
BENNA, Ahmed b. Muhammed 

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 se
yahatidir ve meşhur eseri İthafü tuza
la '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 ola
rak irşad görevine ağırlık verirken diğer 
yandan bilhassa kıraat ve hadis alanla
rında pek çok talebe yetiştirdi. 

Benna. üçüncü defa hac için gittiği 

Mekke'den Medine'ye dönüşünde has
talanarak 3 Muharrem 1117'de (27 Ni
san 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. Münte
he'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 ima
mm kıraatierine ilave olarak İbn Muhay
sın , YezidT, Hasan-ı Basri ve A'meş'in kı
raatlerini de ihtiva etmektedir. Eserin 
giriş bölümünde on dört imamla ravile
ri ve tarikieri hakkında bilgi verilmiş, ay
rıca Hz. Osman'ın mushaflarındaki yazı 
kaideleri, kıraat adabı gibi konular üze
rinde 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 ye
ri geldikçe sürelerdeki ayetlerin sayısın
dan, ayetler içindeki resm-i hatla ilgili 
özelliklerden, farklı okuyuşların sebep 
olduğu m ana ayrılıklarından ve fıkhi me
selelerden de söz edilmiştir. Eser tek cilt 
halinde İstanbul'da ( 1285) ve Ali Muham
med ed- Dabba'ın tahkikiyle Kah i re· de 
( 1359), iki cilt olarak da Şaban Muham
med 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. Yaz
ma bir nüshası Patna'da Hudabahş Kü
tüphanesi'ndedir (nr. 96, 9 varak). 4. lfab
vetü's-seliim (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 
287). 5. Manziimetü ya, ati'l-izafe (Da
rü'l-kütübi ' I-Mısriyye, nr. 292). 6. ez-Ze
l]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-ve
sa, il if şerf:ı.i'l - J:ıuriif ve'l- esma, (Ben
na'nın diğer eserleri için bk. Brockelmann, 
CAL Suppl., If, 454) 
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li! TAYYAR ALTlKULAÇ 

BENNA, Hasan b. Ahmed 

(bk. HASAN el - BENNA). 

BENNAK 

(.:.ı~) 

Osmanlılar'da 

evli aile reisierinden alınan 
şahıs vergisi. 

_j 

ı 

_j 

Kelimenin menşei tam olarak bilinme
mektedir. Benlek ( ~ ), benlak ( .:.ı~ ) 
ve bennak ( .:.ı~ ) imlasıyla yazılan keli
menin aslı hakkında değişik görüşler bu
lunmakla 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 n ak) beni ak) 
bennakl uğradığı ve "toprağı belleyen, 
toprakla uğraşan" anlamına geldiği açık
lanmaktadır (Bazin, XVI. 129-130). Ger
çekten de Osmanlılar'da toprağı sürüp 
işieyebilecek güçte evli erkeklerden alı
nan bir vergi olması bu fikri destekler 
mahiyettedir. 

Osmanlılar'da vergiye esas olan üni
teye "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 defter
lerinde "mücerred" olarak belirtilen be
karlar evlenince derhal bennak olarak 
belirtilir, alınan vergi de bu yeni duru
ma göre ayarlanırdı. Bennakler "ekinlü" 
ve "caba" olarak iki kategoriye ayrılır

dı. Ekinlü bennak, kanunnarnelere gö
re. elinde "nim çift" yani yarım çiftlikten 

daha az toprak bulunanları ifade eder
di. Bir çift veya çiftlik, iyi bir yer için alt
mış dönüm olduğuna göre bennaklerin 
elindeki toprak miktarı otuz dönümden 
daha azdı. Fakat bu ayırım toprakları 

verimli veya nüfusa göre işlenecek top
rağı fazla olan bazı sancaklarda yapıl
maktaydı. XV. yüzyıla ait Aydın tahrir 
defterlerinde bennak yerine "çiftli ka
ra" 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 ge
nellikle başkalarının toprağında toprak 
işçiliği yaparlar veya sipahiden tapusuz 
olarak aldıkları küçük toprakları işler ve 
karşılığında dönüm resmi verirlerdi. XV. 
yüzyıla ait Ankara defterinde "caba ben
nak" yerine "cebelü bennak" tabiri kul
lanılmıştır. Muhtemelen bunlar, sipahi
nin 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 ev
lenmemiş reşid şahısları göstermekte ve 
"kara" karşılığı kullanılmaktaydı. 

Bennak kayıtlı olanlar ister ekinlü ol
sun ister caba olsun, tirnar sahibine bağ
lı raiyyet* statüsünde idiler ve vergile
rini de ilgili tirnar sahibine vermektey
diler. Ancak bu, tirnar sahibine tam bir 
bağlılık mecburiyetini göstermezdi. Zira 
bunlar şahsi vergilerini, yani bennak ver
gilerini defterde yazıldıkları yerin sipa
hisine ödedikten sonra bir başka sipa
hinin toprağında da çalışabilirlerdi. Do
layısıyla bennak resmi tam manasıyla 
bir şahsi vergi, raiyyet vergisi olma özel
liği taşımaktaydı. Bazı kanunnamelerde 
ise bu vergi "baş hakkı" olarak belirtil
mektedir. 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 öder
lerdi. Boşanma durumunda bunlar ye
niden 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 top
rak miktarı bütün çift veya yarım çift 
olursa bir sonraki tahrire kadar bennak 



resmini toprağa ait vergilerle birlikte 
vermeye devam ederdi. Tahrir yapılıp 

toprak kendi üzerine kaydedilirse o va
kit bennak resmi ödemekten kurtulur. 
çift veya nim çift resmini, yetiştird i ği 

mahsulün öşürünü verirdi. Toprağ ı ol
mayan konar göçer yörüklerin evli olan
ları da bennak kaydı ile belirtilir. bunlar
dan da takdir edildiği miktarda bennak 
resmi alınırdı. Öte yandan herhangi bir 
afet sebebiyle çiftini bırakmak zorun
da kalan raiyyetin yeri sipahi tarafından 
bir başkasına verildiğinde ondan sade
ce bennak resmi istenirdi. 

Fatih kanununa göre bennak resmi üç 
hizmet karşılığı bir vergi sayıldığ ı için 6 
veya 9 akçe idi. Şüphesiz 6 akçe caba. 9 
akçe ise ekinlü bennak için takdir edil
mişti. Ancak bu üç hizmetin neler oldu
ğu konusunda bir açıklık yoktur. Bennak 
resmi her yerde aynı değildi ve ayrıca 

asırlara göre de bazı farklılıklar göster
mekteydi. Bolu kanununa göre caba ben
nak 6 akçe, çiftlü bennak 12 akçe verir
di. Ordu yöresinde XV. yüzyılın ikinci ya
rısında , eş anlamda kullanılan ekinlü ile 
bennakten 13 akçe, cabadan ise 8 akçe 
alınırdı. XVI. yüzyılda ekinlü bennakten 
alınan vergi 18'e, cabadan alınan vergi 
13 akçeye yükselmişti. Paşa livasında 

14SS'te bennak resmi 1 O akçeydi. XV ve 
XVI. yüzyıllarda Batı Anadolu ve Trakya 
kesiminde genellikle caba bennakten 9 
akçe, ekinlüden 12 akçe alınıyordu . Fa
kat bazı sancaklarda bu ayırım mevcut 
olmayıp bennak resmi 12 akçe idi. Orta 
ve doğu bölgelerindeki sancaklarda ise 
caba için 12 - 1 S akçe, ekinlü için 18 ak
çe takdir edilmişti. XVIII. yüzyı lda bu ver
gi caba için 12. ekinlü için 18 akçe idi. 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Abdisselam b. Ham d un el -Bennan ı 

(ö. 1163/ 1750) 

Muhaddis ve fakih. 
L _j 

Fas'ta doğdu . Başta Hicaz bölgesi ol
mak üzere çeşitli ilim ve kültür merkez
lerini dolaşarak tahsilini tamamladı. Ho
calan arasında Abdülkadir ei-Fasi'nin iki 
oğlu Muhammed ve Abdurrahman ile ib
nü 'I-Hac Ahmed b. Arabi de bulunmak
tadır. Daha sonra ülkesine dönerek Ka
raviyyin Medresesi'nde hocalık yapma
ya başladı. Şa}ıi}ı-i Bul]Qri derslerinin 
yanı sıra Arap dili ve edebiyatma duydu
ğu yakın ilgi sebebiyle Mul]taşaru lja
lil adlı eseri her yıl okuturdu. Memle
ketinde çıkan siyasi kargaşa sebebiyle 
11 SO ( 1737) yılında Tıtvan'a gitti. Bura
da altı yıl boyunca tefsir, hadis ve gra
mer dersleri verdi. Sonra tekrar Fas· a 
döndü. 16 Zilkade 1163'te (17 Ekim 1750) 
hayli ileri bir yaşta iken Fas'ta vefat etti. 

Eserleri. 1. Me cani'l- vefô., bi -me cô. 
ni'l-İktifa, . Kelai'nin (ö. 634/ 12 37) el
İküfa, i i megazf Resıllillô.h ve'ş - şelôşe
ti'l-l]ulefa, adlı kitabının şerhi olup bu 
eseri hocası Muhammed b. Abdülkadir 
ei-Fasi'nin isteği üzerine yazmaya başla 

mış. ancak tamamlamaya ömrü kafi gel
memiştir. Eserin altı cilt olduğu kayde
dilmektedir. z. Ki tab if ieia, ili'l-]iare
meyn. Haccın önemi ve ifa şekli ile Mek
ke ve Medine'nin sınırları gibi · konular
dan bahsetmekte, ayrıca hacda birbir
leriyle karşılaşan islam alimlerinden SÖZ 

etmektedir. 

Bennani'nin bunlardan başka el-Ecvi 
betü 'l-Bennaniyye 'ani'I -es ,ileti 'l-Mış

n yye, Şerh u'l - Hizbi'l- kebfr, Şerhu Lô.
miyyeti 'z-Ze~~a~ (ahkama dair), İl]tişô. 
ru Şerhi'ş-Şifa, ile hocası ibnü' I-Hac 
hakkında kaleme aldığı Fehrese adlı 

eserleri vardır. Yarım kalmış bazı çalış
malarının bulunduğu da kaynaklarda zik
redilmektedir. 
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BENNIGSEN, Alexandre 

BENNIGSEN, Alexandre 

(1913- 1988) 

Şarkiyatçı ve Türkolog. 
_j 

St. Petersburg'da (Leningrad) Baltık 

asıllı bir Alman ailesinden dünyaya gel
di. Rus çarının atlı muhafız birliğinde al
bay olan babası. 1917 Ekiminde Bolşe

vikler'in iktidarı ele geçirmeleriyle pat
lak veren iç savaşın ikinci yılında karısı 
ile oğlu Alexandre' ı istanbul'a getirip yer
leştirdi ve kendisi tekrar birliğ ine dön
dü. Ancak Kızıllar'ın galibiyeti üzerine o 
da ist anbul'a geldi. Bir süre sonra 1922'
de aile büyüklerinin bulunduğu, o dö
nemde henüz bağımsız olan Estonya'nın 
başşehri Tallin 'e göç ettiler ve iki yıl bu
rada kaldıktan sonra 1924'te Paris'e gi
derek oraya yerleştiler. 

1930'1u yıllarda Ecole des Hautes Com
merciales' ı bitiren Bennigsen, subaylık 
mesleğinin dışında Moğol dili ve edebi
yatı ile ilgilenen babasının tesiri altın

da kalarak muhasebeci veya iş adamı 

olmak yerine Doğu dilleri üzerine çalış
maya karar verdi ve Ecole des Langues 
Orientales'a kaydoldu. Bundan sonra da 
babasının asıl mesleğine dönüp Saumur'
daki Fransız süvari okuluna girdi ve ll. 
Dünya Savaşı'nda Almanlar'a karşı genç 
bir teğmen olarak mücadeleye katıldı. 

Fransa'nın mağiObiyeti üzerine yer alt ı 

teşkilatma kaydoldu ve burada yüzbaşı 
rütbesiyle Fransa ' nın kurtuluşuna ka
dar Almanlar'a karşı verilen mücadele
de tehlikeli görevler üstlendi. 

1940'ta evlenen Bennigsen'in bu evli
likten dört çocuğu oldu. Bunlardan ba
ba mesleğini seçen Marie (Broxup), bu
gün merkezi Londra'da bulunan Society 
for Central Asi an Studies· in başkanı

dır ve bir hayli önem li neşriyatı yönet
mektedir. Diğer bir kız ı Fanny (Bryan) 

Alexandre 
Bennigsen 
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