
BENEFŞE 

rit'e giderken buradan geçen Evliya Çe
lebi bu sırada şehirde bulunan islamı 
eserler hakkında da etraflı bilgiler ve
rir. Onun kaydına göre Pethiye Camii'n
den başka yukarı şehirde Derviş Ağa 

Camii vardı. Aşağı kesimde ise kubbeli 
iki cami, iki mescid, iki medrese ve iki 
mektep yer alıyordu. Ancak medreseler 
1670 tarihli bir listede zikredilmemek
tedir. Ayrıca Evliya Çelebi'nin ev sayısı 

hakkında verdiği 2100 rakamı, kayalık

lar üzerinde bu kadar evin bulunması 
mümkün olamayacağından şüphelidir. 

1683 -1684'te Benefşe dışında bütün 
Mora tamamıyla Venedikliler'in eline geç
ti. Şehir ancak 1690' a kadar dayanabil
di ve on dört aylık bir kuşatmadan son
ra düştü. 2000 Türk nüfus ve 300 asker 
burayı terketti. Bu ikinci Venedik haki
miyeti sırasında birçok kilise inşa edildi, 
Osmanlı yapıları tahribata uğradı. 1715'
te Vezıriazam Damad Şehid Ali Paşa ida
resindeki Osmanlı kuwetlerinin Mora'yı 
yeniden zaptı sırasında Benefşe de tes
lim alındı. 1716'da bir Osmanlı tahrir he
yetinin yaptığı sayımda burada 114 yetiş
kin hıristiyan erkek nüfusun yanında üç 
de Türk aile tesbit edilmişti. XVIII. yüz
yılda şehir topariandı ve bir kaza mer
kezi haline geldi, ayrıca burada bir de 
piskoposluk kuruldu. XIX. yüzyılın ilk yıl
larında burayı ziyaret eden Pouqueville 
şehrin 2000 kadar Türk ve Rum nüfusu 
olduğunu yazar. 1805'te gelen W. M. Le
ake ise yukarı kesimde elli ev, aşağıda 
300 ev bulunduğunu belirterek bunla
rın hemen hepsinde Türkler'in oturdu
ğunu kaydeder. Gerçekten de 1770'te 
Mora'nın Rus işgaline uğramasından ve 
Rum isyanından önce şehirde 150 Rum 
aile yaşarken bu iki olay sırasında Rum
lar Anadolu'ya ve adalara göç etmişler 
ve özellikle Batı Anadolu'da geniş arazi
lere sahip ayanlar tarafından insan gü
cü açığını kapatmak üzere ziraat saha
larına yerleştirilmişlerdi. 

Yunan isyanı sırasında oldukça sıkın
tılı günler yaşayan, açlık ve yokluğa ma
ruz kalan şehir dört aylık bir kuşatma 
sonucu şartlı olarak teslim oldu (1821). 
Şehirdeki 500 -700 kadar Türk nüfusu 
gemilerle Anadolu'ya nakledildL Savaş
tan ve Türk göçünden sonra şehir hızlı 
bir düşüş gösterdi ve bir daha da ken
dini toparlayamadı. 1858'de Atina'daki 
ingiliz elçisi Thomas Wyse burayı ziya
ret ettiğinde 100 kadar Rum ailenin ya
şadığını görmüştür. Aşağı kesimdeki ev
lerin yarısı harap durumda, yukarı ke
sim ise tamamıyla terkedilmiş haldeydi. 
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Gerilemesi XX. yüzyılda da süren Mo
nemvasia zamanla tam bir "hayalet şe
hir" haline geldi. 1961 sayımı sırasında 
burada sadece seksen iki kişinin yaşa

dığı tesbit edilmişti. Son on yılda kayalı
ğın karşı tarafında anakara üzerinde bir 
balıkçı köyü olarak gelişme gösterdi ve 
turizm sayesinde de yeniden bazı inşa 

faaliyetlerine girişild L Bugün aşağı ke
simde mimari özelliği olmayan bir ca
mi. birkaç harap çeşme, IV. Mehmed dö
nemine ait surlar ayakta kalmıştır. Da
ha sonra Sultan Süleyman Camii haline 
gelen eski katedralin mihrabı, terkedil
miş durumdaki yukarı şehirde yer al
maktadır. 
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BENGAL 

Bengladeş ile Hindistan'ın 

_j 

ı 

Batı Bengal eyaJetini içine alan ve 
Laynı adlı körfezi çevreleyen geniş bölge:.J 

Kuzeybatısında Sihar ve güneybatısın
da Orissa eyaletleriyle sınırianan Ben
gal kuzeyde Himalayalar'a kadar uzanır. 
Coğrafi sınırları tarih içerisinde çeşitli 

sebeplerle birçok defa değişmiş, ancak 

bölge Ganj ve Brahmaputra nehirleriyle 
bunların kollarının mecra ve delta böl
gesi olma özelliğini daima korumuştur. 
Bugün kabaca 2T 9' ve 20" 50' kuzey 
enlemleriyle 86" 35' ve 92" 30' doğu boy
lamları arasında yer alan 232.000 km 2 '1ik 
bir alanı kaplamaktadır ve yaklaşık 200 
milyon ( 1990 tah.) nüfusa sahiptir. 

Bengal adının tarihf Banga (Vanga) Kral
lığı'ndan geldiği kabul edilir. Eski Hint 
destanlarında adı geçmekte ise de tari
hiyle ilgili bilgiler milartan önce IV. yüz
yılın başlarına kadar pek açık değildir. 
Kelimenin aslı Bang iken daha sonra 
Sanskritçe'de "yüksek arazi" manasma 
gelen al kelimesi ilave edilmiş ve bura
da yaşayan insanlar bölgelerini Bangala 
olarak adlandırmışlardır. Tabakat-ı Nô.
şıri yazarı Minhac - ı Sirac, Tô.ril]. -i Fin1z
şahi yazarı Ziyaeddin Berenı ve Ayin-i 
Ekberi yazarı Ebü' 1- Pazl el- Allarnı gi
bi Hint - islam tarihçileri de eserlerinde 
bölgeyi aynı adlarla (Bang veya Bangala) 
zikretmişlerdir. XIII. yüzyılın başlarına 

rastlayan İslam fethine kadar sırasıyla 
Maurya, Gupta, Harşa, Pala ve en son 
da Sena imparatorluklarının hakimiyeti 
altında kalan Bengal ayrıca başta Hin
duizm, Budizm, Vaishnavizm ve Jainizm 
olmak üzere birçok inanç ve felsefenin 
de tarih içinde uzun süreler tesirlerini 
hissettirdiği bir bölge olmuştur. 

Bengal'in müslümanlar tarafından fet
hi, 1203-1204 yıllarında Türk kumanda
nı Muhammed Bahtiyar Halaci tarafın
dan gerçekleştirilmiştir; ancak özellik
le kıyı bölgelerinde yaşayan yerli halkın 
Arap tüccarlar vasıtasıyla İslam'la tanış
ması IX. yüzyıla kadar gitmektedir. Pa
kat bu tanışma mevzi! olmuş, Bengalli
ler'in topluluklar halinde Müslümanlığı 
kabul etmeleri fetihten sonra gerçekleş
miştir. Bu tarihten itibaren Bengal, ba
ğımsız bir devlet olduğu 1340 yılına ka
dar Delhi Sultanlığı'nın bir eyaleti ola
rak kaldı. Bengal'in Babürlü İmparator
luğu'na dahil olması 1576'da Ekber Şah 
zamanında gerçekleşmiştir. Babürlü ha
kimiyeti 1757'ye kadar devam etmiş ve 
bu tarihte Bengal Sultanı Siracüddevle'
nin Plassey Savaşı'nda İngilizler' e yenil
mesi üzerine bölge tamamen İngilizler'in 
eline geçmiştir. Bengal tarihindeki önem
li dönüm noktalarından biri de "Bengal'
in ayrılması" (Partition of Bengal) olayıdır 
( 1905). 1854'te ey alet statüsü ne kavu
şan Bengal, gittikçe artan idarı güçlük
leri giderebilmek için 1905'te çıkarılan 
bir kanunla Doğu Bengal- Bi har- Orissa 
ve Batı Bengal - Asam olmak üzere iki 



ayrı eyalete ayrıldı. Ancak Hindülar bu 
bölünmeye şiddetle karşı çıktılar ve bu
nun önlenmesi için yoğun bir protesto 
faaliyetine giriştiler. Hindülar'ın bu gay
retleri sonunda başarılı oldu ve 1911 'de 
İngiliz Hindistan hükümeti 1905 kanu
nunu iptal etti. Bengal eyaleti 1937'de 
otonam hale geldi ve bu durum 1947'de 
İngilizler'in ülkeden ayrılmalarına kadar 
devam etti. 

İslam fethinin ilk zamanlarından itiba
ren Bengal Güney Asya'daki İslam kül
türünün, özellikle tasawufun canlı mer
kezlerinden birini teşkil etmiştir. İlk dö
nemlerde, Hindü kast sisteminin katılı
ğı altında ezilen yerli halkın büyük kit
leler halinde Müslümanlığı benimseme
si üzerinde Şeyh Celaleddin-i Tebrizl (ö . 

ı 244). Şeyh Anhi Siracüddin (ö ı 325 ). 
Şeyh Celal Mucarad-i Yenanı (ö ı 347), 
Mevlana Ata (ö . 1350'den sonra), Şeyh 
Ataü' l-Hak (ö ı 398) ve Nür Kutb-i Alem 
gibi (ö. ı 4 ı 6) tasawuf önderlerinin etki
leri büyük olmuştur. 

Kısa süre içinde gerçel~leşen ihtida 
hareketleri, Müslümanlığı henüz kabul 
eden insanlar arasında yeni dinlerini 
kendi kaynaklarından öğrenme ihtiyacı 
uyandırmış, bunun için de islamı ilimler-. 
de, özellikle hadis ilminde ilk zamanlar
dan başlayan bir atılım gözlenmiştir ; bu 
alanda Sonargaonlu Ebü Tavama çok 
meşhurdur. 

Bengal toplumundaki dini ve kültürel 
çeşitlilik, tarih içerisinde zaman zaman 
değişik dinlerin birbirlerinden etkilen
mesine yol açmıştır. Bu etkilenme is
lam için de geçerli olmuş, bilhassa Ba
bürlüler devrinde müslüman halkın an
layış ve yaşayışında yerli inançların. özel
likle Hinduizm'in izleri görülmeye baş

lamıştır. Bunun üzerine bazı İslam alim
Ieri ve mutasawıflar buna karşı koymaya 
çalışmışlardır. Mesela imam-ı Rabbanl 
(Şeyh Ahmed-i SerhendT, ö. 1624 ), öğrenci
si Mevlana Hamid Danişmend ' i Bengal 'e 
göndermiş ve onun Burdvan'da kurdu-

ğu medrese bölgedeki reform hareketi
nin çok önemli merkezlerinden birisi ol
muştur. Sömürge döneminde ise reform 
hareketleri aynı zamanda siyasi bir ka
raktere de bürünmüş ve müslüman hal
kın İngilizler'e karşı olan tutumlarında 
önemli rol oynamıştır. Batılılar tarafın

dan yan lış olarak "Vehhabl hareketleri" 
diye tanımlanan Seyyid Ahmed Şehid (ö 

183 1 ı ile talebesi Mevlana Keramet Ali'nin 
(ö ı 873) önderliğindeki Tarikat-ı Mu
hammediyye ve Hacı Şerlatullah (ö 1840) 
ile oğlu Duzu Miyan'ın (ö . 1862) önderli
ğindeki Feraiziyye hareketleri bunların 
en önemlilerindendiL 

Bengal'de İslam mimarisi her ne ka
dar fetihle birlikte başlamışsa da bugü
ne kadar ayakta kalabilen en eski müs
lüman eserinin. Pandua'da 1338'de Sul
tan İskender Şah tarafından yaptırılan 
Adina Camii olduğu görülmektedir. Bun
dan başka en önemli eserlerden bazıla
rı . Efiakl adıyla tanınan Sultan Celaled
din Mahmud Şah'ın (14 14- 1432) türbesi. 
Gavr'da 147S'te inşa edilen Tantipura 

. ve 1526'da yapılan Sara Sona ve Chota 
Sona camileri. Bagerhat'ta Seyyid Alaed
din Hüseyin 'in (ö I 519) yaptırdığı Ben
gal'deki en büyük cami olan Sath Gun
bath (Kümbet). Rampal'da 1483'te Cela
ledin Fatih Şah zamanında inşa edilen 
Baba Adem Camii, 1523'te Sultan Nus
ret Şah tarafından yaptırılan Bagha böl
gesindeki Bagha Camii ve 1558'de ı. Sa
hadır Şah zamanında inşa edilen Racşa
hi bölgesindeki Kusumba Camii'dir. Bun
lardan başka Babürlüler döneminde yap
tırılan birçok kale. türbe ve cami ara
sında, 1678'de Sultan Evrengzlb'in oğlu 
Şehzade Muhammed A'zam tarafından 
inşasına başlanan fakat yarım bırakılan 
Lalbag Kalesi ile Caferabad'da aynı dö
nemde muhtemelen Vali Şaista Han ta
rafından yaptırılan Sath Mescid zikredi
lebilir. 

Bengal'de dini hayat. tarihte olduğu 
gibi bugün de çok çeşitli ve karış ı ktır. 

1530 tarihli 
Ka dem 
Resul 
Camii
Gavr 1 
Hindistan 

BENGAL SULTANLIGI 

Nüfus açısından çoğunluğu teşkil eden 
müslümanlar (Bengladeş' te % 85-86, Bat ı 

Bengal'de % 21 civarında) ile Hindülar'ın 
(Bat ı Bengal 'de % 75, Bengladeş'te % lO 
civarında) yanında küçük toplu luklar ha
linde de Budistler, hıristiyanlar. Jain
ler, Sih'ler, Parsiler ve yahudiler mevcut
tur. Bengladeş ile Batı Bengal'de Hindü 
ve müslüman nüfusun bu derece farklı 
oranlarda olması daha çok 1947'de baş
layan bir gelişmenin sonucudur. 1947'
de Pakistan ve Hindistan devletleri ku
rulurken Batı Bengal Hindistan'ın sınır
ları içinde kalmış, Doğu Bengal ise (bu
günkü Bengladeş ) Pakistan· ın bir parça
sı olmuştur. Bağımsızlık ve bölünmenin 
hemen arkasından iki taraflı büyük göç
ler başlayınca (batıdan doğuya müslüman
lar ve doğudan batıya Hindülar) bugünkü 
durum ortaya çıkmıştır. 
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1337-1576 yılları arasında 
Bengal'de hüküm süren 

İslam hanedanı. 
_j 

Hindistan'da Ganj ve Brahmaputra ne
hirlerinin aşağı mecraları ile ortak del
talarını ihtiva eden Bengal (Bengale) or
manlık, bataklık ve nüfusça kalabalık bir 
bölge olup 6SO'den itibaren Pala ve Se
na hanedanları tarafından idare edildi. 
Sena hanedanına mensup olan Ballal Sen 
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