
da katılması ile çoğalan suyu toplayıp 
Konya'ya götürmek için bugünkü Altı

napa Barajı ' nın gölü içerisindeki bölge
de bir bent ile bugün Sille Barajı gölü 
içerisinde kalan diğer bir bent yaptır
mıştır . 2. Van'da Urartular zamanından 
kalan bentler arasında Faruk Bendi ayrı 
bir karakter taşıdığından bu bendin Sel
çuklular veya Osmanlılar zamanında ye
niden yapılmış olması ihtimali kuwet
lidir. Nitekim temeldeki ahşap ızgara

lardan alınan örnekler üzerinde yapılan 
c-14 deneyleri 1800 tarihini vermiştir. 

B) Osmanlılar Devrinde Yapılan Bentler. 
Osmanlılar devrinde bugünkü Türkiye sı
nırları içerisinde yapılan bentlerin en 
önemlileri istanbul'dadır. Bunlardan lll. 
Ahmed tarafından Cebeköy deresi üze
rinde yaptırılan iki bent tamamen yıkıl
mış olup bugüne yalnız temelleri kalmış
tır. istanbul'da Kanuni devrinden 1900'e 
kadar yapılan dokuz bent sağlam ola
rak durmakta ve bugün dahi şehre su 
vermektedir. 

1. istanbul'un kuzeyindeki Belgrat or
manları içerisinde Kırkçeşme sistemine 
ait dört bent vardır. a) Büyük Bent. ilk 
yapılışı Geç Roma devrindedir (muhte
melen 390). Kırkçeşme tesisleri yapılır
ken Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
1554-1 563 yılları arasında yeniden yap
tırılmış veya tamir ettirilmiştir. Yıkılma
sı üzerine 1724'te lll. Ahmed tarafından 
yeniden yaptırılmış, 1748'de I. Mahmud 
bendi tamir ettirip yükseltmiştir. 1900'
de ll. Abdülhamid zamanında bir kade
me daha ilave edilerek yükseltilmiş ve 
hazne hacmi arttırılmıştır . b) Karanlık 

Bent. ll. Osman tarafından 1620'de inşa 
ettirilmiştir. c) Ayvat Bendi. 1765 yılın
da lll. Mustafa tarafından yaptırılmıştır. 
d) Kirazlı Bent. 1818'de ll. Mahmud ta
rafından inşa ettirilmiştir. 

2. Taksim sistemi içerisindeki üç bent 
ise Bahçeköy'dedir. a) Topuzlu Bent. 
1750'de I. Abdülhamid tarafından yap
tırılmış, 1786 'da Cezayir li Gazi Hasan 
Paşa tarafından yükseltilmiştir. b) Vali
de Bendi. lll. Ahmed'in annesi Mihrişah 
Sultan tarafından 1796 ·da inşa ettiril
miştir. c) Sultan Mahmud Bendi. 1839'
da ll. Mahmud tarafından yaptırılmıştır. 

3. I. Elmalı Bendi. Anadolu tarafının su
yunu temin amacıyla 1891 -1893 yılları 
arasında ll. Abdülhamid tarafından yap
tırılmıştır. 

4. Şamlar Bendi. Küçükçekmece'nin 
kuzeyinde, Şamlar köyünün üst tarafın-

da Baruthane'nin su ihtiyacını karşıla

mak amacıyla 1828'de ll. Mahmud ta
rafından yaptırılmıştır. 

Diğer Bazı Önemli Ben tl er. 

Pakistan'da Yapılan Bent. indus nehri
nin kolları üzerinde Haydarabad civa
rında içme suyu temini amacı ile yaptı
rılan Hüseyin Bendi 1 575'te inşa edil
miştir. Bu bent bir toprak baraj dır. Yük
sekliği toprak bentlere göre çok büyük 
olup 23 m .. tepe uzunluğu da 1600 met
redir. 

Kudüs 'te Yapılan Bentler. 1. Kudüs'ün 
10 km. kadar güneyinde Beytülahm'de 
XIII. yüzyılda yapılan Süleyman Bendi bir 
toprak barajdır. Boyutları hakkındaki bil
giler eksiktir. Kudüs'ün içme suyunu te
min etmek amacıyla inşa edilmiştir. 2. 
Kudüs'te Kanuni Sultan Süleyman dev
rinde yapılan ( 1536) Sultan Bendi içme 
suyu amacıyla kurulmuştur. Harçlı ka
gir bentlerdendir; boyutları hakkındaki 
bilgiler eksiktir. 
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BENTEM 

Cava adasının kuzeybatısında 
eski bir İslam devleti ve . 

devletin merkezi olan şehir. 
_j 

Önceleri Bentem, Cava adasının iç böl
gesinde hüküm süren HindQ- Budist Pa
jajaran Devleti'ne bağlı bir idareci tara
fından yönetiliyordu. Bu durum, Cava'-

BENTEM 

nın kuzey sahillerinde bulunan Demak 
islam Devleti 'ne bağlı bir asker ve yöne
tici olan Sunan Gunung Jati 'nin (ö . 1552) 
Batı Cava'da ticari ve stratejik bir mer
kez kurmak için harekete geçmesine ka
dar devam etti. Şeyh ibn Mevlana diye 
de tanınan Jati 1 522'de Bentem'den Pa
jajaran Devleti 'nin yöneticisini kovarak 
bölgeyi ele geçirdi. Onun ölümüne kadar 
Bentem Demak Sultanlığı ' na bağlı kal
dı. Ardından tahta geçen oğlu Hassanüd
din ( 1552- 1570) Demak Sultanlığı'ndan 
ayrılarak Bentem'i bağımsız bir devlet 
haline getirdi. Hassanüddin zamanında 
Bentem ·in sınırları. Güney Sumatra ·da 
kara biber üretiminin yapıldığı Lumbang 
bölgesine kadar genişledi. Bundan do
layı Bentem şehri bir kara biber depo
su haline geldi ve Cava adasının ihracat 
limanlarından biri oldu. Bentem'in ikinci 
hükümdan Pangeran Yusuf ( 1570-1 580) 
Pajajaran'ı ele geçirip Cava'daki son Hin
dQ- Budist devletini yıktı ve ülkesinin sı
nırlarını daha da genişletti. Bu devletin 
ortadan kalkmasıyla islamiyet Cava · nın 
iç bölgelerine kadar yayıldı. 

1 511 'de Malaka'nın, Portekizliler tara
fından alınmasından sonra Asyalılar için 
ticari önemini yitirmesi üzerine Bentem 
başlıca ticaret merkezi haline geldi. Bu 
durum Avrupalı sömürgeci devletlerin 
dikkatini çekti ve ülke önce Portekizliler, 
ardından Hollandalılar tarafından işgal 

edilmek istendi. Karşılarında güçlü bir 
devlet ve baharatla diğer mahalli mah
sullerin satıldığı zengin bir pazar bulan 
Hollandalılar, 1603'te burada Vereenig
de Oast lndische Compagnie'nin ilk da
imi ticaret merkezini açtılar. 1619'da 
Cava adasında Bataia (Cakarta) şehrini 

kuran Hollandalılar buradan bütün ada
yı hakimiyetleri altına almaya teşebbüs 
edince Bentem Devleti onlara karşı cid
di şekilde direnmeye başladı. Bu yüzden 
Vereenigde Oast lndische Compagnie ile 
aralarında 1633-1639 'da bir dizi çatış
ma meydana geldi; 1645'te de ilişkileri 
düzenlemek için bir antlaşma imzalan
dı. Bu antlaşmayı imzalayan Pangeran 
Ratu (Ebü'I-Mefahir Mahmud Abdülkadi r, 
1596- 165 1 L 1638' de hac için gittiği Mek
ke'de Osmanlı Devleti 'nden resmen "sul
tan" unvanını taşıma izni aldı; böylece 
Ratu Cava'da bu unvanı kullanan ilk yö
netici oldu. 

Ratu'dan sonra başa geçen Ebü'l-Feth 
Agung ( 165 1- 1683 L 1656 'da Hollandalı
lar 'la tekrar bir çatışmaya girdiyse de 
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BENTEM 

Bentem'de Beyaz Minare'nin eski bir gravürü 

(Jaua [ed. P. Hutton}, s. 134) 

1659'da yeni bir barış yaptı. Sultan Ebü'l
Feth Agung döneminde Bentem Devleti . 
altın çağını yaşadı. Agung Osmanlılar'ın 
idaresinde bulunan Mekke ile devamlı 
temas halinde idi. Ülkesini Hollandalılar'a 
karşı koruyabilmek için güçlü bir donan
ma kurdu. Diğer islam devletleriyle sıkı 
ticari ilişkilere girdi ve böylece Hollan
da'nın bölgedeki hakimiyetini tehdit et
meye başladı. Agung'un bir planı da Os
manlı Devleti ve ingiltere ile bir pakt ku
rup Hollanda'ya karşı daha aktif bir ta
vır almaktı. Ancak bütün planlar oğlu 
Prens Hacı ile arasında çıkan anlaşmaz

lık sebebiyle bozuldu. Saray, bu anlaş
mazlıkta Hollanda'nın desteğini sağla

maya çalışan Prens Hacı'nın baş kaldır
masıyla ( 1682- ı 687) ikiye ayrıldı. Agung 
bu durum karşısında ülkeyi terketti ve 
oğlu Prens Hacı sultan oldu. Ancak ba
basına karşı verdiği mücadele sırasında 
kendilerinden yardım istemesini fırsat 

bilen Hollandalılar Bentem Sultanlığı'nı 
kendi idarelerine bağladılar ( 1682). Ben
tem Sultanlığı bundan sonra uzun bir 
müddet Hollanda hakimiyetinde kaldı. 

XVIII. yüzyılın ortalarında Sultan Zeynel 
Arifin (I 733- I 748). bir saray entrikası so
nunda karısı Ratu Şerife ile iş birliği ya
pan Hollandalılar tarafından tutuklanıp 
sürgüne gönderildi. Fakat arkasından 
Ratu Şerife yönetimine karşı huzursuz
luklar baş gösterdi ve 17SO'de bir din 
aliminin başlattığı ayaklanma. ancak Hol
Iandalılar tarafından Ratu Şerife'nin yö
netimden uzaklaştırılmasıyla bastırılabil
di. Ülkeyi 1813'te ingilizler ele geçirdi
lerse de 1816' da tekrar Hollanda 'ya ver
diler. 1836'dan itibaren Hollanda sömür
geciliğine karşı birçok ayaklanma mey
dana geldi. 1840 ayaklanmasının ardın
dan son Bentem sultanını kovan Hol
landalılar. ülkeyi doğrudan yönettikleri 
bir sömürge haline getirdiler (1843) . ll. 
Dünya Savaşı'nda Japon işgaline kadar 
Hollandalılar'ın sömürgesi olan Bentem. 
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Japonlar'ın çekilmesinden sonra (1945) 

bağımsızlığını ilan eden Endonezya ·nın 
sınırları içinde kaldı. 

Cakarta'nın rekabeti karşısında gittik
çe önemini kaybeden Bentem, bugün 
Batı Cava eyaletinde küçük bir yerleşim 
merkezidir. XVIII. yüzyılın sonlarına doğ
ru alüvyonlarla dolmaya başlamış olan 
limanı bugün şehir merkezinden birkaç 
kilometre uzaktadır. 

Bentem'de halen harabe halinde bu
lunan birkaç mimari esere rastlanır. İlk 
Bentem hükümdan Hassanüddin zama
nında inşa edilen iki cami ile yine aynı 
döneme ait Beyaz Minare ve 1680'de ya
pılmış olan Bakuwanan Sarayı bunların 
en önemlileridir. 
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L 

BENÜRİ 
( LS.;Y:)I ) 

Ebu Abdiilah Muizzüdd!n 
Adem b. İsmall el- Hüseynl el- Benurl 

(ö. 1053 / 1643) 

İmam-ı Rabbiini'nin halifelerinden, 
Müceddidiyye tarikatını Hindistan ve 

Hicaz'da yayan mutasawıf. 
_j 

Hindistan'ın Roh şehrinde doğdu. Ba
ba tarafından seyyid* olup anne tara
fından Afgan asıllıdır. Gençliğinde Pen
cap'ta Serhend şehrine yakın Benür ka
sabasına yerleşti. İlk mürşidi, imam-ı 
Rabbant'nin halifelerinden olan Hacı Hı

zır Han Afgani'dir. Afgani, manevi terbi
yesini tamamlaması için onu Serhend'e 
imam-ı Rabbani'nin yanına gönderdi. Da
ha önce kemal derecesine eriştiğini sa
nan Benüri yanıldığını anladı ve imam-ı 
Rabbani'nin gayretleri sayesinde birkaç 
ay içerisinde süh1k*ünü tamamladı. Şey-

hinden icazet ve hilafetname alıp tari
katını yayma göreviyle Benür'a döndü. 
Pencap'a yerleşen Afganlılar arasında 

100.000 kadar mürid topladığı kayde
dilir. 

Müridierinden Muhammed Emin Be
dahşi'nin yazdığı Mena~ıbü'l-J:ıaiarôt 

(yazma bir nüshası Londra India Office Kü
tüphanesi'ndedir, bk. Ethe, nr. 652) adlı 

eserde Benüri'nin Hint Padişahı Şah Ci
han'ı birkaç defa zehirlenmekten kur
tardığı yazılıyorsa da bu husus devrin 
resmi tarihlerinde teyit edilmemekte
dir. Benüri 1642'de yanına büyük bir mü
rid topluluğu alarak imam-ı Rabbani'nin 
oğlu Hace Ma'süm'un muhalefetine rağ-

ı men Şah Cihan ' ın bulunduğu Lahor'a git
ti. Şah Cihan bir isyan çıkmasından kor
karak Benüri'nin şehirden uzaklaşması
nı emredince Hindistan'dan ayrıldı. Mek
ke'ye gidip hac farizasını yerine getir
di. imam-ı Rabbani'nin bazı mektupla
rını Farsça'dan Arapça'ya tercüme ede
rek onun görüşlerini Mekke ve Med ine'
de yaymaya başladı. Fakat bazı ulema
nın sert muhalefetiyle karşılaştı. Bir tar
tışma sırasında. imam-ı Rabbani'nin Ka
be'nin hakikatinin "Hakikat-i Muham
mediyye"ye üstün olduğuna dair düşün
cesine Şeyh Ahmed el-Kuşaşi'nin karşı 
çıktığı ve Benüri'nin ona hak verdiği söy
lenmektedir. Muhammed Emin Bedahşi'
ye göre Şah Cihan onu Hindistan'a dön
meye davet ettiyse de Hz. Peygamber'in 
manevi bir işaretine uyarak ömrünün so
nuna kadar Hicaz'da kaldı. Şewal 1053'
te (Aralık 1643) vefat etti. Medine'de Ba
ki' Mezarlığı'na gömüldü. 

Müridierini kısa zamanda "fena-i kalb" 
mertebesine eriştirdiği, zikir telkininde 
"el-ahseniyye" denilen kendine mahsus 
bir usul takip ettiği ve dünyaya fazla rağ
bet edenlere gayet sert davrandığı riva
yet edilen Benüri'ye Ademiyye veya Ah
seniyye adı verilen bir tarikat nisbet edil
mektedir. En meşhur halifesi, Şah Ve
liyyullah-ı Dihlevi'nin babası Şah Abdür
rahim'in mürşidi Hafız Seyyid Abdullah 
Ekberabadi'dir. 

BenOri, imam-ı RabbanT'nin görüşlerini 
henüz neşredilmeyen ljulaşatü1-ma ca
rif (yazma bir nüshası Rampür Rıza !RazaJ 
Kütüphanesi' nde). Nikatü'l- esrar (yaz
ma bir nüshası BankipOr Kütüphanesi' nde) 
ve Kelimatü '1- ma c arif adlı üç eserde 
anlatmıştır. Benüri ile birlikte Hicaz'a gi
den Bedahşi mürşidine gelen varidatı 

N eta, i cü '1-lfaremeyn adlı eserinde kay
detmiştir. Bu eserin bir nüshası Pencap 
Umumi Kütüphanesi'ndedir. 


