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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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irdebbine eşit olduğunu bildirir ( es-Samr 
fi'l -esamr, s. 37 ı) . Kalkaşendi Bağdat ka
fizinin yarım kareye eşit olduğunu, kare
nin de 240 rı tl ( = 9 ı ,8 kg.) buğday, 300 rıtl 
(= ı ı 4, 75 kg ) pirinç, 100 rıtl (= 38,2 5 kg ) 
arpa, nohut, mercimek, yulaf ve çörek 
otu aldığımbildirir (ŞubJ:ıu'l-a'şa, IV, 422; 

· ayrıca b k. İRDEB). Hinz, bu kafizin yakla-
şık 66 litrelik bir haciTıe sahip olup 48,75 
kg. buğday aldığını belirtir (lslamische 

Masse, s. 48). Nevevi'nin verdiği bilgiler
den 1 Irak kafizi = 8 mekkük= 12 sa' = 40 
keylece eşitliği elde edilmekte, Hasan b. 
İbrahim el-Ceberti de 1 kafiz = 6

1
0 kür = 8 

mekkük = 24 kil e = 45 men = 90 rı tl eşit
liğini vermektedir. Ali Paşa Mübarek, biri 
(f cerlb =384 -o- 4 = ) 96 müdlük büyük, 
diğeri (+ i rdeb = 2 veybe = 4 fa rak= 8 mek
kük = ı 2 sa' = 24 keylece =) 48 müdlük kü
çük olmak üzere iki kafizden bahseder. 
Birincisinin hacminin 1 Arabi irdebbe ve
ya 1 İran arşınının kübüne yani 66 litreye 
eşit olduğunu söyler. Hacmini 33.048 lit
re olarak tesbit ettiği ikincisi 64 Bağdat 
rıtlı ağırlığında buğday alır ki ( el-Mfzan, 

S. 84, 86 , 89) bU da (64 X 128 4- X 2,975 = ) 
24.48 kiloya tekabül eder. Eduard Ber
nard da kafizin yarım irdebbe veya 64 nt
la eşit olduğunu bildirir. 

İslam coğrafyasının batı bölgelerine ge
lince İbn Habib es-Süleml. Kurtuba (Cor
doba) kafizinin 1 o peygamber saına eşit 
olduğunu belirtir. Malikiler. sam her biri 
128 dirheme eşit st rıtllık buğday kal
dırdığını kabul eder. Buna göre Kurtuba 
kafizin in ölçtüğü buğdayın ağırlığı (ı O x 

5+ x 128 =) 6826f dirhem olur. İbn Hal
dün, 268 (881-82) yılında İfrikıye kafizinin 
1 t Kahire irdebbine eşit olduğunu kay
deder (Sauvaire, Vll ll 886i. s. 454). Mak
disl; Endülüs kafizinin 60 rıtl veya 2 fe
nega ağırlığında buğday ölçtüğünü , Kay
revan kafizinin de her biri 6 peygamber 
müddÜ (=6 X ı7ı + = J028f dirhem veya 
6 x 173+ = 1040 dirhem) değerindeki 32 
sümne eşit olduğunu belirtir (AJ:ısenü't
tekasfm, s. 240). İbn Ebu Zeyd'in (ö. 386/ 
996) verdiği 1 İfrikıye ( ? ) kafizi = 48 pey
gamber saı = 192 peygamber müddü 
şeklindeki eşitlik( Muhammed b. İbrahim 
et-Tetal, lll, 249~2 55) önceki tesbiti doğru
lar. Kalkaşendi'nin İbn Fazlullah el-Öme
ri'den aktardığı bilgilerden elde edilen 1 
Tunus kafizi = 1 of sahfe = 16 veybe = 
128 Hafsi müddü = 192 Kayrevan müd
dü "' 192 peygamber müddüşeklindeki 
eşitlik de (Kalkaşendl, V, 114) öncekilerle 
uyuşur. Hinz bu ölçeğin hacmini 201,877 
litre olarak hesaplar (lslamische Masse, 
s. 50). Ebü Ubeyd el-Bekri'nin verdiği bil-
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gilerden 1 Kayrevan kafizi = 8 veybe = 32 
sümne = 192 (Kayrevan) müddü = 204 
peygamber müddü = S Kurtuba kafizi- 6 
müd: 1 Kurtuba kafizi = 42 peygamber 
müddü (= 44,16 litre. a.g.e., s. 50) şeklin
deki eşitlikler elde edilmektedir. İbnü'l
Ceyyab'ın bildirdiğine göre Endülüs ve iş
biliye (Sevilla) kafizi 20 kadeh (= 2 vesk = 
120 peygamber sa ı). Sebte (Ceuta) kafizi 
40 kadehe eşitti (Sauvaire, VII 118861. s. 
452). Muhammed b. İbrahim et-Tetai, 
Endülüs kafizinin 30 peygamber saına 
tekabül ettiğini söyler ( Tenvfrü 'i-maka-
le, III, 254). 

Tunuslu alim Tacülarifin el-Bekri'nin 
bildirdiğine göre IX. (XV.) yüzyılın başla
rında şer'i veske tekabül eden Tunus kafi
zi,. her biri 12 Hafsi müddüne eşit olan 1 O 
sahfeden (mikyele) ibaretti ki bu da 320 
şer'i rıtla muadildi (Brunschvig, Illi ı 9371. 
s. 79-81 ). Boubaker, hacmini 17S,92litre 
olarak belirlediği bu kafizin ölçtüğü buğ
dayın ağırlığının cins farkı sebebiyle 
117,8-13S,4 kg. arasında değişeceğini 
söyler ( Turcica,XVI 11984 ı. s. 162). Yine 
Tacülarifin el-Bekri'nin kaydettiğine göre 
1024 (161S) yılında Tunus kafizinin hac
mi 16 sahfeye. yani s 12 şer'i rıtla çıkmış
tır. Brunschvig bu kafizin hacmini 281.47 
litre; ölçtüğü buğdayın ağırlığını ise 195 
kg. olarak hesaplar (Annales de l'lnstitut, 

lll ı 19371. s. 86). 1625-1632 yılları arasında 
16 veybelik (bouibe) Tunus kafizi (caffis) 
600 libreye (livre) eşitti. Eğer bu libre Tu
nus'unki ise söz konusu kafizin aldığı ağır
lık300 kg., Marsilya'nınki ise240 kilodur. 
1666'da Tunus kafizi 2.5 Marsilya yükü
ne (charge) veya her biri 27-30 kg. arasın
da değişen ağırlıkta 1 O Marsilya esmine
sine denkti. 1688'de kafiz. her biri 12 sa' 
hacmindeki 16 veybeye muadil olup her 
veybe 46 rıtl (roton) ağırlık ölçerdi ki bu 
da 294,44 kiloya eşitti. 1691 'de 2,5 Mar
sil ya yüküne(= 300 kg.). XVIII. yüzyılın 
başlarında 2f Marsilya yüküne(= 320 kg.) 
tekabül eden kafizlerin varlığı bilinmek
tedir. Fransız belgeleri, XVIII ve XIX. yüz
yıllarda Tunus kafizinin ölçtüğü ağırlığın 
313,5-483 kg . arasında değiştiğini göste
rir(Boubaker.XVI !1984i,s. 160-161) Tu
nus'ta 16 Receb 1312 (13 Ocak 1895) ta
rihli ölçü reformu ile metrik sisteme ge
çilmeden önce en çok kullanılan kafiz 520 
litre hacmindeydi ve 348,4-400,4 kg . 
arasında değişen ağırlıkta buğday ölçer
di. XVIII ve XIX. yüzyıllarda Tunus kafizi 
16 veybe veya 192 saa eşit olup hububat 
ve zeytin ölçümünde kullanılan bir hesa
bi hacim ölçüsü birimidir: resmi hacmi 
642,88 litredir. Ticari işlemlerde esas alı-

nan Tunus kafizin in hacmi ise 520 litre 
iken Mağrib'inki S28litre, Cezayir ve 
Trablt.is'unkiler 317-326 litreden ibaret
tir. Mahmud Ferve'nin kaydettiği bilgiler
den, XX. yüzyılda Tunus'un çeşitli bölge
lerinde hacimleri 160 -1600 litre arasında 
değişen çeşitli kafizlerin kullanıldığı an
laşılmaktadır (bunların tam listesi için bk . . 
Mahmud Ferve. sy. 7-81 ı 993]. s. 25 ı , 252-
253, 266). Ali Paşa Mübarek'e göre Tu
nus'ta XX. yüzyılın başlarında 1 6 veybe 
ya da 192 saa (= 528,6 litre) eşdeğer olan 
kafizle daribe veya Dimyat irdebbi aynı 
şeydir ( el-Mfzan, s. 90) : Eduard Ritter von · 
Zambaur ise kafizin Tunus ve Sicilya'da 
(cafiso ve cafisone) 11-20 kiloluk zeytinya
ğı ölçeği, ispanya'da ise ( cahfz) tahminen 
6,6 hektolitrelik hububat ölçeği olarak 
mevcudiyetini koruduğunu belirtir (/A, 
VI,66). 

Aslen hacim ölçüsü olan bı.i ölçek, 1 
kafiz hacmindeki tohumun ekilebileceği 
alanı belirtmek üzere alan ölçüsü birimi 
olarak da kullanılmaktadır. Buna göre 1 
kafiz = 1b cerib =: 1 o aşir = 1 eşi x 1 bab = 
60 arşın x 6 arşın= 360 arşın2 'dir. Söz ko
nusu arşın mesaha, m elik veya Haşim bü
yük arşını adıyla bilinmekte olup 61,6 cm. 
uzunluğundadır. Buna göre kafizin alanı. 
360 x 61 ,62 = 136.6 m 2 şeklinde bulunur. 
Arşının değerini farklı hesaplayan Hinz 
kafizin alanını 1 S9,2 m 2 olarak tesbit et
miştir (lslamische Masse, s. 66). Cerible 
kafiz arasındaki bire on oranı sabit kalıp 
ikincinin değeri birincisi değiştikçe değiş
miştir. Toprakların verim farkı da cerib ve 
kafizin alanında değişikliğe yol açmıştır. 
iran'da 1926 yılındayapılan ölçü reformu
na göre kafiz dekametre kareye eşitlen
miştir (Lambton, s. 406). 
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Karadeniz ile 
Hazar denizi arasındaki dağlık bölge. 

1. FiziKi ve BEŞElli COGRAFYA 

II. TARİH 

III . MiMARİ 
L _j 

Karadeniz ile Azakdenizinin doğu kesi
mini ayıran Anapa yarımadasından baş
layarak Hazar denizi kıyısındaki Apşeron 
yarımadasına ulaşan Büyük Kafkas dağ
larını ve iki yanında uzanan toprakları 
kapsar; bölgenin adı da söz konusu sıra 
dağlardan gelmektedir. Azerbaycan, Er
menistan ve Gürcistan cumhuriyetleri 
Güney Kafkasya'da (Transkafkasya). Rusya 
Federasyonu'na bağlı Dağıstan. Kalmuk, 

Karaçay -Çerkez, Kabarda- Balkar, İnguş, 
Kuzey Osetya cumhuriyetleri ve halen ba
ğımsızlığına kavuşmaya çalışan Çeçenis
tan Kuzey Kafkasya'da (Kafkasönü) bulun
maktadır. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Genellikle dağlık bir bölge olan Kafkas
ya topografik bakımdan çok farklı özel
likler sergiler. Bölgeyi ikiye ayıran Büyük 
Kafkas dağları yaklaşık 1200 km. uzun
luğunda ve 11 O -180 km. genişliğindedir; 
en yüksek yerleri orta kesimdeki Elbruz 
(5642 m.) ve Kazbek(5033 m.) dorukları

dır. Büyük Kafkas dağlarını güney- kuzey 
doğrultusunda aşan en önemli iki geçit 
Daryal ve Derbent'tir. Daha güneyde yük
seklikleri 4000 metreyi geçmeyen Küçük 
Kafkas dağları ve aralarında küçük ovalar, 
geniş çöküntüler ve dik yamaçit volkanik 
tepeler bulunmaktadır. Transkafkasya 
bölgesinin batısındaki Kolhi ile doğusun
daki Kura ve Aras havzaları verimli tarım 
arazilerine sahiptir. 

22.500.000 civarında olan Kafkasya'nın 
nüfusu etnikbakımdan büyük bir çeşit
lilik gösterir. Bölgede yaşayan elli kadar 
halkın başlıcaları Adige. Ka bartay (Kabar
da}. Çerkez. Abhaz. Abazin; Çeçen. İnguş; 
Avar. Lek. Dargın. Lezgi; Gürcü, Laz. Meg
rel , Svan. Hevsur gruplarıdır. Abhaz-Adi
ge grubundan olan Rusya Federasyonu'
na bağlı Adi ge Özerk Bölgesi 'nde. daha 
çok da Laba ve Kuban nehirlerinin aşağı 
kısımlarında ve Büyük Kafkas dağlarının 
eteklerinde yaşayan Adigeler ( 150.000) 
müslümandır. Gürcistan 'abağlı Abhaz ve 
Acar Özerk cumhuriyetlerinde yaşayan 
Abhazlar'ın toplam nüfusu bugün yakla
şık 120.000'dir. Abhazlar'ın bir bölümü 
müslüman. bir bölümü de Ortodoks hıris-

KAFKASYA 

tiyandır. Ahbazlar'la aynı kökten gelen 
Abazinler. Adige Özerk Bölgesi'nin doğu
sunda ve Karaçay-Çerkez Özerk Cumhu
riyeti'nde Kuma. Kuban ve Zelencuk ne
hirlerinin yukarı düzlüklerinde yaşamak
tadırlar. Müslüman Abazinler'in toplam 
nüfusu 30.000 civarındadır. Büyük bir 
kısmı Kabarda-Balkar Özerk Cumhuriye
ti'nde. az bir kısmı da Adi ge Özerk Bölge
si'nde yaşayan ve toplam sayıları 500.000 
civarında olan Kabartaylar' ın çoğunluğu 

müslüman. sadece Kuzey Osetya'daki kü
çük bir kolları hıristiyan dır. Çeçenler'le ak
rabaları İnguşlar. Kuzeydoğu Kafkasya'
daki Çeçenistan ile İnguş Özerk Cumhu
riyeti 'nde yaşamaktadır. Çeçenler'in top
lam nüfusu 1 milyon kadar. bir kısmı Ku
zey Osetya'da oturan inguşlar'ınki ise 
300.000'dir; her iki halk da müslüman
dır. Kuzeydoğu Kafkasya'da bulunan Da
ğıstan Özerk Cumhuriyeti'nin nüfusun
danAvarlar (544.000). Lekler (ı 06.000) . 
Dargınlar ( 3 5 3 000) ve Lezgiler ( 2 5 7. 300) 
bölgedeki yerli halkların başlıcalarıdır. Gü
ney Kafkasya'da ise Gürcü. Megrel. Laz. 
Svan ve Hevsurlar yaşamaktadır. Gürcis
tan'daki Osmanlı yönetimi sırasında Aca
ralılar müslüman olmuşlardır. Elbruz 
dağlarının güney eteklerinde oturan 
Svanlar'la Hevsurlar hem din hem dil ba
kımından Gürcüler'le bütünleşmiştir. 

Kafkasya'da yaşayan Türk kökenli Aze
rller. Kumuklar. Karaçaylar. Balkarlar ve 
Nogaylar içinde nüfus itibariyle çoğunlu
ğu Azeriler teşkil eder. Azerbaycan. Gür
cistan. Dağıstan ve Rusya Federasyonu'
nun değişik yerlerinde bulunan Azeri
ler ' in sayısı 1996 nüfus sayımına göre 
7.549.000'dir. Azeriler'den sonra Kafkas
ya'da yaşayan en kalabalık Türk toplu
luğunu oluşturan Kumuklar. Dağıstan 

XIX. yüzyılda Bakü'yü gösteren bir gravür (J. Bezezin, Puteşestviye po Dagastanu Zakabkaz'yu, Kazan 1850) 
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