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– —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-
š¢ši ma£ne’l-memer adlı risâlesininMuhammedSaffûrîileAdnânİfrâmta-rafındanyapılantercümesindenveKen-nedy’ninaçıklamalarındanibarettir(Bey-

rut1959).3. ThePlanetaryEquatorium
ofJamsh¢dGhiyåthal-D¢nal-Kåsh¢
(Princeton1960).4. TheAstrological
HistoryofMåsha’allåh.Mâşâallahb.Eserî’ninFi’l-Æırânâtve’l-edyânve’l-
mileladlıeserininİbnHibintâtarafın-danyapılanözetininİngilizcetercümevetahlilidir(Cambridge1971,DavidEdwin
Pingreeilebirlikte). 5. ACommentary
uponB¢r†n¢’sKitåbTa¼d¢dal-Amåkin
(Beirut1973). 6. İfrâdü’l-mašålfîem-
ri’z-zilâl:TheExhaustiveTreatiseon
ShadowsbyAb†al-Ray¼ånMu¼am-
madb.A¼madal-B¢r†n¢.Bîrûnî’yeaiteserinİngilizcetercümeveaçıklamasıdır
(I-II,Aleppo1976). 7. TheBookofthe
ReasonsBehindAstronomicalTables. Alib.Süleymanel-Hâşimî’ninKitâb Fî 

£ileli’z-zîcât’ınınF.I.HaddadilebirlikteyaptığıçevirisiveDavidEdwinPingreeilebirlikteyaptığışerhidir(NewYork1981). 
8. StudiesintheIslamicExactScien-
ces (Beyrut 1983). 9. Geographical
CoordinatesofLocalitiesfromIslamic
Sources.Müslümanmüelliflereaityet-mişdörtkaynaktazikredilenyeradlarınıvebunlarıncoğrafîkoordinatlarınıalfabe-tiksıraylaiçerir(FrankfurtamMain1987,
MaryHelenKennedyilebirlikte). 10. On
theContentsandSignificanceofthe
Khåqån¢Z¢jbyJamsh¢dGhiyåthal-
D¢nal-Kåsh¢ (FrankfurtamMain1998). 
11. AstronomyandAstrologyinthe
MedievalIslamicWorld.Ken nedy’nin çeşitlimakalelerindenibarettir(Alders-
hot1998). 12. TheMelon-ShapedAs-
trolabeinArabicAstronomy.Ovalbi-çimdekiusturlapkonusununelealındığı,müslümanastronomibilginlerineaityedirisâleninneşirvetercümesidir(Stutt gart 

1999,PaulKunitzschveRichardP.Lorch
ilebirlikte).BunlarınyanındaKennedy’nin
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şerhtir(el-Fih ri sü’ş-şâmil,X,759). 6. et-

Tesliye ve’s-sülvân li-men übtiliye
bi’l-i×â ye ve’l-büh tân.Tarihboyuncapeygamberlerden,ashapvetâbiînden,ulemâvesulehâdaniftira,bühtanveezi-yeteuğrayanlarlailgilidir(Fas1301,1303,
1316,kenarındaNa½î¼atü’nne ×î ri’l£ur

yânadlıeseriveRisâle fi’lhic re min ar

zi’l£adüvadlırisâlesiylebirlikte). 7. Na-

½î¼atü’n-ne×îri’l-£uryânli-ehli’l-İslâm
ve’l-îmân fi’t-ta¼×îrminmuÅâle¹ati
ehli’l-³¢ybeve’n-nemîmeve’l-bühtân
(Fas1316,etTes li ye ve’ssül vânadlıese-
rininkenarında). 8.Na½î¼atü×evi’l-hi-
memi’l-ekyâs fîba£²imâyete£allaš
bi-Åal ¹a ti’n-nâs.Tasavvufehlininsohbetanlayışınıneleştirildiğiburisâledesoh-betinbizzatmaksathalinegetirildiğiveşeyhinkişiyleAllaharasındabirperdeyedönüştüğüilerisürülür(Fas1303,1312). 
9.Na½î¼atüehli’l-£ilmfîmâyete£allaš
bi’l-fetvâve’ş-şehâdevemâyete£allaš
bi-×âlikemine’l-ümûri’lletîtelûmü’l-
šåŠîfîmesâßili’l-ša²âß(Fas,ts.,1324). 
10.Na½î¼atü’l-mu¼ibbi’n-nâ½i¼i’s-sâßis
fîvücûbi£azli’l-ümmiyyi’l-³abiyyimi¦-
le’r-râyis(MektebetüAbdullahKennûn,
Tanca,nr.10523). 11.Îšå¾ü’l-meftûni’l-
ma³rûrmimmâtü×emmü£avâšibühû
yevme’n-nüşûr.BueserindeSelefule-mâsınınilmindenveahlâkındanörneklerverenmüellifçağdaşıbazıulemânındu-rumunueleştirmiştir(Fas1318,1323). 12. 

Tekmîlü’l-betri’l-vâšı£fî¥âşiyetiİbn
Zekrî£ale’l-BuÅârî.İbnZekrîel-Fâsî’nin
Øa¼î¼-iBuÅârî’yeyazdığıhâşiyenintek-milesidir(I-V,Fas1328,ikieserbirlikte). 
13. et-Ta£lîšu’l-fâti¼ min Muva¹¹âßi
imâminâMâlik.Kennûn,İmamMâlikveeserihakkındahacimlibirgirişyazdığıbuhâşiyeyiMuhammedb.Abdülbâk¢ez-Zür-kånî’ninel-Muva¹¹aßşerhindenihtisarlahazırlamıştır(I-II,Fas1311). 14.ed-Dü-
rerü’l-meknûne fi’n-nisbeti’ş-şerîfe-
ti’l-ma½ûne.Hz.Peygamber’insoyununfazileti,busoyamensupolanlaragöste-rilmesigerekensaygı,onlarındakendisoylarınayakışırbirahlâkasahipolmalarıgerektiğinidilegetireneserel-Æavlü’l-
muÅta½arü’¾-¾arîffîšam£i’r-Râzî£alâ
ehli’n-nesebi’ş-şerîf ve ya Nu½¼u’l-Åâ½
ve’l-£âm fîmâ yecibü li-Âli’n-Nebî
£aleyhi’s-selâmadlarıyladakaydedilir
(Fas1306,1312,1315,1319). 15.ed-Dü-
rerü’d-deriyyetü’l-müstenîrebi-¼adî-
¦i“lâ£advâvelâ¹ıyere”.Eserdesal-gınhastalıkkonusundakihadislerletıbbîvefıkhîahkâmincelenmiştir(Fas1309,
ezZecr ve’lišmâ£adlıeserininkenarın-
da). 16. Kifâyetü’l-mu¼tâc fî ¼ükmi

Eserleri. 1.İÅti½âru’r-Ruhûnî£ale’z-
Züršånî.Abdülbâk¢b.Yûsufez-Zürkånî’-ninHalîlb.İshakel-Cündî’yeaitel-MuÅ-
ta½ar’ayazdığışerhüzerineMuhammedb.Ahmeder-Ruhûnî’ninkalemealdığı
EvŠa¼u’l-mesâlikveeshelü’l-merâkî
ilâsebkiibrîzi’ş-ŞeyÅ£Abdilbâš¢adlıbüyükhâşiyeninmuhtasarıolup¥âşiye-
tü Ken nûndiyebilinir.Ruhûnî’ninhâşi-
ye si, Mu ham med b. Ha san el-Bennânî ve Tâvüdîb.TâlibİbnSûde’ninaynışerheyazdıklarıhâşiyelerdekapalıkalanyerleriaçıklamasıyanındaözellikleel-MuÅta½ar şârihlerinden“Ecâhire”denilenNûreddinAliel-Üchûrîvetakipçilerinineserlerindegörülenveyanlışhükümlerevarılmasınayolaçanbazıhatalarıtashihetmesibakı-mındanönemtaşımaklabirlikteçokha-cimliolduğundanKennûntarafındanih-tisaredilmiştir.KennûnburadaherbabıngirişindekonununKur’anveSünnet’tendayanaklarınızikretmiş,ihtilâflıgörüşlerideğerlendirerekhatalıolanlarınaişaretetmiştir.Herikihâşiyebirliktebasılmıştır
(I-VIII,Fas1294;Bulak1306). 2.ez-Zecr
ve’l-išmâ£bi-zevâciri’ş-şer£i’l-mü¹â£li-
menkâneyüßminübillâhiveresûlihî
veyevmi’l-ictimâ££anâlâti’l-lehvive’s-
semâ£(Fas1309,kenarındaed-Dü re rü’d-
de riy ye tü’l-müs te nî readlıeserlebirlikte). Bazıtarikatçevrelerindenağmeverakseşliğindezikiryapılması,halktanbazıkim-selerinmevlidvb.münasebetlerleudvetamburgibiçalgılarlanağmesöylemeleri-neveyamugannîveçalgıcıkiralamalarınakarşıyazılmış,buvesileylebirkısımçev-relerdeyabancımûsikiyekarşıbaşlayantemayüldeeleştirilmiştir.Ca‘ferb.İdrîs
el-Ket tâ nî, Mevâhibü’l-erebi’l-mübriße
mine’l-cerebfi’s-semâ£veâlâti’¹-¹arab adlıeserindebazıkonulardaKennûn’amuhalefetetmişvetasavvufçevrelerin-dekiuygulamalarınmubahlığınısavun-muştur.3.ªırâzü’l-Behcebi’d-dürerfî
sülûki’×-×ehebve’l-fiŠŠa. Mu ham med b.AhmedBennîs’inHalîlb.İshak’ınel-

MuÅta½ar’ınınferâizkısmınayazdığıBeh-

cetü’l-ba½arfîşer¼iferâßi²i’l-MuÅta½ar adlışerhinhâşiyesidir(İbnü’l-Hadrâ’nın
aynışerhüzerinekalemealdığıMirßâtü’l

fi keradlıhâşiyeninkenarında,Fas1293,
1306,1318,1322). 4.Nevâzilfıšhiyye. Müellifin çeşitli konularda verdiği fet-valarıkardeşiMuhammedet-Tihâmîb.
Me de nî Vu²û¼u’d-delâßilfîecvedimü-
himmâti’l-mesâßiladıyladerleyipfıkıhbablarınagöredüzenlemiştir(Fas1311). 
5.Mevridü’ş-şâri£înfîšırâßati’l-Mür-
şidi’l-mu£în.İbnÂşirel-Fâsî’ninMâlikîilmihalinedaireseriüzerineyazılmışbir

enöndegelenfıkıhâlimiolarakbilinir.EserlerininbirkısmıklasikMâlikîmetinveşerhleriüzerineyapılançalışmalardanveçoğukarşılaşılangünlükproblemlerecevaplardanibaretoluponunıslahatçıveyenilikçikişiliğibueserleriyanındaözellik-leKaraviyyîn’deokuttuğumukayeselifıkıhderslerindekendinigöstermiştir.Busıra-dailmîkudretiniveyaklaşımınımezhepiçindekifarklıgörüşvetercihleriKur’anveSünnet’tendelillerledeğerlendirirkenortayakoymuş,metnebağlıaçıklamalarlayetinmekyerinefıkhîmeselelerinmuhte-vaveamacınınkavranmasınaönemver-miş,zamanzamanmezheptekiyerleşikhükmeaykırıolsadahadisleregöreameletmiş,çeşitlikonulardakiteliflerindedebuyaklaşımısergilemiştir.Kennûn,tasav-vufkültürününetkisindekifıkhîbiryakla-şımailtifatetmemeklebirliktefakihvemutasavvıfAhmedZerrûk’uörnekalaraktasavvufatemeldenkarşıçıkmamış,şer‘îölçülerlebağdaşmayantarikatanlayışıveuygulamalarınıeleştirmiştir.Bazıeserle-rininadındandaanlaşılacağıüzereçeşit-likonulardahalkanasihattebulunmuş,onlarıbid‘atlardansakındırmış,ulemâveyöneticileridekendigörevlerininveso-rumluluklarınıngereğiniyapmayaçağır-mış,buaradagördüğüyanlışdavranışlaraaçıkçakarşıçıkmıştır.Kendisine“nâsırü’s-sünnevekåmiu’l-bid‘a”lakabınıkazandı-ranbudavranışındael-MedÅalmüellifiİbnü’l-Hâcel-Abderî’denbüyükölçüdeetkilendiğiveonasıksıkatıftabulundu-ğugörülmektedir.Kennûn’unıslahdü-şüncesindebütünsosyal,siyasal,fikrîvedinîmeselelerdeKur’anveSünnet’leSe-lef’indüşüncesineveuygulamasınabağlıkalmayayönelikvurguöneçıkmaktadır.ÜzerindedurduğusosyalkonulardanbirideSudan’dankölediyegetirilipzenginle-resatılanmüslümankadınlarlailgiliolupbununşer‘îanlamdabirsavaşesirliğiylebağlantılıkölelikolmadığını,dolayısıylanikâhkıyılmadıkçaonlarlacinselilişkininzinasayılacağınıbelirtmiştir.Yöneticile-rekarşıyanlışvehaksızuygulamalarınıçekinmedensöyleyenKennûnşehirvali-siylearalarındageçensertbirtartışmasonundahapseatılmış,ancakulemânıntepkisivehalkınbüyükgösterilerdüzen-lemesiüzerineserbestbırakılmıştır.Ta-lebesiMuhammedb.Mustafael-Meşrefî,
ed-Dürrü’l-meknûnfi’t-ta£rîfbi’ş-ŞeyÅ
Cennûnadıylabireseryazmış,Hüseyinel-Irâk¢deMeşrefî’ninbazıkonulardakigörüşlerinitenkitiçinØavârimü’l-me-
nûnfîšamßimennaša½abi’n-nisbe-
ti’ş-şerîfeel-¥âcMu¼ammedKennûn adlıbireserkalemealmıştır.
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hareketlezamaniçindedeğerveservetinbirölçüsühalinegelmiştir.Değerölçüsüolarakparalarınyalnızcanominaldeğerinideğilaynızamandayaklaşıkreeldeğerinidebelirtirveparanındeğeridüştüğün-dekesedekiparamiktarıartar.Meselâ
1keseakçe,1074 (1663)yılında40.000 

ve 50.000akçeyetekabületmekteydi.Aynıparacinsiiçinfarklıkesemiktarınınkullanılmasıtedavüldeeskiveçilakçeninbirliktebulunmasındankaynaklanmak-taydı.Osmanlılar’ınmalîteşkilâtınıaldığıİl-hanlılar’dadakeseyebenzerbirterimmevcuttu.İlhanlılar’da“bi-hisâb-ıkîse”yerine“bi’t-tümen”ifadesikullanılmaktaolup10.000dinar,1tümenkabuledilmek-teydi.Osmanlılar’daherparaçeşidininfarklımiktarlarıkeseileifadeedilmeklebirliktealtınparalariçinbumiktarsabitolupancakyarımaltınparalardabirke-sedekisikkemiktarıyarıyadüşmektey-di.Gümüşparalariçinbumiktarfarklılık

mü te£âlî bi-en bâßi evâßili’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer 
ve’tte vâ lî (nşr.Abdülmelikb.Abdullahb.De-
hîş),Mekke1429/2008,III,1759-1760;İbnZey-
dân, Mu£ce mü ¹abašåti’l-müßel lifîn £alâ £ah di 
dev le ti’l-£Ale viyyîn (nşr. Hasan el-Vezzânî),
Beyrut 1430/2009, II, 297-300; Mu ham med Merzâk,“Gennûn”, Ma£le me tü’lMa³ rib, Rabat
1425/2004,XX,6829;Mustafael-Bûinânî–Ab-dülazîzb.Abdülcelîl,“Gennûn, Mu ¼am med b. 
Me de nî”, a.e., XX,6833.

ÿAhmetÖzel

– —
KESE

Osmanlımaliyesindebirdeğerölçüsü
veüsthesapbirimi.

˜ ™

Sözlükte“küçüktorba,kumaşveme-şinkılıf”anlamındakiFarsçakî sekelimesimalîkayıtlardaparaçeşitlerininbelirlibirmiktarınıbelirtenterimolarakyeralmış-tır.Bununyanındatorbakelimesidege-çer.XVI.yüzyıldakeseyerinezamanza-
man surredekullanılmıştır.Butabir“içi-neparakonulanmuhafaza”anlamından

isti£mâli’l-mu¼allâve’d-dîbâc(a.g.e., 

VIII,379).Kennûn’undiğerbazıeserlerideşun-lardır:¥âşiye£alâšavlinli’ş-ŞeyÅƒalîl
(Fas,ts.,1300),Tašyîdfîmâyelzimü’l-
šåŠîminmesâßili’l-ša²âß (Fas1324), 
Cevâb£ansüßâlfi’n-nüşû×(Fas1307,
1320),Şer¼uSîretiİbnFâris,Nüzhe-
tü’l-elbâbve’l-esmâ£fi’l-¼a²²£ale’×-
×ikri’ş-şer£iyyi’n-nâfi£bi’l-icmâ£ve’t-
ta¼×îrmine’r-rašsivesimâßiehli’×-
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¥asanb.£Alîel-£Uceymîel-Mekkîfî
¹uruši’l-eßimmeti’½-½ûfiyye (Kettânî,I,
449;yazmasıiçinbk.MuhammedHaccî,
s.222;sonikieserşer‘îesaslaraaykırılık
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larıylailgilidir).Brockelmann,Kennûn’unisimzinciriniyanlışyazdığıgibibaşkaları-naaitbazıeserlerideonanisbetetmiştir
(bk.bibl.).
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Osmanlılar’da muhtelif paraların kese miktarları
ve karşılıklarını gösteren tablo1

Tarih
Kîse-i hasene 
(altın, sikke)

Kîse-i Rûmî 
(Esedî kuruş, 

adet)

Kîse-i mangır 
(adet)

Kîse-i dîvânî2 
akçe (adet)

Kîse-i 
Mısrî para 

(adet)

Fâtih ve II. Bayezid dönemi
855-918 (1451-1512)

10.000 30.000

923 (1517) 10.000 30.000 ve 50.000

955 (1548)
10.000 600.000

30.000 ve 50.000

1003 (1595) 10.000 50.000

1007 (1598) 10.000 1.200.000

1030 (1621) 10.000 500 50.000 25.000

1067 (1656) 333 ve 1/3 833 ve 1/3 60.000 25.000

1071 (1660) 500 40.000

1074 (1663) 40.000 ve 50.000

1086 (1675) 50.000 ve 60.000

1087 (1676) 10.000 545,5

1089 (1678) 500 20.000

1091 (1680) 40.000 ve 50.000

1097 (1686) 500 60.000

1099 (1688)
50.000

12.000 6.000

1100 (1689) 12.000 12.000

1102 (1691) 500 50.000

1204 (1789) 416,5 ve 20 akçe 50.000

1234 (1819)
500 60.000 20.000

625 60.000 25.000

1237 (1822) 416,65 50.000

1289 (1872) 500 60.000

Not: 1. Koyu yazılı rakamlar bir kesedeki para miktarını, normal yazılanlar ise karşılıklarını göstermektedir.
 2. Kîse-i dîvânî 1070’li (1660) yıllarda kullanılmaya başlanmış olup daha önceleri yalnızca “kese” kullanılmaktaydı.


