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dýðý Þinâsi tarafýndan bildirilen bir kitap-
týr. Kåmûs-ý Osmânî ise Paris’e ikinci gi-
diþinden itibaren neredeyse hayatýnýn tek
amacý haline gelmiþ ve “tý” harfine kadar
hazýrlanmýþtýr. Ancak bu çalýþmalarýn gü-
nümüze kadar hiçbir parçasý ele geçme-
miþtir.
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Eski bir hacim ve alan ölçüsü birimi.˜ ™

Aslen “yalak, çukur” anlamýnda bir Grek
kuru gýda ölçeðinin ismi olan hoîniksten
geldiði ileri sürülmektedir (1 hoîniks =  0,25
hemiekton = 2 ksestes = 4 kotile = 1,08 lit-

re). Ancak kelimenin diðer birçok Grek öl-
çü biriminin aksine Arapça’ya geçmediði
ve büyük ihtimalle Türkler’le beraber Ana-
dolu’da ortaya çýktýðý göz önünde bulun-
durulunca aslýnýn Çince’den alýnma Uygur-
ca þing (kürinin onda birine denk bir öl-
çek; bk. Gabain, s. 62) veya Kýpçakça þi-
nük kelimesi olmasý daha muhtemel gö-
rünmektedir. XIV. yüzyýlda Menteþeoðul-
larý ve Aydýnoðullarý’nýn Venedik ile yap-
týklarý antlaþmalarýn Grekçe metinlerinde
hoîniks yerine siniki (σývíký) þeklinde geç-
mesi de (Zachariadou, s. 148) buna iþaret
edebilir. Süryânîce “torba” anlamýndaki þe-
lik / þelîkâ kelimesinin (Costaz, s. 371) þi-
nikle baðlantýsý olabilir. Bu ölçek halk aðýz-
larýnda cinik, çinik, çanak gibi isimlerle
anýlmaktadýr. Þiniðin ayný zamanda bir aðýr-
lýk ölçüsü olduðunu söyleyenler (meselâ bk.
Gökyay, I/1 [1981], s. 45; Pakalýn, III, 357)
yanýlmaktadýr.

Yukarýda sözü edilen antlaþmalarda þi-
niðin eski deðerine kavuþturulmasýnýn þart
koþulmasýndan ticarî vergi gelirlerinin art-
týrýlabilmesi için bu ölçeðin de küçültüldü-
ðü anlaþýlmaktadýr. Þiniðin ölçüsünün ko-
runabilmesi amacýyla üç resmî standart
örneðin hazýrlanmasý ve ikisinin Türk oto-
ritelerinde, birinin Venedik konsolosunda
muhafaza edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr (Zac-
hariadou, s. 145, 148). Osmanlý Devleti’nde
baþta hububat olmak üzere çeþitli kuru
gýdalarýn ölçümünde kullanýlan mahallî þi-
nikler genellikle yerel kilelerin dörtte biri
hacmindedir. Nitekim 907 (1502) yýlý Ýs-
tanbul Ýhtisab Kanunnâmesi’nde ve 912
(1506), 927 (1520) yýllarýna ait Týrhala san-
caðý kanunlarýnda þiniðin yerel kilenin dört-
te birine denk geldiði bildirilmektedir (Bar-
kan, s. 289; Akgündüz, II, 288, 511, 515,
518). Sultan Abdülaziz devri sadrazamla-
rýndan Ahmed Esad Paþa’nýn kongre için
hazýrladýðý tabloya göre devrin yerel þinik-
leri ve deðerleri þöyledir: 

yýmlanmýþtýr. Eseri Mualla Anýl (1945) ve
Süheyl Beken (1960) yeni harflerle neþ-
retmiþtir. Bu küçük hacimli eser eski tarz
gazel ve nazîrelerle bazý tarih, kýta ve be-
yitler dýþýnda Mustafa Reþid Paþa için si-
yasal ve sosyal içerikli dört kaside, man-
zum atasözleri, hayvan hikâyeleri ve nis-
beten lirik bir manzume olan “Münâcât”-
la Türk þiirine önemli yenilikler getirmiþ-
tir. 5. Durûb-i Emsâl-i Osmâniyye. 1280
(1863) ve 1287 (1870) baskýlarý Tasvîr-i Ef-
kâr Matbaasý’nda Þinâsi tarafýndan gerçek-
leþtirilmiþtir. Ebüzziyâ Mehmed Tevfik ilâ-
ve ettiði atasözleriyle geniþleterek 1302’-
de (1884-85) tekrar basmýþtýr. Birinci ba-
sýmda 1500, ikinci basýmda 2000 kadar
atasözü ve deyim divan þiirinden örnek
beyitler ve Arap, Fars, Fransýz atasözleriy-
le beraber kaydedilmiþtir. Türk atasözle-
rinin alfabetik ve karþýlaþtýrmalý olarak ilk
sistematik derlemesi olan eser, halk dü-
þünce ve birikimini deðerlendirmede ve
folklor araþtýrmalarýnda yol açýcý bir çalýþ-
ma niteliðindedir. Yeni harflerle yayýmý,
harf sýrasýna göre yeni bir düzenleme ya-
pýlýp baþ tarafýna bir inceleme eklenerek
A. Süreyya Beyzadeoðlu tarafýndan ger-
çekleþtirilmiþtir (Ýstanbul 2003). 6. Mün-
tehabât-ý Tasvîr-i Efkâr (Makaleler). Þi-
nâsi’nin ölümünden sonra Ebüzziyâ Tev-
fik, Müntehabât-ý Edebiyye / Mes’ele-i
Mebhûsetün anhâ alt baþlýðýyla “Mebhû-
setün anhâ” tartýþmasý yazýlarýný (1303/
1885-86), Müntehabât-ý Tasvîr-i Efkâr
baþlýðýyla da Tasvîr-i Efkâr’da çýkan bazý
makaleleri (1311/1893-94) bir araya getir-
miþtir. Fevziye Abdullah Tansel eseri yeni
harflerle ve ilâveli olarak Makaleler adýy-
la yayýmlamýþtýr (Ankara 1960). Bedri Mer-
mutlu, Tasvîr-i Efkâr’daki imzasýz yazý-
larýn da Þinâsi’ye ait olmasý ihtimalinden
hareketle bütün makalelerini din, bilim ve
eðitim, medeniyet, siyaset, ekonomi, þe-
hir ve fert açýsýndan deðerlendirmiþ ve yo-
rumlamýþtýr (bk. bibl.). 7. Fatîn Tezkire-
si. Fatîn Efendi’nin Hâtimetü’l-eþ‘âr adlý
tezkiresinin, aralarýndaki anlaþma gere-
ðince Þinâsi tarafýndan yeni bir tertip ve
ifadeyle hazýrlanan baskýsýnýn ilk elli iki say-
fasýný (17-21 arasý eksik) Ömer Faruk Akün
formalar halinde ele geçirip geniþ bir kri-
tiðini yaparak ilim dünyasýna sunmuþtur
(“Þinasi’nin Bugüne Kadar Ele Geçmeyen
Fatin Tezkiresi Baskýsý”, TDED, XI, 31 Ara-
lýk 1961, s. 67-98; “Þinasi’nin Fatin Tezke-
resi Baskýsýndaki Yeni Biyografik Bilgiler”,
TM, XIV, 1965, s. 277-336). Þinâsi’nin bun-
larýn dýþýnda henüz ele geçmeyen Sarf ü
Nahv-i Türkî ve Kåmûs-ý Osmânî adlý
çalýþmalarý bulunmaktadýr. Birinci eser ta-
mamlanýp baþýndan bir bölümünün basýl-
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Manastýr
1 Ýstanbul kilesi veya 2 kutla
veya 0,25 Manastýr kilesi

20 kýyye

Filibe 0,25 kile
15 kýyye
14,5 kýyye
2,5 kýyye

6000 dirhem = 19,244175 kg. (Zaðra buðdayý için)
5800 dirhem = 18,6027025 kg. (zahire için)
1000 dirhem = 3,2073625 kg. (pirinç için)

Ýslimye 0,25 kile
12 kýyye
11 kýyye
6,25 kýyye

4800 dirhem = 15,39534 kg. (zahire için)
4400 dirhem = 14,112395 kg.
2500 dirhem = 8,01840625 kg. (susam için)

Üsküp 7-10 kýyye
2800 - 4000 dirhem =
8,980615-12,82945 kg.
(hububatýn cinsine göre)

Edirne 0,25 kile
5 kýyye
4,5 kýyye

2000 dirhem = 6,414725 kg. (buðday için)
1800 dirhem = 5,7732525 kg. (susam ve pirinç için)

(SA, III, 1569-1571)
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lenir. Günümüzde Moritanya’nýn on iki ida-
rî bölgesinden Adrar eyaleti sýnýrlarý için-
de kalan Þinkýt þehrinin ilk defa 160 (776)
veya 165 (781) yýlýnda kurulduðu görüþü
yaygýndýr. Bu ilk þehir zamanla kumlar al-
týnda harabeye dönmüþ, IV. (X.) yüzyýlda
hemen yakýnýnda bugünkü þehrin bulun-
duðu yüksek arazide yeni bir þehir tesis
edilmiþtir. Þinkýt’in ikinci defa 660 (1262)
yýlýnda kurulduðu da söylenmektedir. Mað-
rib-i Aksâ (Fas) topraklarýndan sayýlan Þin-
kýt, bu tarihten itibaren Kuzey Afrika ile
Siyah Afrika arasýndaki kervan ticaretinin
önemli noktalardan ve bölgenin dinî ve il-
mî merkezlerinden biri haline geldi. Murâ-
býtlar Devleti’nin kurucusu Abdullah b. Yâ-
sîn’in bölgeye yerleþtirdiði Mâlikî mezhebi
bütün Batý Afrika’ya yayýldý; ayný dönem-
de tarikatlar da Moritanya’nýn dinî haya-
týnda gittikçe artan bir önem kazanmaya
baþladý. XIII. yüzyýlýn ortalarýndan XV. yüz-
yýlýn ortalarýna kadar Merînîler’in yöneti-
mi altýnda kalan Þinkýt bölgesi, daha son-
ra XV. yüzyýlda Mýsýr’dan bölgeye gelip yer-
leþen Benî Ma‘kýl’in bir kolunu teþkil eden
Hassânîler’in eline geçti. Hassânîler’in ge-
liþi ilmî hareketi daha da canlandýrdý. Þin-
kýt ve çevresinde önce Berberîce’nin bir
lehçesi konuþuluyordu. Benî Hassân’ýn bu-
raya geliþmesiyle yerli dillerle Arapça’nýn
karýþmasýndan Hassâniyye lehçesi oluþtu
ve bölgede en yaygýn dil haline geldi.

Daha ziyade Adrar emîrlerinin hâkimi-
yetinde kalan Þinkýt þehri, idarî ve siyasî
bir merkez olmamasýna raðmen bölge
þehirleri içinde ün kazandý. Ýslâmiyet’in Bi-
lâdüssûdan’ýn batý ve merkezî bölgele-
rinde yayýlmasýnda Þinkýt âlimleri önemli
rol oynadý. Bu þöhretini ülkenin en önem-
li ilim merkezi olmasýyla kazandý. Þinkýt’-
te yetiþen âlimler diðer Ýslâm ülkelerin-
de de tanýnýyordu. Bu âlemlerden fay-
dalanmak için Batý Afrika þehirlerinden
çok sayýda öðrenci buraya geliyordu. Öð-
renciler dinî ilimler yanýnda astronomi, ma-
tematik ve týp eðitimi de alýyordu. Þinkýt’e
dýþarýdan gelip eðitimlerini tamamladýk-
tan sonra ülkelerine dönen öðrencilere
Þenâkýta (Þenacita) denilirdi. XVII. yüzyýlýn
baþlarýndan itibaren Batý Sahrâ’nýn ilim ve
kültürüne damgasýný vuran Þinkýt bölge
halký nazarýnda Mekke, Medine, Kudüs, Dý-
maþk, Kahire ve Kayrevan’dan sonra Ýslâm
dünyasýnýn yedinci mukaddes þehriydi. Þin-
kýt’ýn bu önemi XVIII. yüzyýlda arttý. Bin-
lerce yazma eserin bulunduðu kütüpha-
neleriyle kütüphaneler þehri olarak tanýn-
dý ve bu þöhretini günümüze kadar devam
ettirdi. Meþhur edip ve mütefekkir Ahmed
b. Emîn eþ-Þinkýtî, müfessir Muhammed
Emîn eþ-Þinkýtî gibi temsilcileriyle adýný

Osmanlý Devleti’nde eskiden kullanýlan
çeyrek Ýstanbul kilesi hacmindeki þiniðin
( = 2 kutu / temür = 4 zarf) metrik karþýlý-
ðý 9,25 litre iken 26 Eylül 1869 tarihli öl-
çü reformu ile 1 kile-i a‘þârî = 10 onluk =
100 ölçek = 100 litre eþitliði kabul edil-
miþtir. Yeni ölçülerin tanzim, tensik ve
kullaným þekilleri hakkýnda olup eski ölçü-
lerin karþýlýklarýný gösteren listeleri de ih-
tiva eden 29 Þevval 1298 (24 Eylül 1881)
tarihli kararnâme ile de þu eþitlik benim-
senmiþtir: 1 yeni kile (hektolitre) = 10 þinik
(dekalitre) = 100 ölçek (litre) = 1000 kutu
(desilitre) = 10.000 zarf (santilitre). Fransa
Ticaret Odasý bülteninde kaydedilen bilgi-
lere ve Osmanlý Düyûn-ý Umûmiyye Ýdare-
si verilerine dayanan George Young’a göre
1890’larda þu þinikler kullanýlmaktaydý: 

Anadolu 0,5 yerel ölçek 10 lt. 7,1875 kg.

Mardin ve Samsun 0,0625 yerel kile 15 okka = 19,244175 kg.

Sivas 1/28 yerel kile 10 lt.

Midilli 10 yerel ölçek 10 lt. 10,9 kg. [?]

Ýnebolu 2 yarým veya 4 hak 20 lt. 18,376 kg. tahýl

Selânik ve Manastýr 0,25 yerel kile veya 2 yarým 40 lt.

11,25-13,75 okka =
14,43313125-17,64049375 kg. (yulaf için)
21,75-23 okka = 27,90405375-
29,507735 kg. (mýsýr için) 20-22,5 okka =
25,6589-28,8662625 kg. (çavdar için)

Bunlara ilâve olarak M. Vekov þiniðin
XVIII-XX. yüzyýllar arasýnda ölçtüðü buð-
dayýn aðýrlýðý için þu deðerleri vermekte-
dir: Varna’da 11 okka, Sofya’da 10, 12 ve
14 kg., Trakya’da 15 kg., Makedonya’da 10
okka (Bulgarian Historical Review, XXVI/
1-2 [1998], s. 133-134). Günümüzde Bile-
cik, Isparta, Ankara ve Adana gibi birçok
þehirde tahýl ve bakliyat ölçümünde kulla-
nýlan ve bu ürünlerden yaklaþýk 8 kg. alan
ölçeðe de þinik adý verilmektedir (Derle-
me Sözlüðü, III, 1228). Konya ve Aksaray
gibi illerde rastlanan þinik Konya kilesinin
yirmi dörtte birine denk gelirken Balýke-
sir’deki 12 okkaya, Afyon’daki yaklaþýk 6
kiloya eþittir (Zanaat Terimleri Sözlüðü, s.
182; Kaymaz, sy. 9-10 [1998], s. 403). Bu
ölçek, 1 þinik hacmindeki tohumla ekilebi-
len yüzey geniþliðini belirtmek üzere alan
ölçüsü birimi olarak da kullanýlmaktadýr
(þiniðin deðerinin çoðunlukla kendi cin-
sinden ifade edildiði ölçülerle ilgili geniþ
bilgi için bk. KÝLE; OKKA).
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Moritanya’da tarihî bir þehir.˜ ™

Moritanya’nýn kuzeyindeki tarihî Bilâdü-
þinkýt bölgesinin merkezi olan Þinkýt (Þin-
cît), Adrar eyaletinin yarý çöl platolarý üze-
rinde kurulmuþtur. Fransa hâkimiyeti ön-
cesinde Moritanya karþýlýðýnda da kulla-
nýlan ve sömürge döneminde Chinguetti
(Chinguitti, Chinguit, Ýng. Shinqit) biçimin-
de yazýlan Þinkýt kelimesinin Berberî dilin-
de “at pýnarý” anlamýna geldiði belirtilir, bu
ismin seramik bir kaptan geldiði de söy-

(Corps de droit ottaman, IV, 372-374)


