
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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BENNIGSEN, Alexandre 

ise Amerika Birleşik Devletleri' nde llli
nois Üniversitesi'nde çalışmalarını sür
dürmektedir. 

Bennigsen Fransa· nın kurtuluşundan 
sonra Presidence du Conseil'in Rusça 
dokümanlar servisinde çalışmaya başla
dı. Burada iken Sovyetler Birliği'ndeki 

Türkçe neşriyat ilgisini çekti ve Türk 
topluluklarını incelemeye başladı. Akade
mik çalışmalarının dikkat çekmesi üze
rine 1950'lerde Ecole des Hautes Etu
des en Sciences Sociales'in Arap Olma
yan Müslümanların Tarihi Kürsüsü baş
kanlığına getirildi. Bu görevi emekli ol
duğu 1983'e kadar sürdürdü. Bennig
sen'in burada çalışmaya başladığı yıllarda 
diğer bir değerli araştırmacı olan Chan
tal Lemercier- Quelquajay da kürsüye ka
tılmıştı. Bu iki ilim adamının iş birliği so
nucunda Rusya Türkleri'yle ilgili, önemi
ni hiçbir zaman kaybetmeyecek kaynak 
mahiyetinde eserler ortaya çıktı. 

Bennigsen 1960'larda İstanbul arşiv 
ve kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. 
1969-1982 yılları arasında Rochester, 
Columbia, Indiana ve Chicago üniversi
telerinde Orta Asya ile ilgili dersler ver
di. 1984 yılı. onun çocukluğunun üç yılı
nı geçirdiği ve ikinci vatanı olarak kabul 
ettiği Türkiye'ye kavuşma döneminin 
başlangıcını teşkil eder. 1984 yılının son
baharında Ortadoğu Teknik Üniversite
si'nde dersler verdi. Daha sonraki yıllar
da da birkaç defa Türkiye'yi ve bilhassa 
İstanbul'u ziyaret eden Bennigsen, Eylül 
1986'da Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafın
dan düzenlenen Dünyada Türklük Araş
tırmaları ve Türkiye adlı milletlerarası 

sempozyuma "Türklük Araştırmaları Ni
çin Mühimdir? " adlı bir tebliğle katıldı. 

Alexandre Bennigsen 3 Haziran 1988'
de yetmiş beş yaşında iken Paris'te öl
dü. Hayatının yarısını Orta Asya Türklü
ğü üzerindeki çalışmalara vermiş ve onun 
çalışmaları sayesinde Orta Asya Türklü
ğü Batı aleminde gündemde kalmış, çe
şitli ülkelerde bu saha ile ilgili kürsü ve 
enstitüler kurulmuştur. Yazdığı pek çok 
makale ve kitap Orta Asya Türklüğü 'nün 

bugününe ve geleceğine ışık tutmak
tadır. 

Eserleri. Les mouvements nationaux 
chez les musulmans de Russie 1 : Le 
"sultangalievisme" au Tatarslan (Paris 
La Haye 1960, Chantal Lemercier - Ouel
quejay ile birlikte); The Evalutian of the 
Muslim Nationalities ot the USSR and 
their Linguistic Problems (London 1961, 
C hantal Lemercier- Ouelquejay ile birlikte); 
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La presse et le mouvement national 
chez les musulmans de Russie avant 
1920 (Paris- La Haye 1964. Chantal Lemer
cier- Ouelquejay ile birlikte); Les Musul
mans oublies: l'lslam en Union Sovif~
tique (Paris 1981, Chantal Lemercier-Ouel
quejay ile birlikte); The Muslim Threat 
to the Soviet State (London 1982, Marie 
Broxup'la birl ikte); Central Asia in the 
1980's: Strategic Dynamics in the De
cade Ahead (Wisconsin 1984, Paul B. Hen
ze, Marie Broxup ve S E. Wimbush ile bir
likte); Muslims ot the Soviet Empire, 
A Guide (London 1986. S. E. Wimbush ile 
birlikte); Sultan Galiev (Paris 1986, Chan
tal Lemercier- Ouelquejay ile birlikte); Le 
Soufi et le Commisaire (Paris 1986, S 
E. Wimbush ile birlikte). Bu eser Sufi ve 
Komiser adıyla Osman Türer tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Ankara 1988). 
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~ HAKKI DuRSUN YıLDIZ 

BENT 
( ~ ) 

_j 

Bent (bend) kelimesi Farsça olup Arap
ça'sı seddir. Bugün Türkçe'de suyu de
polamak amacıyla yapılanlara baraj, ka
bartmak amacıyla yapılanlara bağlama 
denmektedir. 

Bentlerin çoğunun gövdesi trapez ke
sitlidir ve harçlı taş duvar gibi inşa edilir. 
Bazı bentlerde ise kuru taş duvar örül
dükten sonra arası kil gibi geçirimsiz 
bir malzeme ile daldurularak suyun sız
maması sağlanır. Taş dolgu ve toprak 
dolgu bentler de yapılmıştır. Taş dolgu 
olarak yapılanlarda araya killi çakıllı mal
zeme sıkıştırılarak sızdırmazlık sağlanır. 
Toprak dolgu olanlarda ise dış yüzeyler 
taşlarla kaplanarak dış tesirlerden ko
runur, geçirimsizlik yine killi kumlu top
rak ile sağlanır. Feyezan sularının tehli
kesizce akarsuya verilebilmesi için yapı
lan dolu savaklar bendin üzerinde veya 
dışında tertiplenir. Toprak ve taş dolgu 
olanlarda mutlaka bent gövdesinin ha
ricinde yapılır. Binlerce yıldan beri yapı
lan bentlerde bu kaideler uygulanmış ve 

tecrübe kazanılmıştır. Zamanla yapım 
tekniğinde ve malzernede büyük geliş
meler olmuş, taş ve kireç yerine beton 
kullanılarak çok büyük barajlar yapılmış, 
toprak ve taş dolgu barajlarda da esas
lar aynı kalmakta beraber yeni malze
meler ve yapım tekniği geliştirilerek dev 
yapılar gerçekleştirilebilmiştir. 

Bilinen önemli en eski bentlerin yapı
lış tarihleriyle bulundukları ülkeler şun
lardır: Java Bendi (m ö. 3200, Ürdün [top
rak!); Seddü'I-Kaffara (m.ö. 2600, Mısır , 

Vadi Garava [toprak ve taş dolgu karışı

mı[); Hitit bentleri (m.ö. 1800-1200, Ana
dolu lkagirJ); Me' ri b Bendi (Seddü'I-Arim, 
m.ö. 800, Kuzey Yemen lkagir]); Urartu 
bentleri (m .ö 900-700, Anadolu lkagir]) ; 
Purron Bendi (m.ö. 700, Meksika [taş dol
gu]) ; Kayın Bendi (m ö. 703, Irak, Musul 
[kagirJ); Ecile Bendi (m.ö. 694, ı rak. Mu
sul, lkagir]) . 

Eski bentlerin çoğu dolu savak veya 
temel kifayetsizliğinden yıkılmış , büyük 
bir bölümünün de baraj gölü katı mad
de ile tamamen dolmuştur. 

Orta Asya'dan İspanya'ya kadar uza
nan bölgedeki çeşitli ülkelerde müslü
manlar tarafından yapılan bentler hak
kında özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 
Birçok bendin yapımı Müslümanlık'tan 
önceki deviriere dayanmaktadır. Ancak 
bunlar zamanla harap olmuş ve müslü
manlar tarafından yeniden yapılmıştır. 
Hindistan, Endonezya, Mısır, Sudan, Ku
zey Afrika, Çin Türkistanı gibi ülkeler
deki bentler hakkında ise hiç bilgi bu
lunmamaktadır. 

Afganistan'daki Bentler. 1. Sultan Mah
mud Bendi. Gazneli Mahmud (999-1 030) 
tarafından Gazne civarında Xl. yüzyılın 
başında yaptırılmıştır. Harçtı kagir olup 
uzunluğu 220 m., yüksekliği 32 metre
dir. Sulama amaçlıdır. z. Bend-i Rüstem. 
HarnOn gölüne akan Hilmend nehri üze
rinde sulama amacıyla yapılmıştır. Ti
mur tarafından yıktırılmış ve arkasından 
arazi çoraklaşmıştır. 3. Hilmend nehri 
üzerinde sulama amacıyla yapılmış altı 
bent daha vardır ki isimleri bilinmemek
tedir. 4. Babürname'ye göre Gazne ci
varında Sultan Mahmud tarafından yap
tırılan üç dört bent vardır. Bunlardan 
Sihan Bendi harap, Serdih Bendi ise ma
mur haldedir. 

Arnavutluk'taki Bentler. Arnavutluk'ta 
Osmanlı devrinde (XVIII-XIX. yüzy ıl) ya
pılan bentler: 1. Nokova ırmağı üzerin
de Bend-i Nokova. 2. Taş ırmağı üzerin
de Bend-i Riga. 3. Minguli ırmağı üze
rinde Bend-i Minguli. 


