da Tatarlar buraya hakim olmuşlar. fa
kat Alexandru eel Sun ( 1400-1432) ve Şte-
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