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Muhammed b. Yûsuf b. Muhammed
el-Hayderî et-Tûnisî el-Kâfî

(1861-1960)

Tunuslu Mâlikî âlimi.˜ ™

Tu nus’un ku zey ba tı ke si min de bu lu nan 

Kâf şeh rin de doğ du. Ne se bi Hz. Ha san’a 

ulaş tı rı lır. Kü çük yaş ta Kur’an’ı ez ber le di. 

Genç lik yıl la rın da za hi re ci lik le meş gul ol-

du. Sefâkus’a bağ lı Ce be niyâne’de Şeyh 

Mu ham med b. Mahmûd el-Ce be niyânî’nin 

ara cı lı ğıy la Hal ve tiy ye ta ri ka tı na in ti sap 

et ti. Yi ne onun tav si ye siy le yir mi ye di 

ya şın da iken il me yö nel di. Sûse ya kın la-

rın da bir sa hil bel de si olan Verdânîn’de 

iki yıl ka la rak Habîb el-Bekkûş ve Fe rec 

Ku rey se’den Arap di li ve ede bi ya tı, fı kıh, 

ferâiz ve ma te ma tik oku du. Da ha son ra 

Ez her’de tah sil gör mek ama cıy la yo la çık-

tı. Lib ya’nın Bin ga zi Li ma nı’na gel di ğin-

de İs ken de ri ye’ye gi de bil mek için beş ay 

ka dar ge mi bek le di. Bu ra da Mâlikî mez-

he bin de meş hur pek çok gö rü şe mu ha lif 

olan Senûsiy ye’ye men sup bir grup la yap-

tı ğı tar tış ma lar üze ri ne idarî ma kam la ra 

ih bar edi lin ce Trab lus garp’a ge ri gön de-

ril di. Fran sız kon so los lu ğun dan bir gö rev li 

ricâli’ş-Şe mâßil (Tir mizî’nin eş-Şe mâßi-
lü’n-ne be viy ye’si üze ri ne ya pı lan bir ça-
lış ma ol du ğu an la şıl mak ta dır), Ta¹ yî-

bü’l-en fâs bi-tevhîni e¦eri İbn £Ab bâs, 

er-Ra¼ me tü’l-mühdât fîmâ ye te£al laš 

bi-so¼be ti Büsr b. el-Er ¹ât.

Fı kıh: Sebîlü’l-mu¼sinîn ilâ fa²li’l-

cihâd fî sebîli rab bi’l-£âlemîn (Fas 1326, 
mü el li fin Sü bü lü’r-reşâd fî fa²li’l-cihâd adlı 
ha cim li ese ri nin muh ta sarıdır, Sebîlü’l-

hidâye ilâ fa²li’r-rimâye ad lı ese riy le 
bir lik te ya yım lan mış tır; muhtevas ı için bk. 
Menûnî, Me¾âhi ru yaša¾a, II, 390-391), 
er-Rav²ü’l-hetûn fi’šti¹âfi mâ de nâ 

min Mü dev ve neti Sa¼nûn (el-Müdev ve-
ne ’ nin şer hi dir), Mu šad dimetü Müdev-

veneti Sa¼nûn, Merâši’l-vu½ûl ilâ şer¼i 

Man ¾ûme ti’l-Kevâkibî fî £ilmi’l-u½ûl, 

İzâ le tü’l-£anâß £ani’l-müte¼ay yir fî 

mesßele ti hel şer£u men šab lenâ şer£un 

lenâ, Fa½lü’l-mücâdi le bi-ta¼ š¢ ši vašfi 

zi yâde tin: ve men la³å felâ cum£ate 

lehû, £Unvânü’s-sa£âde fî fa² li mev ti’ş-

şehâde, MuÅta½aru Mi£râci’s-su£ûd ilâ 

mâ yüc le bü mine’s-sûd (Ah med Bâbâ 
et-Tin büktî’nin Su dan lı zen ci le rin kö-
le leş ti ril me siy le il gi li ese ri nin ih ti sa rı-
dır), en-Ne¾âßir ve’l-inbâh fî ictihâ di 

mevlânâ Resûlillâh, es-Sey fü’½-½â rim 

fî £unuši’¾-¾âlim, Bülû³u’r-rı²â bi-şer-

¼i’d-Dür re ti’l-bey²â (Ahdarî’nin fe râ ize 
da ir man zum ese ri üze ri ne ya zılmış ol-
ma lı dır).

Ta sav vuf ve Ahlâk: el-İlhâmâtü’l-me-

nâ miy ye bi’l-füyû²âti’l-ilâhiy ye, el-

İl mâm bi-şeyßin mimmâ ye te£al laš 

bi’l-aÅtâm, İs ticlâbü’l-imdâd bi-×ik ri 

âdâ bi’l-evrâd, Esbâbü’l-î²â¼ li-tenvîmi 

(tet mîmi)’l-ervâ¼, Ta¼rîkü kâmi ni’l-eş-

vâš ilâ ma£ri fe ti ba£²i kerâmâti šut-

bi’l-£Irâš (ced di Ab dülkådir-i Geylânî 
hak kın da dır), el-¥ule lü’s-sün dü siy ye 

ilâ ¹ale bi’l-i×n fi’¹-¹arîšati’l-Mu¼am-

me diy ye ti’l-Æådi riy ye, er-Risâle tü’ş-

Şu£ay biy ye fi’l-evrâd ve’t-ter biye £alâ 

¹a rî šati’s-sâdâti’l-Æådi riy ye, Fütû¼u’l-

³ayb fî ter ce me ti Ebî Med yen Şu£ayb, 

el-Fütû¼âtü’l-fâşi ye fî şürû¹i men ye½-

lü ¼u li’l-meşîÅa ve’t-ter biye, el-Me-

vâ hi bü’s-sâri ye fî menâšıbi ×i’l-ke-

râ mâti’s-sâmi ye eş-ŞeyÅ Ebî Şu£ayb 

es-Sâri ye (Ebû Şu ayb Eyyûb b. Saîd 
es-San hâcî hak kın da dır), ed-Dü re rü’l-

müb te hi ce fî şer¼i’l-Æa½îde ti’l-münfe-

ri ce (İb nü’n-Nahvî’nin ese ri üze ri ne ya-
zıl mış tır).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ebü’l-Feyz İb nü’s-Sıddîk el-Gumârî, el-Mu£ce-
mü’l-vecîz li’l-müs tefî² (nşr. Ebû Ab dul lah es-
Sıd dîk el-Gumârî), Ka hi re 1373/1953, s. 28; 

icâ ze ti için bk. el-Ba¼rü’l-£amîš, I, 260-
273), Ebü’l-Fazl İb nü’s-Sıddîk el-Gumârî, 

Mu ham med Bâkır el-Kettânî ve kar de şi 

Mu ham med Mehdî el-Kettânî, Ah med b. 

Ayyâşî Sekîrec ile meş hur ta rih çi Abdüs-

selâm b. Ab dülkådir İbn Sûde gi bi âlim ler 

var dır. Ha ya tı nın so nu na doğ ru Ce dî de’-

ye göç et ti, 8 Rebîülâhir 1350 (23 Ağusto s 

1931) ta ri hin de bu ra da ve fat et ti ve Kå-

di riy ye Zâvi ye si’nde def ne dil di. Kådirî ha-

dis il min de böl ge nin ta nın mış hâfız la rı 

ara sın da yer al mış ve “hâfı zü’l-Cedîde” 

di ye anıl mış tır. Tir mi zî’ nin es-Sü nen’ine 

yap tı ğı şerh bu ko nu da ki di ra ye ti ni gös-

te rir. Mâ li kî mez he bi ne men sup ol mak la 

bir lik te ha dis nas la rı nı mez hep hü küm le-

ri ne ter cih eder di. Sahnûn’un el-Mü dev-

ve ne’si nin uzun bir ara dan son ra onun 

ta ra fın dan ye ni den şer he dil me si de bu-

nun la iliş ki li dir.

Eser le ri. Kådirî’nin iki si dı şın da he nüz 

ya yım lan ma mış olan el li ci va rın da ki ese ri-

nin Cedîde’de ah fa dı nın elin de bu lun du ğu 

tah min edil mek te dir. Ta le be si Ebü’l-Feyz 

İb nü’s-Sıddîk el-Gumârî, bir lis te si ni ver-

di ği eser le ri nin ge nel ola rak mu hak kik 

mu had dis le rin de ğil mü te ah hirîn âlim-

le ri nin te lif tar zın da ya zıl dı ğı nı kay de der 

(a.g.e., I, 257; eser le ri nin bir lis te si için 
ay rı ca bk. İbn Sûde, Sel lü’n-ni½âl, s. 62-
63). Ha dis: İzâle tü’d-dehş ve’l-ve leh 

fî ½ı¼ ¼a ti ¼adî¦i “mâßü zem zem limâ 

şü ri be leh” (Ka hi re 1330; nşr. Nâsı rüd-
din el-Elbânî – Zü heyr eş-Şâvîş, Bey rut 
1414/1993), £Ar fü’l-£an be ri’l-veme×î bi-

şer ¼i Câmi£i’t-Tir mi×î (şer hin tamam la-
na bil miş se kiz bü yük cilt lik kıs mı ese rin 
an cak ya rı sı nı teş kil et mek te dir), el-Æav-

lü’r-râš¢ fî ¼al li mâ eş ke le min El fiy-

ye ti ve şer¼i’l-¥âfı¾ el-£Irâš¢, ¥â şi ye 

£alâ Şer¼i Ze ke riyyâ el-En½ârî £alâ 

El fiy ye ti’l-£Irâš¢ (Ašve mü’l-merâš¢ £alâ 
Şer ¼i El fiy ye ti’l-£Irâš¢), ¥âşi ye £alâ Şer-

¼i’l-İmâm es-Senûsî (Mu ham med b. Yû-
suf es-Senûsî’nin Øa¼î¼-i Müs lim üze ri ne 
yaz dı ğı eser le il gi li ol ma lı dır), el-Kevâki-

bü’l-mün te¦ire fi’l-e¼â dî ¦i’l-müş te hi-

re, el-Beyân ve’l-î²â¼ li-mu£al lešåti 

Mu šad di me ti İb ni’½-Øalâ¼, el-E¼â dî-

¦ü’l-müs te¹âbe fî ba£²i mâ ve re de fî 

fa²li’d-du£âß ve şürû¹i’l-icâbe, el-İl-

mâ£ bimâ ye te£al lašu bi-şeyßin min 

mesßele ti’r-raš½i ve’s-semâ£, er-Rav-

²ü’l-£â¹ırü’l-mün te şir şe×âhû ledâ kül-

li nâ¾ır bimâ ye te£al laš bi-¼adî¦i men 

šåle ene müß mi nün fe-hü ve kâfir, en-

Ni£amü’l-mü sed de le fî ¼adî¦i’l-bes me-

le ve’½-½a lât ve’l-¼am de le, e¹-ªâ li£u’s-

sa£îd fi’½-½alâti ve’s-selâm £ale’s-sey-

yi di’r-re şîd, ed-Delâßil £alâ ma£ ri fe ti 
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et me di ği ni ve ak si ni ile ri sür me nin küf re 

yol aça ca ğı nı (s. 11-17, 63-72), ka dın la rın 

yüz le ri ni aç ma la rı nın (s. 26-27) ve mûsi ki 

din le me nin (s. 48) ha ram ol du ğu nu ile ri 

sür müş, bun la rı mu bah gö ren le ri tek fir 

et miş tir. Ese rin yak la şık ya rı sı nı da Ce mâ-

led dîn-i Efgånî, Mu ham med Ab duh ve M. 

Reşîd Rızâ’nın çe şit li ko nu lar la il gi li gö rüş-

le ri ne yö ne lik eleş ti ri le re ayır mış tır. 8. İ¼-

kâ mü’l-a¼kâm £alâ Tu¼fe ti’l-¼ükkâm. 

Ebû Be kir İbn Âsım’ın el-Âsı miy ye ola rak 

da ta nı nan Tu¼fe tü’l-¼ükkâm’ı üze ri ne 

ya zıl mış bir şerh tir (Tu nus 1370/1950; 
Bey rut 1401/1981; Dı maşk 1411/1991; nşr. 
Me’mûn b. Muh yid din el-Cennân, Bey rut 
1411/1991, 1415/1994; Dârül beyzâ 1431). 
9. Nu½ retü’l-faš¢hi’s-sâlik £alâ inkâri 

meş hû riy ye ti’s-sedl fî me×he bi Mâlik. 

Na maz da el le ri bağ la ma nın İmam Mâlik’in 

gö rü şü ol du ğu nu ile ri sü ren Mu ham med 

Mekkî İbn Azzûz’un Heyßetü’n-nâsik fî 

en ne’l-šab¾a fi’½-½alâ ti hü ve me×he-

bü’l-İmâm Mâlik ad lı ese ri ne red di ye-

dir (1328; nşr. Mu ham med Mahmûd vüld 
Mu ham med el-Emîn, bas kı ye ri yok, 1423/ 
2003). 10. Nes fü’½-½ûfiyyât ve i¦ bâ tü’t-

ta½av vuf. Mı sır lı Se lefî âlim Ab dur rah-

man el-Vekîl’in ta sav vu fu ve ta sav vuf 

eh li ni eleş tir di ği Øû fiy yât ad lı ri sâ le si ne 

red di ye dir (da ha son ra ge liş ti ri le rek Hâ-
×i hî hi ye’½-½ûfiy ye  adıy la ba sıl mış tır). 11. 

Naš ²u İslâmi’n-Neşâşîbî e½-½a¼î¼ bi-

½a rî ¼i’l-edil le ti’lletî yef he mü he’l-a£ce-

mî ve’l-fa½î¼. Mu ham med İs‘âf en-Ne-

şâ şî bî’ nin el-İslâmü’½-½a¼î¼ ad lı ese ri ne 

red di ye dir.

Kâfî’nin ba sı lan di ğer ba zı eser le ri de 

şun lar dır: Hi be tü’n-nâsik £alâ teßlîfi’ş-

ŞeyÅ £Alî en-Nûrî fi’l-menâsik (Ka hi re 
1330), el-Beyânâtü’l-Kâfi ye fî Åa ¹aßi ve 

Ša lâ li’¹-¹âßife ti’l-A¼me diy ye ti’l-Æå Ši-

yâ niy ye (Dı maşk 1351), eş-Şe ×e râ tü’×-

×ehe biy ye £ale’n-Na ½î ¼a ti’z-Zer rû šıy-

ye (Ka hi re 1354), es-Sey fü’l-Yemânî el-

meslûl fî £unušı men ¹a£ane fî a½¼âbi’r-

resûl (Dı maşk 1355), el-Ferâßidü’l-¼i½ân 

fî beyâni res mi’l-Æurßân (Dı maşk 1355, 
1375, so nun da e²-¿i yâßü’l-mübîn fî res-
mi ve ²ab¹i ke lâ mi rab bi’l-£âlemîn  ola-
rak), ed-Dür re tü’s-se mî ne fi’l-kelâm 

£alâ ¼ük mi’l-£av re fî me×he bi £âli mi’l-

Medîne (Dı maşk 1359), el-Beyân li’l-

murâd bi’t-te³annî bi’l-Æurßân (Dı maşk 
1359), et-Te ves sü lâ tü’l-Kâ fi ye tütlâ £in-

de Åat mi’l-Æurßân (Dı maşk 1386).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Mu ham med b. Yûsuf el-Kâfî, el-Ec vi be tü’l-Kâfi-
ye £ani’l-esßile ti’ş-Şâmi ye, Ka hi re 1340; a.mlf., 
el-Mesâßilü’l-Kâfi ye fî beyâni vücûbi ½ıdšı Åabe-
ri rab bi’l-be riy ye, Ka hi re 1353/1934; F. de Jong,

ül ke ler de aynı çizgiyi izleyen ba zı âlim ler-

ce des tek len miş ve ken di yak la şım la rı na 

des tek ka bul edil miş tir (me selâ ka dın la rın 
ör tün me si, Ye’cûc ve Me’cûc hak kın da ki 
gö rüş le riy le iliş ki li ola rak bk. Tü vey cirî, 
bibl.). Ali Rızâ el-Hü seynî, A£lâmü’l-

muÅâcirîne’t-Tûni siyyîn: Mu¼am med 

b. Yûsuf et-Tûnisî eş-şehîr bi’l-Kâfî 

adıy la bir eser ka le me al mış tır (Dı maşk 
2000).

Eser le ri. 1. el-¥ı½n ve’l-cün ne £alâ 

£Aš¢ de ti Eh li’s-sün ne (Ka hi re 1324, so-
nun da Mus ta fa el-Bu rul lüsî’nin es-Sey fü’l-
Ye mâ nî li-men šåle bi-¼il li semâ£i’l-âlât 
ve’l-e³ånî [es-Sem mü’l-šåtil li’l-müf ti’l-mü-
te sâ hil] ad lı ese riy le bir lik te). Gazzâlî’nin 

ese ri üze ri ne ya zıl mış bir şerh tir. 2. el-Ec-

vi be tü’l-Kâfi ye £ani’l-esßile ti’ş-Şâmi ye 

(Ka hi re 1340). Eş ya nın ma hi ye ti, Al lah’ın 

zâtı nı an la ma nın imkânsız lı ğı, se ma, yer-

yü zü, mi‘rac, şey tan, cin, me lek ve dua 

ko nu la rın da ken di si ne yö nel ti len so ru la-

ra ver di ği ce vap la rı ih ti va eder. Cenâb-ı 

Hakk’ın in san la rı se ma nın ha ki ka ti ne da ir 

ay rın tı la rı bil mek ve bun la ra inan mak la 

mü kel lef tut ma dı ğı nı, bu na an cak ba zı 

ârif kul la rın mut ta li kı lın dı ğı nı, yıl dız la rın 

ha re ket et me si ne kar şı lık dün ya nın sa-

bit olup gü ne şin et ra fın da dön me di ği ni 

be lir ten Kâfî, mo dern as tro no mi nin ve ri-

le ri ni ge nel de hu ra fe di ye ni te len di re rek 

ba zı âyet ve ha dis le ri ken din ce yo rum la yıp 

dinî açı dan bu bil gi le ri red de der (s. 7-11, 
42-43, 58-80). 3. Îšå¾ü’l-vesnâni’l-fâti¼ 

(Dı maşk 1342). Mu ham med b. Mu ham-

med b. Ab dur rah man ed-Dîsî’nin Man-

¾û me tü’t-tev¼îd ad lı ese ri üze ri ne ya-

zıl mış bir şerh tir. 4. en-Nûrü’l-mübîn 

£ale’l-Mür şi di’l-mu£în (Ka hi re 1342; 
Dı maşk 1375/1956). İbn Âşir el-Fâsî’nin 

bir Mâlikî il mi ha li olan ese ri nin şer hi dir. 

5. el-Fürû£u’l-Kâfi ye li-izâle ti ³ayâhi-

bi’l-En vâ ri’l-šud siy ye fî mušad di me-

ti’¹-¹a rî šati’s-Senûsiy ye (Tu nus 1346). 
Ah med Şerîf es-Senûsî’nin Senûsiy ye ta-

ri ka tı nın pîri, ta ri ka tın sil si le si, âdâb ve 

er kâ nı, ev ra dıy la il gi li ese ri ne red di ye dir. 

6. el-Mirßât fi’r-red £alâ men ³ay ye-

re nisâbe’z-zekât (Dı maşk 1346). Es ki 

öl çü le ri çağ daş öl çü bi rim le riy le kar şı la-

yan Tâhir b. Âşûr’u eleş tir miş, Mu ham-

med Şâkir de bu na er-Red dü’l-vâfî £alâ 

zu£mi’ş-şeyÅ el-Kâfî ad lı ese riy le kar şı-

lık ver miş tir. 7. el-Mesâßilü’l-Kâfi ye fî 

beyâni vücûbi ½ıdšı Åabe ri rab bi’l-be-

riy ye (Ka hi re 1353, 1412). Bir kıs mı el-Ec-

vi be tü’l-Kâfi ye’de ki ko nu lar ol mak üze re 

çe şit li iti kadî me se le ler ve gün lük ha yat ta 

helâller le ha ram la ra da ir gö rüş le ri ni içe rir. 

Mü el lif bu ese rin de yer yü zü nün ha re ket 

Fran sız uy ru ğu na geç me si ha lin de ken di-

si ne ge rek li yar dı mın ya pı la ca ğı nı söy le yin-

ce “li me li me edil se bi le” Os man lı Dev le-

ti’nden baş ka tâbi iye ti ka bul et me ye ce ği ni 

söy le di. Bu sö zü nün Trab lus garp va li si ne 

bil di ril me si üze ri ne çağ rı la rak gön lü alın dı 

ve Bin ga zi’ye yol lan dı. Bin ga zi’de Bed red-

din el-Fü leytî’den aka id ve ta sav vu fa da ir 

eser ler oku du. Bir sü re son ra bir va pur la 

Bey rut’a, ar dın dan Su ri ye ve Lüb nan’ın 

ba zı şe hir le ri ni do la şıp Ka hi re’ye geç ti. 

Ez her’de Megåri be Re va kı’na yer le şe rek 

tah si le baş la dı (1890). Er te si yıl hac farîza-

sı nı ye ri ne ge tir di. On yıl ka dar kal dı ğı Ez-

her’de Ah med er-Rifâî el-Feyyûmî, Selîm 

el-Bişrî, Mu ham med Ha se neyn es-Saîdî, 

Ali Cum‘a, Ali el-Bûlâk¢, Mu ham med Bahît 

el-Mutîî, İbrâhim es-Sekkå ve Mahmûd 

Mu ham med Hattâb gi bi âlim ler den ders 

ve icâzet al dı. Mem le ke ti ne dön dük ten 

son ra şey hi ni zi ya ret için Ce be niyâne’ye 

git ti. Onun tav si ye siy le Sefâkus’ta Sûkul-

cum‘a Med re se si’nde ders ver me ye baş-

la dı. Bu ara da Tu nus, Cer be, Trab lus garp, 

Zelîtîn, Misrâte ve di ğer ba zı şe hir le re se-

ya hat ler de bu lun du. Ar dın dan Medine’de 

ika me te ka rar ver di. Ön ce İz mir ve Ça nak-

ka le üze rin den İs tan bul’a git ti. Va rı şın dan 

bir gün son ra II. Meş ru ti yet ilân edil di. İs-

tan bul’da otu ran Hal ve tiy ye’den Azzûziy ye 

ko lu nun şey hi Tu nus lu Mu ham med Mekkî 

İbn Azzûz ve Rifâî şey hi Ebü’l-Hüdâ es-

Say yâdî ile gö rüş tü. Kı sa bir sü re nin ar-

dın dan İs ken de ri ye’ye, ora dan Ka hi re’ye 

geç ti ve hac mev si min de Mek ke’ye git ti, 

bu ra dan Me di ne’ye geç ti. Yak la şık on yıl 

kal dı ğı Me di ne’de Ha rem-i şe rif’te ders 

ver di. 1918 yı lın da se ya hat et ti ği Şam’da 

ka la rak Me di ne’ye dön me di. Eme viy ye Ca-

mii’nde Mâlikî fık hı okut tu. 21 Ekim 1960 

ta ri hin de bu ra da ve fat et ti ve Dahdâh 

Kab ris ta nı’nda def ne dil di.

Kü çük lü ğün den be ri ken di si ni ta nı yan 

Ali et-Tantâvî, Şam’a gel di ğin de ba ba sı 

ve am ca la rı nın onun la ya kın dan il gi len di-

ği ni, ba ba sı nın 1924’te ve fa tın dan son ra 

çık tık la rı ev le rin de otuz yıl ka dar otur du-

ğu nu, ev len me di ği ni ve resmî gö rev ka bul 

et me di ği ni, mem le ke tin den ge len zi ra-

at ge li riy le ge çin di ği ni, ka tı mu kal lit bir 

âlim ol du ğu nu, bu gün kü dün ya da geç miş 

yüz yıl la rın ak lıy la ya şa dı ğı nı kay de der. Bu 

ka tı yak la şı mı nı bid‘at lar ko nu sun da da 

sür dü ren Kâfî, yi ne Tantâvî’nin yaz dı ğı-

na gö re mev lid okun ma sı sı ra sın da aya ğa 

kalk ma yı şid det le eleş tir me si ve ilk ce me-

dil di ğin de ki imlâsı dı şın da ya zı lan bir mus-

ha fı oku yan la rı tek fir et me si yü zün den 

Şam’da ge niş çev re le rin tep ki siy le kar-

şı laş mış tır. Benzeri aşı rı gö rüş le ri çe şit li 
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sur la tah kim edil miş, için de zen gin su 

kay nak la rı bu lu nan, yol la rı taş dö şe me li, 

çev re sin de ki çok sa yı da bi na lar la ma mur 

ve mey ve le ri bol bir şe hir di ye ta nı tır (el-
Bül dân, s. 188).

296’da (909) Fâtımîler’in eli ne ge çen 

Kaf sa’da ilk yıl lar da şid det li mez hep ça tış-

ma la rı ya şan dı; Mâlikî fa kih le riy le dev le tin 

des tek le di ği Şiî fa kih le ri ara sın da mü ca de-

le baş gös ter di. Ay rı ca böl ge de Hâricî is-

yan la rı mey da na gel di. An cak Kaf sa, Hâricî 

is yan la rı na rağ men ge lişme ye de vam et ti; 

bil has sa ba tı da Bis ki re ve Mesîle, gü ney de 

Sahrâ öte si ve Ni jer arasın da ki ti ca ret te 

önem li rol oy na dı. Kayre van’ı zi ya ret eden 

İbn Hav kal, Ebû Yezîd en-Nükhârî is yanı 

do la yı sıy la sıkıntıla ra mâruz kal mak la bir-

lik te is tik ra rın hâkim ol du ğu Kaf sa’nın 

hur ma, zey tin ve üzüm bağ larıyla çevrili, 

ku zey ta ra fın dan Se mû de’ye, güneyde n 

Cerîd ara zi le ri ne doğ ru köşk ler le kuşatıl-

mış, su ru ve içinde akan neh riy le gü zel 

bir şe hir ol du ğu nu kaydeder (Øûre tü’l-ar², 
I, 94).

Kaf sa, Fâtımîler’in Mı sır’a in ti ka li nin ar-

dın dan Zîrîler’in ege men li ği ne bı ra kıl dı. 

Benî Hilâl Arap la rı’nın böl ge yi iş ga li ve Zî-

rî ler’in yı kı lı şı es na sın da şeh rin ci va rın da 

gö çe be Es bec ka bi le si yer leş ti. Zîrîler’in 

Kaf sa Va li si Ab dul lah b. Mu ham med b. 

Rend bu ka bi le nin des te ğiy le ba ğım sız lı-

ğı nı ilân ede rek baş şeh ri Kaf sa olan Ber-

berî Benî Rend hâne da nı nı kur du. Tûzer 

ve Ko santîne şe hir le ri ni de ege men li ği 

al tı na alıp böl ge de is tik ra rı sağ la dı ve gü-

cü nü art tır dı. Kaf sa bir asır dan faz la Benî 

Rend’in elin de kal dı (İbn Haldûn, VI, 220). 
Şe hir de ön ce ki dö nem le re ait önem li ta rihî 

eser le rin bu lun du ğu nu ve bun la rın ye ni ya-

pıl mış gi bi mü kem mel gö rün dü ğü nü be lir-

ten Bekrî şe hir için de ki Banîs neh ri nin ve 

kol la rı nın çev re de ki bah çe le ri ve tar la la rı 

su la dı ğı nı, Kay re van böl ge si nin en faz la fıs-

tık üre ti len mer ke zi olan Kaf sa’nın bü tün 

İfrîkı ye böl ge si nin ya nı sı ra Mı sır, En dü lüs 

ve Si cilmâse’ye fıs tık ih raç et ti ği ni be lir tir. 

Ay rı ca hur ma la rıy la ve di ğer mey ve le riy le 

de ün ka za nan şeh rin çev re sin de Kusûru 

Kaf sa di ye bi li nen 200’den faz la mâlikâne-

nin yer al dı ğı nı, Fec cü’l-Hımâr yo lu üze-

rin de ki Medîne tü Tur râk kas rın da ca mi 

ve çar şı nın bu lun du ğu nu, Kaf sa’nın yıl lık 

ver gi mik ta rı nın 50.000 di na ra ulaş tı ğı nı 

söy ler (el-Mesâlik, II, 706-707). Onu te yit 

eden Şerîf el-İdrîsî, Kaf sa’da ti carî fa ali ye-

tin can lı ol du ğu çar şı la rın yer al dı ğı nı, hal-

kı nın Ber berîleş ti ği ni ve bü yük bir kıs mı nın 

Af ri ka La tin ce si ko nuş tu ğu nu ilâve eder 
(Nüz he tü’l-müştâš, I, 277-279).

Kral lı ğı’nın müs tah kem mer kez le rin den 

bi ri olan Kaf sa milâttan ön ce 117’de Ro-

ma hâki mi ye ti ne gir di ve sa vaş lar yü zün-

den tah ri ba ta mâruz kal dı ğın dan ye ni den 

imar ve tah kim edil di. 439 yı lın da İs pan-

ya’dan ge len Van dal lar’ın eli ne ge çin ce 

Byza ce na’nın iki böl ge sin den bi ri nin mer-

ke zi ha li ne ge ti ril di. An cak hal kın des te ği-

ni el de ede me yen Van dal lar’ın hâki mi ye ti 

kı sa sür dü, şe hir 477’de böl ge hal kı Ber-

berîler’in hâki mi ye ti ne geç ti ve Ber berî 

Kral lı ğı’nın baş şeh ri ol du. 534’te Kaf sa’yı 

iş gal eden Bi zans İm pa ra to ru I. Ius ti ni-

anos’un ku man da nı Be li sa ri os şeh ri Byza-

ce na eya le ti nin idarî ve as kerî mer ke zi ola-

rak kul lan dı. Bu dö nem de sur lar ye ni len di, 

burç la rın da gü nü mü ze ula şan bö lüm ler 

ve şeh rin or ta sın da bir hi sar in şa edil di. 

Şe hir bu imar fa ali yet le ri nin ar dın dan yak-

la şık 540’ta Cap sa-Ius ti ni ana adı nı al dı.

Kaf sa ilk ola rak 27 (647) yı lın da müs lü-

man lar ta ra fın dan fet he dil mek is ten diy se 

de an cak 49 (669) yı lın da Uk be b. Nâfi‘ 

ta ra fın dan ele ge çi ri le bil di. Şeh rin ka lı cı 

fet hi ni ise Hassân b. Nu‘mân el-Gassânî 

ger çek leş tir di (79/698). Hassân, Kaf sa’yı 

İf rî kı ye’nin üç böl ge sin den bi ri nin mer ke zi 

ha li ne ge tir di. Emevîler’in son yıl la rın da 

böl ge de is yan lar çı kar ma ya baş la yan ve 

ba zı mer kez le ri ele ge çi ren Hâricîler, Ab-

bâ sî ler za ma nın da 175’te (791-92) şeh re 

hâ kim ol du lar. Kaf sa ve ci va rın da ki mer-

kez le ri Hâricîler’den kur ta ran Her se me b. 

A‘yen, Kaf sa’yı tek rar böl ge nin mer ke zi 

yap tı (179/795). Ağ lebîler dö ne min de 224 

(839) yı lın da Kas til ya (Cerîd) böl ge sin de 

çı kan ve kı sa sü re de bas tı rı lan is yan dı şın-

da is tik rar lı bir dö nem ge çi ren Kaf sa her 

ba kım dan ge liş ti. Ay rı ca böl ge de ki ci had 

fa ali ye tin de ribât ola rak kul la nı lan as kerî 

ve ilmî bir mer kez du ru mu na gel di. Gü-

nü mü ze ula şan câmi-i kebîr bu dö nem de 

in şa edil di. Ya‘k†bî şeh rin 284 (897) yı-

lın da ki du ru mu nu tas vir eder ken taş ya pı 
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Dı maşš, Dı maşk 1406/1986, II, 743-746; M. 

Ab dül la tîf Sâ lih el-Ferfûr, A£lâmü Dı maşš fi’l-
šar ni’r-râbi£  £aşer el-hicrî, Dı maşk 1408/1987, 
s. 323-324; Ha san Hüsnî Ab dül vehhâb, Kitâbü’l-
£Ömr fi’l-mu ½an nefât ve’l-müßel lifîne’t-Tûni siy-
yîn (nşr. Mu ham med el-Arûsî el-Matvî – Beşîr 
el-Bek kûş), Bey rut 1990, I, 182; Mu ham med 

Bû zîne, Meşâhîrü’t-Tû ni siyyîn, Tu nus 1992, s. 
565-566; Ömer Rı zâ Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel-
li fîn, Bey rut 1414/1993, III, 788-789; R. S. O’Fa-
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of Eas tern Su da nic Af ri ca to. C. 1900, Lei den 
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Tunus’un güneybatýsýnda
Cerîd bölgesinde tarihî bir þehir.˜ ™

Kaf sa’nın (Gaf sa, La tin ce Cap sa) Bânîş 

va di si ne hâkim, stra te jik öne me sa hip bir 

te pe üze rin de Lib ya lı ve ya Fe ni ke li Her kül 

ta ra fın dan ku rul du ğu ve bir sur la çev ril di-

ği kay de di lir. Şeh rin sur la rı nı, Lib ya ve Tu-

nus se fe ri es na sın da Kaf sa’ya ka dar ge len 

Mı sır Fi ra vu nu Ta har que ve ya Nem rud’un 

gulâmı Şan ti yan’ın in şa ettir di ği de ri va yet 

edi lir. İs mi ni Kaf sa’dan alan ve milâttan 

ön ce 10.000’li yıl la ra ta rih le nen Cap si-

en me de ni ye ti ge niş bir şe kil de ya yıl mış 

ve böl ge de ki di ğer me de ni yet le ri et ki le-

miş tir. Da ha son ra ki asır lar da Nu mid ya 

Kafsa’dan

bir görünüş




