
KANSU GAVRi 

Kaynaklarda hayır sever bir hükümdar 
olarak zikredilen Kansu Gavri Mısır, Suriye 
ve Haremeyn'de birçok sosyal tesis yap
tırmıştır. Kahire'de su kemerleri. beş mi
nareli bir cami ile yanında medreseler. 
hankah, sebil, kendisi için türbe, çocuk
lar için mektep , caminin arkasında bir 
kervansaray inşa ettirmiş ve burası za
manla bu sultanın adıyla anılan bir çarşı 
haline gelmiştir. Sultan Berkuk dönemin

de Emir Çeharkes tarafından inşa ettiri
len Han ei-Hallll'yi 917'de (1511): yıktırıp 
yeni dükkfm ve depolar ilavesiyle yeniden 
yaptırmış. yanında bir esir pazarı kurdur
muştur (burası halen Kahire'nin en büyük 
antika pazarlarından biridir) . Kal'atülce
bel'in bazı yerlerini tamir ettiren Gavri 
b uranın alt tarafındaki meydan da büyük 
bir saray, mahkemeler için odalar yaptır
mış . Şam'dan getirtilen çeşitli ağaçlarla 
donatmıştır. Kansu Gavri ayrıca, Nil neh
rinin Ravza adasında Nil mikyasının ya
nında büyük bir saray ve bir cami daha 
inşa ettirmiştir. Ezher Camii'nin minare
lerinden ikisi Gavri döneminden kalma
dır. Bunlardan başka Gavri Halep'te ka
leler. Mekke'de mücavirler için hastaha
ne, ribat ve medrese bina ettirdiği gibi 
su kuyuları açtırmış, Süveyş'te ve Aka
be'de hacılar için büyük bir kervansaray, 
Acrud ve Ezlem gibi burçlarla birkaç de
po yaptırmıştır. Kansu Gavri döneminde 
bazı alim ve şairler yetişmiştir. Ulemanın 
başlıcaları Celaleddin es-SüyQtl, Zekeriy
ya ei-Ensarl. Şehabeddin ei-Kastallanl ve 
NQreddin ei-UşmQnl'dir. Dönemin en ün
lü şairleri de Abdülkadir ed-Dimyatl, Ala
eddin b. M elik ei-Hamevl, Aişe ei-BaQniy
ye, Nasır Muhammed b. Kansu b. Sadık 
ve Cemaleddin es-Selamünl'dir. 

Bizzat kendisi de ilim ve edebiyatla 
meşgul olan Kansu Gavri. Kal'atülcebel'
de ilmi meclisler toplar. tarih, teracim ve 
şiir alanlarında yaptırdığı münazaralara 
kendisi de katılırdı. Onun HurQfi şair Ne
sim!' nin şiirlerine büyük ilgi gösterdiği, 
hatta kendi döneminde HurQfiliğin Mı
sır 'da yayılmaya başladığı bilinmektedir. 
Gavri'nin Türkçe ve Arapça mensur ve 
manzum eserleri vardır. Nefa'isü'l-me
calisi's-Sultaniyye ve el-Kevkebü'd
dürri ii mesa'ili'l-Gavri adlı mensur 
eserlerinin bazı kısımları Abdülvehhab 
Azzam tarafından Mecalisü 's-Sultan el
Gavri ismiyle yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
Şair Şerlfi'ye Firdevsl'nin ünlü Şahna
me'sini Türkçe'ye çevirten Kansu Gavri'
nin Arapça şiirleri, yirmi altı kaside ve kı
ta ile yirmi bir müveşşahı ihtiva eden el
Kaşa'idü 'r-Rabbfıniyye ve'l-müveşşa-
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l;ati's-Sultaniyye el-Gavriyye adlı eser
de toplanmıştır. Bunun iki nüshası Ma'
hedü'l-mahtütati'I-Arabiyye'de (Mecmu
alar. Edeb, nr. 646) ve Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde (Bağdat Köşkü, nr. 

138) kayıtlıdır. Divanı üzerinde Mehmed 
Yalçın Harvard Üniversitesi'nde bir tez 
yapmıştır (Divan-i Qansuh Al-Guri: a Crit
ica/ Edition of Turkish Poetry Commis
sioned by Sultan Qansuh Al-Guri, 1501-

1516, 1993). 
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KANSU GAVRİ KÜLLİYESİ 

Kahire 'de 

L 
geç Memlük devrine ait külliye. 

Kahire'de Kömürpazarı (FahhamTn) ma

hallesinde Muiz sokağındad ır; 909-910 
(1503-1504) yıllarında SultanKansu Gav
ri tarafından yaptırılmıştır. Cami, sebil, 
mektep, türbe, hankah ve medreseden 
meydana gelen külliye sokak içinde iki bö
lüm halinde yer almaktadır. 

Caminin cephesi uzun bir yazı frizine 
sahiptir. Hemen altında hareketli bir taç
kapı vardır. Dikdörtgen bir açıklığı bulu
nan taçkapının üzerinde, içi stalaktitli 
mukarnas dolgulu üç dil im li yonca biçimi i 
bir kemer li alınlık görülür. Bu mukarnas
ların hemen altında bir yazı şeridi daha 
yer almaktadır. Dikdörtgen bir çerçeve 
içine alınmış olan taçkapının üzerinde de
mir parmaklıklı bir pencere bulunmakta
dır. İki ve üç sıralı pencerelerle hareket
lendirilmiş olan cephenin güney tara
fında dışarıya taşkın olarak yerleştirilmiş 
dört katlı bir minare vardır. Minarenin 
her tarafında görülen kemerli açıklıklar 
mimaride hareketliliği açıkça belli etmek
tedir. Kare bir form gösteren minare tuğ
ladan yapılmış olup yeşil çinilerle süslen
miştir. Minarenin tepesinde külah yerine 
Arap mimarisinde çok görülen, soğan bi-

Kansu Gavri Camii'nin minaresi ve medresesi - Kahire 



çiminde biri ortada olmak üzere beş kub
becik bulunmaktadır. Ancak aslında bun

ların dört adet olduğu kabul edilmekte
dir. 

Zengin süslemeleriyle dikkati çeken 
caminin içinin büyük kısmı siyah- beyaz 
mermerle kaplı olup yer yer taş oyma
lara da rastlanmaktadır. Fazla kaliteli ol
mayan oymalar Memlük sanatını yansı
tan özelliktedir. Geniş bir kemere sahip 
olan içteki ana eyvanın cephesinde iki 
yandan gelen kavisli şerit en üst noktada 
düğümlenmekte. iki yanında madalyan
lar içinde yazı bulunmakta. yukarıda ise 
bir yazı şeridi yer almaktadır. İç mekan
da kapının hemen yanından başlayan ve 
Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Camii ile 
benzerlik gösteren dikdörtgen şeklinde
ki süslemeler yine Memlük sanatının kul
landığı düzenlemelerdir. Aydınlık kısmın 
altında yer alan stalaktitli süslemeler de 
dikkat çekicidir. 

Caminin kuzey tarafında bulunan rnek
tebin kapısı yine cami gibi üçlü bir kemer 
açıklığına sahiptir. Bu açıklığın içerisi sta
laktitli olarak düzenlenmiştir. Üç cephe
siyle dışa taşkın olan mektep sebille bir
likte ele alınmıştır. Mektebin içinde gü
neyde yer alan türbenin dikdörtgen form
daki tabanı ve geçiş bölümleri bugün 
mevcuttur. Tuğladan yapılmış ve yeşil çi
nilerle kaplanmış olan ku b be XX. yüzyılın 
başında çökmüştür. imam Şafii Türbesi'
nin kubbesi de belki Kansu Gavri'nin ta-

Kan su Gavri Medresesi 'nin icinden bir görünüs 

miratının sonucu olarak bir zamanlar ye
şil çinilerle kaplıydı. Vakfiyede yer alan bil
giler ışığında girişteki dehlizin hankah 
şeklinde düzenlenmiş bir toplantı yeri ol
duğu söylenebilir. Çünkü vakfiyede der
vişlerin burada toplanması için inşa edil
diği belirtilmiştir. Bunun yanında medre
seye ilave edilmiş olan birkaç hayat bölü
mü ilginç bir uygulama olarak görülmek
tedir. Külliye daha önceki sultaniara ait 
tesislerden farklı olarak yola taşkın bir 
şekilde köşe yapmaktadır. Bugün burada 
görülen meydan külliyeye gelir sağlanma
sı için pazarcılara kiralanmıştır. Külliye 
binaları günümüzde onarım görmekte
dir. 
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Iii DORIS BEHRENS ABOUSEIF 

KANTAR 
()~1) 

Eski bir ağırlık ölçüsü. 
_j 

Bazı Arap dilcileri kelimenin Arapça 
katr kökünden geldiğini. bazıları da Sür
yanlce veya Berberlce olduğunu ileri sür
mektedir. Ancak aslı Latince centenarius 
(yüzlü k) olan kelime Grekçe'ye kentenar
i on (KEv-trıvapwv). oradan Süryanlce'ye 
kantira ve Arapça'ya kıntar (çoğu 1 u ka
natir) olarak geçmiştir. Milattan sonra 
IV. yüzyılda yaşayan Epiphanius, Roma
lılar'ın icat ettiğini söylediği centenarlu
sun değerini 1 00 li b ra= 1200 on s = 2400 
stater = 4800 şekel = 28.800 gramma 
şeklinde verir (Epiphanius' Treatise, s. 12, 
57-58). Bunun metrik karşılığı 31 ,7808 
kilogram dır. Arapça'dan Türkçe'ye kan
tar. İngilizce. ispanyolca. Fransızca ve 
Portekizce'ye quintal ve quintale. İtal
yanca'ya cantaro ( cantar. cantare) şeklin
de geçen kelimenin Türkçe versiyonu bü
tün Balkan dilleriyle Rusça ve Ukrayna
ca'ya aynen veya kandar. kandari biçimin
de aktanımıştır (H6vari, XXXIX/2-3 ı 1985 [, 
s. 263. 265). Türkiye'de metriksisteme 
geçme teşebbüsleri sırasında yaygın kulla
nımına rağmen kantar kelimesinin Fran
sızca versiyonu kental olarak ödünç alın
mıştır. Türkçe'de bir çeşit tartı aletine de 

KANTAR 

kantar denir. Kantarla tartılan şeylerden 
alınan resme kantariye. bu resmin mül
tezimine kantar ağası. tartım işlemini 

yapan kişiye ise kantarcı adı verilir. 

Kıntar Kur'an'da üç yerde (Al-i im ran 3/ 

14. 75; N isa 4/20) "yığınla altın gümüş" an
lamında geçmektedir. Kur'an'daki kulla
nımına rağmen kantarın bir tartı birimi 

olarak tam karşılığının Cahiliye Arapları 
tarafından bilinmediği anlaşılmaktadır. 

Sıhhati tartışmalı bazı hadisiere göre 
Hz. Peygamber' e kıntarın değerine ilişkin 
sorular yöneitHmiş ve 1 000 dinar. 1200, 
2000 veya 12.000 ukıyye değerinde ol
duğunu bildirmiştir (DarimT. "Feza'ilü ' l
}\ur'an", 32; ibn Mace, "Edeb", ı; Ahmed b. 
Hüseyin el-Beyhak i , VII , 233; Muhammed 
Abd ürraG f el-M ünavT, VIII , 4408-4409). Ay
rıca sahabe ve tabiinden bazıları da kınta
rm karşılığı olarak 12.000, 40.000, 80.000 
dirhem, 70.000 dinar. 70.000 miskaL 1 
öküz tulumu dolusu altın ve gümüş gibi 
farklı değerler vermişlerdir ( ibnü 'I-EsTr, 
ı v. 11 3; Da rimi. "Feza'ilü'l-1\ur'an", 32; 
Ahmed b. Hüsey in ei-Beyhaki, VII , 233) . 

Diğer ölçü birimleri gibi yer, zaman ve 
tartılan şeyin cinsine göre değişiklik gös
termişse de kantarın değeri genellikle 
100 rıtla eşit olmuş. ancak 100 menne 
kadar da çıkabilmiştir. Muhammed b. Ah
med ei-Harizmi (ö . 387/997) cins ve yöre 
belirtmeksizin kantarın 120 rıtl olduğunu 
bildirmektedir (Mefatil:ıu 'l-'u/Qm, s. ı 05). 
Muhammed b. Behram el-Kalanisi'nin 
(ö . 560/ 1164) verdiği bilgiden elde edi
len 1 kantar = 120 rıtl = 1440 ukıyye = 
185 142~ dirhem eşitliği de öncekini des
teklemektedir (Akrabazin, s. 295. 296). 
Zehravi (ö. 400/ 1 o ı o ı ?ı) . genelde kanta
rm 1 00 rıtla eşdeğer olduğunu belirttik
ten sonra yörelere göre değişen karşılık
larını şu şekilde kaydetmektedir ; 1 Gay
lan (?) kantan = 70 mena = 140 rı tl; 1 
Leys kantan = 156 rıtl ; 1 Mısır (Mahalle?) 
kantan =212 (1 12 ?) rıtl( et-Taşri{, 11 ,460) . 
Geniza belgeleri de 140 rıtllık (- 65 kg .) 
bir kantarın mevcudiyetini göstermekte
dir (Gil, s. 168). Makrizi (ö . 845/1442) Bi
zans'a ait İstanbul kantarını 7200 dinar 

olarak bildi rm ektedir ( İtti'fı.?ü '1-J:ıunefa, ll , 
194) . Bu da 4,414 gramlık miskal-dinar 
esas alındığında Epiphanius'un centena
rlusunu verir. 

İslam coğrafyasında birbirinden farklı 
ağırlıklarda kantarlar kullanılmıştır. EbG 
Ubeyd ei-Bekri'nin (ö. 487/1 094) verdiği 
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