
KAH iN 

kölesinin kehanet parasıyla alınan bir yi
yeceği kendisine yedirdiğini sonradan 
farkedince bundan derin bir üzüntü duy
muştur (Buhar!. "Menal5ıbü ' l-enşar", 26) . 

Hz. Ömer. hilafetinin son yıllarına doğru 
Mısır valisine gönderdiği bir yazıda bü
yücülük ve kahinlik yapanların cezalandı
rılmasını istemiştir (Muhammed Haml
dullah, s. 509-51 O). 

Kitap ve Sünnet'te büyü, bazı nesne ve 
olayları uğursuz addetme gibi fal ve ba
kıcılık da yasaklanmış. kehanetin her çe
şidi batı! kabul edilerek reddedilmiştir. 
Buna rağmen İslam dünyasında kahinlik 
tamamen ortadan kaldırılamamış. bu Ca
hiliye geleneği zaman zaman toplumun 
değişik kesimlerinde ilgi görmüştür. Gü
nümüzde kahiniere başvuranların sade
ce halkla sınırlı kalmayıp bir kısımseçkin 
insanların bile kahinlerle ilgilenmesi ve 
bunlara itibar etmesi. ayrıca çağdaş dün
yada kehanetin bazan dini bir görünüm 
altında sunulması. konunun ciddiyetini 
gösterdiği gibi dini n asli hüviyetini h ura
fe ve yanlışlardan koruma yükümlülüğü
nü de arttırmaktadır. 
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KAHiR-BiLLAH 
( .J.ı~ y'>IQJI) 

Ebu Mansur Muhammed el-Kahir-Billah 
b. Ahmed el-Mu ' tazıd- Billah 

L 

b. Talha el-Muvaffak- Billah 
(ö. 339/950) 

Abbasl halifesi 
(929, 932-934). 

_j 

287'de (900) doğdu. Annesi Serberi 
asıllı bir dl.riyedir. Kardeşi Muktedir- Bil
lah'ın yerine kaidü'l-ceyş emlrü'l-ümera 
MCınis el-Muzaffer tarafından 15 Muhar
rem 31 7 (28 Şubat 929) tarihinde halife 
ilan edildi; hayatının bundan önceki döne
mi hakkında bilgi yoktur. Vezir İbn Mukle, 
valilere Ebu Mansur Muhammed'in Ka
hir- Billah lakabıyla hilafet makamına ge
tirildiğini bildirdiyse de (Kitabü 'l-'Uyün, 
IV/1. s. 245) Kad1lkudat Ebu ömer, onun 
halife olduğuna dair mazbatayı açıklama
yarak çoğunluğun biatını önledİ (ibnü'l
Cevzl, VI, 69). Kardeşi Muktedir-Billah'ın 
hal' edilmesi sırasında yağmalanan darül
hilafe etrafında toplanan askerler cü!Qs 
bahşişi (hakku'l-bey'a) ve bir yıllık maaşla
rını isteyerek ayaklan dı lar. Onları yatıştır
mak için gönderilen Sahibü'ş-şurta Na
zuk öldürüldü. Sarayı zapteden askerlerin 
elinden Ebü'l-Heyca Abdullah b. Hamdan 
sayesinde kurtulan Kahir-Billah iki gün 
iktidarda kalabildL Yeniden halife olan 
Muktedir-Billah. hal'inde kardeşi Kahir
Billah ' ın herhangi bir rolünün olmadığına 
kanaat getirerek kendisine emanname 
verdi ve iktidarı süresince her türlü ihti
yacını karşılayarak onu gözetim altında 
tuttu. 

Muktedir- Billah'ın aleyhine aldığı ka
rarlardan rahatsız olan Munis el-Muzaffer 
sarayı ele geçirip halifeyi öldürttü. Mu
n is, Muktedir'in oğlu Ebü'l-Abbas Ah
med'e biat etmeyi düşünüyordu. Ancak 
beraber hareket ettiği Ebu Ya'kub İshak 
b. İsmail en-Nevbahtl'nin. seçilecek hali
fenin başkalarının tesiri altında kalmaya
cak bir kimse olmasının daha uygun ola
cağını söylemesi üzerine Kahir-Billah ikin
ci defa halife ilan edildi (27 Şewal 3201 31 
Ekim 932) Kahir-Billah İbn Mukle'yi ve
zir. Ali b. Yelbak'ı hacib olarak tayin etti. 
Başta Muktedir-Billah'ın annesi olmak 
üzere eski halifenin yakınlarının malları 
müsadere edildi ve çocukları gözetim al
tına alındı. 

Vezir İbn Mukle tayinlerde etkin rol oy
nayarak rakiplerini cezalandırdı ve birçok 
ünlü ailenin maliarına el koydu. Bu arada 

Ebu Abdullah el-Berldl, Kah ir- Billah'tan 
aldığı destekle büyük bir servete sahip ol
du. Muktedir-Billah zamanında Bağdat'
tan uzaklaştırılan Harun b. Garlb'e Bağ
dat'a girme izni veren Kah ir- Billah, Mu
hammed b. Yakut'un da desteğini sağ
ladı. Bu durum Munis el-Muzaffer. İbn 
Mu kle, Hacib Yelbak ve oğlu Ali b. Yel
bak'ın endişelenmesine yol açtı. Ali b. 
Yelbak, halifenin kapısına nöbetçi dikerek 
girip çıkanları kontrol altına aldı ve hiz
metçilerin maaşlarını kesti. Bundan ha
berdar olan Kahir-Billah, Muhammed b. 
Yakut'un da desteğiyle harekete geçerek 
Munis el-Muzaffer. Hacib Yelbak ve oğlu 
Ali'yi tutukiatarak evlerini mühürletti; 
bunlara yakın olanlarla İbn Mukle'nin ev
leri yağmalanarak ateşe verildi. İbn Muk
le'nin yerine Ebu Ca'fer Muhammed b. 
Kasım vezir. Sellame et-Tolunl hacib ve 
Ebü'l-Abbas Ahmed b. Hakan sahibü'ş
şurta tayin edildi. Tutuklanan MQnis el
Muzaffer'in adamları ve onları destekle
yen ordunun bazı birlikleri Munis'in ser
best bırakılması isteğiyle ayaklandılar. 
Kah ir- Billah Munis, Hacib Yelbak ve oğlu 
Ali b. Yelbak'ı öldürterek başlarını Bağ
dat caddererinde halka teşhir ettirdi. Tu
tuklanan Ebu Ahmed b. Müktefi- Billah 
da bir mahzende ölüme terkedildi (İbn 
Miskeveyh, I, 266). 

Bütün aramalara rağmen ele geçirile
meyen İbn Mukle, Saciyye ve Huceriyye 
denilen gulamlarla anlaşarak halifeyi 
hal' etmeye karar verdi. Saciyye ve Huce
riyye darülhilafeyi kuşattı. Ayaklanmayı 
haber alıp kaçmaya teşebbüs eden Ka
hir- Billah yakalanarak hapsedildi (6 Ce
maziyelevvel 322124 Nisan 934) . Yerine 
halife ilan edilen Razi- Billah 'ın emriyle 
gözlerine mil çekildi. Kah ir- Billah'ın, göz
lerine mil çekilen ilk halife olduğu ve taht
tan çekilmeyi kabul etmediği için böyle 
bir muamele ile karşılaştığı kaydedilmek
tedir (Mes'Qdl, Tenbih, s. 388; ibnü'I-Cev
zl, vı. 265). Kahir- Billah, 3 Cemaziyelewel 
339'da (18 Ekim 950) vefat edinceye ka
dar hapiste kaldı ve ölümünde darülhi
lafede babası Mu'tazıd- Billah'ın yanına 

defnedildi. 

İdarecilerin halifelere karşı cüretkar ta
vırlarının yaygınlaştığı bu dönemde Ab
bas! Devleti, başta Horasan ve Fars böl
gesi olmak üzere bazı eyaletlerde haki
miyetini yitirmiş, Büveyhller gibi mahalli 
hanedanlar muhtariyet kazanmıştı. Ayrı
ca Bağdat'ta Şiiler ile Hanbelller arasında 
zaman zaman çatışmalar oluyordu. Ka
hir- Billah sert politikalarla bunları sindir
me yolunu tuttu. Munis el-Muzaffer'den 



kurtulması ve kendi sarayından başlayan 
tasarruf tedbirleriyle hazineyi d üzeitme
ye çalışması önemli faaliyetlerindendiL 
K.3hir- Billah merhametsizliğiyle tanınır. 
İntikamcı ve kan dökmeye meyilli bir mi
zaca sahip olmasının döneminde pek çok 
cinayetin işlenmesine zemin hazırladığı 
söylenir. Ehl-i kitap dışında mütalaa edi
len Sabiller için verilen idam fetvasını uy
gulamamıştır (Hatlb. VII , 268). MOsiki din
lemeyi seven ve sık sık işret meclisleri dü
zenleyen Kah ir- Billah 321'de (933) şarap 
içmeyi, teganni ile uğraşmayı ve şarkıcı 
cariyelerin yüksek fiyatla alınıp satılma
sını yasaklamış. bu işleri meslek edinen
leri Basra ve Küfe'ye sürerek oyun ve eğ
lence aletlerini imha ettirmiştir. Basra 
ve Uman'dan getirttiği turunçgillere ait 
ağaçları diktirmiş olduğu bahçesinin çok 
meşhur olduğu kaydedilmektedir. 
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li! MUSTAFA S. KüçüKAŞCI 

KAHİRE 
(öyı.LQJI) 

Mısır'ın başşehri. 

1. KURULUŞU ve OSMANLI ÖNCESi 

ll. OSMANLI DÖNEMİ 

III. SON DÖNEM 

IV. MiMARİ 

I. KURULUŞU ve OSMANLI ÖNCESi 

_j 

Nil deltasının güneyinde bulunan Kahi
re. Mısır tarihinde daha önceki başşehir
lerin çoğu gibi aynı yerde kurulmuştur. 

Hz. Ömer zamanında Mısır'ı fetheden 
Amr b. As. eski Babilan civarında bölge-

deki ilk İslam şehri olan Fustat'ı kurdu 
( 22/643 ). Şehirde Amr b. As Camii ve ida
re binası ile bunların etrafında Amr b. 
As'ın ordusundaki 15.500 asker için ka
bilelerine göre ayrılmış semtler bulunu
yordu. Amr b. As aralarında Hemdan ve 
Himyeriler'in de bulunduğu bazı kabi le 
mensuplarını Fustat'ın güvenliği açısın

dan önem taşıyan Nil nehrinin batı tara
fındaki Cize'ye (Gize) yerleştirdi ve kale
lerle burayı tahkim etti. Firavunlar döne
minden kalma piramitleriyle meşhur olan 
Cize. Ravza (Roda) adası ile birlikte deniz
den Nil yoluyla gelebilecek tehlikelere kar
şı bir savunma hattı oluşturuyordu. Za
man içerisinde yapılan muhtelif köprü
lerle Fustat'a bağlanan Cize her zaman 
tarihi ve kültürel önemini korudu. Mısır ' 

da kurulan ikinci İslam başşehri. Abba
sı kumandanı Salih b. Avn'ın Hamraül
kusva mevkiinde 132 (750) yılında kur
duğu ei-Asker'dir. Fustat'ın kuzeydoğu
suna düşen bu şehir, güneyden ve ku
zeyden bugünkü Kahire'nin MecraluyQn 
köprüleriyle Seyyide Zeyneb meydanı ara
sında yer alıyordu . Ahmed b. Tolun Mısır'a 

vali tayin edildiğinde (254/868 ı ei-Asker'in 
kuzeydoğusunda. Mukattam dağının 
eteklerinden batıya doğru uzanan alanda 
Yeşkur dağının eteğinde üçüncü başşehir 
Katai' şehrini kurdu ve halen kendi adını 
taşıyan cuma mescidini yaptırdı. Planla
ması bakımından Samerra'ya benzeyen 
Katai' şehrinin çekirdeğini cuma mesci
dinin önündeki ana meydan ve burada 
mevcut sarayla birnaristan teşkil ediyor
du. 

Fatımi Halifesi Muiz- Lidinillah döne
minde Mısır'daki İhşidi hakimiyetine son 
veren kumandan Cevher es-Sıkılli Şaban 
358'de (Temmuz 969) Fustat'a girdi ve ye
ni bir idare merkezi kurmak üzere Katai' 
şehrinin kuzeyindeki Menah bölgesinde 
saray ve sur inşaatı başlattı. Böylece te
meli atılan ve büyük bir saray. hükümet 
konağı ve kışialardan oluşan bu dördün
cü başşehir. Halife Muiz-Lidin illah'ın geli
şinden sonra "Kahire" (düşmanlarını kah
reden . ezip geçen ı adıyla tanınmış ve hila
fet merkezi olmuş. Fustat ise yine kültür 
ve ticaret merkezi olarak kalmaya devam 
etmiştir. 

Kahire'nin planı ilk kurulduğunda yak
laşık kare şeklinde iken 120 yıl sonra Bedr 
ei-Cemaıı tarafından daha çok güney ve 
kuzey yönlerinde genişletilerek dikdört
gen şekline getirilmiş ve şehir bu plana 
uygun olarak eski tuğla surların dışından 
taş surlarla çevrilmiştir. Cevher es-Sıkılli. 

KAH İRE 

Mısır'ı ele geçirdiği sırada maiyetinde 
olan bütün topluluk ve kabilelere Kahi 
re'de mescidleri, pazar yerleri, yolları ve 
evleriyle alt yapıları tamamlanmış "hare" 
denilen on kadar mahalle tahsis etmiştir. 
Şehrin en önemli binaları sonradan Ca
miu'I-Ezher adını alan cuma camii. onun 
kuzeybatısında bugünkü Meşhedü'I-Hü
seyni. Hanü'I-Halili. Baybars ei-Çaşnigir 
Hankahı ve Akmer Camii 'nin yerinde bu
lunan Büyükdoğu Sarayı. onun batısında 
bugünkü Kalavun Birnaristanı civarında 
olan Küçükbatı Sarayı ve bu sarayla haliç 
arasında yer alan birçok köşk. küçük sa
rayla eyvandan meydana gelmiş Kusü
rü'z-zahire isimli hilafet sarayı idi. Şeh
rin diğer bölümlerinde de Fatımi ordusu
nun kışlalarıyla yeni kurulan çarşı ve ha
mamlar bulunuyordu. Surların dışında ise 
sadece kuzeyde Babünnasr'a yakın bir 
yerde "iki bayram musallası" denilen Cev
her es-Sıkılli'nin yaptırdığı bir bina ile gü
neyde. Babüzüveyle'nin solundan Mu
kattam dağının eteklerine kadar uzanan 
alanda Kahire Kabristanı vardı. Fatımı
ler'in Mısır'a gelişinin ardından Ravza'da 
kurdukları tersane bir süre sonra Fus
tat'a nakledilmiş ve burada yük ve büyük 
harp gemileri inşa edilmiştir. İskenderi
ye'den ve Kızıldeniz'den gelen gemiler 
yüklerini bu !imanda boşaltmıştır. 

Fatımiler döneminde Kahire'de yapılan 
en mükemmel camilerden biri Hakim Ca
mii' dir. Ondan sonra519'da (1125) iba
dete açılan Akrner Camii. ardından Halife 
ZMir- Biemrillah ' ın (Camiu 'I-Fakihiyyln . 
543/ 1148) ve son olarak da ei-Melikü's-Sa
lih Talai' b. Rüzzik tarafından Babüzüvey
le'nin dışında yaptırılan Salih Talai' Camii 
(555/ 1 160) gelmektedir. Kahire'de Fatı
miler devrinde çeşitli dini müesseseler 
kurulmuştur. Bunlar arasında Darülilim 
adıyla da anılan Darülhikrne. kütüphane 
ve kültür merkezi olarak Fatımi propa
gandası amacıyla tesis edilmişti. Meşhe
deyn denilen bölgede Ehl-i beyt için tür
beler veya onların hatırasına türbeli mes
cidler inşa edilmişti. Fatımiler'in ilk döne
minde yalnız halife. devlet adamları. ku
mandanlar. askerler ve halifenin hizme
tinde bulunanlar için bir kale haline getiri
len bu şehre ancak özel izinle girilebiliyor 
ve Fustat halkı içeri alınmıyordu . Şehir. 

Halife Amir- Biahkamillah ve veziri Me'
mün ei-Betaihi'nin gayretleriyle gelişirni

nin zirvesine ulaşmıştır. Bu dönemde Babü
züveyle ile Seyyide Netise Türbesi'nin ara
sındaki güney bölgeye doğru genişleme ol
muş. ayrıca vezirin vekili Ebü'I-Berekat 
Muhammed b. Osman da bu bölgenin dı-
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