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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 

Tu ruq and Tu ruq-Lin ked Ins ti tu ti ons in Ni ne-
te enth Cen tury Egypt, Lei den 1978, s. 150; 
Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), VII, 159; Mahfûz, 
Terâci mü’l-müßel lifîn, IV, 143-151; Ali et-Tantâvî, 
Ricâl mi ne’t-târîÅ, Cid de 1406/1986, s. 421-431; 
M. Mutî‘ el-Hâfız – Nizâr Abâza, TârîÅu £ulemâßi 
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-

hey, Ara bic Li te ra tu re of Af ri ca: The Wri tings 
of Eas tern Su da nic Af ri ca to. C. 1900, Lei den 
1994, I, 177; Hammûd b. Ab dul lah et-Tü vey cirî, 
İt ¼â fü’l-ce mâ£a bimâ câße fi’l-fi ten ve’l-melâ¼im 
ve eş râ ¹i’s-sâ£a, Ri yad 1414, III, 169-171, 174; 
a.mlf., es-Sâri mü’l-meşhûr £alâ eh li’t-te ber rüc 
ve’s-sü fûr, Bey rut, ts. (Dârü’s-selâm), s. 108-110; 
Yû suf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, £İšdü’l-cev her 
fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-Åâmis 
£aşer, Bey rut 1427/2006, II, 1543-1544; Mu ham-

med el-Alemî, ed-Delîlü’t-târîÅî li-müßel lefâti’l-
me× he bi’l-Mâlikî, Ra bat 1433/2012, s. 298, 340, 
356, 358, 365, 373, 422.
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– —KAFSA
(  )

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
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devam et ti. Ha san el-Vezzân, Kaf sa’nın 

ba zı ca mi ler dı şında ki bi na la rı nın mü te va-

zi, ol duk ça ge niş cadde le ri nin ise Na po li ve 

Flo ran sa’da ki gibi si yah taş la dö şen di ğini 

söy ler. Medenî olan hal kı nın ağır vergile r 

yü zün den fakir düştü ğü nü, şeh rin çevre-

sin de sa yılamayacak ka dar hur ma, zeytin, 

por ta kal gi bi meyve ağaç la rı nın bulundu-

ğunu, şehirde zey tin ya ğı üre ti mi, kumaş 

do ku ma ve çöm lekçili ğin ge liş ti ği ni zik re-

der (Va½fü İf rî šıy ye, II, 143-145).

964’te (1557) Kanûnî Sul tan Sü ley man 

za ma nın da Trab lus garp Bey ler be yi Tur-

gut Re is ta ra fın dan zap te di len Kaf sa’ya 

as kerî bir li ğin ya nı sı ra ver gi iş le ri için ba-

zı Os man lı ai le le ri yer leş ti ril di. Tu nus’ta 

bey ler be yi lik ve emîrü’l-evtânlık ya pan 

Mu râ dîler’den Ali b. Murâd dö ne min de 

Mu rad Kâhyâ, Sîdî Bû Ya‘k†b Tür be si’ni 

yap tır dı (1095/1684). Tu nus’u 231 yıl ida re 

eden Türk asıl lı Hü seynîler dev rin de şe hir 

hâne dan dan bir kåid ta ra fın dan yö ne til di. 

Hü se yin Pa şa di ğer şe hir ler de ol du ğu gi bi 

Kaf sa’da da ca mi ve med re se ler yap tır dı. 

Böl ge ye dü zen le di ği ge zi sı ra sın da (1843-
1848) Kaf sa’ya da uğ ra yan ve şe hir nü fu-

su nun 4000’i geç me di ği ni söy le yen Fran-

sa’nın Sûse kon so lo su M. Pel lis si er hur ma, 

zey tin, üzüm bağ la rı nın için de yer al dı ğı 

va di ve ora da ki çift çi lik ha ya tı hak kın da 

ge niş bil gi ve rir, bü yük kıs mı yı kıl mış su-

ru nu ve Türk as ke ri nin kış la ola rak kul lan-

dı ğı hi sa rı nı (kas ba) ta nı tır (Mu ham med 
Ali Bel hav le, s. 172). XIX. yüz yı lın ikin ci 

ya rı sın da ver gi le rin art ma sı se be biy le ya-

şa nan sı kın tı la rın is yan la ra dö nüş me si 

yü zün den or ta ya çı kan eko no mik çö küş 

Bânîş va di si top rak la rın da üs tün bir su la-

ma tek ni ği nin uy gu lan dı ğı nı, şeh rin zen-

gin hal kı nın ha yır eh li ol du ğu nu, şe hir de 

aşu re gü nü ne bü yük önem ve ril di ği ni 

ve bay ram gi bi kut lan dı ğı nı ifa de eder. 

An cak ön ce le ri çev re sin de ki 200 kas rıy la 

böl ge nin en bü yük şeh ri olan Kaf sa’nın 

gö çe be Arap ka bi le le ri nin ge li şi nin ar dın-

dan ıs sız bir ha ra be ye dön dü ğü nü be lir tir 

(I, 150-154). Yâk†t da Kaf sa’yı kü çük bir 

bel de di ye ta nı tır (Mu£ce mü’l-büldân, IV, 
382-383).

Kaf sa, Hafsîler za ma nın da is yan la ra 

sah ne ol du. Arap lar’dan des tek ala rak 

is yan eden, Kaf sa’nın için de bu lun du ğu 

bü tün Gü ney Tu nus’u ele ge çi ren ve ha li fe 

ilân edi len İbn Ebû Umâre (681/1282), I. 
Ebû Hafs Ömer ta ra fın dan böl ge den çı ka-

rı lın ca ya ka dar şeh ri elin de tut tu. 1338’de 

Ebû Be kir İbn Yemlûl’ün is ya nı na da şa-

hit olan Kaf sa, Ebü’l-Ha san’ın İfrîkı ye’yi is-

tilâsı nın ar dın dan kı sa bir müd det Merînî 

hâki mi ye tin de kal dı. 777 (1375-76), 802 

(1400) ve 839 (1435) yıl la rın da kı sa sü-

re ler le is yan cı la rın elin de kal dı ve önem li 

tah ri ba ta uğ ra dı. 1435’te Kaf sa’ya ge len 

Hafsî Sul ta nı IV. Mu ham med el-Mün ta-

sır, is yan cı la ra kar şı ken di si ni des tek leyen 

şe hir hal kı nı mükâfat lan dır mak için bir 

ca mi yap tır dı. Şeh ri zi ya ret eden karde-

şi Sul tan Ebû Amr Os man za ma nın da 

si yasî ve ik ti sadî açı dan önem ka za nan 

Kaf sa’da darphâne ku rul du ve pa ra basıl-

dı. An cak bu iki sul tan dö ne min de yeni 

bir ik bal dev ri ne gi ril diy se de Kaf sa’da 

kı sa sü re son ra tek rar çö küş baş la dı ve 

Osman lılar’ın ge li şi ne ka dar bu çö küş 

554’te (1159) Mu vah hid ler’in ku ru cu su 

Ab dül mü’min el-Kûmî, Kaf sa’yı ege men li-

ği al tı na alın ca Rend hâne da nı men sup la-

rı nı Bicâye’ye sür dü. An cak 575 (1180) yı-

lın da va li ye kar şı ha re ke te ge çen şe hir eş-

ra fı nın da ve ti üze ri ne Kaf sa’ya ge len Benî 

Rend’e men sup Ali b. Ab dü lazîz yö ne ti mi 

eli ne ge çir di. Mu vah hid Hü küm da rı Ebû 

Yûsuf el-Mansûr, Kaf sa üze ri ne gi de rek 

şeh ri ku şat ma al tı na al dı. Şe hir dı şın da ki 

mey ve lik le ri tah rip et me ye baş la yın ca is-

yan cı lar tes lim ol du (576/1180). Kaf sa’nın 

ida re si ne hü küm da rın kar de şi Ebû Ali 

ge ti ril di ve ya nın da ka la ba lık as kerî bir lik 

bı ra kıl dı. Bu sı ra da Mu vah hid or du sun da 

bu lu nan İbn Tu feyl, Kaf sa’nın alı nı şı hak-

kın da bir ka si de yaz dı, ül ke nin her ya nı na 

gön de ri len fe tihnâme le re bu ka si de de 

ek len di (İb nü’l-Hatîb, II, 479-480).

Kaf sa çok geç me den Murâbıt lar’ı ye ni-

den kur ma ya ça lı şan Ali b. Gåni ye’nin eli ne 

geç ti. Selâhaddîn-i Eyyûbî ta ra fın dan gön-

de ri len Şe re fed din Ka ra kuş ve Zey ned din 

Boz-aba’nın em rin de ki Oğuz lar’dan olu şan 

bir as kerî bir li ğin de ka tıl dı ğı or du suy la 

Kaf sa yö re sin de ki Um re’de Mu vah hid ler’i 

boz gu na uğ rat tı (583/1187); Kaf sa da hil 

İf rî kı ye’nin (Tu nus) ta ma mı nı al dı. An cak 

Mu vah hid ler’den Ebû Yûsuf el-Mansûr, 

üç ay son ra 583 Re ceb’i or ta la rın da (Ey lül 
1187) Kaf sa’yı ku şat tı. Üç ay sü ren şid-

det li ku şat ma nın ar dın dan Boz-aba ve 

Murâbıt lar ta ra fın dan sa vu nu lan şe hir 

tes lim ol du. Ebû Yûsuf el-Mansûr, kah ra-

man lık la rı na hay ran lık duy du ğu Oğuz lar’a 

hiç bir za rar ver me ye ce ği ni ve on la rı hiz-

me ti ne ala ca ğı nı söy le di. Sö zün de du ran 

Ebû Yûsuf, Boz-aba ve Ka ra kuş’u Oğuz-

lar’a ku man dan ta yin edip hiz me ti ne al dı. 

Fa kat şehir hal kı nın tes lim ol ma sı as ker le-

rin pek ço ğu nun öl dü rül me si ni en gel le ye-

me di. Ay rı ca şeh rin sur la rı yık tı rıl dı.

586’da (1190) Kaf sa’yı Ab dül kerîm er-

Rak râ k¢ ad lı bir âsi ele ge çir di; is yan bir 

yıl son ra bas tı rıl dıy sa da ka rı şık lık lar 601 

(1205) yı lı na ka dar sür dü. Ya şa nan bu sı-

kın tı lar yü zün den önem li tah ri ba ta uğ-

ra yan ve bu ara da yı kı lan sur la rı ye ni den 

in şa edi len Kaf sa, Mu vah hid ler’den son ra 

Haf sî hâki mi ye ti ne gir di. Hafsîler’in ilk dö-

ne min de şe hir de bir ge liş me ya şan mak la 

bir lik te hal kın pek ço ğu nun çe şit li sı kın-

tı lar yü zün den şe hir den ay rıl mış ol ma sı 

se be biy le es ki can lı lı ğı nı ka za na ma dı. VII. 

(XIII.) yüz yıl baş la rın da ya zıl dı ğı an la şılan 

el-İs tib ½âr ad lı ese rin mü el li fi, Kaf sa hak-

kın da ge niş bil gi ler ve rir. Şeh rin da ha ön-

ce ki dö ne min den bah se der ken şe hir de 

do ku ma cı lık, de ri ci lik, ba kır iş le me ciliği, 

se ra mik ve cam üre ti mi nin ge liş ti ği ni, 

Kafsa Ulucamii’nin minaresi, avlusu ve harim kısmından bir görünüş
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Türk ve Ýslâm dünyasýnda kullanýlan
bir çeþit üst giysisi.˜ ™

As lı Fars ça Åaftân olup bo yu diz ka pa-

ğı, ayak bi lek le ri ve ya ye re ka dar uza nan, 

ön den açık, dik ya hut dev rik ya ka lı, çe şit li 

renk ler de kıy met li ku maş tan ya pıl mış, ek-

se ri si mü cev her ler le süs lü ve ya na kış lı üst 

el bi se si nin adı dır. Ku şak lı ve be le ka dar 

ilik le nen ör nek le ri de var dır. Arapça kay-

nak lar da bür de, şem le, hamîsa, nemi re, 

abâ, ferrûc, kabâ ke li me le riy le ifa de edi lir 

(Mü ter cim Âsım Efen di, bk. bibl.). Es ki ve 

Ye ni Ahid’de kaf tan çe şit li ve si le ler le geç-

mek te dir. Es ki Ahid’e gö re Al lah, Âdem 

ve Havvâ’ya de ri den kaf tan giy dir miş 

(Tekvîn, 3/21), Ey yûb pey gam ber ço cuk-

la rı ölüp ma lı mül kü yok olun ca kaf ta nı nı 

yırt mış, ken di si ni te sel li ye ge len üç dos tu 

da kaf tan la rı nı yır ta rak onun la ye di gün 

ye di ge ce hiç ko nuş ma dan be ra ber otur-

muş tur (Eyub, 1/13-2/13). Dâ rüt tı râz lar da 

sa natkârca sır ma iş le me ler le ve bil has sa 

şe rit ha lin de ke nar ya zı la rıy la süs len miş, 

hü küm da rın adı nı ve ya şiârı nı ta şı yan 

kaf tan la rın (tırâz) hü küm dar ta ra fın dan 

tal tif ama cıy la bi ri ne he di ye edil me si ne 

“kaf tan / hil‘at giy dir mek” de nir. Es ki 

Türk çe metin ler de hil‘at kar şı lı ğın da kaf-

tan ya nın da ke dût ve ton gi bi ke li me le rin 

kul la nıl dı ğı gö rü lür. Ku tad gu Bi lig’de ge-

çen ke dût (II, 135) ve ton (II, 395) Re şit 

Rah me ti Arat ta rafın dan “hil‘at” ola rak 

çev ril miş tir. Dede Kor kut Ki ta bı’nda da 

cüb be, çu ba, çır gab gi bi ke li me ler hil‘at 

kar şı lı ğın da yer al mış tır (DİA, XVI II, 22-
23). Kaf tan lar şe kil iti ba riy le dört grup ta 

top la na bi lir. Ka pa lı ya ka lı kaf tan lar, “V” 

ya ka lı kaf tan lar, kol yen le ri bol olan kaf-

tan lar, yu var lak ke sim ya ka sız kaf tan lar.

Cu ma ve bay ram na maz la rın da kır mı zı 

renk li bir kaf tan gi yen Hz. Pey gam ber’in 

(İbn Sa‘d, I, 451) kaf tan la rı (bür de) ara-

sın da ka lın ke nar lı Necrân do ku ma sı, kol 

ağız la rı dar Şam işi ve çe şit li renk ler de Ye-

men ya pı mı olan la rın ya nın da bir ka dı nın 

biz zat do ku ya rak he di ye et ti ği kaf tan da 

yer al mak ta dır (Bu hâ rî, “Libâs”, 12, 18, 22, 
44; Müs ned, I, 29; İbn Sa‘d, I, 454). Ukåb 

ad lı si yah san ca ğın Hz. Âişe’ye ait kaf ta nın 

na kış lı yün lü ku ma şın dan ya pıl dı ğı, İs lâ mi-

yet’in ilk dö ne min de Resûl-i Ek rem’in as-

ha bı na giy me le ri ve ya sa ta rak pa ra sın dan 

fay da lan ma la rı için kaf tan lar he di ye et ti-

ği bi lin mek te dir. Ga tafân ka bi le si üze ri ne 

ger çek leş ti ri len Gåbe Gaz ve si’nde (Re bî ü-
lâ hir 6 / Ey lül 627) el de edi len ga ni met ler 

el-Mün ta sır ta ra fın dan 1434 yı lın da in şa 

et ti ri len ve ba zı bö lüm le ri II. Dün ya Sa-

va şı sı ra sın da tah ri be mâruz ka lan burç, 

Bi zans hi sa rı ka lın tı la rı üze ri ne ya pı lan 

kas ba ve câmi-i kebîr önem li zi ya ret alan-

la rı dır. Kaf sa’da bir ha va ala nı ve 2004’te 

açı lan bir üni ver si te bu lun mak ta dır. Şe-

hir de ye ti şen ve Kafsî nis be si ni ta şı yan 

meş hur şah si yet le rin ba şın da Hâris b. 

Esed, Hamdîs el-Lahmî, Mâlik b. Îsâ, fa-

kih, sûfî şa ir Sîdî Yûsuf b. Ya‘k†b, böl ge-

nin ön de ge len mu ta sav vıf la rın dan Ebû 

Ya‘k†b Yûsuf b. Ah med et-Tîfâşî, onun 

oğ lu meş hur ta bip, Kaf sa ka dı sı Ah med 

b. Yûsuf et-Tîfâşî, Kaf sa’da bir sü re ka dı-

lık gö re vi ya pan ün lü fa kih İbn Râşid, Ebû 

Yahyâ İbn Ak¢be, Ebü’l-Ha san Ali b. Asîle, 

Sîdî Mansûr ed-Dâlî sa yı la bi lir.
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ÿİs ma il Yi ğit

dur du ru la ma dı. Türk hâki mi ye ti dö ne-

min de de çok faz la de ği şik li ğe uğ ra ma yan 

şe hir Fran sız lar ta ra fın dan iş gal edil di ğin-

de fa kir bir ka sa ba dan iba ret ti (İA, VI, 67).

Kaf sa’yı şid det li ça tış ma la rın ar dın dan 

ele ge çi ren Fran sa iş gal kuv vet le ri (11 
Ka sım 1881) di re niş ha re ke ti ne ka tı lan-

lar dan ba zı la rı nı idam et ti ler. Sö mür ge 

dö ne min de 1886’da şeh rin 40 km. ba tı-

sın da ki zen gin fos fat ya tak la rı nın keş fi 

Kaf sa’nın eko no mik ge liş me si ni be ra-

be rin de ge tir di. Üre ti len fos fa tın nak-

le dilme si için Kaf sa de mir yo luy la li man 

şeh ri Sefâkus’a bağ lan dı. Şe hir de Fran sız 

ve İtal yan yer le şim ci le re ait semt ler oluş-

tu. Öte yan dan Kaf sa, 1956 yı lı na ka dar 

sü ren sö mür ge dö ne min de Tu nus ba ğım-

sızlık ha re ketleri nin önem li mer kez le rin-

den bi ri ha li ne gel di. 1922’de ka la ba lık la-

rın ka tıl dı ğı ba ğım sız lık gös te ri le ri ya pıl dı. 

4 Mart 1937 ta ri hin de sö mür ge güç le ri 

Kaf sa’ da çok sa yı da ma den ci yi öl dür dü. 

Gi de rek bü yü yen ve ar tan nü fu suy la Tu-

nus’un önem li şe hir le rin den bi ri olan Kaf-

sa, II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da 1942-1943 

yıl la rın da bir kaç de fa Na zi Al man ya sı’nın 

bom bar dı ma nı na mâruz kal dı ve bir kıs mı 

tah ri ba ta uğ ra dı.

Gü nü müz de Kaf sa, Gü ney ba tı Tu nus’un 

önem li şe hir le rin den bi ri ve ay nı adı ta şı-

yan idarî bi ri min (va li lik) mer ke zi dir. Do ğu 

ve ba tı is ti ka me tin de ge niş le yen şeh rin 

nü fu su 100.000’e ulaş mış tır (2004). Yıld a 

7,5 mil yon ton dan faz la üre ti len fos fat 

ma de ni bü yük önem ta şır. Ge le nek sel 

do ku ma sa nat la rı nın ya nı sı ra tu rizm de 

ge liş mek te dir. Şeh rin ete ğin de ki va ha-

da bin ler ce hur ma, ka yı sı ve in cir ağa cı 

bu lun mak ta dır. Ro ma dö ne min den kal-

ma iki bü yük ha vuz, Bi zans dö ne mi ne ait 

sur üze ri ne Hafsî Sul ta nı IV. Mu ham med 

Kafsa surları ve Kafsa’da bir kaplıca




