
KAFESOGLU, Halil İbrahim 

rinde çalışanlar da özellikle kültür konu

larında meseleleri günümüze kadar bir
birine bağlayarak ele almalıdır. 

Eserleri . On yedi kitabı ve 300'e yakın 

makalesi bulunan Kafesoğlu'nun en 
önemli çalışması Türk Milli Kültürü 

adlı eseridir (Ankara 1977; istanbul 1983. 
I984, 1986). Türkmilletinin4000yıllıkta

rihe ve zengin bir kültüre sahip olduğu 

görüşünden hareket eden Kafesoğlu bu 
eserinde kültür ve medeniyet nazariyele

r ini, göçebelik meselesini, Türkler'in adı , 

soyu, anayurdu ve yayılmalarını. İslam ön
cesinde kurulan Türk devletlerini, bu dev

letlerin sosyal yapısını, din, iktisat. edebi
yat, kültür, sanat ve düşünce hayatlarını . 

ahlak anlayışlarını ve Türk- İslam dönemi 
Türk kültürünü derinlemesine ele almış
tır. Diğer eserleri de şunlardır: S u lt an 

Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu (İstanbul 1953). Selçuk

lu Ailesinin Menşei Hakkında (İstan
bull955), Harezmşahlar Devleti Tarihi 
(Ankara 1956, 1984), Türkler ve Mede
niyet (İstanbul 1957), Malazgirt Mey
dan Muharebesi (Erzurum 1959), Türk 

Milliyetçiliğinin Meseleleri (Ankara 
1966), Selçuklu Tarihi (Ankara 1972, 
1992), Sultan Melikşah (Ankara 1973), 

Türk Kültür Tarihi (Ankara 1977), Ku
tadgu-Bilig ve Kültür Tarihimizdeki 

Yeri (Ankara 1980), Eski Türk Dini (An
kara 1980), Türk-İslam Sentezi (İstan
bul 1985), Bulgarların Kökeni (Ankara 

1985, İng. tre. Origins of Bulgars, Ankara 
I 986), Türk Bozkır Kültürü (Ankara 
I 987) . Makaleleri. "Doğu Anadolu 'ya İlk 
Selçuklu Akını (ı O 15-l 02 I) ve Tarihi Ehem
miyeti" , (Fuad Köprülü Armağanı, is

tanbull953, s. 259-274}; "Türk Tarihinde 
Moğollar ve Cengiz Meselesi" (TD, V/8 

[ı 953 ı. s. ı 05-136); "Selçuklu Tarihinin 
Meseleleri" (Belleten, XIX/76 [I 955 L s. 
463-489); "XII. Asra Kadar Türklerin is

tanbul Muhasaraları" (İstanbul Enstitüsü 
Dergisi, lll [İstanbul 1957[, s. I- 16); "Ana

dolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Ku
ruldu?" ( TED, X-Xl [I 98 I 1. s. I -28}; "Kalka- . 
şand'i" (İA, VI, I 34- I 39); "Keykubad, lll. 

Alaeddin" (a.e., VI, 662-663); "Kök-Börü" 

(a.e., VI. 885-892}; "Mahmud Gaznev'i" 
( a.e., VII, .! 73- I 83); "Malazgirt Muharebe

si " (a.e., VII, 242-248): "Nizamü'l-Mülk" 
(a.e., IX, 329-333}; "Selçuklular" (a.e., X, 

353-4 ı 6}; "Alparslan" (DİA, ll, 526-530; di

ğer makale ve ansiklopedi maddeleri için 
b k. TED, XIII 1 I 987[, s. 12-30). 
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KAFFAL, Abdullah b. Ahmed 

( J~f ..Mı.>f ıY. .dı!~) 

Ebu Bekr Abdullah b. Ahmed b. Abdiilah 
el-Kaffal el-Mervezl el-H arasani 

(ö. 417 /1026) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

Otuz yaşlarında fıkıh tahsiline yönelme
den önce kilitçilikyaptığından "Kaffal" la
kabıyla anılmış, Muhammed b. Ali el-Kaf
fal'den ayırt edilmesi için kendisine el
Kaffal es-Saglr denmiştir. Merv. Herat, 
B'ikend ve Buhara'da hadis dinledi. Ebu 
Zeyd Muhammed b. Ahmed el-Faşan'i el
Mervez'i'den fıkıh öğrendi. Mervez'i ve Ha
m b. Ahmed es-Sicz'i'den hadis rivayet et
ti. Horasan'da Şafii mezhebinin önderli
ğini yaptı. Talebeleri arasında Abdurrah
man b. Muhammed ed-Davud'i, Ebu Sa
Id-i Ebü'l-Hayr, Sinc'i, Merverruz'i ve Rük
nülislam el-Cüveyn'i gibi alimler bulun
maktadır. Zühd ve takva sahibi bir alim 
olduğu belirtilen Kaffal'in görüşleri baş
ta Horasan ulemasının yazdıkları olmak 
üzere Şafii fıkıh kaynaklarında rivayet 
edilmektedir. Fıkıh kitaplarında Kaffal 
mutlak olarak zikredildiğinde genellikle 
Abdullah b. A~med kastedilir. 41 O ( 1 O 19) 
yılında Gazneli Mahmud'un huzurunda 
önce Şafii mezhebine uygun adab ve er
kanı gözeterek, ardından Ebu Hanife'nin 
savunduğu bütün ruhsatları cemederek 
namaz kıldığı, böylece ikisi arasında kıyas 
yapan sultanı Hanefi mezhebinden dön
dürerek Şafii olmasını sağladığı rivayet 
edil ir. Şeyh Sadr İbn Abdülkuddus. Kaf
fal'in bu görüşleri için Risfıle ii ı:eddi ta'
ni'l-Kafffıl el-Mervezi'ale'l-İmfım Ebi 
ljanife adıyla bir eser yazm ıştır. Cema
ziyelahir 4 17' de (Temmuz-Ağustos 1 026) 
Merv'de (Sicistan) doksan yaşlarında vefat 
eden Kaffal'in günümüzde Özbekistan 
sınırları içinde kalan kabri hala ziyaret 
edilmektedir. 

Eserleri. 1. el-Fetfıvfı (yazma nüshaları 
için b k. Sezgin, ı. 50 I) Süleymaniye Kü~ 
tüphanesi'ncie (Süleymaniye, nr. 675, vr. 
ı -222b) ona nisbet edilen Fetfıva'l-Kaf
ffıl adlı kitabın kapağında eser ve müellif 

ismi farklı bir hatla yazılmış olup metin
de yazar ismine rastlanamamıştır. Müel
lif, "şeyh" diye zikrettiği hocasına hazır 
bulunduğu meclislerde sorulan soruları 
ve cevaplarını tasnife tabi tutmaksızın ya
zıya geçirdiği gibi kendi görüş ve fetvala
rını da aktarmıştır. z. Şer i; u Füru'i (Mu
f:ıammed) İbni'l-ljaddfıd el-Mışri. İb
nü'l-Haddad el-Kinani'nin el-Füru' adlı 
eserinin şerhidir. 3. Şerl;u't-Tell].iş. İb
nü'l-Kas'ın Şafii fıkhına dair kitabının şer
hidir. Kati b Çelebi son iki eseri yanlışlıkla 
Muhammed b. Ali el-Kaffal'e nisbet et
miştir (Keşfü ';r.-;r.unun, ı. 4 79; ı ı. 1257). 
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li] CENGiZ K AL LEK 

KAFFAL, Muhammed b. Ali 
(Jı.iQıf~ .y ~) 

Ebu Bekr Muhammed b. All 
b. İsmall el-Kaffal eş-Şaşl 

(ö. 365/976) 

Şafii fakihi. 
_j 

15 Şaban291'de (2 Temmuz 904) Şaş'ta 
(Türkistan) doğdu. Kaffal Iakabı kilitçilik 
m·esleğinden kaynaklanmakta. aynı la
kapla anılan Abdullah b. Ahmed el-Mer
vez'i'den ayırt edilmesi için el-Kaffal el-Ke
b'ir veya el-Kaffal eş-Şaş'i diye anılmakta
d ır. Genel olarak tefsir, hadis, kelam ve 
fıkıh usulü eserlerinde Kaffal şeklinde ge
çen alim Muhammed b. Ali'dir. Abdullah 
b. Ahmed'e nisbetle az geçtiği fıkıh ki
taplarında ise daha çok el-Kaffal eş-Şaş'i 
olarak zikredilir. Kaffal 309 (921) yılında 
hadis öğrenimi için Horasan, Irak, Hicaz 
ve Suriye'ye gitti. İbn Huzeyme. Muham
med b. Cer'ir et-Taber'i, Ebu Arube, İbnü'l
Bagand'i. Hakim en-N'isabur'i, İbn Düreyd 
ve Ebü'l-Kasım ei-Begav'i gibi alimlerden 
hadis dinledi. Çeşitli ilimleri tahsil ettik
ten sonra Şaş'a dönerek öğretim faaliye
tinde bulundu ve Şafii fıkhının Mavera
ünnehir'de yayılmasını sağladı. Ebu Ab
dullah el-Hal'im'i, Abdurrahman b. Mu-



hammed el-İdrlsl. Ebu Abdullah İbn Men
de. Muhammed b. Hüseyin es-Süleml ve 
Hakim en-Nisaburl gibi alimler ondan ha
dis rivayet ettiler. Tefsir. hadis. fıkıh. usul. 
kelam. Arap dili ve şiirde devrinin otorite
leri arasında yer alan Kaffal cedel saha
sında eser veren ilk fıkıh alimidir. Hakim 
en-Nisaburl onu. çağdaşı Maveraünnehir 
fakihleri içinde usulü en iyi bilen ve hadis 
öğrenimi için en çok yolculuk yapan kişi 
olarak niteler. Kaffal önceleri Mu'tezile'nin 
fikirlerini benimsemiş. şerl hükümlerde 
kıyas ve haber-i vahidi delil olarak kul
lanmanın aklen vacip olması gibi görüş
leri savunmuş. ancak daha sonra Ebü'l
Hasan el-Eş' ari'nin mezhebine yön el erek 
ondan kelam öğrenmiştir. Bundan dolayı 
başta Tefsirü'l-Kur'ô.n'ı (et-Te{sfrü'l-ke
bfr) olmak üzere bazı eserlerinde Mu'te
zili fikirler mevcuttur. Bu kitap. özellikle 
içerdiği Mu'tezill görüşler bakımından 
Razi'nin Metatif:ıu '1-gayb'ı ile Süyutl'nin 
Esrô.rü't-tenzil'inin kaynakları arasında 
yer alır (SüyGtT, s. ı ı O) Fikirleri Şafii kay
naklarında iktibas edilen Kaffal'in hasta
nın namazları cem edebileceği. yetişkinin 
kendisi için akika kurbanı kesmesinin 
m üstehap olduğu gibi mezhep görüşü
nün dışına çıkan ictihadları da vardır. Kaf
fal Zilhicce 365'te (Ağustos 976) Şaş'ta ve
fat etti; 366'da öldüğü de söylenmekte 
(Musannif. s. 89). Şlrazlise yanlışlıkla 336 
(947-48) yılını vermektedir. 

Bizans'a karşı hazırlanan Horasan ve 
Maveraünnehir ordusuyla birlikte Rey'e 
gittiği anlaşılan Kaffal'in (354/965). Bizans 
imparatoru ll. Nikephoros Phokas'ın em
riyle yazılıp Abbas! Halifesi Mutl- Lillah'a 
gönderilen ve Misis ile Tarsus'un istilası 
(352/963) sebebiyle müslümanları aşağı
layan kasideye reddiye olarak kaleme al
dığı bir hicviyesi vardır. Her iki kasidenin 
metni Viyana'daki Kaiserlich- Königlichen 
Hofbibliothek'te kayıtlı yazmalarda (nr. 
464, 1996) yer aldığı gibi Sübkl tarafın
dan da iktibas edilmiştir (Tabal!:at, lll , 205-

2 ı 3). Horasan. Suriye ve Irak bölgesinden 
birçok edip ve şair söz konusu kasideye 
reddiye yazmış. ancak Kaffal'inki seçilip 
imparatora gönderilmiştir. Manzum dip
lomasi dilinin güzel bir örneği olan kaside 
milletlerarası ilişkilerle ilgili muhtelif ça
lışmalarda iktibas edilerek incelenmiştir 
(bunlardan bazıları şunlardır : Cari Brockel
mann. "Arabische Streitgedichtegegen das 
Cristendum", Melanges de geographie et 
d 'orientalisme offerts a E. F. Gautier [Tours 
19 37 1. s. 96-106; Gustav Edmund von 
Grünebaum, "Eine Poetische Zwischen 
Byzanz und Bagdad in 1 O. Jahrhundert", 
Studia Arabica, 1 IAnaleeta Orientalia, 
XIV, 193 7J. s. 41-64; Selahaddin el-Münec
cid, ljuşümat diblümasiyye fi'l-islam: ~a
şfde İmbaratüri'r-Rüm Phokas {f hica'i ' l
Müslimfn ve /j:aşfdeta el-imameyn el-~af
fal eş-Şaşf ve İbn fjazm fi'r-red 'aleyh 

Bizans Imparatoru 11. Nikephoros Phokas·ın Abbasi Ha lifesi Muti' · Lillah'a gönderdiği asağılayıcı kaside ve Kaffaı·ın redd iye 
olarak hazırladığı h leviyeni n ilk ve son sayfaları (Viyana Kaiserlich-Königlichen Hof- Bibliothek, nr. 464) 

· KAFFAL, Muhammed b. Ali 

ı Beyrut 1983 J; Abdülhadl et-Tazl, "Müra
sele diblümasiyye şi'riyye fi'l-'aşri'l-va
slt beyne'l-15ustantlniyye ve Bagdad l:ıas
be matıtü ta feride fı Fiyena", Fuşül ede
biyye ve tarfl]iyye, nş r. Hüseyin Atvan 
[Beyrut 1414/1993 1. s. 257-287) 

Eserleri. 1. Mef:ıasinü'ş -şeri'a ii fü 
ru'i'ş-Şô.fi'iyye . Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi (lll. Ahmed. nr. 1317) ve Yale 
University Library'de (Landberg Collec
tion , nr. 614) birer nüshası kayıtlı bulu
nan eser şer'i hükümlerin illetlerine iliş
kin bir soruya cevap olarak yazılmıştır. 2. 
Cevô.mi'u'l-kelim fi'l-f:ıadiş mine'l-me
vô.'i~ ve'l-f:ıikem (bu iki eserin nüshaları 
için bk. Brockelmann. lll, 1200; Sezgin, I, 
498). Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde (nr. 
481; ayrıca b k. Brockelmann. III, 1200) 

Kaffal adına kayıtlı bulunan Cevô.mi'u'l
kelim fi'l-mevô.'i~ ve'l-f:ıikem adlı ese
rin. yapılan araştırma sonucunda Müttaki 
el-Hindi'ye ait olduğu anlaşılmıştır. 

Kaffal'in kaynaklarda zikredilen diğer 
eserleri de şunlardır : Şerf:ıu'r-Risale, 

Delô.'ilü'n-nübüvve, Edebü'l-K.ac;fi (Ede
bü 'l-kaia'), Kitô.bü'l-Uşul, Tefsirü'l-Kur
'ô.n. Brockelmann, çeşitli baskıları yapıl
mış olan Uşwü'ş-Şô.şi adlı bir kitabı (Le k
nev 1278; Delhi 1303; Beyrut 1402/1982) 

İshak b. İbrahim eş-Şaşl. Kaffal eş-Şaşl ve 
Muhammed b. Ahmed eş-Şaşi'nin eser
leri arasında saymaktadır. Ancak kitabın 
Hanefi fıkıh usulüne dair olması ve için
de İbnü's-Sabbağ 'ın ( ö. 477/1 084) eş-Şô.
mil adlı eserine atıfta bulunulması (s. 
312) gibi bazı hususlar bunun her üç Şa
şi'ye nisbetini imkansız kılmaktadır. Mü
zeni'nin el-Mu.(ıtaşar'ının şerhi olan ve 
günümüze ulaşmayan et-Ta~rib adlı bir 
eser de bazı alimlerce yanlışlıkla Kaffal 
eş-Şaşi'ye izafe edilmektedir. İbn Halli
kan, Süleym b. Eyyub er-Razi'nin aynı adlı 
eseriyle karıştırıldığını belirttiği et-Ta~
rib'i bizzat gördüğünü ve altı ciltlik ese
rin aslında Kaffal'in oğlu Ebü'l-Hasan Ka
sım'a (ö. 400/ 1010 c iva rı) ait olduğunu 
söylemektedir ( Vefeyat, IV, 200) Ebu Ab
dullah el-Halimi'den fıkıh öğrendiği ve Şa
fii mezhebinin önemli şahsiyetlerinden 
olduğu dışında hayatına dair bilgiye rast
lanmayan Kasım'ın et-Ta~rib'i benzersiz 
olarak nitelendirilmektedir. Hadisleri bol
ca kullanan ve Şafii'nin sözlerine sıkça yer 
veren bu eserin Gazzall gibi bir alim tara
fından bile alıntı yapılacak kadar önemli 
olduğu anlaşılmaktadır. Babası gibi Ka
sım da yaygın görüşe aykırı olarak verdi
ği bir fetvada ikişer şahit tutmaları kay
dıyla tarafların yazışma yoluyla nikah ak
di yapabileceğini ileri sürmüştür. 
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212-213. Iii CENGiZ KALLEK 

r 
KAFi 

( ..sSLOI) 

Daha çok hasib manasında kullanılan 
Allah'ın isimlerinden biri 

L 

r 

(bk. HASIB). 

el-KAFi 
( ..sSLOI) 

Hakim eş-Şehld'in 
(ö. 334/945) 

_j 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'ye ait 
zahirü'r-rivaye diye bilinen 

L 

r 

L 

altı kitabı bir araya getirdiği eseri 
(bk. HAKiM eş-ŞEHID). 

el-KAFi 
( ..sSLOI) 

Küleyni'nin (ö. 329/941) Şia'nın 
kütüb-i erbaasına dahil olan eseri. 

_j 

_j 

Şia'ya göre muteber sayılan dört hadis 
kitabının (bk. KÜTÜB-i ERBAA) ilki ve en 
önemlisi kabul edilen, tam adı el-Kafi fi 
'ilmi' d-din olan eserin mukaddimesinde 
müellif, Hz. Peygamber'in ümmetine Al
lah'ın kitabı ile Ali b. Ebu TiUib'i vasi ola
rak bıraktığım, imama itaat etmenin 
müslümanlar üzerine bir vazife olduğu
nu, dini ilimierin sadık imamlardan öğre-
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nilebileceğini söylemekte, Allah'ın emir
lerine ve Resül-i Ekrem'in sünnetine uy
gun yaşamayı temin için bu kitabı kaleme 
aldığını belirtmektedir. Yirmi (veya otuz) 
yılda yazıldığı, 16.000 civarında hadis ih
tiva ettiği belirtilen eserin iki ciltten olu
şan, inançla ilgili el-Uşul mine'l-Kô.fi adlı 
birinci kısmı "el-akl ve'l-cehl. fazlü'l-ilm, 
tevhid, el-hücce, el-iman ve'l-küfr, ed
dua, fazlü (azametü)'l-Kur'an ve el-aşere 
(el-muaşere) " adıyla sekiz bölüme ayrılmış
tır. Eserin el-Füru' mine'l-Kô.fi adını ta
şıyan ve altı ciltten meydana gelen ikinci 
kısmı ibadet ve muamelata dair mesele
leri ihtiva etmektedir. el-Füru' mine'l
Kô.fi'nin sonuncu cildi olup çeşitli konu
ları kapsayan, Hz. Peygamber' e ve imam
lara izafe edilen mektup ve konuşmaların 
ele alındığı "er-Ra\/Za" adlı bölümü eserin 
üçüncü kısmı olarak gösterenler de vardır 
(S. Waheed Akhtar, s. 13). 

Eserini telif ederken nasıl bir metot 
uygulayacağını. hadisleri kabulde hangi 
şartlara riayet edeceğini belirtmeyen mü
ellifin, Şii ricaline dair kitaplarda olumsi.ız 
nitelikleriyle tanıtılan ravilerden de hadis 
rivayet ettiği, hadislerin sıhhatinin Kur
'an'la ölçülmesi gerektiğini söylemesine 
rağmen bu şarta uymadığı, kendilerinden 
nakllde bulunduğu ravilerin Şii olmasına 
ve rivayetlerinin diğer hadis mecmuala
rında yer almamasına özen gösterdiği an
laşılmaktadır. Bazı bölümlerde mevcut 
hadislerin konu başlığı ile bir ilgisi bulun
mamakta. eserde imamların bir kısım 
fetvaları da yer almaktadır. Rivayetlerin 
çoğu Ca'fer es-Sadık'ın ve diğer masum 
imamların sözlerinden ibaret olup isnad
lar genellikle Hz. Peygamber' e muttasıl 
olarak ulaşmamakta, birçok rivayetin uy
durma olduğu görülmektedir. 

el-Kô.fi üzerine birçok şerh ve haşiye 
yazılmış. bu arada muhtasarları yapılmış
tır. Muhammed Bakır Damad Hüseyni'nin 
er-Revô.şiJ:ıu 's-semô.viyye fi şer]J.i'l
eJ:ıô.dişi'l-İmô.miyye (Tahran 1311, 1315; 
Bom bay 1312). Sadreddin-i Şirazi'nin 
ŞerJ:ıu Uşuli'l-Kafi (Tahran 1366). Feyz-i 
Kaşani'nin el-Vô.fi(l-11, Tahran 13 ı O- ı 3 ı 4; 
1-111, 1322-1324; Kum 1404/1984). Abdül
hüseyin ei-Muzaffer'in eş-Şô.fi fi şerJ:ıi 
Uşuli'l-Kô.fi(l-11, Necef, ts.), Ebü'I-Fazl 
Muhammed b. Salih ei-Mazenderani'nin 
Şer ./:ı (baskı yeri yok, I 266, I 28 I). Halil b. 
Gazi ei-Kazvini'nin eş-Şafi(Leknev I 302-
1303, eş-Şafi adıyla Farsça tercümesiyle 
birlikte ı 308). Muhammed Bakır ei-Mec
lisi'nin M ir' atü '1- 'u.lfül fi şerJ:ıi al].bô.ri 
ali'r-Resul (Tahran ı 321) ve Ali b. Mu
hammed b. Hasan b. Zeynüddin eş-Şehid 

ei-Amili'nin ed-Dürrü '1-man~um min 
kelami'l-ma'şum (Kays Al-i Kays, s. 89-
90) adlı şerhleri bunlar arasında zikredi
lebilir (diğer şerh. haşiye ve muhtasarlar 
için bk.Sezgin, 1, 540-542; Kays Al-i Kays , 

lll. 86-93). 

el-Kafi Farsça tercümesiyle birlikte 
neşredilmiş (Tebriz ı 28 ı , ı 307, ı 3 ı ı, I 377, 
ı 392; Leknev ı 302). ayrıca Ali Ekber 
ei-Gaffari'nin tahkikiyle yayımlanmış
tır (I-VIII, Tahran 1362/1984, 1375-1378, 
I 381/1961, I 398/1978, I 401/1 980) . Ali 
Rıza Beraziş. el-Mu'cemü'l-müfehres 
li-elfô.~i'l-Uşul mine'l-Kô.fi adlı çalış
masıyla eserin indeksini hazırlamıştır 

(ı 408/ I 988) Seyyid Samir Haşim Habib 
ei-Amidi, Difô.' 'ani'l-Kô.fi adlı kitabında 
(Kum 1415) el-Kô.fi'ye yöneltilen eleş
tirileri cevaplandırmıştır. Ayrıca Haşim 

Ma'rüf ei-Hasen'i Dirasô.t fi'l-Kô.fi li'l
Küleynive'ş-Şa]J.iJ:ı li'l-Bul].ô.ri adlı bir 
eser kaleme almış (bk. bibl.). M. Cemal 
Sofuoğlu da eser üzerinde Hadis Tenki
di Yönünden el-Kô.fi Üzerine Bir İn
celeme ismiyle bir doçentlik çalışması 
yapmıştır (ı 982, Ankara Üniversitesi ila
hiyat Fakültesi). 
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