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FATIMA hint SA' D el-HAYR 
(~i ..~s....~~\;) 

Ümmü Abdilkerlm Fatıma 
bint Sa'di'l-Hayr 

b. Muhammed el-Ensihiyye 
(ö. 600 / 1203) 

Muhaddis_ 

522'de (1128) İsfahan'da doğdu. Bah
reyn'de doğduğu, daha sonra babasının 
onu İsfahan'a götürdüğü de söylenmek
tedir (Kehhale, rv. 59) Babası Ebü'l-Ha
san Sa'dü'l-Hayr hem tacir hem de mu
haddisti. Bu sebeple Patıma çok küçük 
yaşta hadis muhitiyle tanıştı ve İsfa
han ' ın hadis alanında tanınmış isimle
rinden Patıma bint Abdullah el-Cüzda
niyye Taberani'nin el-Mu'cemü'l-ke
bir'ini okuttuğu sırada babasıyla birlik
te onun meclisinde bulundu. Daha son
ra babası onu Bağdat'a götürerek Hibe
tuilah b. Husayn'ın vefatından az önce 
kendisinden hadis dinlemesini temin et
ti. Orada yine hayatlarının son dönem
lerini yaşayan Ebü Galib b. Benna ·dan 
ve Zahir b. T~hir'den hadis tahsil etti. 
Diğer hocaları arasında babası ve Ebü 
Mansür el-Kazzaz diye tanınan Taril].u 
Bagdad ' ın ravisi Abdurrahman b. Mu
hammed eş-Şeybanf. dil ve lugat alimi 
İbnü'l-Cevaliki ve daha başkaları yer al
maktadır. 

Patıma , İbn Nüceyye diye bilinen dev
rin tanınmış vaizi, fakih ve müfessiri Zey
nüddin Ebü'l-Hasan Ali b. İbrahim b. Ne
ca ile evrenerek Mısır'a gitti. İbn Nücey
ye, kendisinden Ziyaeddin el -Makdisi ve 
Münziri gibi hadis hafızlarının rivayette 
bulunduğu, Selahaddin-i Eyyübi'nin ve 
oğlu el-Melikü'l-Aziz'in itibar ettiği bir 
alimdi. Bu sebeple son derece müreffeh 
bir hayat yaşadılar. Patıma önceleri Dı

maşk'ta, daha sonra Mısır 'da hadis ri
vayet etti. Kendisinden hadis hafızı Ebü 

Müsa Abdullah b. Abdülgani el-Cemmam 
el-Makdisi, hafız Ziyaeddin el-Makdisf. 
İskenderiyeli muhaddis Abdurrahman b. 
Mukarreb, Hatibü Merda diye bilinen fa
kih ve muhaddis Muhammed b. İsmail 
b. Ahmed el-Makdisi gibi alimler doğru
dan, Münziri de icazet yoluyla rivayette 
bulundular. Ondan icazetle en son riva
yette bulunan kimse Zehebi'nin hocası 
Ahmed b. Ebü'l- Hayr Selame'dir. Bazı 
kaynaklarda Patıma · nın fa ki h olduğu 

da kaydedilmektedir. 

Patıma bint Sa'd 8 Rebiülevvel 600'de 
(15 Kasım 1203) Mısır'da vefat etti. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'd-Dübeysf. el·Muf]taşarü'l·muf:ıtac i/ey· 
hi min Tarif]i ibni 'd- Dübeysi(nşr. Mustafa Ce
vad). Bağdad 1397 / 1977, III, 269 ; İbnü'I-Eb
bar, Tekmi/e (nşr. F. Codera), Madrid 1887-89, 
ll, 747, nr. 2124; İbnü 's-Sabünf. Tekmiletü ik
mali'l-ikmal, Beyrut 1406 /1 986, s. 95, 225, 
253, 327 ; Zehebf, A'lamü'n·nübela', XXI, 412· 
413; a.mlf. , Tezkiretü'l· hu((az, IV, 1369; İbnü ' l
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FATIMA hint SÜLEYMAN 

( .:ıl.::L ~ ~\; ) 
ÜmmüAbdillah 

Fatıma bint Süleyman b. Abciiikerim 
el- Ensariyye ed-D1maşk1yye 

(ö. 708 / 1308) 

Muhaddis. _j 

620'de (1223) doğdu . Kıraat ve hadis 
alimi olan babası onu erken yaşlarda Dı
maşklı muhaddislerden Müslim b. Ah
med el-Mazini, Kerime bint Abdülveh- · 
hab ve İbn Revaha gibi tanınmış alimie
rin derslerine dinleyici olarak götürme
ye başladı. Babasından, ayrıca Şam, Irak 
ve Hicaz bölgelerine mensup 100'den 
yüzden fazla muhaddisten faydalandı. 
Kendisine, çeşitli hadis kitaplarının ravi-
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leri olan Ebü Mansür Muhammed b. Ab
dullah el-Bendenici {ibn Ufeyce ei-Hamma
mi), Peth b. Abdüsselam, Ebü' ı - Kasım 

İbn Sasra, Ebü'l-Pazl Abdüsselam b. Ab
dullah ed -Dahiri ve Şerefünnisa bint Ah
med b. Abenüsi gibi muhaddisler icazet 
verdi. Tanınmış fakih ve muhaddis İz
zeddin b. Cemaa gibi alimiere hocalık 
yaptı. Talebesi Muhammed el -V ani on
dan dinlediği kırk kadar cüzün adını zik
retmektedir (Kehhale, IV, 62-64) . 

Hiç evlenmeyerek bütün hayatını il
me veren, servetiyle birkaç medrese ve 
tekke yaptıran Patıma bint Süleyman 
12 Rebiülahir 708'de (29 Eylül 1308) Dı
maşk'ta vefat etti. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zehebf, el- ' iber, IV, 18; a.mlf., Tezkiretü' l
J:ıuf(ti?, IV, 1485 ; Yafif. Mir'atü '/-c~nan, IV, 
244; İbn Hacer. ed·Dürerü ' l -kamine, lll, 222-
223; İbnü'l-imad. Şe?erat, VI, 17; Mehmed 
Zihni, Meşahfrü 'n·nisa, istanbul 1295, ll , 115-
116; -Kehhale, A'lamü'n-nisa', IV, 61·65 ; Zi
riklf. el·A' lam (Fethullah). V, 131. 
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~ NusRETTİN BoLELLi 

FATIMILER 
( .;ı__,;.l.l411 ) 

909-1171 yılları arasında 
Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye'de 

hüküm süren bir Şii devletL 

I. SiYASİ TARİH 

II. MEDENiYET TARİHİ 

III. SANAT 

I. SiYASİTARİH 

_j 

Hanedan adını Hz. Patıma'dan alır. Ku
rucuları Hz. Patıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. 
Peygamber'in soyundan geldiklerini id
dia ederler. Bu iddianın doğruluğu eski 
ve yeni alimler arasında tartışma konu
su olmuştur. 

İfrikıye'de ortaya çıkan Patımı Devle
ti'nin esası İsmaililik hareketine daya
nır. Bu hareket, altıncı imam Ca'fer es
Sadık'ın çevresinde başlatılan tartışma
larla ortaya çıktı. İsmailller Ca 'fer es
Sadık'ın, oğlu İsmail'i nas yoluyla halef 
tayin ettiğini kabul ederler. İsmail 145 
(762) yılında daha babası hayatta iken 
vefat edince sonradan İmamiyye Şiası 
( isnaaşeriyye) diye bilinen grup Ca'fer es
Sadık' ın ikinci oğlu Müsa el-Kazım ' ı ye
dinci imam olarak kabul etti. Ca'fer es
Sadık' ın oğlu İsmail' in imametini kabul 
edenler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar 
İsmail'in ölümü üzerine ortaya çıkmış 
ve Ca'fer es-Sadık'ın 148 (765) yılında 



vefatından sonra imamiyye'den ayrılmış
tır. el-ismailiyyetü'l- halisa ve el- ismai
liyyetü'l- vakıfe adlarıyla tanınan birinci 
grup ismail'in daha babası hayatta iken 
öldüğünü inkar etmekte. onun Ca 'fer 
es-Sadık'tan sonra yedinci imam oldu
ğuna. bir gün mehdi veya kaim olarak 
döneceğine. babasının onu korumak 
amacıyla öldüğünü söylediğine ve bunun 
bir takıyye * olduğuna kesin olarak inan
maktadırlar ( Şehrista ni. 1, 149) ikinci grup 
ise ismail 'in babasının hayatında vefat 
ettiğini kabul edip ismail'in oğlu Mu
hammed'in im~metini tanımakta ve onu 
ismail'in halifesi olmaya layık görmekte
dir. Bu grup aynı zamanda Muhammed'i 
Ca'fer es-Sadık'ın henüz hayatta iken 
oğlu ismail'in yerine tayin ettiğine de 
inanmaktadır. Bu gruba göre Hz. Ha
san'dan kardeşi Hüseyin'e intikalinden 
sonra imametin kardeşten kardeşe geç
mesi caiz olmayıp ileriki nesillere intika
li gerekmektedir (idris b. Hasan, ' Uyu· 

nü 'l-al]bar, V, 160·161). 

ismaili daisi imadüddin idris'in kay
dettiği ismaili- Fatımi rivayetine göre. 
297 (909) yılında ifrikıye 'de Fatımi Hali
feliği'ni kuran Ubeydullah ei-Mehdi'den 
önce bu ülkeye gelen bir grup gizli imam 
da Muhammed b. ismail'in oğullarından
dır ('UyQnü 'l ·al]ba.r, IV. 35 1-404) Ubey
dullah el-Mehdi'yi Muhammed b. ismail'e 
bağlayan imamlar gizlilik içinde yaşa
mışlardır. Hatta ilk deviriere ait ismai
li kaynakları bile bunların isimlerinden 
bahsetmemektedir. Fatımi halifeleri de 
Şia'nın "Ailah'ın gizlediğini açığa çıkar

mama" prensibine dayanarak herhangi 
bir resmi soy kütüğü açıklamamakta ıs
rarlı davranmışlardır. 

Fatımi kaynaklarında ismaili nesebi 
Ubeydullah el-Mehdi b. Hüseyin b. Ah
med b. Abdullah b. Muhammed b. ismail 
b. Ca'fer es-Sadık şeklindedir. Fakat 
Ubeydullah el-Mehdi Yemen tarafına 

gönderdiği bir mektupta soyunun ismail 
b. Ca'fer es-Sadık' a dayandığını inkar 
etmekte ve büyük dedesinin ismail'in bü
yük kardeşi Abdullah olduğunu . Ca'fer'in 
ismail'i değil Abdullah'ı kendisine varis 
olarak tayin ettiğini söylemektedir. Bu 
itiraf. ismaili hareketin başlatıcısının is
mail olmadığı intibaını vermektedir. ca·
fer es-Sadık'ın oğulları "hak da'va "yı ih
ya etmek isteyince münafıkların nifa
kından ve Abbasiler'in zulmünden kor
karak şahsiyetlerini gizlemişler. kendi
lerini başka adlarla tanıtmışlar. Müba
rek. Meymün ve Said gibi isimler seçe
rek bunlardaki iyimser ifadenin bereke-

tine sığınmışlardır. Bu dı..ırum Şia ' daki 

takıyye prensibiyle ilgilidir. 

. Bir başka rivayette ise Abdullah b. 
Meymün ei-Kaddah adında Ali evladın
dan olmayan birinin ismaili hareketinin 
gerçek kurucusu ve Fatımi halifelerinin 
büyük dedesi olduğu iddia edilmekte
dir. Şüphe yok ki bu karışıklığın sebe-. 
bi Ca'fer es-Sadık'ın oğullarının lakap
larından birinin de Meymün olmasıdır. 

Meymün el-Kaddah Mahzümoğulları · 

nın azatlı kölesi ve Mekkeli idi. imam 
Muhammed el-Bakır'ın öğrencisi olmuş 
ve ondan çok sayıda hadis rivayet et
miştir. Oğlu Abdullah da Ca'fer es-Sa
dık'tan rivayette bulunmuş olup ima
miyye Şiası nezdinde saygı duyulan alim
lerdendi. Bundan dolayı Abbasiler'in 402 
( 1011) yılında Fatımiler' in soyunu ta'net
mek için yayımladıkları ve Şerif el-Mur
taza ' nın da imzaladığı tutanakta (mah
zar) bu Meymün'un ve oğlunun adı geç
memektedir. 

Makrizi el-Mukaffa'l-kebir'de Meh
di'nin soyunu. onun Yemen tarafına gön
derdiği mektubundakine yakın bir şekil
de kaydetmekte ve şecerenin sonunda 
yer alan Tak!. Vefi ve Radi olarak tanı
nan üç şahsa "Ailah'ın zatında gizlenmiş 
kişiler" (el-mestOrOn fT zati 'llah) denildiği
ni söylemektedir (s 53. 55). 

ismaili danerinden ibn Havşeb Yemen'
de ismaililiğin temellerini atmayı başar
dığı gibi dai Ebü Abdullah eş-ŞIT' yi de 
Kuzey Afrika'ya gönderdi. Ebü Abdullah. 
Serberi Kütame kabilesinin desteğini 

sağlayarak orada bir ismaili üssü kur
maya muvaffak oldu. imam Ubeydullah 
el- Mehdi Abbasiler'in kontrolünden kur
tulmak için ya Yemen'e veya Kuzey Af
rika'ya gidecekti. Mehdi önce Remle'ye, 
oradan da Mısır'a gitti (29 1/ 903). Mısır'
da Abbasi valisinin kendi yüzünden sı

kıntı çektiğini hissettiği için oradan ay
rılmaya karar verdi. Beraberindekiler Ye
men'e gideceğini sandılar. ancak Mehdi 
Kuzey Afrika 'ya yöneldi. Ebü Abdullah 
eş-ŞIT buradaki Ağiebi hakimiyetini yık
mak üzereydi ve bu durum Mehdi'nin 
arzularına uygun düşüyordu . Mehdi Ab
basiler'den uzak durmak istiyor ve uy
gun olmayan bir zamanda onlarla çatış
mayı arzu etmiyordu. Ancak Mehdi ifri
kıye'deki daileri ile doğrudan irtibat sağ
layamadı. Bunun üzerine Sicilmase'ye yö
neldi, fakat orada şehrin emiri tarafın
dan yakalanıp hapsedildL Bu sırada Ebü 
Abdullah. Ağlebiler'in başşehri Rakka
de'yi ele geçirip son emirleri olan Zi
yadetullah'ı şehirden çıkarmayı başardı 

FATIMfLER 

(296/ 909) 29 Rebiülahir 297 (15 Ocak 
91 O) tarihinde Ubeydullah ile birlikte 
Rakkade 'ye girdi. Ubeydullah "Mehdi
Lidinillah" ve "Emirü 'l-mü'minin" lakap
larıyla halife ilan edildi. 

Fatımiler ifrikıye döneminde (909-973) 
birçok güçlükle karşılaştılar. Kuzey Afri
ka Ehl-i sünnet ile (özellikle Mal iki mez
hebi) Hariciler (bilhassa i bazıyye ve Suf
riyye) arasında paylaşılmıştı. ismaili mez
hebi bölgede esasen mevcut olan karı

şıklığı arttırdı. Batıdaki Zenate ile doğu

daki Sanhace Serberi kabileleri birbirle
riyle mücadele halindeydiler. Kütame 
Sanhace'ye mensuptu. Bu kabileler de 
huzursuzluk ve karışıklıkların devam et
mesine sebep oluyordu. Bölgede aynı za
manda şark asıllı iki hanedan daha var
dı. Bunlar Tahert'teki Harici Rüstemiler 
ile Fas'taki Alevi idrisi Devleti idi. Fatımi
ler. Sünni Afrika toplumu üzerinde söz 
sahibi olup onları nüfuzları altına almak 
için büyük gayret sarfettiler. Halife Ubey
dullah el- Mehdi, ifrikıye halkının ve Ma
liki alimlerinin direniş ve protestolarıyla 
karşılaştı. Sünni Maliki alimleri Kayre
van'da ve ifrikıye ' nin diğer şehirlerinde 
tutunmuşlardı. Bu alimler Ubeydullah 
el-Mehdi'nin mezhebine karşı çıkıyor. 

halk da onları destekliyordu. 

Abbasiler'in, devletlerinin kuruluşun
da büyük emeği olan Ebu Müslim el
Horasani'den kurtulmak istemeleri gibi 
imam Mehdi de kendisine ifrikıye ' nin 
yolunu açan EbQ Abdullah eş-ŞIT'den kur
tulmak istiyordu. 

Mehdi ifrikıye'ye ayak bastığı andan 
itibaren Fatımi Halifeliği ' nin hedeflerini 
gerçekleştiremeyeceğini anladı. Çünkü 
eldeki imkanlar çok azdı ve Maliki alim
leri de onlara karşı direniyordu. Ayrıca 
Kuzey Afrika'nın dağlık coğrafi yapısın
dan kaynaklanan zorluklar burayı ele 
geçirmeyi güçleştiriyordu . Fatımiler is
lam dünyasına hakim olabilmek için do
ğuya hakim olup özellikle Mısır'ı ele ge
çirmekten ve doğuya doğru yayılmaktan 
başka çarelerinin olmadığını biliyorlardı. 
Halife Mehdi saltanatının ilk yıllarında 
Mısır'ın fethi için iki başarısız deneme
de bulunmuştu (301 / 9 13, 307 / 91 9) Bu 
denemeler oğlu ve halefi Ka im- Biemril
lah el-Fatımi zamanında da (934-946) de
vam etti. fakat hiçbir sonuç alınamadı. 
Aksine bu saldırılar Abbasi hilafetini as
keri yönden daha güçlü olma gereği hu
susunda uyarmış oldu. Bunun üzerine 
Abbasiler Mısır' ın idaresini Suriye böl
gesini de elinde bulunduran Muham
med b. Tuğç'a verdiler. 
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Mehdi 303 (915) yılında Doğu İfrikıye 
sahilindeki bir yarımadada Mehdiye adıy
la anılan bir şehir kurdu ve 308 ·de (920) 
burayı başşehir ilan etti. Böylece Kayre
van'daki Sünniler'in mukavemetinden 
uzaktaşmış oluyordu. Aynı zamanda şe
hirde büyük bir sanayi faaliyeti başlattı. 
Bu sayede Fatımiler Bizanslılar'ın karşı
sında durabiimiş ve Orta Akdeniz'in ba
tı kısmında üstünlük sağlamaya ve nü
fuzlarını Sicilya adasına kadar genişlet
meye muvaffak olmuşlardı. 

Sünni ifrikıyeliler geçici bir süre için. 
Fatımi Devleti'ni tehdit eden Harici Ebü 
Yezid en-Nükkari'yi desteklediler. An
cak bu hareket Fatımi Ha lifesi Mansür
Billah tarafından bertaraf edildi (336/ 

947) . Mansür-Billah ' ın Ebü Yezid'e kar
şı zafer kazanmasından sonra Fatımiler 
Mehdiye'yi terkederek yeni başşehirleri 
Sayrelmansüriye 'ye (Sabra) yerleştiler. 

Burası Mansür' Billah tarafından Kay
revan yakınlarında Ebü Yezid'i destek
leyen Malikiler'i kontrol etmek için ku
rulmuştu. 

Fatımiler'in doğuya doğru genişleme 

düşüncesi ancak Fatımi Halifesi Muiz
Lidinillah tarafından gerçekleştirilebil

miştir . el-Mağribü'l-aksa'da Fatımi nü
fuzunun genişlemesini temin eden Fatı
mi kumandanı Cevher es-Sıkıllf'nin ba
şarıları (357 / 968) halifenin dikkatini çek
miş ve onun askeri dehası sayesinde Mı
sır' ı zaptedebileceğine kani olmuştu. ih
şidiler' in son güçlü valisi Kafür'un ölü
münden sonra Mısır'da baş gösteren iç 
karışıklıklar. 352 (963) yılından beri ya
şanmakta olan ekonomik kriz ve bu ara
da, ,dailerin yoğun faaliyetleri Fatımiler'in 
buyük projelerini uygulamaya koymala
rına imkan verdi. Muiz- Lidinillah Rakka
de yakınlarında 358 yılının Muharrem 
ayında (Kas ı m -Aralı k 968) çoğunluğu Ser
beri kabileleri ve Saklebilet'den oluşan 
yaklaşık 100.000 süvari topladı. 27 Mu
harrem'de (21 Aralık ) askerlere maaşla
rını dağıttı ve 14 Rebiülewel'de (5 Şubat 
969) askeri teftiş ederek Mısır'ı ele ge
çirecek olan Cevher es-Sıkılli'yi onlara 
takdim etti; Cevher'e de askeri, siyasi 
ve mali konularda tam yetki verdi. Cev
her es-Sıkılli Mısır' ı fethetmek üzere yo
la çıktı ve Şaban 358 'de (Temmuz 969) 
Mısır'ı ele geçirdi. Bu sırada herhangi bir 
direnişle de karşılaşmadı. İskender'in 
ordusundan sonra bu büyüklükte bir or
dunun Mısır' a gelmediğini söyleyen halk 
Cevher'den eman alıp teslim oldu. 

Fatımiler'in Mısır'ı ele geçirmeleri sa
dece bir hükümetin yerine başka bir hü-
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kümetin kurulmasından ibaret değildi. 
Bu hareket çok derin etkileri olacak di
ni, siyasi ve içtimai bir inkılap demekti. 
Bu inkılap beraberinde idarede açık bir 
değişiklik de getirmekteydi. islam tari
hin9e ilk defa ismen bile olsa Bağdat'a 
bağlı olmayan bir hükümet Mısır ' a ha
kim oluyordu. Fatımiler'in Mısır'a girme
siyle birlikte islam aleminde aynadıkları 
rol de esaslı bir şekilde değişti. Bundan 
böyle Fatımiler dini. felsefi ve içtimai ha
reketlere liderlik ettiler. Fatımiler Mısır'ı 
ele geçirip orada bağımsız bir halifelik 
kurmalarına rağmen islam aleminin ta
mamına hiçbir zaman hakim olamadı
lar ve kendilerini ümmetin ekseriyetin
den ayrı tuttular. islam alemine hük
metmek için merkez kabul ettikleri Ka
hire. Haçlı seferleri ve Moğol istilası sı

rasında olduğu gibi daha sonraki dönem
de de önemli rol oynamıştır. 

Cevher es-Sıkılli Mısır'ı ele geçirdikten 
sonra Halife Mu iz- Lidinillah'ın talimatı 

doğrultusunda Fustat'ın kuzeydoğusun

da yeni bir şehir kurdu. Burada büyük 
bir saray ve cami inşa etti. Cevher' in 
Mu iz- Lidinillah ' ın na ibi sıfatıyla Mısır' a 

hükmettiği dört yıllık süre (969-973) Mı

sır'da Fatımi tarihinin en önemli devre
ler inden biri sayılır. Hutbelerden ve sik
kelerden Abbasi halifesinin adı çıkarılıp 
onun yerine Mu iz- Lidinillah · ın adı ika
me edilmiştir. Abbasiler'in şiarı olan si
yah renk kaldırılarak mescidlerdeki ha
tiplere Fatımiler' in şiarı olan beyaz renk 
giydirilmiştir. Cevher' in dini konularda 
gerçekleştirdiği yeniliklerden bazıları da 
şunlardır: Ramazan ayının ve bayramın 
tesbitinin hilale bakılmaksızın yapılma
sı. müezzinlerin ezanda "hayye ala hay
ri'! -amel " (Amellerin en hayırlı sın a koşun ) 

ibaresini de söylemeleri, imamların na
mazda besmeleyi açıktan okumaları. cu
ma namazında ikinci rek'atta kunut du
alarının okunması. Ekonomik alanda ise 
Cevher bütün gücünü bozulan köprüle
rin onarımı için kullanmış ve haraç ver
gisi olarak feddan (4200 m 2 ı başına alı

nan 3,5 dinarı 7 dinara çıkarmıştır. Top
rak sahiplerinden ellerindeki arazi kar
şılığında alınan ücretleri de (kabaletü'l 
arazf) arttırmıştır. Mısır para birimini ıs
lah ederek ayarını Fatımiler'in ifrikıye'
de kullandıkları ayar seviyesine çıkar

mış ve yüksek değerli yeni dinarlar bas
tırmıştır. Bu dinarlar "ed-dinarü'l-Muiz
zi" olarak tanınmış, daha önce Mısır 'da 

kullanılan ve "ed-dinarü'r-radi" ve "ed
dinarü' ı- ebyaz" diye bilinen eski dinar
ları iptal etmiştir. 

Fatımiler'in Suriye'yi ele geçirmeleri 
Mısır fethinin tabii bir uzantısı idi. Bu
rası. Fatımf ordusunu Bağdat'a götüre
rek Büveyhi idaresine ve Abbasi hilafe
tine son verecek seferin hareket noktası 
olacaktı. Fakat Dımaşk ' ta Karmatiler'le 
yapılan savaşta Fatımiler'in Suriye böl
gesi emiri Ca'fer b. Felah ' ın 6 Zilkade 
360 (31 Ağustos 971 ) tarihinde öldürül
mesi bütün bu projelerin gerçekleşme
sine engel oldu. Hatta bu savaştan son
ra KarmatHer Mısır'a doğru ilerleyerek 
başşehir Kahire 'yi tehdit ettiler. 

Cevher şartların uygun hale geldiği ilk 
fırsatta Halife Mu iz- Lidinillah ·ı Mısır'a 

davet etti. Halife bütün mal varlığıyla 

birlikte Mısır'a doğru yola çıktı ve ifri
kıye'de yerine Beni Ziri ailesi olarak bili
nen bir Serberi aileyi halef tayin etti. Bu 
ailenin başında Yüsuf b. Bulukkin es
Sanhaci bulunuyordu. Sicilya 'ya Beni Kelb 
kabilesinden bir Arap aileyi, Trablus'a 
da Abdullah b. Yahlif ei-Kütami'yi gön
derdi. 

Mu iz- Li diniilah Mısır' da ilk iş olarak 
Cevher'i görevden aldı. Ancak onun Fa
tımi hilafetine yaptığı hizmetlerden öv
gü ile söz etti. Yerine yahudi mühtedisi 
Ya'kub b. Killis 'i getirerek Mısır ' daki Fa
tımi idaresinin düzenlenmesini ona bı

raktı. Uslüc b. Hasan' ı da mali konular
da ibn Killis'in yardımcılığı ile görevlen
dirdi. 

Muiz- Lidinillah ile Aziz- Billah (975-

996), Cevher ve Ya'klib b. Killis'in de gay
retleriyle iki asır devam edecek olan Fa
tımi Devleti 'nin temellerini attılar. Aziz
Billah ' ın Fatımiler'in Orta ve Güney Su
riye, daha sonra da Halep emirUkleri üze
rindeki nüfuzunu güçlendirecek Suriye 
bölgesine yönelik politikası hariç dış po
litikaları aktif değildi. Fatımiler Suriye'
yi ele geçirmeyi diğer ülkelere sahip ol
manın garantisi gibi görüyorlar ve özel
likle BatJdat'ı ele geçirmek istiyorlardı. 
Çünkü Bağdat Sünni Müslümanlığın mer
kezi durumundaydı. Bu siyasetin gerçek
leşmesi için Halife Aziz- Billah şark böl
gelerinden asker toplamaya başladı. Dev
letteki mevkilerinin sarsılacağı endişe

siyle Berberiler'in karşı çıkmasına rağ
men bu ordunun teşkilinde Türkler'den 
ve Deylemiler' den büyük ölçüde fayda
landı. Fatımiler Abbasiler'le doğrudan 
çatışmaya girmek yerine yeni bir yakla
şım tarzı benimsediler. Buna göre islam 
aleminde fiili hakimiyet Haremeyn'de 
(Mekke ve Medine) adına hutbe okunan 
kimseye ait olacağı için Hicaz'a hakim 
olmanın yollarını arıyorlardı . Mekke'de 



Halife Mu iz- Lidinillah adına halife he
nüz İfrikıye'de iken. Aziz- Billah adına da 
36S (976) yılında hutbe okunmuştur. 

Aziz- Billah döneminin sonunda Fatı

mi h ilMeti oldukça genişledi; Fatımi dai
leri Suriye ve Kuzey Afrika'dan sonra Ye
men ve Musul'da da propaganda yap
ma imkanı buldular. Aynı zamanda Aziz
Billah Bizans imparatorunun elçisine her 
cuma Kostantine'deki camide kendi adı 

na hutbe /okunmasını şart koşmuştu . 

Aziz döneminde Fatımiler'in Abbasiler 
aleyhindeki emellerini gerçekleştirmele
ri için uygun bir ortam oluşmuştu . Aziz
Billah'ın 386 (996) yılında ölümünden 
sonra Fatımiler'den dokuz kişi halifeli
ğe adaydı ve bunların başında Hakim
Biemrillah geliyordu. 

Hakim- Biemrillah dönemi (996- ı 021 ı 
çelişkileriyle dikkat çeker. Halife şahs i 

yetindeki zaaf sebebiyle aldığı bir kara
rı çok kısa bir süre sonra değiştirirdi. 

Fatımiler döneminde yaşanan dini hoş
görüye rağmen ne zimmiler ne de Ehl-i 
sünnet mensupları Hakim- Biemrillah'ın 
baskısından kurtulabildiler. Ashaba söv
me adeti yaygınlaştı ve halifenin emriy
le sövgü ibareleri mescid duvarlarına. 

ev ve dükkan kapılarına yazılmaya baş
landı. Kendi yardımcıları ve yakınları da 
bu baskıdan ve zulümden kurtulamadı
lar. Onların birçoğunu bilinmeyen sebep
lerle öldürdü. Halife yasaklar listesi ha
zırlar , kim bu listedeki yasaklardan bi
rini işlerse onu ya öldürür ya da işken
ce ederdi. Aşırılıkları o dereceye vardı ki 
407 ( 1 017) yılında Mısır'a gelen üç İran
lı ' nın teşvikiyle ilahlık iddiasına ka lkıştı. 

Bu dönemde Mısır- Bizans ilişkileri de 
çok kötü leşti. Hakim- Biemrillah 27 Şev
va! 411 ( 13 Şubat 1021) tarihinde esrarlı 
bir şekilde ortadan kayboldu. 

Fatımiler Devleti Müstansır-Billah'ın 

zamanında (ı 036-1 094 ı en geniş sınırla
rına ulaştı. Mısır. Güney Suriye bölgesi, 
Kuzey Afrika. Sicilya, Afrika'nın Kızılde
niz sahilleri, Hicaz ve Yemen bu devle
tin sınırları içindeydi. Ayrıca Meşrık'ta 
Sünniler' in idaresinde olan çok sayıda 
şehir hakimi de Müstansır- Billah'a tabi 
oldu. Fakat bu koca devlet çok kısa bir 
sürede küçülmeye başladı. 

Fatımiler'in çökmekte olduğu, Vezir 
Ebü ·ı- Kasım Ali b. Ahmed el- Cercerai'
nin 436 Ramazanında (Mart -Nisan 1 04S) 
ölümüyle daha açık şekilde anlaşıldı. Fa
tımiler'le Abbasiler arasındaki çatışma 
da ilk defa Bağdat'ta hazırlanan bir şe
cere ile su yüzüne çıktı. Bu şecerede Fa
tımiler'in soyuna dil uzatılıyordu . Başta 

Talibiler'in nakibi Şerif ei-Murtaza ol
mak üzere Bağdat'ın önde gelen alim
leri, kadı ve fakihleri söz konusu şece
reyi imzalamışlardı. Bağdat'ta 444 ( 1 052) 
yılında da buna benzer bir şecere dü
zenlendi. Fatımiler'e karşı Selçuklular'
dan yardım isteyen Abbasiler. bir taraf
tan Fatımiler ' le Bizanslılar arasındaki 

ilişkileri bozmaya çalışırken diğer taraf
tan İfrikıye Valisi Muiz b. Badis'i Fatımi 
hakimiyetini tanımaması yönünde kış

kırttılar. Mu iz b. Badis de 443 ( 1051 ) yı
lında Fatımiler'le olan bütün bağlarını 

koparıp İfrikıye'de hutbeleri Abbasiler 
adına akutmaya başladı. Selçuklular ise 
Bizanslılar'la anlaşma yaparak onların 

Mısır'a buğday göndermelerini durdur
dular. 

Fatımiler bunun üzerine askeri, siyasi 
ve iktisadi vasıtalarla Abbasiler'e tepki 
göstermeye başladılar. Bu arada doğu
ya giden iki ticaret yolu arasındaki re
kabeti kızıştırmayı planlayan "şark stra
tejisi"ne önem verdiler. İsmaili mezhe
bini Hindistan'a giden deniz ve kara yo
lu üzerinde ve doğrudan Hindistan'da 
yaymak için çalıştı la r. Fatımiler bu ça
balarıyla bir yandan ekonomik canlılık 

sağlayarak hilafetlerini güçlendirmek. 
öte yandan da Abbasi Halifeliği'ni zayıf
Iatmak istiyorlardı. Ayrıca dailer Abba
siler aleyhindeki propaganda faaliyetle
rini daha da yoğunlaştırdılar. Dai'd-duat 
Müeyyed fi'd-din eş-Şirazi, Arslan Besa
siri'nin Abbasi halifesine karşı başlattı
ğı ayaklanmayı destekiemiş ve Arslan 
Besasiri Bağdat'ı istila etmeye muvaf
fak olarak hutbeyi Fatımi halifesi adına 
okutmuş, Abba si Halifes i Ka im- Biemril
l ah'ı 4SO (1058) yılında bir yı l müddetle 
nezaret altına almıştır . Ancak İslam dün
yasına canlılık kazandıran Sünni Selçuk
lu Türkleri Tuğrul Bey'in başkanlığında 
Abbasi Halifeliği'ni Fatımiler'in eline düş
mekten kurtard ı. Sonuçta Fatımiler Su
riye bölgesindeki yerlerini kaybettiler 
ve buralar 468'de (1075) Selçuklular'ın 
eline geçti. 

Mısır bu dönemde büyük bir ekono
mik kriz içine düştü. Çeşitli askeri grup
lar arasında meydana gelen çatışmalar 
da iç karışıklığa sebep oluyordu. Olayla
rın olumsuz yönde gelişmesi Halife Müs
tansır- Billah'ı, Akka ' nın yönetimini üst
lenmiş bulunan ordu kumandanı Bedr 
ei-Cemali'yi yardıma çağırmak zorunda 
bırakmıştır. 466 ( 1 074) yılında Mıs ı r'a 

gelen Bedr ei-Cemali anarşiyi kontrol al
tına almaya, huzur. emniyet ve istikra
rı yeniden tesis etmeye muvaffak oldu. 
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Buna karşılık halife yetkilerini Bedr ei
Cemali'ye devretti. Böylece Fatımiler ta
rihinde yeni bir dönem başlıyordu. "Ve
zirlerin nüfuz asrı" adı verilen bu dönem
de devletin işlerini emirler üstlenmiş
lerdi. Bedr ei-Cemali ve halefieri Efdal 
ve Me'mün ei-Bataihi'nin kurdukları dü
zen Fatımi Devleti'ni çökmekten kur
tardı ve devletin ömrünü bir asır daha 
uzattı. 

Babasının yerine vezirlik makamına 
geçen Efdal b. Bedr ei-Cemali.. Halife 
Müstansır ' ın küçük oğlunu "Müsta'li
Billah" lakabıyla halifelik makamına ge
tirmiş, büyük oğlu Nizar İsmaili mezhe
bine göre bu makamın meşrü varisi ol- . 
duğu halde uzaklaştırılmıştır. Efdal'in 
Müsta'li'yi tercih etmesinin sebebi, Müs
tansır'ın son günlerinden beri elinde bu
lundurduğu otoriteyi kaybetme endişe
siydi. Efdal tarafından gerçekleştirilen 
bu siyasi inkılap İsmaililer'i Müsta'liyye 
ve Nizariyye olarak ikiye bölecek kadar 
tehlikeli gelişmelere yol açmıştır. Mısır. 
Suriye. Yemen ~e Hindistan'daki İsmaili
ler'in büyük bir kısmı Müsta'li'nin imam
lığını tanıdı. İran İsmailileri ise Hasan 
Sabbah'ın başkanlığında Nizar'ın imam-. 
lığını tanıdılar ve Nizariyye adıyla anıldı
lar. Bu gruba aynı zamanda ei-İsmailiy
yetü'l-cedide de denilir. 

Müsta'li'nin 49S'te ( 1101 ) ölümünden 
sonra Vezir Efdal onun yerine Ebü Ali 
Mansür'u geçirdi ve ona da "Amir- Biah
kamillah" lakabını verdi. Bu sırada Ebü 
Ali henüz beş yaşındaydı. Böylece yirmi 
yıl boyunca ülkenin tek f iili hakimi olan 
Efdal ilk iş olarak idare merkezini Kahi
re 'den Fustat'a nakletti. Onun zamanın

da divanlarda çalışan hı ristiyanların sa
yısı arttı. Suriye bölgesine yönelik Haçlı 
saldırıları yine onun döneminde başla
dıysa da Efdal bu saldırılara önem ver
medi. Hatta Selçuklular'a karşı Haçlılar'
la anlaşmaya bile çalıştı. Fakat sonunda 
devlet Suriye'deki şehirlerini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Bu şehir
lerin başında Kudüs. Akka. Sür ve Say
da bulunuyordu. 

Amir- Biahkamillah yetişkin bir genç 
olunca Efdal'in baskılarından bunaldı. 

Emir Muhammed b. Fatih ei-Bataihi ile 
iş birliği yaparak S 1 S yılı Ramazan bay
ramı gecesi (Aralık 1121) Efdal'i öldürt
tü. Amir -Biahkamillah 2 Zilhicce S1S'
te (11 Şubat 1122) Bataihi'yi "ei-Me'mün 
Tacü'l -hilafe" lakabıyla vezir tayin etti. 
Ayrıca emirlerin. üstatların ve bilge kişi
lerin "Amiri" olanlakaplarını "Me'müni"
ye dönüştürerek ona şeref ve itibar ka-
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zandırdı. Halife Amir ile Vezir Me'mün'un 
dönemi ( 1122- 1125) Fatımfler'in Mısır'

daki en parlak devri oldu. Amir muhte
şem törenler yapmaya düşkündü. Dev
letin eski ihtişamına . kavuşması onun 
sayesinde olmuştur. 

Me'mün ile arasındaki ittifaka rağmen 
ülkede tek başına söz sahibi olmak is
teyen Amir- Biahkamillah Me'mün'u az
lederek S 19 ( 1125) yılında hapsettirdi. 
üç yıl sonra da öldürttü. Ancak devlet 
idaresine tek başına hakim olamadı. Bu
nun üzerine biri müslüman, diğeri Sami
ri iki kişiyi divanda görevlendirdi. Ebü 
Necah b. Kana adıyla bilinen bir rahibi 
de müstevfi tayin etmek zorunda kaldı. 
Bu rahibin döneminde müslümanlar tu
tuklanmış ve hakarete uğramıştı. Bu du
rum ise müslümanların isyanına sebep 
oldu. Amir ' in hilafeti uzun sürmedi ve 
Havza adasına giderken Nizariler tara
fından öldürüldü (2 Zi lkade 524 1 7 Ekim 
1130) 

· Amir'in varis bırakmadan ölmesi yeni 
bir bunalıma yol açtı. Çünkü Fatımı Dev
leti tarihinde daha önce imamete varis 
aranması gibi bir mesele ile karşılaşıl

mamıştı. Ayrıca ölümü sırasında hanım
larından birinin hamile olduğunu söyle
mesi meseleyi daha da karmaşık hale 
getirmişti. Doğacak bu çocuğu bekler
ken Fatımı tarihinde ilk defa İsmailller'in 
tabiriyle "emanetçi imam" (eı-imamü'l

müstevda') tayin edildi. Bu imam Amir'in 
amcasının oğlu Ebü'I-Meymün Abdülme
cid oldu. Akrabalar içinde yaşça en bü
yüğü olan Ebü'l- Meymün'a doğumu bek
lenen veliahtın kefili olarak biat edildi. 
Askerler ise Bedr ei-Cemali'nin torunu 
Ebü Ali Ahmed b. Efdal Küteyfat'ı (Kati
fat) vezirlik makamına getirdiler; Ebü 
Ali de Abdülmecid'i hapsettirerek İma
miyye'nin beklenen on ikinci imamı adı
na da'vette bulunmaya başladı ve İsmaiii 
mezhebine ait faaliyetleri durdurdu. Bek
lenen imam adına para bastırıp üzerine 
"AIIahu's-samed el-İmam Muhammed" 
ibaresini yazdırdı. Fakat bu inkılap uzun 
sürmedi ve Ebü Ali 16 Muharrem 526 (8 
Aralık 1131) tarihinde öldürüldü. Amir
Biahkamillah'ın taraftarları Emir Abdül
mecid'e tekrar biat ettiler. Ancak daha 
sonra kendisini halife ilan etti ve "Ha
fız- Lidinillah" lakabını aldı (3 Rebiülev
vel 526 1 23 Şubat ı ı 32) 

Fatımı Devleti son kırk yıl içinde sü
ratli bir inkıraza sürüklenmiştir. Öyle ki 
hilafetin nüfuzu sadece Mısır'a münha
sır kaldı. Hafız- Lidinillah ve halefierinin 
imametini tanımayan diğer tabileri on-
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lardan ayrıldılar. Böylece bu son kırk yıl 
içinde FatımTier Kahire'de mahalli bir ha
nedan gibi hüküm sürdüler. 

Hafız- Lidinillah oğlu Hasan'ı öldürte
rek ondan kurtulunca Ermeni Behram'ı 
vezirlik makamına getirmeye mecbur 
kaldı ve ona "seyfü ' I-İslam tacü'l-hila
fe " la kabını verdi ( 16 Cemaziyelahir 529 1 
13 Mart ı ı 35) Böylece ilk defa bir hıris
tiyan Fatımfler'in çok geniş yetkilere sa
hip tefviz vezirliğine getirilmiş oldu. Beh
ram Tel Başirve Ermenistan'dan getirt
tiği ırktaşlarını Mısır' a yerleştird i. Sayı

ları 30.000'i bulan Ermeniler birçok kili
se inşa ettiler. Mısırlılar bu gelişmeler
den korkmaya başladılar. Divanlardaki 
pek çok görevli hı ristiyandı . Be h ram ' ın 
kardeşi Basak da Küs valiliğine tayin edil
di. Burası o sıralarda Mısır ' ın en büyük 
vilayetlerinden biriydi. Vali Küs'taki müs
lümanlara zulmetmeye ve maliarına el 
koymaya devam etti. Müslümanlar bu 
durum karşısında nüfuzlu bir devlet ada
mı olan Rıdvan b. Velahşa'dan yardım 
istediler. Rıdvan Kahire'de hıristiyanlara 
karşı ci had ilan etmişti. Halife Hafız- Li
dinillah da emirlerin baskısına boyun 
eğerek onu "es-seyyidü'l-ecellü'l-efdal 
emirü'l-cüyüş" lakabıyla vezirlik maka
mına getirdi (Cemaziyelevvel 53 ı 1 Şu
bat ı ı37) 

Rıdvan ilk iş olarak özellikle halkının 
çoğunluğu Sünni olan İskenderiye' deki 
Sürini faaliyetlere öncülük etti. İskende
riye'de Mısır'ın ilk İslam medresesini kur
du (532 / ı ı 38) Ancak halifenin askerle
ri kışkırtması üzerine buradan kaçmaya 
mecbur kaldı ve Sarhad Valisi Emirüd
devle Gümüştegin el-Atabegfye sığındı. 
Hafız- Lidinillah Rıdvan'dan sonra vezir
lik makamını boş tuttu ve ölümüne ka
dar (544 / ı 149) yönetimi kendi eline al
dı. Hafız'dan sonra bütün valiler vezirlik 
makamına göz dikip bu uğurda birbir
leriyle savaştılar. İbnü'l-Esir' in ifadesiy
le, "Mısır'da vezirlik galip gelen kişinin
di ... Efdal b. Bedr el-Cemali' den sonra 
harpsiz ve kansız şekilde pek az kişi ve
zir olmuştur" (el·Kamil, Xl, IB5l 

Bu arada Sünniler'den devezirlik ma
kamına getirilenler oldu. Adil b. Sellar 
bunlardan biridir. Vezirlik makamı üze
rindeki bu çekişmeler ülke içinde ve hat
ta sarayda çeşitli karışıkilkiara sebep 
oluyor, ahlak dışı hikayeterin aniatılma
sına yol açıyordu. 539 (1144) yılında Mı
sır ' a gelen Emir Üsame b. Münkız bu 
entrikaların önlenmesinde büyük rol oy
namış ve entrikalar 548 yılı başlarında 

( 1153) Vezir İbnü's-Sellar'ın ölümü, Ab-

bas es-Sanhaci'nin vezirlik makamına 
gelmesi ve oğlu Nasr'ın Halife Zafir- Bi
emrillah ' ı öldürmesiyle son bulmuştur. 
Haçlılar bu karıŞıklıkları fırsat bilerek 
Fatımfler'in Suriye'deki son kalesi Aska
lan ' ı da işga l ettiler (548 / ı ı 53) 

Halife Zafir'in öldürülmesinden sonra 
Abbas es-Sanhaci hilafet makamına Za
fir'in küçük oğlunu getirdi. "Faiz-Lidinil
lah" lakabı verilen çocuk yaştaki halife 
sarayda gördüğü cinayetler yüzünden 
çok buhranlı günler geçirdi. Saraydaki 
kadınlar Talai' b. Rüzzik'e sığınarak on
dan hilafeti kurtarmasını istediler. Ta
lai'in ordusu harekete geçince Abbas ve 
oğlu Nasr Suriye'ye kaçmaya mecbur kal
dılar. Talai' b. Rüzzik Fatımfler'in güçlü 
vezirlerinin sonuncusudur. Büyük me
muriyetleri altı ayla sınıriayarak hiç kim
senin kendi otoritesine ortak olmasına 
izin vermemiştir. Onun mevki hırsı öyle 
bir noktaya ulaşmıştı ki Halife Faiz- Lidi
nillah · ın 555 ( 1160) yılında va ri s bırak
madan ölmesi üzerine yerine "Adı d- Li
dinillah" lakabıyla onun torunu Emir 
Abdullah'ı geçirmiş ve hilafete Rüzzik 
oğullarının da ortak olması ümidiyle kı
zını halife ile evlendirmiştir. Fatımi Dev
leti'nin son on yılı vezirlik makamında 
gözü olan valiler arasındaki iç çekişme
ler ve dış saldırılardan kaynaklanan bir 
dizi savaşla geçmiştir. 

Şaver b. Mücir ve Dırgam b. Amir ara
sındaki mücadelede Şaver Dımaşk Emi
ri Nüreddin Mahmüd'a sığındı, ondan 
kendisine yardımcı olmasını ve vezirlik 
makamına iade edilmesini istedi. Nured
din de Esedüddin Şirküh ei-Mansür ku
mandasındaki orduyu Mısır'a gönderdi. 
Fakat Şaver'in Nüreddin'e verdiği sözü 
yerine getirmeyerek Şirküh'tan Mısır'ı 

· terketmesini istemesi üzerine Esedüd
din'in ordusu Bilbis'i zaptetti ve doğu 
vilayetlerini idaresi altına aldı. Şaver bu 
defa Haçlı lar' a sığındı, Şirküh' a karşı 

onlardan yardım istedi. Bu durum Nü
reddin ile Kral Amaury ordularının Mısır 
üzerindeki arzularını tahrik etti. Sonun
da Şaver öldürüldü ve Nüreddin'in or
dusu Mısır'a girdi. Esedüddin ŞirkQh 17 
Rebiülahir 564 ( 18 Ocak 1169) tarihinde 
Fatımı vezirliğine tayin edildi. fakat iki 
ay sonra vefat etti. Bunun üzerine Hali
fe Adıd onun yeğeni Selahaddin-i Eyyü
bi'yi vezirlik makamına getirdi. Böylece 
Mısır'da ve Ortadoğu'da yeni bir dönem 
başlamış, Mısır'da Sünni inkılap tamam
lanarak Fatımfler adına hutbelere son 
verilmiş ve Abbasiler adına hutbe okun
maya başlanmıştır. Bütün bu değişik-



likler büyük bir sükunet içinde cereyan 
etmiştir. 

Gerçekte Mısır halkı . Fatımf hilafetiy
Ie iş birliği içinde olan bir zümrenin dı
şında ismailf mezhebine kesinlikle inan
mış değildi. Bundan dolayı 569 (11 74) 
yılında içlerinde Yemenli şair Umare'nin 
de bulunduğu bazı daflerin Fatımf hila
fetini yeniden canlandırma ça baları so
nuçsuz kalmıştır. 

FATIMi HALiFELERİ LiSTESi 

ifrikıye 'de 

Ubeydullah el-Mehdi 

Ka im- Biemri llah 
Mansur-Billah 

Mu iz· Lidin ill ah 

Mısır ' da 

Mu iz- Lidinillah 

Aziz· Bi llah 

Hakim- Biem ri llah 

1297/9091 

1322/ 9341 
1334/ 9461 

1341/9531 

1362/ 9721 

1365/9751 

1386/9961 
ez -Zahir- Lii ' zazidin il lah 141 1 110211 

Müstansı r · Bil la h 1427/10361 

Müsta' li · Billah 1487/10941 
Amir· Biahkamillah 1495/11011 

EbCı Ali Ahmed b. Efda l Küteyfat' ı n 

hakimiyeti 116 Zilkade 524 · 16 Muharrem 5261 

H<if ı z - Lidinillah 

ZMir - Bia'daillah 
Fa iz- Binasriilah 

Adıd- Lidinillah 

21 Ekim 1130 -8 Ara lı k 11 311 

1526/11321 

1544/1 1491 
1549/11541 

1555-567 /1 160-1171 1 

ll. MEDENiYET TARİHİ 

A) İdari ve Siyasi Teşkilat. Fatımf Dev
leti'nin hakimiyetindeki topraklarda çe
şitli ırkiara mensup ve değişik sosyal ya
pılara sahip kavimler yaşıyordu. Fatımf

ler başta Mağribliler. Türkler. Deylemli
Ier. Sudanlılar ve Ermeniler olmak üze
re birçok kavimden faydalanmışlardır. 

Zimmflerin tecrübelerinden ve özellikle 
mali konularda Kıptfler'den istifade et
mişlerdi r. Devletteki bu tür görevlere 
onlar getirilmiş ve Sünni müslümanlar 
buralardan uzaklaştırılmıştır. Halife Mu
iz- Lidfnillah. Kahire'ye gelip Cevher'i gö
revinden aldıktan hemen sonra Ya'küb 
b. Killis'ten devletin idari işlerini düzen
lemesini istedi. Usluc b. Hasan'ı da onun 
gözetimi için tayin etti. İbn Killis Mısır ' 
da merkeziyetçi bir yönetim sistemi kur
du. Buna göre devletin başında bulunan 
halife (imam) Şii ismailfler'e göre Allah ' ın 
yeryüzündeki temsilcisi kabul edilir ve 
bütün otorite ona aittir. Bu sistemde 
idari yapı üçe ayrılmaktadır : İdare. yar
gı ve da'vet (propaganda). Ordu ise doğ
rudan doğruya imama bağlı idi ve emir
Ieri ondan alırdı. Ancak bu sistem uzun 

ömürlü olmadı. Fatımf Devleti. içinde bu
lunduğu şartlar ve çeşitli olaylar sebe
biyle zayıflayınca özellikle askeri gücü 
elinde bulunduran vezirler döneminin 
başlamasıyla birlikte bazı değişikliklere 
uğradı. Yalnız sistemin aslını oluşturan 

prensipler genel hatlarıyla korundu. İda
rf otoriteyi vezir. din ve yasama işlerini 
kadı . Fatımf propagandasını d ai ' d- du at 
yönlendiriyordu. Bazan son iki görev bir 
şahsın uhdesinde toplanıyordu. Bedr el
Cemalf'nin en üst dereceye gelmesi ve 
asker kökenli vezirler devrinin başlama
sıyla birlikte vezir hem başkumandan 
hem kadılkudat hem dai'd-duat olmuş
tur. Ancak kadılık ve daflik görevlerini 
bizzat vezirler yerine getirmiyor. kadılar 
ve dafler onların naibi olarak görev ya
pıyordu . 

Ehl-i sünnet 'e göre halife seçim yo
luyla veya daha önceki halifenin tayini 
ve halkın da biat etmesiyle iş başına ge
lirken Fatımfler'de imam ilahi bir hak 
olarak kendinden öncekinin halifesi olur 
ve halifelik babadan en büyük oğula ge
çerdi. imamda aranan tek şart "vasiyet" 
veya önceki imamdan gelen bir " nass " ın 

bulunmasıdır. Fatımfler Sünnfler'in hali
fede. ZeydHer'in ise Zeydf imamda ara
dıkları gibi özel şartlar aramazlar. Aynı 
zamanda imarnın vasiyetini gizlemesi. 
çok güvendiği bazı yakınlarından başka
sına söylememesi de mümkündür. Bu 
durum çok sayıda çocuk ve gencin ima
rnet makamına geçmesine. dolayısıyla 

saraydaki kadınların ve devlet adamla
rının devlet işlerini ele geçirmelerine yol 
açmıştır. 

487 ( 1 094) yılında Müstansır - Billah'ın 

ölümüne kadar veraset yoluyla imarnet 
hususu önemli bir engelle karşılaşılma
dan uygulandı. Müstansır'ın vefatından 
sonra Vezir Efdal Şehinşah ' ın müdaha
lesiyle meşru hak sahibi büyük oğlu Ni
za r·ın aziedilip yerine küçük oğlu Müs
ta'lf'nin getirilmesi ismailf da 'vetini böl
dü. Aynı şekilde Halife Amir- Biahkamil
Iah 'ın 524 ( 1130) yılında herhangi bir 
varis bırakmadan ölmesiyle de imameti 
amcasının oğlu Abdülmecfd üstlenmiş
tir. ismailf mezhebine göre Abdülmecfd 
"emanetçi imam" konumundaydı ve Ebu 
Ali Ahmed b. Efdal tarafından azledilin
ceye kadar bu makamda kaldı. Ebu Ali 
ise on dört ay "beklenen imam" adına 
idareye el koydu. Daha sonra öldürülün
ce 526 yılının Muharrem ayında (Ara lı k 

1131 ) veliaht tayin edilen Abdülmecld . 
Rebfülahir 526:da (Ş u bat 1132) kendisi
ni imam tayin etti. Son halife Adı d- Li-
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dfnillah da ismailf mezhebine aykırı ola
rak babası imam olmayan bir halife idi. 

Fatımf Devleti'nde imama hiçbir şüp

heye mahal kalmaksızın Alla h ' ın yeryü
zündeki temsilcisi gözüyle bakılır. her il
min kaynağı ve şeriatın birinci müfessiri 
olarak kabul edilirdi. Büyük da 'vet adam
ları bu manayı tekide ve imarnın "veliy
yuNah" olduğuna i şaret etmeye çok özen 
gösteriyorlardı. Hakim- Biemrillah bu ko
nuda daha ileri gitti ve 407'de (1017) 
kendisinde uluhiyyetin tecelli ettiğini söy
leyip ilahlık iddiasında bulundu. 

Fatımfler sicillerde ve paraların üstün
de "el-imam " ve · .. emfrü'l-mü'minin" la
kaplarıyla anılırdı . Dini otoritelerini ve 
ruhanı sifatlarını ön plana çıkarmak için 
resmi belgelerde halife lakabını kullan
mamaya özen göstermişlerdir. V. (Xl.) 
yüzyılın sonlarına doğru imarnın otori
tesi sarsılmış ve ismailf da 'vetinin bö
Iünmesinin ardından asker kökenli ve
zirler şartla rına bakmaksızın diledikleri 
kimseyi imamete getirmişlerdir. 

Vezirlik Fatımfler'de de diğer islam ül
kelerinde olduğu gibi "tenfiz" ve "tefvlz" 
vezirlikleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Fa
tımfler ifrikıye ' de iken vezirlik makamın
dan haberleri yoktu. Mısır'a gelindikten 
sonra Fatımfler'in ilk asrında vezirlerin 
bariz vasfı tenfiz vezirliği. Bedr el -Ce
malf'den başlayarak devam eden Il. as
rın tamamında ise galip vasıfları tefvfz 
vezirliğidir . Halife Muiz Mısır' da yetkisi
ni ve otoritesini kimseye bı rakmamayı 

(t efvlz etmemeyi) . her işi bizzat yönetme
yi ve hiç kimseden yardım almamayı ter
cih etti. Fakat o da adına "el-Vesata" 
dediği bir kurum geliştirdi. Bu kurumu 
yönetecek kimse halife ile halk arasın
da aracı görevi ifa edecekti. 

Mısı r'da Fatımfler döneminde vezir ta
biri ilk defa. Halife Aziz - Billa h ' ın Ya'küb 
b. Ki llis'e "el-vezfrü' l -ecel " la kabın ı ver
diği Ramazan 368 (Nisan 979) tarihin
den itibaren kullanılmaya başlandı. Bu 
Iakabın resmfleşmesi ise ancak Zahir
Lii 'zazidfnillah döneminde olmuştur. Bu 
devirde Vezir Ebü' l- Kasım el-Cerceraf 
418 ( 1 027) yılında tenfiz vezirliğine ge
tirilmiş ve bu tarihten itibaren vezirlik 
bir makam olmuş, adına da "rütbe " de
nilmişti r. Tenfiz veziri sınırlı baz ı yetkile
ri olan yardımcı bir vezirdi. Halife onun 
bütün işlerini denetleyebilirdi. Vezir Ha
san b. Ali el- Yazurl (ı 050- ı 058) güçlü 
tenfiz vezirlerinin sonuncusudur. Fatı
mfler'in Selçuklular karşısında yenilgi
ye uğramasından sonra elli dört vezir 
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ve kırk iki kadı görevden uzaklaştırılmış , 

sonunda halife Akka Valisi Bedr el-Ce
mali'den yardım istemiş, bu şekilde tah
tını Türkler'e karşı koruyabileceğini dü
şünmüştür. 

Bedr el-Cemali düzeni yeniden kurup 
devleti saldırılardan kurtarınca Halife 
Müstansır- Billah bütün yetkilerini ona 
devretti. 467 ( 1 074) yılından itibaren ve
zir! ik makamı saltanat makamının yeri
ne geçti. Makrizi. bundan sonra vezirli
ğin tefviz vezirliği haline geldiğini ve bu 
makamdakilere "emirü'l- cüyüş" denil
diğini . vezir adının ise ortadan kalktığı
nı belirtir (el·/jıtat, 1, 440). Her ne kadar 
Bedr ei-Cemali'nin halefieri de "emirü'l
cüyüş" lakabını aldılarsa da son dönem 
tarihçilerine göre bu nitelikteki tek ve
zir Bedr ei-Cemali'dir. 

Bedr ei-Cemali'den itibaren bütün tef
viz vezirleri makamlarını güçlendirmek 
için ayrıca özel lakaplar almışlar, ordu 
kumandanlığının yanı sıra sivil kurum
larla birlikte yargı ve din kurumlarının 
idaresini de ellerinde bulundurmuşlar
dır. Bedr ei-Cemali'den başlayarak "me
lik" lakabı ortaya çıkıncaya kadar asker 
kökenli vezirler "es-seyyidü'l-ecel, emi
rü'l-cüyüş , seyfü'I-İslam . nasırü'l-imam. 
kafilü kudati' 1- müslimin. hadi duati'l
mü'minin" gibi unvan ve lakaplar kul
lanmışlardır. "es-Seyyidü'l-ecel" tabirin
den sonra vezirin şahsi sıfatının eklen
mesi actetti. Bu sıfat Bedr ei -Cemali için 
"emirü'l- cüyüş" . oğlu Şehinşah. torun u 
Küteyfat ve Rıdvan b. Velahşa içinse "el
efdal"dir. 

Fatımiler dönemindeki vezirlerin çoğu 
hıristiyandı. Ermeni vezir Behram "sey
fü'·I-İslam" lakabını alıp vezirü's-seyf ol
duğu halde Hıristiyanlığını korudu. Ya
hudiler de Fatımiler zamanında önemli 
mevkiler işgal etmekle beraber onların 
vezirlik makamına getirilmeleri için müs
lüman olmaları gerekiyordu. İbn Killis. 
Ebü Sa'd et-Tüsteri ve Sadaka b. Yüsuf 
ei-Fellahi bu vezirlere örnek gösterile
bilir. 

Bedr ei-Cemali'den önce vezirü 'l- ka
lemin halifeye yardımcı olan diğer gö
revliler üzerinde tam bir otoritesi yok
tu. Ancak vezirü 's- seyf Mısır' ın sultanı 

ve "sahibü'l- hal ve'!- akd"idir. Emirler. 
askerler. kadılar. katipler vb. hakkında
ki bütün hükümler ona aittir. Divanda 
ve dini mevkilerde görev yapacak kim
seleri tayin yetkisi de onundu. 

B) Askeri Teşkilat. Mısır' ı zapteden Fa
tımi ordusu Rumlar. Sicilyalılar. siyah 
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köleler gibi güçlerden müteşekkildi. Kü
tameliler Cevher'in .. kumandasındaki or
dunun en büyük bölümünü oluŞturmak
taydı. Şüphe yok ki bu ırk terkibinin Fa
tımi ordusu için özel bir önemi vardı. 

Kafüriler ve İhşidiler Cevher es-Sıkılli ' 
nin Mısır'a girmesinden sonra hiçbir mu
kavemet göstermeden ortadan kaybol
muşlardır. Fakat Fatımiler Suriye tarafı
na geçip de Büveyhiler ve Bizanslılar'ın 
talimlf ve düzenli askerleriyle karşıla
şınca bu ı rk terkibi konusunu yeniden 
düşünmeye başladılar. Fatımf ordusu 
ile Alp Tegin kumandasındaki ordunun 
karşılaşmasından sonra Halife Aziz- Bil
lah ve Vezir Ya'küb b. Killis Fatımf or
dusunun ısiaha muhtaç olduğuna ka
rar verdiler. Bu ıslah hareketinin en be
lirgin vasfı ise Türk ve Deylemliler'in Fa
tımi ordusuna alınması idi. Sonuçta de
ğişik ırklardan ve mesleklerden bir or
du ortaya çıkmış oldu. 371 (981) yılında 
Fatımf ordusuna Hamdaniler ve Bekcü
riler de katıldı. Aziz- Billah el-Garbiyyü's
sagir köşkünü yaptırıp kızına tahsis edin
ce oraya Kasriyye denilen bir bölük ta
yin etti. 

Fatımf ordusundaki bu çeşitlilik sürek
li olarak çatışmalara yol açıyordu . İlk ön
ce Mağribliler'le Meşrıklılar arasında 

Mağribliler ' in devletteki mevkiini kay
betme korkusundan kaynaklanan çatış
malar başladı. Bu çatışma. 387 (997) yı
lında liderleri Eminüddevle b. Arnmar'ın 
yerinden uzaklaştırılması ve yerine Ser
cevan' ın getirilmesiyle son buldu. 390'
da ( 1 000) Bercevan ' ın öldürülmesi Türk
ler tarafından Kütame Serberileri ·nce 
gerçekleştirilen bir darbe sayıldı . Cev
her'in ordusunu teşkil eden ve aynı za
manda Muiz ile birlikte gelen bu grup
lar Kahire'nin sakinleri olmuşlardır. Ka
hire yalnız halifenin ve askerlerinin bu
lundüğu müstahkem bir şehirdi. Fatı

miler dönemi boyunca her grubun ayrı 
bir mahallesi vardı. Makrizi el-ljıta(ta 
bu konuyu ayrıntılı olarak anlatmakta
dır (ll, 2-20) . 

Müstansır- Billah halife olunca ilk za
manlarda bütün yetkiler annesinde bu
lunuyordu. Annesi siyahi bir cariye olup 
50.000 civarında kölesi vardı. Halife ise 
Türk askerlerin sayısını çoğalttı. Arala
rındaki bu çekişme çarpışmaya ve V. (Xl.) 
yüzyılın ortalarında siyasi anarşiye yol 
açtı. Bedr el-Cemali 466' da ( 1 074) Mı
sır'a ulaşınca askerini de beraberinde 
getirmiş, birçok devlet adamını öldürt
müş ve Ermeniler'den oluşan bir ordu 
kurmuştur (a.g.e., ll . 12 ). 

Fatımf Devleti'nin ilk dönemlerinde or
du halifenin emriyle hareket ederdi. Fa
kat Bedr ei-Cemali'nin vezirliğe gelme
sinden sonra emirü 'l-cüyüş aynı zaman
da ordu kumandanlığı yetkisini de üze
rine aldı. Kaynaklarda ordunun ne şekil
de düzenlendiği konusunda herhangi bir 
bilgiye rastlanmamaktadır. Kaid. arif ve 
emir gibi bazı terimlerden elde edilebi
lecek bilgiler son derece kısıtlıdır. Fatı

mi ordusunun idaresi Divanü'l-ceyş di
ye bilinen bir divana bırakılmıştır. Bu di
van iki kısma ayrılmaktadır. 1. Divanü'l
ceyş . Burada müslüman bir müstevfi bu
lunur. onun nezaretinde çalışan emir ve 
nakibler ordu mensuplarının hastalık ve 
ölüm gibi hallerini rapor ederlerdi. 2. Di
vanü'r-revatib. Devletten aylık alan her
kesin adı burada kayıtlıdır. Bu divanda 
bir katip. on kadar yardımcı ve mübey
yiz, ayrıca bütün devlet adamlarının adı 

nı ihtiva eden sekiz "arz" bulunurdu. Bu
rası Hafız- Lidinillah döneminin başın

da ( 11 32 1 Divanü'l-ceyş'in bir bölümü ol
maktan çıkarılıp Divanü'l-meclis'in bir 
bölümü haline getirilmiştir. Bunun Fa
tımiler'in sonuna kadar bu şekilde de
vam ettiğini kesin olarak söylemek müm
kün değildir. Fatımiler döneminde Mısır'
da yaygın olan ikta düzeni kabile siste
miyle bağlantılı olup iktau ' l-ceyşten fark
lıdır. 

Fatımiler'in gerek piyade gerekse sü
vari birlikleri her ne kadar Mısır sınırla
rı dışına çıkmadıysa da İfrfkıye'den beri 
donanma:sı Akdeniz'de önemli rol oyna
mıştır. Mehdiye ve Süse donanmasının 
yeniden inşası Akdeniz'in tamamına ha
kim olma maksadına yöneliktir. Fatımf
ler Mısır'a gelince biri M aks 'ta, diğeri 
Ravza adasında olmak üzere iki tersane 
kurmuşlardır. Ravza'daki tersane daha 
sonra Fustat'a nakledilmiştir. Burada 
donanmanın ve devletin mallarını taşı
yacak gemiler yapılırdı. Büyük harp ge
mileri Fustat. İskenderiye ve Dimyat 'ta 
inşa edilirdi. Donanmayı Divanü'l-cihad 
kontrol ederdi. bu divan aynı zamanda 
Divanü'l- ama ir diye de bilinirdi. 

C) Adli Teşkilat. Fatımiler'in Mısır' a gel
mesiyle Kafıire Bağdat ve Kurtuba gibi 
hilafet merkezi oldu. Halbuki daha önce 
Abbasi Halifeliği 'ne tabi bir vilayetti ve 
burada Sünni halifenin tayin ettiği bir 
kadı görev yapıyordu. Mısır 'da kadılku

dat olarak tanınan alim Ali b. Nu'man'
dıL Ezher Camii'nde ve Cami-i Atik'te 
okunan siciline göre bütün işler onun 
yetkisi ve denetimi altında idi ( İ bn Ha
cer. ı . 4071 Siciline ilk olarak "kadılkudat" 



terimi yazılan kimse ise oğlu Hüseyin b. 
Ali'dir (a.e., 1, 2 1 Ol Nu'manoğulları aile
sinden altı kişi Mısır'da bazı aralıklarla 

altmış yıl kadılık makamında bulundu. 
Kadılkudatların tayin sicillerinin Kahi
re'de camide okunması adet haline gel
mişti. Bu sırada kadılkudat ayakta du
rur, halifenin veya ailesinden herhangi 
birinin adı geçince ima ile secde işareti 
yapardı (a.e., ı. 407). Kadılkudatlık mevkii 
Fatımi Devleti'ndeki yüksek makamlar
dandı. Kadılkudat protokolde d ai' d- du
atın önünde bulunur. onunla aynı kıya
feti giyer ve "erbabü'l-amaim"den (sa
rıklıl ar) sayılırdı. Perşembe ve pazartesi 
günleri sabahleyin Babülbahr'da halife
yi selamlamak için oturması bir gele
nekti. Bilindiği kadarıyla bu adet Halife 
Amir ile başlamış ve ondan sonra da de
vam etmiştir. Vezir Hasan b. Ali el- Ya
zQri, ilk olarak kadılkudatlık görevine 
ilaveten 442 ( 1 050) yılında vezirlik gö
revini de üstlenen, böylece dailerin önü
ne geçen devlet adamıdır. 

Bedr ei-Cemali' nin tenfiz vezirliğine 

gelmesinden sonra kadılkudatlık maka
mıyla ilgili büyük değişiklikler oldu: 470 
( 1 077) yilında Bedr ei-Cemali'ye hem 
kaza hem da'vet kurumlarına bakma 
görevi verildi. Kadı ve dai ise onun iki 
naibi durumunda kaldı. 

Fatımiler dönemi boyunca kadılar is
maili mezhebine mensup fakihler ara
sından seçilmiş ve devletin mezhebin
den başka bir mezheple hüküm verme
meleri şart koşulmuştur. Bunun tek is
tisnası, EbQ Ali Hasan b. Efdal Kütey
fat'ın vezirliğe getirildiği dönemde gö
rülür. EbQ Ali 525 ( 1131 ) yılında dört ay
rı kadı görevlendirmiş. bunların her biri 
kendi mezhebine göre fetva vermiştir. 
Bu kadılar Şafii, Maliki, ismaili ve ima
miyye mezheplerine mensup idiler. ibn 
Müyesser bu durumu. "Daha önce hiç 
böyle bir şey duyulmamıştı" cümlesiyle 
değerlendirmektedir. 

Kadı salı ve cumartesi günleri Fustat'
ta Amr b. As Camii'nde otururdu. Maka
mında minder ve ipek yastık bulunur
du. Bu tarz, Kadı Ahmed b. Abdurrah
man b. EbQ Ukayl'in Muharrem 531 'de 
(Ekim 1136) bu makama getirilmesinden 
sonra yerleşti. Mahkemenin seyrine ve 
hakimin verdiği hükme şahitlik etmek 
üzere görevlendirilmiş bulunan şahitler 
(şuhüd) kadının sağına ve soluna mah
kemeye müracaat tarihleri esas alına

rak oturtulurdu. Daha önce otuz civarın
da olan şahitleri n sayısı 524 ( 1130) yı
lında 120'ye ulaşmıştı. Kadı boz bir ka-

tıra binerdi. Bedr ei-Cemali'den itiba
ren iş başına getirilenlere kadılkudat de
nilmemeye başlandı. Çünkü vezirin sı

fatı "sahibü's-seyf' idi. Kadının önemli 
görevlerinden biri dinarların döküldüğü 
darphanede bunların ayarını kontrol et
mekti. Aynı zamanda tutukluların göze
tim işlerine de bakardı. 

D) ilim ve Kültür Hayatı. Fatımiler dö
nemi boyunca Kahire islam dünyasında
ki ismaili da'vetin merkezi oldu. Bu da'
vet Ezher'de yoğunlaşmıştı. Darülilim ise 
d ai' d- duatın bulunduğu merkezdi. Fa
tımi da'veti Ezher'de 365 (975) yılında 
başladı. Bu yılın safer ayında Kad ı Ali b. 
Nu'man Ezher Camii'nde babası Kadı 

Nu'man'ın el-İl:]tisô.r adıyla bilinen fıkıh 
kitabını imla ettirdi. O sırada hem ule
madan hem de ileri gelenlerden oluşan 
büyük bir topluluk hazır bulunuyordu. 
Bu ise Ezher Camii'ndeki ilk ders halka
sını teşkil etti. Ya'klib b. Killis 368 (979) 
yılında vezirlik makamına getirildİkten 

sonra evinde alimler. şairler, fakihler ve 
kelamcılar için ayrı ayrı meclisler düzen
lemeye başlamış. buralara katılanlara 

belli meblağlar ödemiştir. 

378 (988) yılında Ezher'de ilk defa dü
zenli olarak ders yapılmaya başlanmış, 
Vezir ibn Killis, başlarında Kadı EbQ Ya'
klib olduğu halde otuz yedi fakihi Ez
her'e tayin etmiştir. Bunlar her cuma 
günü sabah namazından sonra camide 
teşkil ettikleri halkalarda ikindi narna
zına kadar fıkıh dersleri verirlerdi. Bu
radaki hocalara maaş ve cami civarında 
ev tahsis edilmişti. Makrizi, Mısır'da sul
tan tarafından maaş ödenerek verdiri
len ilk derslerin bu halkalarda yapıldığı
nı söylemektedir. 

Fatımiler'in kültür ve öğretim faali
yetleri. Hakim- Biemrillah'ın 395 ( 1 004) 
yılında inşa ettirdiği Darülilim'de (Darül
hikme) yoğunlaşmıştı. Bu kurum dopdo
lu bir 172 yıl geçirmiş ve bu sırada çe
şitli değişikliklere uğramıştır. Halife bu
rayı Ehl-i sünnet'e yakınlaşma maksa
dıyla inşa ettirmiş, fakat çok geçmeden 
400 (1010) yılından itibaren burası Fatı
mi propagandasının merkezi haline gel
miştir. 513'te ( 1119) devletin dini poli
tikasına aykırı faaliyetleri yüzünden ge
çici olarak kapatılmış. 517'de (1123) baş
ka bir yerde ve ismaili bir müessese ola
rak açılmıştır. Bu durum 567 (1171) yı
lında EyyQbiler'in idareyi ele geçirmesi
ne kadar devam etmiştir. 

Darülilim Hakim- Biemrillah dönemin
de uzun süre umumi kütüphane olarak 
görev yaptı. Şüphe yok ki burası bu yıl-

FA TIMlLER 

larda ismaili da'vetinin merkezi idi. Da
rülilim'in önemini arttıran hususlardan 
biri de ismaili da'vetin önde gelen sima
larından biri olan da i' d- du at Hibetullah 
eş-Şirazi'nin 470'te (1077) vefat edince 
buraya gömülmüş olmasıdır. Darülilim 
517 ( 1123) yılında yeniden açıldıktan son
ra Fatımi da'vetinin resmi merkezi du
rumuna geldi. 

Fatımiler'in kütüphaneleri ibn Ebu 
Tayy'ın ifadesiyle tam bir "dünya hari- , 
kası" idi. O dönemde islam dünyasının 
hiçbir yerinde Kahire sarayındaki kadar 
çok kitap yoktu. Bu kütüphane Selahad
din-i EyyQbi'nin idareyi ele geçirmesin
den sonra satışa çıkarılmış ve haftanın 
iki günü yapılan satışlar tam on yıl de
vam etmiştir. 

Doğu islam ülkelerinde özellikle Bağ
dat'ta medreseler Eş'ari mezhebini Şia'
ya karşı savunmak amacına yönelik ola
rak kurulurken Fatımiler döneminde Mı
sır'daki medreseler islam'ı zimmiler kar
şısında savunmak için tesis edilmiştir. 

Çünkü zimmiler devlet içinde bilhassa 
Ermeni Behram'ın vezirliği döneminde 
yüksek makamlara gelmişlerdi. Behram'
dan sonra bu makama gelen Sünni ve
zir Rıdvan b. Velahşa. Maliki mezhebi
nin öğretilmesi için iskenderiye'de ilk 
medreseyi 1138 yılında kurmuş, EbQ Ta
hir b. Avf'ı buraya müderris tayin etmiş
tir. Bu müessese ei-Medresetü'I-Hafı
zıyye ve ei-Medresetü'I-Avfiyye olarak 
tanınmıştır. Rıdvan bu medreseyi, hal
kının tamamı Sünni ve yaygın arneli mez
hepleri Afrika ve Endülüs' le irtibatları 

dolayısıyla Maliki mezhebi oldu(Ju için 
iskenderiye'de inşa ettirmiştir. 

Bir diğer Sünni vezir olan Adil b. Sel
lar iskenderiye'de 546 ( 1151 ) yılında Şa
fii mezhebinin okutulduğu ikinci bir med
rese yaptırmış. müderrisliğine de Hafız 
EbQ Tahir es-Silefi'yi getirmiştir. Fakat 
bu medrese Sünni- resmi bir müessese 
olarak geniş bir çevrede tanınmamış. 
ancak Selahaddin-i Eyyübi'nin son Fa
tımi ha lifesi Adı d- Lidinillah'a vezir olma
sından sonra tanınmaya başlamıştır. Mı
sır' da ilk medreseler Fustat'ta 566 ( 1171) 
yılında kurulmuştur (Makrizi, el·f:;fl tat. II, 
363) 

Fatımiler devrinde okutulan başlıca 

ilimler tefsir. kıraat, hadis. fıkıh. kelam. 
nahiv, lugat, beyan ve edebiyat gibi nak
li ilimlerle felsefe, hendese, astronomi. 
mQsiki, tıp , kimya, sihir. riyaziyyat. ta
rih ve coğrafya gibi akli ilimlerdir. 

Bu dönemde EbQ Abdullah Muham
med b. Ca'fer et-Temimi ei-Kayrevani, 
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EbO Tahir en-Nahvf, Ebü'l-Pazl Ca'fer, 
EbO Ya'küb YOsuf b. Ya'küb en-Necfre
mf, Ebü'l-Hasan Ali b. İbrahim en-Nah
vf gibi lugat ve nahiv alimleri; Ebü'l-Kii
sım Muhammed b. Hani, EbO Abdullah 
Muhammed b. Ebü'l-Cer', EbO Hamid 
Ahmed, Abdülvehhab b. Nasr el-Malikf, 
Umare el-Yemenl, Ebü'l-Pityan Mufad
dal b. Hasan. Mühezzeb EbO Muham
med Hasan b. Ali gibi şairler; Şerif er
Radi, EbO MansOr es-Sealibf, Ebü'l-Ala 
el -Maarrf gibi edipler; EbO Hatim er
Razi, EbO Abdullah en-Neseff, EbO Ya'
küb es-Sicistanl, EbO Hanife Nu'man 
el-Mağribl, Ca'fer b. MansOrü'l-Yemen, 
Hamfdüddin el-Kirman i, Müeyyed- Pid
dfn Hibetullah eş-Şfrazf gibi filozoflar 
ve EbO Ali Muhammed b. Hasan b. Hey
sem gibi riyaziyeciler; Ebü' I- Hasan Ali 
b. YOn us gibi astronomi bilginleri; Arfb 
b. Sa'd, Said b. Bıtrfk, EbO Ömer el-Kin
di, İbn ZOlak, Şabüştf, Muhammed b. 
Ebü' ı - Kasım el-Müsebbihf gibi tarihçi
ler ve Nasır-ı Hüsrev gibi coğrafyacılar 
yetişmiştir. 

E) İçtimai ve İktisadi Hayat. Patımfler 
devrindeki Mısır toplumu Kıptfler'in ya
nı sıra çok değişik ırklardan oluşmak
taydı. Patımfler birçok kavimden yardım 
görmüştür. Bunların başında Mağribli

ler. Kütameliler, Sanhacetiler ve Sicilya 
Rumları gelmektedir. Cevher ve Muiz 
ile beraber Mısır'a gelen bu etnik grup
lara Halife Aziz- Billah döneminde Türk
ler ve Deylemliler de eklenmiştir. Bedr 
ei-Cerrialf ve ondan sonra gelen vezirler 
devrinde Ermeniler'in sayısı çoğalmış, 

Kahire ve çevresindeki nüfusun çoğun
luğunu onlar teşkil etmiştir. Köyler ve 
Said bölgesi halkı ise Mısır'ın asıl yerli 
ahalisinden oluşmaktaydı. Bu kavimterin 
inançları ve mezhepleri Sünnilik. ismailf
lik, imamflik, Hıristiyanlık ve Yahudilik 
olarak değişmekteydi. Bu durum Mısır'ın 
o dönemdeki sosyal yapısına da yansımış , 

dini ve milli törenler çoğalmıştır. Patımf
ler bu tür töreniere son derece düşkün
düler. Patımfler döneminde sosyal hayat 
hakkındaki bilgilerin çoğu Amir- Biahka
millah zamanına 1 ı ı o 1- 11 30) aittir. 

Mısır Ortaçağ'da uzun müddet mil
letlerarası ticaretin önemli merkezi du
rumundaydı ve İslam beldelerinin dışın
dan gelen tüccartarla dolup taşıyordu. 
Bu tüccarlar. özellikle de Avrupa'dan ve 
Bizans'tan gelenler İskenderiye'ye ula
şır, bazan da Dimyat ve Tinnis 'e kadar 
giderlerdi. Bunların ülkenin iç kısımları
na gitmeleri gerekmezdi; çünkü o böl
gelerden gelen aracılar bu tüccarların 
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mallarını oralara kadar ulaştırırlardı. Bu
nunla birlikte Amalfi şehrinden gelen 
İtalyan tüccarları Pustat'ta konaklardı. 
Bu şehirde onlara ayrılan misafirhane 
Darü Manik adıyla bilinirdi. Bundan, İs
kenderiye'dekinin yanında Pustat 'ta da 
onlara ait konaklama yerlerinin bulun
duğu anlaşılmaktadır. İskenderiye'nin 
öneminin ticari bir dağıtım merkezi. Pus
tat ' ın ise idare merk~zi oluşundan kay
naklandığı yolundaki görüş doğru değil
dir. V. (Xl.) y9zyıla ait belgeler Pustat'ın 
aynı zamanda bir ticaret merkezi oldu
ğunu ve İskenderiye' nin her bakımdan 
Pustat ile irtibatının bulunduğunu gös
termektedir. Bütün bölgenin ticari baş
bayii durumunda olan Pustat. Fatımf

ler'in Mısır'ı zaptetmesinden sonra da 
Mısır'ın ticaret merkezi olma özelliğini 

korumuş, İskenderiye'den ve Kızıldeniz'
den gelen gemiler yüklerini bu timanda 
boşaltmışlardır. Kara yoluyla Küs şehri
ne getirilen mallar oradan gemilerle Pus
tat'a taşınırdı. Bu sebeple Pustat'ta tüc
car bayiler vardı. Suralar bayiin konu
muna göre depo, banka ve posta adresi 
gibi fonksiyonlar icra ederdi. 

Fatımfler zamanında Mısır'ın gelir kay
nakları iki kısma ayrıımıştı: 1. Hariki Mal. 
Hububat. hurma. üzüm ve meyve yetiş
tiricilerinden alınan yıllık vergilerle çift
çilerden alınan hediyelerdir (Makrlzl, el· 
/jttat, ı , 1 03) z. Hilali Mal. İş yerleri, dük
kanlar. hamamlar. fırınlar. değirmen

ler vb. yerlerden aylık olarak alınan ge
lirlerdir (a.e., 1, ı 07) Aynı şekilde ülke
ye giren bütün mallardan gümrük ver
gisi alınırdı. Fatımfler döneminde hiç
bir ürün. sanat ve meslek vergiden mu
af tutulmamıştır. Selahaddin-i EyyObf 
yıllık tutarı 1 00.000 dinara 'ulaşan bu 
vergilerin birçoğunu kaldırmıştır (ae., ı . 

104-105) 

Gayri müslim tüccarlar. kuzey yönün
deki giriş kapılarında "humus" veya "el
humusü' r- ROmf" diye bilinen. deniz yo
luyla gelen Rum tüccarlardan alınan ver
gi gibi bir vergi ödüyorlardı (İbn Mem
matl. s. 326 ; MahzOmT, s. 45-46) Bu ver
gi bir divan tarafından tahsil edilirdi. Di
vanda nazır. müşrifler. humus müşahi

di. bir memur ve birkaç katip bulunur
du. Dışarıdan gelen tüccarlardan alınan 
malların satıldığı yerlere "metcer" veya 
"el-metcerü'd-dfniyyi's -safd" denirdi. Kı
zıldeniz ·deki Ayzab Limanı· nda ise yal
nızca zekat ve zimmf vergisi alınırdı (İbn 
Memmatl, s. 327). 

Fatımf Devleti'nin en önemli gelir kay
nağı "cevalf" veya "cizye" denilen vergi 

idi. Bu vergi zimmflerden alınırdı. Mısır 
hakkında eser yazanlar hilali vergiden 
sonra ve haraci vergiden önce müstakil 
bir cizye vergisi bulunduğu konusunda 
ittifak etmişlerdir. Bu vergi yıllık olma
sına .rağmen aylık olarak alınıyordu. Bu 
arada vergi tahsili esnasında müslüman 
olan ya da ölen kimsenin önceki süresi 
hesaplanarak o miktarda borçlandırılı

yordu (MakrTzl, el·ljttat, 1, 107) . 

Zekata gelince. MahzOmf ve İbn Mem
matf zekatın hangi mallar için gerektiği 
ve toplanma işini kimlerin üstteneceği 
konularında müstakil bablar açmışlar
dır (e l -Minhac, s. 42-45; Kauanfnü 'd -de· 
uaufn, s. 308-3 17). Ma krizi' nin kaydetti
ğine göre Mısır 'da ilk defa zekat topla
yan kimse Selahaddin-i EyyObi olmuş
tur (el- ljttat, ı . ı 08) Belki de Fatımfler 

bunun yerine İsmailfler ' in daflere ver
dikleri necvayı (İsmaiiT mezhebinin esas
larını öğrenenlerden alınan teberru) koy
dular. Hazinenin gelir kaynaklarından 

biri de mirasçı bırakmaksızın ölen kim
selerin geride kalan mallarıdır (el-meva
risü'I-haşriyye). 

· Fatımfler döneminde haraç ve arazi 
vergisi ittizam usulüyle toplanırdı. ittizam 
açık arttırma yoluyla en yüksek meb
lağı verende kalırdı. Bu kişinin o bölge 
halkından olması şartı aranmazdı. Dev
let görevlileri ve kumandanlar da dahil 
olmak üzere herkes açık arttırmaya gi
rebilirdi. Mültezimlerin bu hakiatı ço
cuklarına da intikal ederdi. Bu şekilde 
muayyen bir bölge iktaa dönüşmüş olur
du (MakrTzT, el-fjttat, ı. 85 ; İbn Müyesser, 
S. 163) 
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lll. SANAT 

Fatımi sanatı İslam sanatının müstes
na devirlerinden birini temsil eder. Patı
miler'ce asalet ve alicenaplıklarının deli
li olması hedeflenen bu devir eserleri. 
İslam sanatının anlayış ve kurallarından 
farklı birtakım hususiyetlere sahiptir. 
Fatımi hükümdarları önemli ve cömert 
birer sanat hamisi oldukları kadar. sa
natı güçlü bir siyasi araç halinde kullan
masını bilen ki şiler olarak da ün yapmış

lardır. Özellikle Fatımi mimarlık sanatı, 
maddi ve manevi anlamda yeni memle
ketleri ve ruhları fethetmeyi gaye edin
miş mücadeleci ve propagandacı bir te
mayüle sahiptir. Duyguların asaleti . ru
hun yüceliği, yüreğin sevecenliği ve ali
ce~aplığın belirtisi olarak halka yapıla
cak ihsanlar için mekan teşkil eden sa
nat eseri binalar aynı zamanda hüküm
darların kudret ve itibarının delili olarak 
da önemlidirler. İslam'ın yegane temsil -
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