
ei-KAFiYE 

el-Katiye'nin beş kadar ihtisarı, altı ka
dar mu'ribi yapılmış ve birkaç defa naz
ına çekilmiştir (İbnü'l-Hacib, neşredenin 

girişi, s. 49-50). Bizzat müellif, eserini Ke
rek Emlri ei-Melikü'n-Nasır DavQd b. lsa'
nın ricası üzerine el-V dt iye adıyla naz
mettikten sonra Şer]J.u'l-Vdtiye ii na~
mi'l-Kfıfiye ismiyle de şerhini yapmıştır 

(nşr. Musa Bennay ei-Ailll, Necef 1400/ 
1980). el-Kdtiye'nin en tanınmış mu'ri
bi, Zeynlzade Hüseyin Efendi'nin el-Fe
vfı'idü 'ş-şdtiye 'alfı i'rfıbi'l-Kfıtiye adıy

la anılan eseridir(baskıları için bk. Serk!s, 
1, 992-993). 

el-Kc'itiye'yi Büyükçekmece nilibi Meh
med Tevfik (Kautiid-i Nahuiyye-i Arabiy
ye, İstanbul 1312), ishak HarputY (Suat-i 
Kafi.ye, Risale-i Suat ve Ceuab veya Risa
le-i Es'ile ve Ecuibe içinde, İstanbul 127 4, 
1277,1283,1288, 1310) ve MehmetSalim 
Bilge (el-Kafi.ye, İstanbul 1984) Türkçe'ye 
çevirmiştir. 

İlk defa 1 592'de Floransa'da yayımla
nan el-Katiye daha sonra dünyanın bir
çok yerinde defalarca basılmıştır (Kalkü
ta 1805, 1268, 1291; İstanbull234, 1249; 
Bul ak 1241, 1248, 1255; Taşkent 1311, 1312; 
Kazan 1889; Delhi 1270, 1289; Bombay 
1311/1893; ayrıca bk. İbnü'l-Hacib, neşre
denin girişi, s. 50-51; Serk!s, ı, 72) . Eserin 
ilmi neşrini Tarık Necm Abdullah gerçek
leştirmiştir (Cidde 1407/1986). 
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KAFİYECİ 
(ö. 879/1474) 

Osmanlı ai.imi. 
_j 

788 (1386) yılında Bergama'da dünya
ya geldi. Bazı kaynaklarda doğumu için 
780 (1378), 790 (1388) ve 801 (1399) yıl
ları kaydediliyorsa da ilk verilen tarih 
doğru olmalıdır. Asıl adı Muhyiddin Meh
med'dir. Cemaleddin İbnü'I-Hacib'in el
Kfıtiye adlı eseriyle çokça meşgul ol
duğundan "Kafiyeci" lakabıyla tanınmış
tır. İlk öğrenimini memleketinde tamam
ladıktan sonra Anadolu ve İran 'ın çeşitli 
şehirlerini dolaşatak birçok alimden ders 
aldı. Hocaları arasında Burhilneddin Hay
dare b . Mahmud ei-HerevY. Şemseddin 
Muhammed b. İbrahim eş-Şirazi, Abdül
vacid b. Muhammed ei-Kütahi, İbn Me
lek, Hafızüddin ei-Bezzazi ve Molla Fena
ri sayılabilir. Şam'a ve oradan hacca gi
den Kafiyeci üç yıl Kudüs'te kaldı ve 830 
(1427) yılı dolaylarında Kahire'ye yerleş

ti. Arap dili ve edebiyatı, tefsir, fıkıh, ke
lam, hadis, tasawuf, tarih, cedel, felsefe, 
mantık, astronomi konularında yetişmiş 
bir alim olarak kendini kendini ispat etti 
ve Hanefiler'in önde gelen alimlerinden 
biri oldu. ei-Melikü'I-Eşref Barsbay Tür
besi, ei-Melikü'I-Eşref Şa'biln Zaviyesi ve 
Türbesi, ŞeyhQniyye meşihatlığı görevle
rinde bulundu. Yetiştirdiği birçok öğrenci 
arasında Celaleddin es-SüyQti başta ol
mak üzere Zekeriyya ei-Ensari, Takıyyüd
din İbn Müşhir, Şehilbeddin İbn Esed, Ab
dülkadir b. Ahmed ed-Demiri gibi alimler 
yer almaktadır. Mısır Memlük hükümdar
ları yanında Fatih Sultan Mehmed'in de 
takdir edip hediyeler gönderdiği Kafiyeci 
4 Cemaziyelewel 879 (16 Eylül 1474) ta
r ihinde Kahire'de vefat etti ve Eşrefiyye 
Türbesi yanında yaptırdığı türbede gö
müldü. Ölüm yılı olarak bazı kaynaklarda 
verilen 873 (1468), 888 (1483) ve 899 
(1494) tarihleri yanlıştır. 

Eserleri. Kafiyeci, Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde kayıtlı (Re!sülküttab Mustafa 
Efendi, nr. 1187) Kitc'ibü'l-Envaradlı ese
rinin sonunda kendi el yazısı ile olan bir 
icazette çalışmalarının altmıştan fazla, 
aynı kütüphanede kayıtlı bir mecmuadaki 
icazetnamede ise (Laleli, nr. 1906/3) 1 oo·
den fazla olduğunu belirtir. Çoğu risale 
mahiyetindeki eserlerinin başlıcaları şun
lardır: 1. et-Teysir ii ]fava'idi 'ilmi't-tef
sir. Tefsir usulüne .dair bir mukaddime ile 
iki bölüm ve bir hiltimeden oluşan ve çok 
sayıda yazma nüshası bulunan eseri önce 
altı nüshasına dayanarak İsmail Cerrahoğ-

lu Türkçe tercümesiyle birlikte yayımla
mış (Ankara 1989), daha sonra Nilsır b. 
Muhammed ei-MatrQdi bu baskıyı ve 
yedi yazma nüshayı esas alarak tekrar 
neşretmiştir (Dımaşk 1410/1990). z. el
Envar ii 'ilmi't-tev]J.id (Enuarü 's-sa'a
de fi şei).ri kelimeteyi'ş-şehade). Çok sa
yıda nüshası mevcuttur (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 1366/3; Re!sülküttab 
Mustafa Efendi, nr. 1187/1; Amcazade Hü
seyin Paşa, nr. 296; ŞehidAli Paşa , nr. 2734/ 
ı). 3 . el-Fera]J. ve's-sün1r ii beyani'l
meıahibi'l-erba'ati ti'l-'uşur. Mezhep
terin mahiyeti , ictihad, taklid ve dört 
mezhep imaını hakkında bir risaledir (Sü
leymaniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 3577). 
Müellif bu eserini Neşatu'ş-şudur adıyla 
şerhetmiştir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 1477) . 4. Ijulc'işatü'l-a]fval ii ]J.adişi 
"İnneme '1-a'malü bi'n-niyyat" (Süley
maniye Ktp.,Ayasofya, nr. 525) . S. 'İ]fdü'l
tera'id min ba]J.ri(tal).riri)'l-fevfı'id. Mu
cize hakkında üç soruyu ve cevaplarını ih
tiva eder (Köprülü Ktp., Fazı i Ahmed Paşa , 

nr. 747). 6. el-Mul].taşar ii 'ilmi'l-eşer. 
Hadis terimleriyle ilgili olup Ali Zevin ta
rafından Seyyid Şerif ei-Cürcani'nin hadis 
usulüne dair risalesiyle birlikte Risaletdn 
ii muştala]J.i'l-]J.adiş adıyla yayımlanmış

tır (Riyad 1987). 7. el-Mul].taşar ii ':ilmi't
tdril]. . Küçük hacimli bir çalışmadır (nşr. 
Muhammed Kemaleddin İzzeddin, Beyrut 
141 0/1990). 8 . Nüzhetü'l-il].van ii te isi
ri ]favlihi te'ala "Ya Lutu inna rusülü 
rabbike" (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 413). 9. Nüıhetü'l-aş]J.c'ib . Fatır süre
sinin son ayetinin tefsiri mahiyetinde bir 
risaledir (Süleymaniye Ktp., İzmirli İsmail 
Hakkı, nr. 381 7) . 1 O. Şer]J.u'l-i'rab 'an Ka
va'idi'l-i'rab. İ bn Hişam en-Nahvi'nin 
eserinin şerh i olup Fahreddin Kabilve ta
rafından Şer]J.u Kava':idi'l-i'rab adıyla 
neşredilmiştir (Dımaşk 1409/1988, 1993). 
11. et-Tejgib ii keşti rumuzi't-Tehıib. 
Sa'deddin et-Teftazani'nin Tehıibü '1-
mantıls ve'l-kelam adlı eserinin şerhidir 

(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2592, 2636/2 
lmüellif hattı!; Hamidiye, nr. 751; Hasan 
Hüsnü Paşa, nr. 1145; Yenicami, nr. 1176). 
1Z. el-Ünsü'l-enis ii ma'rifeti şe'ni'n
nefsi'n-neiis (British Museum, Add., nr. 
7519) . 13. Risale ii isti]fbdli'l-]fıble (Da
rü'l-kütübi ' l-Mısriyye, M!kat, nr. 530). 14. 
Seyfü'l-müJUk ve'l-]J.ükkami'l-mürşid 
lehüm ild sebili'l-]J.a]f ve'l-a]J.kdm. Siya
setname türünde bir eserdir (Süleymani
ye Ktp., Ayasofya, nr. 2888, Şe h id Ali Paşa, 
nr. 1353/2; N uruosmaniye Ktp., nr. 3948). 
15. Menazilü'l-erva]J. (nşr. Mecd!Fethl 
es-Seyyid, Kahire 1412/1991).1 6. Kitfı
bü'r-Rav]J. ii ':ilmi'r-ru]J. (Süleymaniye 



Ktp., Ayasofya, nr 2130/2; Medine Arif Hik
met Ktp., nr. 170). 17. en-Niseb li-ehli'l
edeb (Süleymaniye Ktp., Ul.leli, nr. 1906/ 

I, vr. 1-41 ). 18. Seyfü'l-~uçiô.t 'ale'l-bu
gdt (Süleymaniye Ktp., Uileli, nr. 3643/4; 

Hacı Mehmed Efendi, nr. 989; Şehid Ali 
Paşa, nr. 948/1 ). 19. Şer]J.u'l-esmô.'i'l
]J.üsnô. (Derenbourg, lll, 150). ZO. et-Tem
]J.id ii şer]J.i't-ta]J.mid (Süleymaniye Ktp., 
Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 1188/4; 

diğer eserleri ve yazma nüshaları için bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 139-140; Suppl., ll, 
140-141; et-Teysir [nşr. İsmail Cerrahoğ
luJ. neşredenin giri şi, s. 11-43) 
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Iii HASAN GöKBULUT 

KA FIZ 
(_)#ll) 

Eski bir hacim ve alan ölçüsü. 
_j 

Bir Pers hacim ölçüsü birimi olup Peh
levke'de keplc, Farsça'da kefiz, keviz ve 
kevij şeklinde söylenir (Dihhuda, XXI, 384-

385; XXII, 405, 406). Süryanke'ye kafiza, 
Arapça'ya kafiz, Grekçe'ye kapithe. Latin
ce'ye caficium. cafisa, caphisus. caphi 
tius, ispanyolca'ya cahiz, cafiz, İtalyan
ca'ya cafiso, cafisone ve Fransızca'ya caf
fis, caffize. cafiz olarak geçmiştir. Yunan
lı tarihçi Ksenophon'un verdiği bilgiden 
de anlaşıldığı üzere eski Babil'de hububat 
gibi kuru maddelerin ölçümünde kullanı
lan kapithe iki Attike chonixine (şinik) 
eşitti (Anabasis, s. 30). Vazquez Queipo'
nun Kleopatra'ya dayandırdığı bir bilgiye 
göre 1 ayak küblük Suriye metretesi 60 
sextarioruma yani 1 katize denkti (Sau
vaire, VII [ 18861. s. 456). Kaşgar'dan Uygur 

ülkesine kadar uzanan bölgede kullanılan 
kevçi adlı 1 O rıtllık ölçeğinde (Dfuanü lu

gati 't-Türk, I, 350) katizle ilişkisi olabilir. 
Sasanller devrinde Fars ve Irak'ta kullanı
lan şaburkan (şah burgan) adlı 8 rıtllık öl
çek de kafizdir. Bu ölçek, Halife Ömer'in 
Irak halkına koyduğu ayni vergilerde esas 
alınmış olup "Haccac kafizi" ve "Ömer 
saı" adıyla da anılmıştır (EbG Ubeyd Ka
sım b. Sel lam, s. 620; MaverdT, s. 188). Bu 
sebeple bir hacim ölçüsü sayılan kafizin. 
kuru maddelerin tartılarak işleme tabi 
tutulduğu iran'da ancak Arap etkisiyle 
yerleştiğine dair Hinz'in ileri sürdüğü gö
rüş (lslamische Masse, s. 49) yanlış olma
lıdır. Züheyr b. EbO Selma'nın bir şiirinde 
Irak katizine atıfta bulunulması bu ölçe
ğin Cahiliye Arapları tarafından bilindiği
ni gösterir. Irak katizi istikbaldeki vergi 
gelirlerine dair bir hadiste de zikredilir 
(Müslim. "Fiten", 33; EbG DavGd, "İmare", 
29). 

Diğer ölçü birimleri gibi kafizin de yer. 
zaman ve ölçülen şeyin cins ya da vasfına 
göre farklı değerler alması günümüzdeki 
karşılığının tesbitini zorlaştırmaktadır. 
EbO Ubeyd'in nisab miktarına ilişkin ola
rak verdiği bilgilerden 1 ka fiz= i- vesk = 8 
mekkOk = 20 sa'= 80 müd eşitliği elde 
edilir. Bu hacim 1 06~ rıtl ağırlığında 
buğday ölçer (KWibü'l-Emval, s. 624-625). 

Müberred, Bağdat katizinin Basra'nınki
nin iki katı hacme sahip olduğunu söyler. 
İbrahim b. Muhammed el-istahri'ye göre 
Şlraz katizi 16 rı tl ( = 2048 dirhem) buğday 
alırdı; istahr katizi de bunun yarısına eşit
ti. Onun bu ve diğer bazı şehirlerin katiz
leriyle ilgili kaydettiği veriler. Beyza ve Er
recan katizleri dışında İbn Havkal tarafın
dan da doğrulanır. W alther Hinz, Şlraz ka
fizinin hacmini 8,44 litre, aldığı buğdayın 
ağırlığını ise 6,S kg. olarak belirlemiş, di
ğerlerini de buna göre hesaplamıştır (Is

lamische Masse, s. 49). Muhammed b. Ah
med ei-Ezheri'ye göre Bağdat (?) katizi
nin hacmi 8 mekkOk = 12 sa' = 24 keyle
ce olup ölçtüğü buğday 64 rıtl çeker. Mu
hammed b. Ahmed el-Makdisl, Irak kati
zinin 6 mekkOk veya 1 S keylece hacminde 
olup 30 menaya da 60 rıtl ( = 60 x 128f 

x 2,975 = 22,95 kg. veya 60 x 130 x 3,125 = 

24.375 kg) ağırlığında buğday aldığını bil
dirir. 4 mekkOk (=-±-kare= 16 müd) hac
mindeki AkOr (Mezopotamya) katizinin 
ölçtüğü buğday da 60 Bağdat rıtlına eşit
ti. 2 mekkOk ( = ı\ı cerlb) hacmindeki Er
recan katizi 1 o büyük me na ( = 30 n tl ı ta
hıl kaldırırdı. Makdisl ayrıca Meraga, Ah
vaz, Amman. Sür. Filistin ve diğer bazı şe-
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hirlerin katizleriyle ilgili farklı ölçüleri kay
deder (AJ:ısenü't-te~asim, s. 129, 145-146, 

181. 381,417, 452). lV. (X.) yüzyılda Irak'ta 
iki kafiz kullanılırdı. Muhammed b. Ah
med ei-Harizmi'ye göre Bağdat ve KOfe 
katizi her biri 3 keylecelik 8 mekkOke eşit 
olup 14400 dirhem (= ı 4400 x 3,1875 = 
45,9 kg.) buğday kaldırırdı. Basra ve Va
sına kullanılan küçük kafiz 4 mekkOke 
eşit olup 60 rıtl (= 60 x 128f x 2,975 = 
22,95 kg.) ağırlığında tahıl alırdı ( Hariz
ml'nin verdiği diğer eşitlikler için bk. Me

fati/:ıu'l-'utam, s. 12, 44, 45) Matematikçi 
Ebü'I-Vefa ei-BOzcani, 1 O aşir veya 8 mek
kOke (= 24 keylece = 96 rub' = 192 sümn) 
eşit olan Sevad katizinin 120 rıtl ( = 120 x 

ı 28 x 2,975 = 45 ,696 kg.) buğday aldı ğını 

belirtir. Onun 4 veybe ( = 8 mekkGk = 24 

keylece) hacminde olduğunu belirttiği 
Remle katizi de öncekiyle eşdeğer görün
mektedir. Ebü'l-Vefa ei-BOzcani, ayrıca 
2S Bağdat rıtlı (= 25 x 128 x 2.975 = 9,52 

kg.) ağırlığında hurma alan "kafizü'l-hars" 
adlı bir başka ölçekten de söz eder (Kita

bü Menazili's-seb', s. 303 - 306). 

Ünlü hekim Zehravi'nin aktardığı bilgi
Ierden çıkan eşitlik de şöyledir: 1 büyük 
kafiz = 8 mekkOk = 24 sa' = 24 keylece = 
96 peygamber müddü. Ayrıca onun mek
kOk ve keylece için verdiği farklı değer
Ierden 96 kadehlik ve 32, 36 ve 120 rıtl
lık katizierin varlığı da anlaşılmaktadır (et

Taşnf.II, 459, 460). Sauvaire. Zehravi'nin 
katizden bahsederken 1 mekkOkün 2 nt
la, 1 büyük mekkOkün ise 4 rıtla eşit ağır
lık kaldırdığı şeklindeki kaydını katize yo
rarakyanılmıştır (JA, VII [18861. s. 449-

450) . Şerif el-idrisi'ye göre tıb kafizi, her 
biri 8 veya 1 O ukıyyeye eşit olan 4 tıb rıt
lına eşdeğer ağı,rlık alacak bir hacimdedir. 
Ayrıca ölçtükleri ağırlık bakımından Ro
ma katizinin 4 ukıyye (?) ve el-kafizü'l-eş
banlnin 6~ rıtla eşdeğer olduğunu söyler. 
Muhammed b. Behram el-Kalanisi, kafi
zin kaldırdığı ağırlığın 2S büyük menne 
eşit olduğunu kaydeder. 

Kahire Müzesi'nde bulunan S71 (117S-
76) tarihli müddün 377 dirhem keyllik, 
yani 1,1 S litrelik saf su aldığı belirlenmiş
tir ki buna göre 48 müdlük kafizin hacmi 
SS,2litre olur (İA, VI, 66). Celaleddin eş
Şeyzeri 16 sünbüllük Şeyzer katizinin 24 
Şeyzer rıtlı. yani 16416 dirhem ağırlığın
da buğday aldığını, Hama ve Humus'ta 
ise 14 sünbüllük kafiz kullanıldığını belir
tir. Hinz'e göre birincisiS1,218 kg., ikinci
si 44,816 kg. tahıl kaldırırdı (Jslamische 

Masse, s. 50). Meydani Irak katizinin Şam 
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