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İstanbul2005,s.48-50,71-76;HüseyinVassâf, 
Se fî ne-i Ev liyâ (haz.MehmetAkkuş–AliYılmaz),
İstanbul2006,V,230-231;Os man lı Mü el lif le ri, 
III,83;TCYK, s.450;He diy ye tü’l-£ârifîn, I,152;AbdülbâkiGölpınarlı, Mev levî Âdâb ve Erkânı, 
İstanbul1963,s.137;AkselTibetv.dğr.,“Stalæ 

Tur cicæ VI II Ye ni ka pı Mev le vî hâ ne si Ha zi re si”, 
Ci me tières et tra di ti ons funérai res dans le mon-
de is la mi que: İslâm Dün ya sın da Me zar lık lar ve 
De fin Ge le nek le ri (haz.J.L.Bacqué-Grammont–
AkselTibet),Ankara1996,I,249-259;Meh met 

Nâil Tu man, Tuh fei Nâilî (haz.CemalKurnaz–
MustafaTatcı),Ankara2001,II,861;Be tül Si nan Nizam“Me nâ kıbü’l-Ârifîn ile Man zum Ter cü me si 
Ter cü me-i Me nâ kıb-ı Mevlânâ’nın Dil, Üslûp ve 
Çe vi ri Özel lik le ri Açı sın dan Mu ka ye se si”, 2. Ulus-
la ra ra sı Türk Di li ve Ede bi ya tı Sem poz yu mu 
(Dil ve Üslûp İn ce le me le ri) 19-21 Ekim 2011, 
Bil di ri le ri (ed.VedatKartalcık–KâmileÇetin),
Isparta2012,s.989-996.

ÿBetülSinanNizam

– —KENEVÎ

(bk. SALGAVÎ).
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– —KENNEDY, Edward Stewart
(1912-2009)

Bilimtarihçisi.
˜ ™

Meksika’nınSanAngelşehrindemüte-ahhitbirbabavemisyonerbiranneninoğluolarakdünyayageldi.Doğumundanbirkaçyılsonraaile,bölgedetoplumsalçatışmalarınpatlakvermesiüzerinean-

buçalışmadahasonrayayımlanmıştır(bk.
bibl.).KemalAhmedDede’ninMîrhândta-rihinitercümeettiğikaydedilirsedeesermevcutdeğildir.AyrıcaOsmanlıMüellif-
leri’nde ve İstanbulKütüphaneleriTa-
rih-CoğrafyaYazmalarıKatalogu’nda 

(TCYK,s.450) Ke mal Ah med’in Meh med b.Şâfî’nin(ö.776/1374-75)Menâkıbü’l-
ahbâbvemerâtibüüli’l-elbâbadlıese-riniTuhfetü’l-müştâkînilâ-menâkıbi’s-
sahâbe ve’t-tâbiînadıylatercümeettiğibelirtilir,ancakbueserXVI.yüzyıldayaşa-mışAhmedb.Dervîşel-Akşehrîadlıbaşkabirkişiyeaittir.

BİBLİYOGRAFYA:
Kemâl Ah med De de’s Ver se Nar ra ti ve: Ter-

cü me-i Me nâ kıb-ı Mevlânâ (A Ver se Ver si on in 
the Me nâ kıbü’l-Ârifîn Tra di ti on)=Kemâl Ah med 
De de’nin Ter cü me-i Me nâ kıb-ı Mevlânâ Ad lı 
Mes ne vi si (Me nâ kıbü’l-Ârifîn Sil si le si nin Man-
zum Hal ka sı) (haz.BetülSinanNizam),Cam-
bridge2010,I-II;Selânikî, Târîh (İpşirli),II,730;SâkıbDede, Se fî ne, II,64-66;HüseyinAyvansarâyî, 
Hadîka tü’l-cevâmî‘: İs tan bul Câmi le ri ve Di ğer 
Dînî-Si vil-Mi‘mârî Ya pı lar (haz.AhmedNezihGa-
litekin),İstanbul2001,s.305-306;EsrârDede, 
Tez ki re-i Şu arâ-yı Mev le viy ye (haz.İlhanGenç),
Ankara2000,s.411-412,441-444;Sa hîh Ah med Dede, Mev levîle rin Ta ri hi: Mecmûatü’t-te vâ rî hi’l-
Mev le viy ye (haz.CemZorlu),İstanbul2003,s.
261-291,320-323;AliEnver, Semâhâne-i Edeb, 
İstanbul 1309, s. 202-204; İs tan bul Mev levî 
Şeyh le ri, SüleymaniyeKtp.,GalataMevlevîhâne-
si,nr.9,vr.2b;Ye ni ka pı Mev le vî hâ ne si Şeyh le ri-
nin Ba zı la rı nın Ve fat la rı na Eb ced le Dü şü rül müş 
Ta rih ler, SüleymaniyeKtp.,GalataMevlevîhâne-
si,nr.9,vr.30a;İhtifalciMehmedZiyâ, Ye ni ka-
pı Mev le vî hâ ne si (haz.MuratA.Karavelioğlu),

ra1010 (1601-1602)yılındavefatetti-ğinikaydederkitâlikaynaklardagenel-liklebutarihkabulgörmüştür.YenikapıMevlevîhânesisemâhânesindekitürbedemedfunolanKemalDede’ninsandukası
9 Ey lül 1961’deçıkanyangındatürbeveiçindekisandukalarlabirlikteyanmıştır.DahasonraüzerindehattatHamitAytaçtarafındanyazılmışŞeyhGalib’inbirbey-
tiy le 1006-1010yıllarındaşeyholduğunadairbiribarebulunanmermermezartaşıyaptırılmıştır.Mevlevîhânede2005-2010 yıllarındagerçekleştirilenrestorasyondatekrarinşaedilentürbedekimezarlarınüstüne en büyüğü Kemal Ahmed De-de’ninkiolmaküzeresandukalaryenidenyerleştirilmiştir.Mesnevisindekibazıbeyitlerden“Ke-mal”mahlasınıkullandığıanlaşılanKe-malAhmedDede’ninbugüneulaşantekeseriTercüme-iMenâkıb-ıMevlânâ’dır
(Ter cü me-i Me nâ kıb-ı Sultânü’l-ulemâ ve 
Mev lâ nâ Celâled din Mu ham med ve Hu-
lefâ-[y]i Îşân).Eserineldekiteknüshasın-dakayıtlıbuisimlerinyanındaeserkay-naklardaKitâbüMenâkıbi’l-ârifînve
meârifi’l-kâşifîn(SahîhAhmedDede,
s.289),Menâkıb-ıCelâleddîner-Rûmî
(He diy ye tü’l-£ârifîn,I,152)gibiadlarladaanılır.KataloglardaiseTercüme-iMenâ-
kıb-ıMevlânâismikullanılmıştır.Eserin
158varaktanoluşannüshasıSüleymaniyeKütüphanesi’ndebulunmaktadır(Hâlet
EfendiMülhakı,nr.82).AhmedEflâkî’nin
Menâšıbü’l-£ârifîn’ininmuhtasarman-zumçevirisiolanesermesnevinazımşek-liylekalemealınmışolupkaynakmetindenaktarılanFarsçaveArapçabeyitlerdahiltoplam 4755 beyittir ve Menâšıbü’l-
£ârifîngibionbölümdenmeydanagel-miştir.MesneviüzerineBetülSinanNizamtarafındanbirdoktoratezihazırlanmış,

Kemal Ahmed Dede’nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 82)

Kemal Ahmed Dede’nin Yenikapı Mevlevîhânesi’nin türbesi 

içindeki sandukası (ortada)
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merakınınardındanAmerika’yadönerdönmezmatematikdoktorasıalmasıbirtesadüfdeğildir.Çünküo,hemaraştır-malarınınbüyükbirkısmınıoluşturanİslâmastronomisinihemdeİslâmmate-matiğinieniyişekildeanlayabilmekiçinsağlammatematikbilgisigerektiğininfarkındaydı.Bununyanındadiğeralan-lardakibilgilerinideyoğunlaştığısahayayönlendirmekonusundamahirdi.Ortaçağastronomicetvellerininanaliziiçinbilgisa-yarkullananilkbilginolmasıbununkanıtı-dır.Kennedy’ninOrtaçağİslâmastronomivematematiğialanlarındakibaşarısınınbaştagelensebebionunİslâmkültürvebilimineolanderinilgisi,bumedeniyetinortayaçıktığıveyayıldığıcoğrafyayı,in-sanlarını,dilini,kısacasıİslâmmedeniye-tineaitherşeyiçoksevmesiydi.OrtaçağmüslümanâlimlerindenBîrûnî’yidahaiyikavrayıpanlatabilmekiçin1971’deonunyaşadığıveçalışmalarınıortayakoyduğu,günümüzdeAfganistan’dabulunanyerle-rinadımadımizlerinitakipetmesibununenaçıkgöstergesidir.BeyrutAmerikanÜniversitesi’ndeilkdefamatematikta-rihiderslerininprogramakonulmasıvebudersleraracılığıylamatematiktarihi-nedairpekçokyayınınveKennedy’nindanışmanlığındaçeşitli tezlerinortayaçıkması hep onun ısrar ve çabalarıylagerçekleşmiştir.Kennedy,ağırlıklıola-rakOrtaçağ’ınüçmüslümanbilginiveonlarınçalışmalarıüzerindedurmuştur;bunlar,Bîrûnî,İbnü’ş-ŞâtırveGıyâseddinel-Kâşî’dir.Kendisiakademidünyasınınilgisinibubilginlerüzerineçekmeklekal-mamış,ayrıcaCopernicus’ingüneş,ayvegezegenleriçinsunduğugeometrikmo-delleriaslındaondan150yılkadarönceİbnü’ş-Şâtır’ınortayakoyduğunudakeş-fetmiştir.İslâmmedeniyetiveâlimlerininastronomibilimineenbüyükkatkısınıntrigonometri,hesaplamavegözlemlemetekniklerialanındaolduğunugöstermiş,

bölgesindenbirevveormanlıkarazisatınaldı.Ancakbuplanlarıbiryandansürekliçıkmakzorundaolduklarıakademikgezi-ler,öbüryandan1982İsrailişgaliveçatış-maların,insankaçırmalarıniyiceartmasıyüzündenöncekesintiyeuğrayacak,1984 yılındaLübnan’ıterketmekzorundakal-dıklarındaisetamameniptaledilecekti.Kennedy,emekliyeayrıldıktansonraMısır’dakiAmerikanAraştırmaMerke-zi’nindavetinikabuletti.1976-1977’de eşiylebirlikteKahire’dekaldılar,busıra-daMısırel-Hey’etü’l-âmmeli-dâri’l-kütübve’l-vesâikı’l-kavmiyye’den faydalandı.
1977’deyenikurulanHalepÜniversitesiBilimTarihiEnstitüsü’nünyayımladığıderginineditörlüğünüüstlendi.BöyleceKennedylerönceKahire-Halep,ardındanyaklaşıkbeşyılAynâb-Haleparasındagi-dipgeldi.1979’daAynâb’dakievlerineta-mamenyerleşinceKennedybütünvaktiniaraştırmalarınaayırdı.1984’teiçsavaşınenşiddetlisafhasındaLübnan’danayrıl-dıktanhemensonraHalepBilimTarihiEnstitüsüveFrankfurt’takiİslâmîİlimlerEnstitüsü’ndeyaklaşıkdörtyılgeçirdiler.
1988’dePrinceton’a(NewJersey), 1999’da Doylestown’a(Pennsylvania)taşındılar.Yurtdışındageçenyıllaraveçalışmalarınızamanzamanzorşartlaraltındayürütme-sinerağmenKennedyuzunsüreyaşadıvedoksanyediyaşındaikenDoylestown’daçocukluğunugeçirdiğievinyakınındaöldü.ArkadaşlarıtarafındanTed,enyakınmes-lektaşlarıtarafındanKindîolarakanılan,CarloAlfonsoNallinoveHeinrichSuter’inentelektüelvârisi,bilimtarihininkurucu-susayılanGeorgeSarton’unöğrencisi,OttoNeugebauerveDavidPingree’ninöğrencisiveçalışmaarkadaşıolanKen-nedy,doğrudanveyadolaylıbiçimdebualandaçalışanherkeseyarımasrıaşkınbirsüreöğretmenlikyapmıştır.TürkBilimTarihiKurumu,akademikyaşamınıİslâmastronomisivematematiğiaraştırmaları-naadadığından1994’teüçüncüonursalüyeliğiniKennedy’yeverdi.Kennedybukurumdanonursalüyelikalanilkyabancıbilimadamıdır.Ayrıcaşimdiyekadarazbilinen Arapça yazmaları inceleme vetercüme çalışmalarıyla Ortaçağ İslâmdünyasındariyâzîbilimlerinzenginlikveçokyönlülüğünedikkatçekenKennedy,İslâmkültürü çalışmalarınabukatkısı
sebe biy le 2001yılındaÜrdünveliahtpren-siHasantarafından“bağımsızlıknişanı”
(visâmü’l-istiklâl)ileödüllendirildi.Kennedy’nin,ilkdefaİran’agittiğindeİslâmtarihvemedeniyetinekarşıgelişen

nesininmemleketiPennsylvaniaEaston’ataşındı.Edward1932’deEaston’dakiLafa-yettaKoleji’ninElektrikMühendisliğiBö-lümü’ndenmezunoldu.ArdındanülkedeekonomikkrizinyolaçtığıişsizliksebebiyleAmerikaPresbiteryenMisyonu’nunişletti-ğiTahran’dakiAlborzKoleji’ndeöğretmen-likyapmaküzereİran’agitti.1936yılınakadarbugörevinisürdürdü,buaradaFars-çaöğrendi.İran’dakaldığıdörtyılboyuncakendisindeİslâmtarihivekültürünekarşıbirmerakuyandı.AynıyılAmerika’yadön-düveLehighÜniversitesi’ndematematikdoktorasıyapmakiçinLambertserilerinikonuedinenbirtezhazırlamayabaşladı.
1939’dadoktorasınıbitirdi;İran’adönmekistemesinerağmensiyasîdurumlaryü-zündenAlabamaÜniversitesi’ndenaldığıyardımcıprofesörlükteklifinikabuletti.Oradabulunduğusüreiçindeİran’dabaş-layanilgisininbirneticesiolarakOrtaçağastronomicetvellerine(zîc)dairbiraraş-tırmayürüttü.1941’deTahran’daaskerîataşeolmakistediğindenorduyakatıldı
ve 1945’teII.DünyaSavaşıbitinceyeka-darelçiliktekigörevinedevametti.Sava-şınardındanAmerika’yadönünceArapçaöğrenme imkânlarınıaraştırdı veHar-vardÜniversitesi’ndeGeorgeSarton’unyanındakalmayakararverdi.BusıradaakademikhayatınıderindenetkileyecekolanBrownÜniversitesiMatematikTari-hiBölümükurucusuOttoNeugebaueriletanıştıveonunlayakınilişkisi1990’dakiölümünekadarsürdü.Kennedy1946’da BeyrutAmerikanÜniversitesi’ndemate-matikderslerivermeyebaşladı.BundaözellikleastronomitarihiaraştırmalarıiçingerekenArapçabilgisinigeliştirmedü-şüncesininetkisivardır.1949-1950aka-demikyılınıNeugebauer’inaraştırmalarınıyürüttüğüPrincetonveBrownüniversite-lerindegeçirdi.1951’deBeyrutKoleji’ndeöğretmenlikyapanMaryHelenScanlonileHalep’teevlendi.Eşiyleberaberbiryılİran’dakaldıktansonraLübnan’adöndü.
1952’denLübnaniçsavaşınınşiddetlen-meyebaşladığı1976yılınakadarBeyrutAmerikan Üniversitesi’nde matematikderslerivermeyedevametti.DahasonraBeyrutAmerikanÜniversitesi’ndenemekliolduğu1976senesinekadarherdörtyıldabirAmerika’dakimeslektaşlarıveözellikleNeugebauerileçalışmakamacıylaLüb-nan’danayrıldı.1956’dahazırladığı “ASurveyofIslamicAstronomicalTables”adlıçalışmasıbuziyaretlerinilkürünü-dür.Kennedyailesibaşlardayazlıkevola-rakkullanmayı,ileridedeemekliliklerinigeçirmeyiplanladıklarıBeyrut’unAynâb

Edward

Stewart

Kennedy



40

KENNEDY, Edward Stewart

– —KENNÛN, Muhammed b. Medenî
( محّمد بن المدني كنّون )
Ebû Abdillâh Muhammed

b. el-Medenî b. Alîb. Abdillâh Ken nûn el-Mestârî el-Fâsî
(ö. 1302/1885)

IslahyanlýsýFaslýfýkýhâlimi.
˜ ™

1240’ta (1825)Fas’tadoğdu.Diğerkay-naklarınaksineİbnZeydân1239 (1824) yılınıverir.İdrîsîlerhânedanınınikincihü-kümdarıMevlâyII.İdrîs’insoyunaveBenîMestârekabilesininbirkoluolanBenî(Âl-i) 
Ken nûn (Gennûn, Cennûn)ailesinemensup-tur.Aile,adınıII.İdrîs’inoğlununtorunuKåsımb.Muhammedb.Kåsımb.İdrîs’in“Kennûn” (Berberîce“ay”) lakabındanalır.Kennûnküçükyaşlardahacfarîzası-nıbabasıylabirlikteifaetti.İlkeğitimin-densonraCâmiu’l-Karaviyyîn’deöğrenimgördü.Abdüsselâmb.Tâi‘BûGålib,Tâlibb.Hamdûnİbnü’l-Hâc,EbûBekirb.Tay-yibİbnKîrân,Abbasb.TayyibİbnKîrân,
Mu ham med b. Ab dul lah el-Mec câ vî, Meh-dîb.TâlibİbnSûde,Ahmedb.Ahmedel-Bennânî,Muhammedb.Abdurrahmanel-Filâlîel-Hacretî’denArapdiliveedebi-yatı,ayrıcaaklîvedinîilimleriokudu.Baş-tafıkıhvefıkıhusulüolmaküzerehadis,tefsir,tasavvuf,kelâmkonularındaadınıduyurdu.Fas’ta“şeyhü’l-cemâa”maka-mınıeldeetti.1274’te (1858)yapılanısrarsonucuvehocasıHacretî’nintavsiyesiyleMerakeş’tekadılıkgörevinikabulettiy-sedesekizaysonrakraldanaffınıdileyipFas’adöndü.Karaviyyîn’defıkıh,SîdîKå-sımb.RahmûnTürbesi’ndehadisokuttu,diğerbazımedreselerdedersverdi.Yetiş-tirdiğiçoksayıdatalebearasındakardeşi
Mu ham med Tihâmî b. Me de nî Ken nûn, Abdülkebîr b. Muhammed el-Kettânî,Ahmedb.KåsımCessûser-Rabâtî,Mu-hammedb.Kåsımel-Kådirî,Muhammedb.Tihâmîel-Vezzânî,Ahmedb.Me’mûnel-Belgaysî,MuhammedMahmûdb.Ah-medeş-Şink¢tî (İbnü’t-Telâmîd), Ah med 

b. Ab dülvâhid el-Ha senî (İbnü’l-Mevvâz
el-Fâsî), Mu ham med b. Mu ham med b. 

Ab düs selâm Ken nûn (aynılakabıtaşıyan
hocası“Kebîr”, bu “Sag¢r”sıfatıylaayrılır)zikredilir.1Zilhicce1302 (11Eylül1885) tarihindeFas’tavefatedenKennûn,Bâ-bülfütûhdışındaKubâbKabristanı’ndaEbü’l-Mehâsinel-Fâsî’nintürbesininaşa-ğısındadefnedildi.Biyografiâlimlerinin“allâme,hâfız,hüc-cet,hâtimetü’l-muhakkık¢n,imâmü’l-mü-dakkık¢n”gibivasıflarlanitelendirdikleriKennûnXIX.yüzyılınikinciyarısındaFas’ın

vediğerbazıâlimlerinİbnü’ş-ŞâtırüzerineyazdığımakalelerkendisiveİmâdGånimtarafından derlenerek yayımlanmıştır
(The Li fe and Work of Ibn al-Shâtir: An 
Arab As tro no mer of the Fo ur te enth Cen-
tury, Halep1984).Kennedy’ninmakalelerindenbazılarışöylecesıralanabilir: “TheArabicHeri-tageintheExactSciences”(AlAb hath, 

XXIII/1-4[1970],s.327-344); “La te Me di-evalPlanetaryTheory” (ISIS, LVII[1966],
s.365-378);“ASetofMedievalTablesforQuickCalculationofSolarandLunarEp-hemerides”(Ori ens,XVIII/19[1965-1966],
s.327-334);“ParallaxTheoryinIslamicAstronomy”(ISIS,XLVII[1956],s.33-53); “al-B¢r†n¢’sMaqål¢dIlmal-Hayßa”(Jo ur-
nal of ne ar Eas tern Stu di es,XXX/4[1971],
s.308-314);“GeographicalTablesofme-dievalIslam”(AlAb hath,XXIV[1971],s.
87-102);“TheAstrologicalhousesasDe-finedbyMedievalIslamicAstronomers”
(FromBaghdadtoBarcelona:Studiesin
theIslamicExactScienceinHonourProf.
JuanVernet,ed.JesepCasullerasveJulio
SamsóoMoya,Barcelona1996,s.535-578); “SphericalAstronomyinKåsh¢’sKhåqån¢Z¢j”(Ze itsc hrift für gesc hich te der Ara bisch 
Is la misc hen Wis sens chaf ten, II [1985],
s.1-46);“Al-S†f¢ontheCelestialFlobe”
(Zeit sc hrift für gesc hich te der Ara bisch 
Isla misc hen Wis sens chaf ten, V[1989],s.
48-93);“TheAstronomicalTablesofIbnal-Raqqåm,aScientistofGranada”(Zeit

schrift für gesc hich te der Ara bisch Islamisch-
en Wis sens chaf ten, XI[1997],s.35-72); “TheChinese-UiqhurCalendarinT†s¢’sZ¢j-iœlkhån¢”(Ze itsc hrift für gesc hich te der 
Ara bisch Is la misc hen Wis sens chaf ten, XI 

[1997],s.111-152);“Al-B¢r†n¢’sMasudicCanon”(AlAb hath, XXIV/1-4[1971],s.59-
81);“TheSolarEclipseTechniqueofYahyåB.Ab¢Mans†r”(Jo ur nal for the His tory of 
As tro nomy,I[1970],s.20-38).

BİBLİYOGRAFYA:

E. S. Ken nedy,Stu di es in the Is la mic Exact 
Sci en ces,Beirut1983;a.mlf.,“A Sur vey of Is-
la mic As tro no mi cal Tab les”, Tran sac ti ons of the 
Ame ri can Phi lo sop hi cal So ci ety, XLVI/2,Phila-
delphia1956,s.123-177;D.A.King–G.Saliba, 
Prof. Dr. Ed ward S. Ken nedy: A Bri ef Bi og raphy 
and List of Pub li ca ti ons, İstanbul1994;N. Ken-nedy–M.Kennedy,“In Me mo ri am: Ed ward S. 
Ken nedy (1912-2009)”, Su hayl: Jo ur nal for the 
His tory of Exact and Na tu ral Sci en ces in Is la mic 
Ci vi li sa ti on, IX,Barcelona2009-2010,s.185-
193;D.A.King,“Ed ward Ste wart Ken nedy (1912-
2009)”, Jo ur nal for the His tory of As tro nomy, 
XLI/1,Cambridge2010,s.117-119.

ÿElif Ba ga

kitaplarıvemakaleleriyleİslâmmedeniye-tibiliminingenelbilimtarihiiçerisindekikonumunadikkatçekmiş,onundönemin-dehenüztesisedilmişolanbilimtarihisahasınınkökleşipyaygınlaşmasınazeminhazırlamıştır.
Eserleri.1. ASurveyofIslamicAs-

tronomicalTables (Philadelphia1989;
dahaöncedergideyayımlanmıştır:Trans

ac ti ons of the Ame ri can Phi lo sop hi cal 
Soci ety, XLVI/2 [Philadelphia 1956],
s.123-177). 2. Al-BîrûnîonTransits. Bîrûnî’ninTemhîdü’l-müstašarli-ta¼-
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