BENNIGSEN , Alexandre
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
mahsu lün öşürünü verirdi. Toprağ ı olmayan konar göçer yörüklerin evli olanları da bennak kaydı ile belirtilir. bunlardan da takdir edildiği miktarda bennak
resmi alınırdı. Öte yandan herhangi bir
afet sebebiyle çiftini bırakmak zorunda kalan raiyyetin yeri sipahi tarafından
bir başkasına verildiğinde ondan sadece 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 edilmişti. Ancak bu üç hizmetin neler olduğu konusunda bir açıklık yoktur. Bennak
resmi her yerde aynı değildi ve ayrıca
a sırlara göre de bazı fa rklılıklar göstermekteydi. Bolu kanununa göre caba bennak 6 akçe, çiftlü bennak 12 akçe verirdi. Ordu yöresinde XV. yüzyılın ikinci yarısında , 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 l ivasında
14SS'te bennak resmi 1O akçeydi. XV ve
XVI. yüzyıllarda Batı Anadolu ve Trakya
kesiminde genellikle caba bennakten 9
akçe, ekinlüden 12 akçe alınıyordu . Fakat bazı sancaklarda bu ayırım mevcut
olmayıp bennak resmi 12 akçe idi. Orta
ve doğu bölgelerindeki sancaklarda ise
caba için 12 - 1S akçe, ekinlü için 18 akçe takdir edilmişti. XVIII. yüzyı lda bu vergi caba için 12. ekinlü için 18 akçe idi.
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Ebu Abdiilah Muhammed
b. Abdisselam b. Hamdun el -Bennanı
(ö. 1163/ 1750)

Şarkiyatçı

L

Muhaddis ve fakih.

L

_j

Fas'ta doğdu . Başta Hicaz bölgesi olmak üzere çeşitli ilim ve kültür merkezlerini dolaşa rak tahsilini tamamladı. Hocalan ara sında Abdülkadir ei-Fasi'nin iki
oğlu Muhammed ve Abdurrahman ile ibnü 'I-Hac Ahmed b. Arabi de bulunmaktadır. Daha sonra ülkesine dönerek Karaviyyin Medresesi'nde hocalık yapmaya başladı. Şa}ıi}ı-i Bul]Qri derslerinin
yanı sıra Arap dili ve edebiyatma duyduğu yakın ilgi sebebiyle Mul]taşaru lja lil adlı eseri her yıl okuturdu. Memleketinde çıkan siyasi kargaşa sebebiyle
11 SO ( 1737) yılında Tıtvan'a gitti. Burada altı yıl boyunca tefsir, hadis ve gramer 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. 6 34/ 12 37) elİküfa, 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 gelmemiştir. Eserin altı cilt olduğu kaydedilmektedir. z. Ki tab if ieia, ili'l-]iaremeyn. Haccın önemi ve ifa şekli ile Mekke ve Medine'nin sınırları gibi · konulardan bahsetmekte, ayrıca hacda birbirleriyle karşılaşan islam alimlerinden SÖZ
etmektedir.
Bennani'nin bunlardan başka el-Ecvi betü 'l-B ennaniyye 'ani'I -es ,ileti 'l-Mış
n yye, Şerh u'l - Hizbi'l- kebfr, Şerh u Lô.miyyeti 'z-Ze~~a~ (ahkama dair), İl]tişô. 
ru Şerhi'ş-Şifa, ile hocası ibnü' I-Hac
hakkında kaleme aldığı Feh r ese adlı
eserleri vardır. Yarım kalmış bazı çalış
malarının bulunduğu da kaynaklarda zikredilmektedir.

ve Türkolog.
_j

St. Petersbur g'da (Leningrad) Baltık
bir Alman ailesinden dünyaya geldi. Rus çarının atlı muhafız birliğinde albay olan babası. 1917 Ekiminde Bolşe 
vikler'in iktidarı ele geçirmeleriyle patlak veren iç savaşın ikinci yılında karısı
ile oğlu Alexandre' ı istanbul'a getirip yerleştirdi ve kendisi tekrar birliğ i ne döndü. Ancak Kızıllar'ın galibiyeti üzerine o
da ist anbul' a geldi. Bir süre sonra 1922'de aile büyüklerinin bulunduğu , o dönemde henüz bağımsız olan Estonya'nın
başşeh ri Tallin'e göç ettiler ve iki yıl burada kaldı ktan sonra 1924'te Paris'e giderek oraya yerleştile r.
asıllı

1930'1u yıllarda Ecole des Hautes Combitiren Bennigsen, subaylık
mesleğinin dışında Moğol dili ve edebiyatı 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 ka rşı genç
bir teğmen olarak mücadeleye katıldı.
Fransa'nın mağiObiyeti üzerine yer alt ı
teşkilatma kaydoldu ve bur ada yüzbaşı
rütbesiyle Fr ansa ' nın kurtuluşuna kadar Almanlar'a karş ı verilen mücadelede tehlikeli görevler üstlendi.
merciales ' ı

1940'ta evlenen Bennigsen'in bu evlilikten dört çocuğu oldu. Bunlardan baba mesleğini seçen Marie (Broxup), bugün merkezi Londra'da bulunan Society
for Central Asi an Studies· in başkanı
dır ve bir hayli önem li neşriyatı yönetmektedir. D iğe r bir kı z ı Fanny (Bryan)

BİBLİYOGRAFYA :

Kadirf. Neşrü 'l· m eşa n f, IV, 80· 8 ı ; Abdülhay
el - Kettani. Fihrisü ' l ·{eharis, 1, 224·227; He·
diyye tü 'l· 'ari{fn, ll, 327 ; Tiahu 'l· meknan, ll,
52, ı63 ; MahlQf, Şecere tü 'n - nüri, 1, 353; Kehhale. Mu'cemü'l-mü 'e lli{fn, X, ı 6 8 ; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 686; Muhammed DavQd, Tarff]u Tıtva n, Tıtva n ı 3 77 j ı957 , lll, ı42 ·
ı 4 7 ; J . Schacht. "Banniini", E/ 2 (Fr ). I, ıo50 ·
ı051.

Iii

M.

yAŞAR KANDEMİR

Alexandre
Bennigsen

459

