BENNA. Ahmed b. Muhammed
Parti Republicain du Dahomey'i kurdu.
Bunlardan başka yine 1950'1i yılların baş
larında ülkenin kuzeyinde M. Hubert Maga' nın öncülük ettiği bazı siyasi gruplaşmalar oldu ve 1953 'te Mouvement
Democratique Dahomeen adlı parti kuruldu; daha sonra da Rassemblement
Democratique Dahomeenne adını aldı.
1955'te kurulan Union Democratique
Dahomeenne Apithy'nin liderliğindeki
Parti Republicain du Dahomey ile Maga'nın liderliğindeki Rassemblement Democratique Dahomeenne'nin yanında üçüncü güç olarak ülkenin siyasi hayatında
önemli rol oynadı.
1958'de Fransız Topluluğu'na katılma
kabul eden ülke topluluk içerisinde
özerklik elde etti; 1960 Ağustosunda ise
Fransa'dan tam bağımsızlığını aldı ve
topluluktan ayrıldı. Yeni anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra aralık ayın
da yapılan seçimleri Maga'nın Dahomey
Birlik Partisi kazanarak iktidara geldi
ve Maga cumhurbaşkanı , Apithy de yardımcısı oldu. Maga yönetiminin tek parti kurma yolundaki otoriter davranışları
ve ekonomik durumun bozulması, kabileler arasında rekabet ve ordu ile sendi-

yı

kaların memnuniyetsizliği karışıklıkların
çıkmasına

yol açtı. Maga Ekim 1963'te
askeri bir darbe ile yönetimden uzaklaş
tırıldı ve iktidarı Albay Christophe Sogo
ele geçirdi. Bağımsızlıkla ·beraber Da h om ey ciddi bir siyasi istikra rs ızlık içine
düştü. Ülkede istikrarsızlıkların en yoğun olduğu 1960-1972 yılları arasındaki
dönemde altı hükümet darbesi gerçekleştirildi. Siyasi karışıklıklarda en önemli rolü iktisadi istikrarsızlıklar ile etnik ve
kültürel ayrılıklar oynadı. Ekim 1972 ·de
Yarbay Mathieu Kerekou'nun gerçekleş
tirdiği silahlı darbe, 1970 seçimleri sonunda kurulan "kolektif liderlik" sistemini ortadan kaldırdı ve Kerekou ülkenin tek hakimi oldu. Kerekou iktidarı ile
başlayan yeni dönemde milliyetçiliğe ve
Fransız çıkarlarıyla çatışan bir politika
izlenmesine özen gösterildi. Mart 1974'te Kerekou Fransızlar'ın mülkiyetindeki
iş yerlerine el koydu ve ardından Marksist- Leninist ideolojinin resmi ideoloji
olarak kabul edildiğini ilan etti. Bazı şir
ketleri. bankaları, okulları ve hizmet kuruluşlarını millfleştirdi. Yargı sistemini
yeniden teşkilatlandırdı. Dini ve ahlaki
inançların toplum üzerindeki etkilerini
azaltmaya çalıştı. Eski politikacıları tamamen etkisiz hale getiren Kerekou. tek
partiye dayalı Parti de la Revolution Populaire du Benin otoriter bir rejim kur-

du ve ülkenin adını 1975' in sonunda Benin Halk Cumhuriyeti olarak değiştirdi.
Fransa ile ilişkilerin bozulduğu Benin'de
bu devletin etkisi iyice azaltıldı ve askeri iş birliğine de son verilerek gönüllülerden oluşan bir ordu kuruldu.
1972'den bu yana iktidarda bulunan
Kerekou Ağustos 1977' de yeni bir anayasayı yürürlüğe koydu. Bu anayasaya
göre yasama 336 üyeli Assemblee Nationale Revolutionnaire' e bırakıldı. Bu
meclisin üye sayısı 1984'te 196'ya indirildi. 18 Haziran 1989 ta rihinde tek parti listesiyle gidilen seçimler sonunda teşekkül eden meclis, Kerekou'yu, beş yıl
lık süre için yeniden devlet başkanlığına
getirdi (2 Ağustos 1989)
Tarıma dayalı üretime önem veren Kerekou yönetimi. 1980'den sonra yabancı özel yatırımları ülke dışına ç ı kard ı ve
merkezi planlamaya dayalı bir ekonomik yapı kurdu. 1984 'ten itibaren IMF
ve Dünya Bankası ile "stand by" görüş
melerini sürdürdü. Özellikle sosyalist ülkelerle olan ilişkileri geliştirdi. Fransa
ile bozulan ilişkiler, Fransa· da sosyalist
partinin iktidara gelmesinden sonra düzelmeye başladı ve 1983 yılında Fransa Cumhurbaşkanı F. Mitterand Benin'i
resmen ziyaret etti. Aynı yıl Amerika
Birleşik Devletleri ile diplomatik ilişki
ler kuruldu ve Benin yeniden Batı ' ya
yönelmeye başladı. Kerekou yönetimindeki Benin ciddi ekonomik sıkıntılarla
karşı karşıya kaldı. Kerekou 1986 yılın
da dış yardım bulmak amacıyla bazı Batı
ülkelerini ziyaret etti ve Fransa ile Sovyetler Birliği ' nden askeri ve ekonomik
yardım temin etti. 1983 yılında İslam
Konferansı Teşkilatı ' na üye oldu.
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ve hadis alimi,

Nakşibendi şeyhi :.J

Mısır'ın liman şehirlerinden olan Dimyat'ta doğdu. Tahsil hayatının ilk devresini Kur'an'ı ezberleyerek ve muhitin ileri gelen alimlerinden çeşitli konularda
dersler alarak burada geçirdi. Doğduğu
yere nisbetle Dimyati diye de meşhur
olan Benna tahsilini ilerietmek üzere Kahire'ye gitti. Sultan b. Ahmed el-Mezzahi ve Nüreddin eş-Şebramellisi'nin dersIerine devam ederek her ikisinden kıra
at. hadis ve fıkıh okudu. Ayrıca Nureddin el- Üchürf. Şehabeddin el- Kalyübf.
Şemseddin el- Babili gibi alimierin hadis
derslerinden de faydalandı.

Benna kıraatteki senedinin, İbnü ' l-Ce
zerf'ye ait Tayyibetü'n-Neşr'i kendisinden okuduğu Şebramellisi yoluyla kesintisiz olarak İbnü'l-Cezerf'ye ve dolayısıy
la Hz. Peygamber'e ulaştığını söylemekte, senetle yer alan hocaların adlarını da
zikretmektedir (itha{ü f!lZa la ' i'l-beşer, 1,
79 -80)
Kaynaklarda Benna'nın üç Hicaz seyahatinden söz edilerek bunlardan ilkinde Burhaneddin el-Küranf'den hadis
dersleri aldığı ve bu seyahatten Dimyat'a
dönüşünde şöhretini sağlayan İthôfü fuiald , i'l- beş er adlı eseriyle diğer bazı kitaplarını yazdığı, ikinci seyahatinde ise
Hicaz'dan Yemen 'e geçerek bu yörenin
meşhur Nakşibendi şeyhi Ebü'l-Vefa Ahmed b. Acil el- Yemeni ile buluştuğu zikredilmekte ise de (mesela bk. Cebertl, 1,
142). gerek adı geçen şeyh in 107 4 'te
( 1664) vefat ettiği (b k Muhibbi , 1, 34634 7). gerekse bizzat kendisinin İtl}lıfü fuiald, i'l- beşer'in mukaddimesinde bu
eseri 1082'de ( 1672) yaptığı hac görevi
vesilesiyle Medine'de kıraat ilmiyle meş
gul bazı dostlarının teşviki üzerine yazdığını belirtmesi göz önünde bulundurulursa, sözü edilen eseri ilk hicaz seyahati dönüşünde yazdığı ve Yemen'e ikinci hac seyahati sonunda gittiği şeklin
deki bilgilerin tarih sıralamasının doğ
ru olmadığı görülmektedir. Benna'nın ilk
Hicaz seyahatini 1664'ten önce yaptığı,
buradan Yemen· e geçip Beytü' I- Faklh
adıyla bilinen beldede Ahmed b. Acfl'e
intisap ederek bir süre hizmetinde bulunduğu. kendisinden hadis . ve tarikat
zikirleri öğrenip icazet aldıktan sonra
şeyhinin artık memleketine dönmesini
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ve irşad görevini üslenmesini istemesi
üzerine Mısır'a gelerek irşad, tedris ve
muhtemelen bazı eserlerini telif çalış
masına başladığı anlaşılmaktadır. İkin

ci Hicaz seyahati ise bizzat kendisinin
1672'de gerçekleştiğini belirttiği hac seyahatidir ve meşhur eseri İthafü tuzala 'i'l-beşer'i bu seyahatten döndükten
sonra yazmıştır.
İkinci hac dönüşünden sonra bir sahil
kasabası olan İzbetülburc'da yerleşen
Benna, bir yandan Nakşibendi şeyhi olarak irşad görevine ağırlık verirken diğer
yandan bilhassa kıraat ve hadis alanlarında pek çok talebe yetiştirdi.
Benna. üçüncü defa hac için gittiği
Mekke'den Medine'ye dönüşünde hastalanarak 3 Muharrem 1117'de (27 Nisan 1705) vefat etti ve Baki' Mezarlığı'na
defnedil di.
Eserleri. 1. İthafü tuzala , i'l- beşer ii
(bi) '1-~ra, ati'l-erba 'ate 'aşer. Müntehe'l-emani ve'l-meserriit ii 'ulı1.mi'l
~ra, at adıyla da bilinen eser. Bennil'nın
ilm-i kıraat alanındaki üstün!üğünün açık
belgesi niteliğinde olup meşhur on imamm kıraatierine ilave olarak İbn Muhaysın , YezidT, Hasan-ı Basri ve A'meş'in kı
raatlerini de ihtiva etmektedir. Eserin
giriş bölümünde on dört imamla ravileri ve tarikieri hakkında bilgi verilmiş, ayrıca Hz. Osman'ın mushaflarındaki yazı
kaideleri, kıraat adabı gibi konular üzerinde durulmuştur. Daha sonra kıraat
usullerine geçilerek dil ve isnad açısın
dan açıklamalar yapılmış, bundan sonra
da teker teker süreler ele alınarak kıra
at farklılıkları izah edilmiştir. Eserde yeri geldikçe sürelerdeki ayetlerin sayısın
dan, ayetler içindeki resm-i hatla ilgili
özelliklerden, farklı okuyuşların sebep
olduğu m ana ayrılıklarından ve fıkhi meselelerden de söz edilmiştir. Eser tek cilt
halinde İstanbul'da ( 1285) ve Ali Muhammed ed- Dabba'ın tahkikiyle Kah i re· de
( 1359), iki cilt olarak da Şaban Muhammed İsmail'in tahkikiyle Beyrut'ta (ı 4071
ı 987) basılmıştır. Z.lfaşiye 'ala Şerhi'l
Celiil el-Mahalli 'ale'l- Varakö.t. Usül-i
fıkha dair olan bu eser (bk. el-VARAKAT).
Kahire'de neşredilmiştir ( ı 303, 1326, ı 332)
3. Beyanü'ş-şaf:ı.if:ı. ve'l -mu 'temed. Yazma bir nüshası Patna'da Hudabahş Kütüphanesi'ndedir (nr. 96, 9 varak). 4. lfabvetü's-seliim (Darü'l-kütübi'l-Mı s r iyye, nr.
287). 5. Manziimetü ya, ati'l-izafe (Darü'l-kütübi ' I-Mısriyye, nr. 292). 6. ez-Zel]a'ir ve'l-mühimmat fima yecibii'l imanü bihf mine'l-mesmii 'at. Kıyamet
alametlerine dairdir. 7. Mul]taşarü's-Si
reti'l-Halebiyye (bk. İNSANÜ'I -UYÜN). 8.
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es -Sırrü '1-müfiz fi'smihi te 'a]{i 'azi'z.
9. Nul]betü'r-resa'il ve bulgatü'l-vesa, il if şerf:ı.i'l - J:ıuriif ve'l- esma, (Benna'nın diğer eserleri için bk. Brockelmann,
CAL Suppl., If, 454)
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BENNAK
(.:.ı~)
Osmanlılar'da

L

evli aile reisierinden
şahıs vergisi.

alınan

_j

Kelimenin menşei tam olarak bilinmemektedir. Benlek ( ~ ), benlak ( .:.ı~ )
ve bennak ( .:.ı~ ) imlasıyla yazılan kelimenin aslı hakkında değişik görüşler bulunmakla birlikte son zamanlarda yapı
lan bir araştırmada bunun Farsça asıllı
olduğu , bil ve -m'ik'ten türediği. Türkçe'ye önce belnak şeklinde girdiği. daha
sonra ses değişmesine (bel nak) beni ak)
bennakl uğradığı ve "toprağı belleyen,
toprakla uğraşan" anlamına geldiği açık
lanmaktadır (Bazin, XVI. 129-130). Gerçekten de Osmanlılar'da toprağı sürüp
işieyebilecek güçte evli erkeklerden alı
nan bir vergi olması bu fikri destekler
mahiyettedir.
Osmanlılar'da vergiye esas olan üniteye "hane" denirdi. Haneyi ise evli olan
aile reisi teşkil eder, eğer elinde çok az
toprak varsa veya hiç toprağı yoksa bu
gibi evli şahıslar bennak kaydedilir ve
belirli bir vergi öderlerdi. Tahrir defterlerinde "mücerred" olarak belirtilen bekarlar evlenince derhal bennak olarak
belirtilir, alınan vergi de bu yeni duruma göre ayarlanırdı. Bennakler "ekinlü"
ve "caba " olarak iki kategoriye ayrılır
dı. Ekinlü bennak, kanunnarnelere göre. elinde "nim çift" yani yarım çiftlikten

daha az toprak bulunanları ifade ederdi. Bir çift veya çiftlik, iyi bir yer için altmış dönüm olduğuna göre bennaklerin
elindeki toprak miktarı otuz dönümden
daha azdı. Fakat bu ayırım toprakları
verimli veya nüfusa göre işlenecek toprağı fazla olan bazı sancaklarda yapıl
maktaydı. XV. yüzyıla ait Aydın tahrir
defterlerinde bennak yerine "çiftli kara" ve "caba kara " tabirleri kullanılmıştı
(BA, TD, nr. m. 11 1 ; BA, MAD, nr. 232)
XVI. yüzyıla ait defterlerde "kara", bekar
nüfusu ifade eden mücerred ile birleş
tirilmiş , evliler ise bennak adı altında
kaydedilmişti (BA, TD, nr 148) İşieyecek
toprağı bulunmayan caba bennakler genellikle başkalarının toprağında toprak
işçiliği yaparlar veya sipahiden tapusuz
olarak aldıkları küçük toprakları işler ve
karşılığında dönüm resmi verirlerdi. XV.
yüzyıla ait Ankara defterinde "caba bennak" yerine "cebelü bennak" tabiri kullanılmıştır. Muhtemelen bunlar, sipahinin sefere götürmekle yükümlü olduğu
timarı toprağındaki cebelü adı verilen
askerlerin esasını teşkil etmekte idiler
(BA, MAD, nr. 9). Karaman kanununda
ise caba. babasının yanında çalışan evlenmemiş reşid şahısları göstermekte ve
"kara" karşılığı kullanılmaktaydı.
Bennak kayıtlı olanlar ister ekinlü olsun ister caba olsun, tirnar sahibine bağ
lı raiyyet* statüsünde idiler ve vergilerini de ilgili tirnar sahibine vermekteydiler. Ancak bu, tirnar sahibine tam bir
bağlılık mecburiyetini göstermezdi. Zira
bunlar şahsi vergilerini, yani bennak vergilerini defterde yazıldıkları yerin sipahisine ödedikten sonra bir başka sipahinin toprağında da çalışabilirlerdi. Dolayısıyla bennak resmi tam manasıyla
bir şahsi vergi, raiyyet vergisi olma özelliği taşımaktaydı. Bazı kanunnamelerde
ise bu vergi "baş hakkı" olarak belirtilmektedir. Hiç toprağı bulunmayan evli
şahıslardan vergi alınması bu kaydı doğ
rular. Defterlerde mücerred kayıtlı olup
6 akçe vergi veren bekarlar evlendikleri
takdirde derhal bennak yazılırlar ve bu
yeni durumun gerektirdiği vergiyi öderlerdi. Boşanma durumunda bunlar yeniden mücerred olarak belirtilirdi. İsla
miyet'i kabul eden bir gayri müslim ise
eskiden ödediği ispenç yerine bennak
resmi ödemekle yükümlü tutulurdu.
Bennak kayıtlı raiyyet toprağa sahip
olması halinde hem bennak resmini hem
de toprağın ve yetiştirdiği mahsulün öşü
rünü ödemekle mükellefti. Elindeki toprak miktarı bütün çift veya yarım çift
olursa bir sonraki tahrire kadar bennak

