
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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Kadiriyye tarikatının XIX. yüzyılda 
Hindistan- Dekken 'de 

faaliyet gösteren bir kolu 
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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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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-

431 


