
macılığından çekinmişse de Küçük Kay
narca Antiaşması'nın imzalanması üze
rine (ı 77 4) ticaret yolları yeniden güven
li hale gelmiş ve 1 77S'te kırk üç gemiyle 
432 ton kahve İzmir' e taşınmıştı. 

Kahvenin u lema tarafından pek tasvip 
görmemesi yanında lüks tüketim madde
si olarak algılanması sebebiyle "rüsCım-ı 
bid'atıyye" adı altında normal gümrük 
resminin iki katı miktarı. yani müslüman
lardan bir kıyye kahve için sekiz. gayri 
müslimlerden 1 O akçe vergi alınması. bu
na karşılık Avrupalı tüccarın diğer mal
larda olduğu gibi % 3 gümrük ödemesi 
kararlaştırıldı. ll. Mustafa devrindeki 1109 
(1698) tarihli düzenlemeye göre bu ver
giye her kıyye kahve için beş para vergi 
daha ilave edildi. XVIII. yüzyılın başlarına 
gelindiğinde kahveyi Yemen'den Mısır'a 
getiren tüccardan bir ferde kahve için 
"varır" adıyla 3 riyal1 rubu' ve 4 para zor
la vergi alınmaya başlandığından bu uy
gulama pek çok şikayete sebebiyet verdi. 

Devamlı tüketim maddeleri arasına gir
mesine rağmen ihtiyaç fazlası kahvenin 
Avrupa ülkelerine götürütmesine izin ve
rildi. XVII. yüzyılın ortalarına doğru Avru
pa'nın önemli şehirlerinde kahve içimi ya
yılmaya başladı ve Yemen kahvesine olan 
ilgi giderek arttı. Venedik'te ilk defa 
161 S'te açılan kahvehane 164S'te bü
tün İtalya'ya yayıldı. 1644'te Marsilya'da, 
16SO'de Londra'da, 165 1'de Viyana'da. 
1669'da Paris'te kahvehaneler açıldı. 

XVI II. yüzyılın ortalarından itibaren 
dünya piyasalarına yeni bir kahve türü 
olan ko lani kahvesi girmeye başladı. 
Uzakdoğu ve Latin Amerika'da kahve 
plantasyanları ortaya çıktı ve giderek 
üretimi arttı. Yemen kahvesi durumunu 
korumakla beraber ondan biraz daha 
ucuz olan yeni kahve zamanımıza kadar 
Yemen kahvesini unutturacak ölçüde bü
tün dünyada yaygınlık kazandı. 

Türk edebiyatı ve fo Ikiorunda önemli 
yer tutan kahve ve kahvehanelerle ilgili 
olarak çeşitli men kı be ve hikayeler ortaya 
çıkmış. şiirler yazılmıştır. XVI. yüzyıl şair
leri kahveyi "bais-i cem'-i arifan" ve "mür
de cisme can katan" bir içecek şeklinde 
tanırtıkları gibi Osmanlı tarihçileri de kah
vehaneleri "mekteb-i irfan" ve "mecma-ı 
irfan" diye tavsif etmişlerdir. An Musta
fa Efendi'ye göre kahvehaneterin gerçek
te Türk zarifleriyle Arap ve Acem bilgin
lerinin toplandığı bir yer olması gerekirdi. 
Buna karşılık devlet nazarında kahveha
neler "fasıklar mecmaı" şeklinde görül
müştür. Osmanlı şehirlerinde. dini- des-

tani kitapların okunduğu bir sohbet me
kanı olarak gelişen mahalle kahvehanele
riyle daha çok ticaret muhitlerinde görü
len esnaf kahvehaneleri şeklinde iki fark
lı mekan ortaya çıkmıştır. Zaman içinde 
gelişen ve değişik kültür seviyesindeki 
toplulukların yoğunlaştığı yeniçeri, aşık 
ve semai kahvehaneleri Osmanlı toplu
munun geçirdiği aşamaları göstermesi 
bakımından önem taşımaktadır. 
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Hukukun temel ilkelerini yansıtan, 
farklı alanlardaki fer'i meselelerin 

. hükümlerini tamamen 
veya büyük oranda kuşatan 

tümel önerme anlamında fıkıh terimi. 
L _ı 

Sözlükte "oturmak" manasındaki kuud 
masdanndan türeyen ka ide (çoğu 1 u ka
va id) "binanın üzerine dayandığı temel, 
bir şeyin aslı, esası" anlamına gelir ve bu 
anlamıyla Kur'an'da iki yerde geçer (ei
Bakara 2/ 127; en-Nahl1 6/26). Fizikaleme 
ait bu kavram tasawurat düzlemine ta
şınarak iki ve daha fazla farklı olayın müş
terek mahiyeti ni ifade eden genel hüküm, 
münferit meselelere ait hükümlerin da
yandığı ana fikir ve cüz'llerin hükümleri
ne uygun düşen külll (tümel) önermeler 
de kaide adını almış. çeşitli ilimlerde bu 
anlamıyla yaygın bir kullanım kazanmış
tır. Buna bağlı olarak İslam hukukunda da 
kaide kelimesi. bu dalın hemen her ala
nına uygulanabilen ve hukukun temel il
kelerini yansıtan özlü ve kuşatıcı ifadele
rin , fer'i meselelerio hükümlerini tama
men veya büyük oranda kuşatan tümel 
önermelerin adı olmuş . sınırlı bir alanda 
geçerliliği bulunan alt kaidelerden ayır
mak için de "külll kaide" veya çağulu olan 
"kavaid-i külliyye" şeklinde adlandırılmış
tır. 

Tanım ve Kavramsal Çerçeve. Fıkıhtaki 
terim anlamıyla kaide, tedvin edilmiş fı
kıh literatüründe çeşitli olaylara ilişkin 
olarak yer alan fer'i ahkamı taparlamaya 
ve onlara ortak açıklama getirmeye yöne
lik bir çabanın ürünü olduğundan ilk dö
nem fıkıh eserlerinde kelimenin sıkça kul
lanıldığı görülse de kavrama ilişkin tanım 
ve açıklamalara rastlanmaz. Hukul<l kai
delerin müstak.il olarak ele alındığı Kerhl 
(ö. 340/952) ve DebCısl'nin (ö 430/ 1 039) 
eserlerinde kaide yerine asıl terimi yer 
alır ve bununla da fıkhi hüküm elde eder
ken gözetilen ilkeler ve hükümterin da
yandığı genel kurallar kastedilir. Erken 
dönem İslam filozof ve mantıkçıları ka
nun kelimesini "kaide" anlamında kul
lanmışlar, daha sonra da literatürekaide 
ve kazıyye terimleri yerleşmeye başla
mıştır. Dil, mantık ve usul terimlerinin 
oluşumunun ardından (yaklaşık VII/XIII. 
yüzyı ldan itibaren) muahhar fıkıh litera
türünde kaidenin bir fıkıh terimi olarak 
tanımının yapıldığı ve fıkıh alanındaki ka
id el erin belirlenip tedvin edilmeye çalışıl
dığı görülür. Bu husus şüphesiz fürCı ve 
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usul eserlerinin klasik gelişimini tamam
lamış ve bu dönemde artık mevcut biri
kim üzerinde başka açılardan yeni çalış
maların yapılmasına ihtiyaç duyulmuş 
olmasıyla da ilgilidir. 

Sadrüşşerla kaideyi mantıktaki tanım
ları izleyerek "külll kazıyye" olarak açıklar
ken (et-Tav:W:ı, ı. 20 ) Şafii fakihi ve dilci 
Feyyuml kaideyi "bütün cüz'iyyatını kap
sayan (onlara uyan) tümel kural (emr)" 
şeklinde tanımlar ( ei-Mişbal:ıu '1-mün ir, 
" ]5<ad" md.). Taceddin es-Sübkl bunu 
"cüz' iyyatın çoğunu" şeklinde kayıtlandi

rarak cüz'iyyatın hükümlerinin kaide sa
yesinde anlaşıldığını belirtir (ei-Eşbah, I, 
I I ). Teftazanl böyle bir kayda gerek duy
maksızın buna yakın bir tanım verir (et

Telvll:ı, I, 20) . Coreani'ye görekaide cüz'iy
yatın tamamını içine alan küll'i kazıyyedir 
(et-Ta'r1fat, "~a<ide" md) İbnü'I-Hümam. 
Celaleddin el-Mahalli, İbnü'n-Neccar ei
Fütuhl. Ebu Said ei-Hadiml, Ahmed b. 
Muhammed el-Hamevl gibi sonraki fa
kih ve usulcüler dekaidenin fer'l hüküm
leri tamamen mi yoksa çoğunlukla mı 
kapsadığı konusundaki görüş ayrılığını 
koruyarak birbirine yakın tanımlar verir
ler. Hamevi gibi ikinci görüş yanlıları, ka
ide kavramının fıkıhta diğer alanlardaki
ne nisbette kısmen farklı bir anlam taşı
dığına işaret edip kaideyi küll'i değil "ağ
lebl kazıyye" olarak nitelendirir ve bu ka
zıyyenin cüz' iyyatının tamamını değil ço
ğunu kapsadığını belirtirler ( Gamzü 'uyü.
ni 'l-beşa'ir, I, 5 I) . Çağdaş İslam hukukçu
larından Mustafa Ahmed ez-Zerka'ya gö
re kaide, kapsamına giren olaylar hakkın
da genel ve teşriT hükümler ihtiva eden, 
d üsturl ve kısa cümlelerle ifade edilen 
küll'i ve fı khl esaslard ı r ( ei-Medi]alü '1-{LI~
hiyyü 'l-' am, II. 947) Bir işten maksat ne 
ise hüküm ona göredir; "Şek ile yakin zail 
olmaz"; "Beraet-i zimmet asıldır'', "Zaru
retler memnu olan şeyleri mubah kılar" 
kaideleri (Mecelle, md. ı . 4, 8, 22) böyle
dir. 

"Zab ıt" kelimesi yer yer kaide ile aynı 
anlamda kullanılmakla birlikte (Tehane
vl , ll , 1176; ibnü' l-Hümam, ı . 29) başta Ta
ceddin es-Sübkl olmak üzere fakihlerin 
çoğunluğu kaideyi daha geniş, zabıtı ise 
daha dar kapsamlı olarak görür ve arala
rında fark bulunduğuna işaret eder (ei
Eşbah ve'n-ne?a'ir, ı . ll , 93 ). Bu ayırımı 
gözetenlerin bir kısmı eserlerinde kava
idden ayrı olarak "fevaid" başlığı açarak 
alt kaide ve zabıtları burada toplamaya 
çalışmışlardır ( İ b n Nüceym, s. 10- 11 , 14, 
191 vd.). Buna görekaide muhtelif konu-
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lara dair meseleleri. zabıt ise yalnız bir 
konuya dair meseleleri kuşatır. Mesela, 
"Bir işten maksat ne ise hüküm ona gö
redir'' kaidesi (Mecelle, md. 2) bey', hibe, 
havale ve kefalet gibi fıkhın bütün konu
larına uygulanabilme imkanı taşırken. 
"İcarede ma'küdun aleyh menfaattir" 
cümlesi bir zabıt olup sadece icare bah
sine mahsustur (ka idenin medrek, me' haz, 
ası l, kü lli yyattan fa rk ı iç in bk. Ya 'küb b. 
Abdü lvehhab el-Bahasln , s. 68-84 ). 

Kavaid kavramı . fıkhl mesel el erin veya 
kaidelerin arasındaki bağlantıları ve fark
ları açıklamayı konu alan "furuk" kavramı 
ve ilk bakışta birbirine benzer görünen 
meselelerin tabi olduğu ortak ve farklı hü
kümleri açıklamayı konu alan "eşbah ve 
nezair" tabiri çok defa zor ayırt edilir bir 
iç içelik taşır (bk EŞBAH ve NEzAİR; FU
RÜK). Bilhassa eşbah ve nezair tabirinin 
kaideyi de içine alacak şekilde geniş bir 
kapsamının bulunduğu ve özellikle ilk dö
nemlerde kaidelerin bu literatürde yer 
aldığı görülür. Kaide kavramı . çağdaş fı

kıh çalışmalarında geniş kapsamlı olarak 
kullanılan "nazariye" kavramından da 
belli farklarla ayrılır. Fıkıh kaidesi bizzat 
fıkhl bir hüküm taşırken nazariye böyle 
değildir ve nazariye alt ayırım. unsur ve 
şartlardan oluşan teorik bir bütünlük ta
şır. Kaide umumi hükümler ihtiva eder ve 
hukukun her alanına uygulanabilen ge
nel prensiplerdir. Nazariye ise füru-i fık
hın belli bir konusunun derinlemesine in
celenmesi ve o alana hakim olan teorinin 
ortaya konulması şeklinde oluşur; mülki
yet nazariyesi, akid nazariyesi, butlan ve 
fesad nazariyesi gibi. 

Kaide ile fıkıh usulü kuralları arasında 
da belli bir yakınlık mevcut olup "Bir şe
yin bulunduğu hal üzre kalması asıldır'' 
(Mecelle, md. 5): "Ala hilMi'I-kıyas sabit 
olan şey saire makisun aleyh olmaz" 
(a.g.e., md. 15): " İctihad ile ictihad nak
zolunmaz" (a.g.e., md. 16) gibi bazı fıkıh 
usulü kuralları füru kitaplarında sık kul
lanılmış ve fer'l ahkamı da yakından ilgi
lendirmesi sebebiyle literatürde küll'i 
kaide olarak yer almıştır (Ali Ahmed en
Nedv'f , el-~ava'idü '1-M:hiyye, s. 402-423) 
Ancak kaide mükellefin fiiline ilişkin olup 
fıkhın birden çok alanındaki fer'l mesele
lerin tamamına veya büyük çoğunluğuna 
uygulanabilir genel prensipler verirken · 
veya varılan çözümlere ortak aç ıklama 

getirirken fıkıh usulü kuralları şer'! delil
lere ilişkindir ve bu delillerden şer '! hü
küm elde etme yollarını ifade eder. Usul 
kuralları da kavaid olarak adlandırılabil-

diğinden karışıklığı önlemek için birçok 
müellif küll'i kaidelere "kavaid-i fıkhiyye". 

diğerine de "kavaid-i usuliyye" diyerek 
aradaki farka işaret etmek ister. Nitekim 
Karafi. fıkhı usul ve füru diye ikiye ayır
dıktan sonra usulü usul-i fıkıh ve kavaid-i 
külliyye şeklinde iki kısma ayırır. Usul-i fı
kıh genelde Arapça lafızlardan hüküm çı
karma kuralları iken küll'i kaideler şer'in 
sırlarına ve hikmetlerine vakıf olmayı 
mümkün kılan umumi hukuk prensiple
ridir (ei-Furü.k, ı . 2-3 ). Hamevi de İbn Nü
ceym'in kavaidin hakikatte usı11-i fıkıh ol
duğu şeklindeki ifadesini ( e i-Eşbah ue 'n
ne?a'ir, s. ı O) tashih ihtiyacı d uyarak ger
çekte kavaidin usı11-i fıkıh olmadığını be
lirtir (Gamzü 'uy ü.ni'l-beşa'ir, ı. 34). 

Kaide ve kavaidin daha alt konulara ait 
kural ve zabıtlardan ayrılabitmesi için ka
ide-i külliyye, kavaid-i külliyye şeklinde bir 
nitelendirmeye ihtiyaç duyulmuşsa da 
birçok fakih bu tabiri kaidenin alanındaki 
bütün fer'l meseleleri n hükümlerini istis
nasız kapsadığı izlenimini verdiği için ye
tersiz bulmuş vetanıtıma genellikle "ağ
lebl" veya "ekserl" kayıtlarını eklerneyi ge
rekli görmüştür. Çünkü zaman içinde or
taya çıkan bu kaideler ne kadar genel olsa 
da istisnaları eksik olmamış . hatta istis
naların çoğalıp kaideyi genel bir hüküm 
olmaktan çıkardığı da olmuştur. 

Kava id İlıninin Ortaya Çıkışı ve Gelişi

mi. Küll'i kaideler. uzun zaman diliminde 
oluşan zengin fıkhl birikimin gözettiği 
ana ilkeleri tanıtmak. farklı alanlardaki 
fer'l meselelere getirilen muhtelif çözüm
lere ortak açıklama getirmek gibi bir iş
leve sahip olduğundan kavaid ilminin fık
hın doktrin ve tedvin yönüyle gelişimini 
tamamlamasını takip eden dönemde or
taya çıkması kaçınılmazdır. Öte yandan 
müslümanlar arasında böyle bir ilmin do
ğa bilmesi için fıkhın oluşum sürecinde 
ana ilkelere dayanan hukuk anlayışının 
ürünü zengin bir malzemenin bulunmuş 
olması . daha doğrusu müslüman hukuk
çuların ilk dönemlerden itibaren kavaid 
anlayışına sahip olmaları da bir başka 
zorunluluktur. Bu sebeple fıkhın klasik 
gelişiminin ardından ortaya çıkan kavaid 
ilmini ve literatürünü besleyen kavaid 
anlayışını fıkhın oluşumunun ilk dönem
lerine kadar götürmek mümkündür. Şüp
hesiz bunda da müslüman toplumların 
kolektif şuurunu oluşturan ana unsurlar 
olarak Kur'an ve Sünnet'in, toplumsal sağ 
duyuyu yansıtan ortak kabullerin ve fa
kihler tarafından geliştirilen re'y ve icti
hadların ayrı ayrı payları vardır. 



Kur'an'da miras veya boşanma gibi ba
zı konularda hükümler ayrıntılı olarak ve
rilmekle birlikte. beşeri ve hukukl ilişki
lere dair hükümler ahlaki vurgu ön plan
da tutularak genelde külll esaslar şeklin
de belirtilmiştir. Akidlerin yerine getiril
mesi, helal o l uşun asıl alınıp yasakların 

ayrı ayrı sayımının yapılması . emanete 
riayet, ah de vefa. sorumluluğun şahslliği , 

ölçülü davranmak ve yapılan bir kötülü
ğe en fazla misliyle mukabele etmek. ki
şiye ancak gücünün yeteceği ni yüklemek, 
m aruf ve münker gibi konularda Kur
'an'ın verdiği mesaj, müslümanlarda hu
kuk ve ahiakın dayandığı ortak ilkeler ve 
gözettiği amaçlar konusunda belli bir fi
kir oluşturmuştur. 

Hz. Peygamber bir hadisinde "Ben ce
vamiu'I-kelim ile gönderildim" demiştir 
(Buhari."Cihad", 1 22;" i < ti şam ", !; Müs
lim . "Mesacid", 5-8 . "Eşribe ", 71). "Ceva
miu'l-kelim" az laf ı zla çok manayı ihtiva 
eden edebi vecizelerdir. ResUl-i Ekrem 
değişik vesilelerle. "Arneller niyetiere gö
redir''; "Zarar vermek de zarara zararla 
mukabele etmek de yoktur"; "Müslüman
lar şartlarına bağlıdırlar" ; "Beyyine dava
cıya, yemin de davalıya gerekir" şeklinde 
kısa ve özlü arneli kurallardan söz etmiş. 
hadis edebiyatında önemli yer tutan " kırk 
hadis" de bu tür hadislerin bir araya ge
tirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Başta Hule
fa-yi Raşidln olmak üzere sahabe ve tabi
In büyüklerinden rivayet edilen özlü sözle
rin veya onların uygulamalarında beliren 
hukuk ilkelerinin de kavaid anlayışının 
oluşumuna katkısı vardır. 

Şüphesiz ki kavaid ilminin ana malze
mesini, müslümanların arneli hayatını ve 
hukuki tefekkürünü yansıtan fıkıh ilmi ve 
müslüman hukukçuların bu alandaki biri
kimini yansıtan fıkıh müdewenatı oluş
turur. İslam hukuku (fı kıh ). Hz. Peygam
ber döneminden itibaren İslam coğrafya
sının gen işlemesine ve cevabı aranan fer'l 
meselelerin çoğalmasına paralel olarak 
hızlı bir gelişim seyri gösterdi. Fıkıh ekal
lerinin oluşumu sürecinde tedvin edilen 
eserler dönemlerine kadar ilim havzala
rında ortaya çıkan zengin fıkhl birikimi 
yansıtmaya , fer'l mesel el ere getirilen çö
züm önerilerini ve yapılan fikri tartışma
ları ana ve alt konu başlıkları altında top
layarak sistematik bir ifadeye kavuştur
maya çalıştı. Bu eserler. müslümanların 
arneli hayatını tanzimden ziyade mevcut 
arneli hayatın hukuki tefekkürle alakah 
entelektüel arka planını tanıtmayı ve bu 
yönde bir gelenek oluşturmayı amaçladı
ğından sonraki nesiller için de önemli bir 

malzeme ortaya koydu. Konular meseleci 
bir metotla da olsa birbiriyle ilişkilendiri
lerek ve diğer hukuk ekallerinin görüşle
riyle mukayese edilerek ele alındı. İlk ba
kışta bir mezhebin görüşünü deriemek ve 
savunmak amacıyla kaleme alınmış gö
rünse de mezhep müctehidlerinin ve 
sonraki fakihlerin ictihadlarından oluşan 
mezhebe ait zengin birikimi tahlil etmek. 
geçmiş dönemlerden intikal eden fıkhl 
hükümlerin dayandığı delili ve gözettiği 
amacı kavrayıp aralarındaki ortak bağları 
anlamaya çalışmak bu eserleri telif eden 
fakihlerin önemli bir uğraşı alanıydı. Bu 
süreçte fakihlerin hukuki tefekkürlerine 
yön veren . arneli olduğu kadar doktriner 
değeri de haiz bulunan genel hukuk ilke
leri, hukukun bütününde uygulanabilir 
genel kaide ve kurallar da ortaya konma
ya çalışıldı. Önceleri daha belirsiz bir çiz
gide sürdürülen bu faaliyet, fıkıh doktrin
lerinin klasik oluşumunu tamamlaması

nın ve bunu yansıtan literatürün ortaya 
çıkmasının ardından VII. (XIII. ) yüzyılda 
daha çok hızlandı ve bunu takip eden dö
nemde de bu türün temel eserleri telif 
edildi. Esasen böyle bir çalışmanın yapıla

bilmesi için fıkıh ekallerinin doktriner ge
lişimini tamamlaması gerekliydi. 

Külll kaideler. Zeyd b. Ali'nin eJ-Mec
m u'undan veya İmam Muhammed eş
Şeybanl'nin "zahirü'r-rivaye" eserlerinden 
itibaren fürü kitaplarında ve önceki ne
sillerden intikal eden şifahl fıkıh gelene
ğinde dağınık bir halde bulunur ve yeri 
geldikçe dile getirilir. Nitekim günümüz
de bu eserlerdeki kaideleri derlerneye yö
nelik olarak yapılan çalışmalar. kaidelerin 
ilk dönemlerden itibaren müctehidlerce 
sıkça kullanıldığını ve giderek belirginleş
tiğini gösterir (örnek olarak b k. Ali Ah
med en-Nedvl, el-Kaua'id ue 'çi-çiauabitü '1-
müs ta i].Laşa mine't-Ta /:ırlr, Kahi re 1411 / 
199 1; Muhammed er- Rukl, Kaua'idü'L-{llf:.
hi 'L-İs laml min l].ilali Kitabi ' L-işraf'a la me

sa'ili 'l-l].ilaf, Dımaşk 1419/1997). Bu eser
lerdeki kaideleri müstakil kitaplarda top
lama faaliyeti IV. (X.) yüzyılda başlamış . 

fürü-i fıkhın ve doktrinin gelişimine pa
ralel olarak fıkhl kaideler ve zabıtlar ileri
ki dönemde daha da netleşmiştir. IV. (X.) 
asır alimlerinden Ebu Tahir ed-Debbas bu 
alanın ilk müelliflerinden sayılır ve onun 
Hanefi mezhebine ait on yedi kaideyi top
ladığı rivayet edilir (i b n Nüceym,s. I 0). El
de bulunan en eski kavaid kitabı, Hanefi 
fakihi Ebü'I-Hasan ei-Kerhl'nin kırk civa
rında kaideyi toplayan risalesidir. el-Uşul 

adı verilen bu risale. yine Hanefi fakihle
rinden Necmeddin en-Nesefi tarafından 
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örneklerle şerhedilmiştir. Kerhl'nin bu ri
salesindeki kaidelerin henüz daha netleş
mediği, kaide ve zabıtlara "asıl " adıyla yer 
verildiği görülmektedir. Fukahanın ihti
laf sebeplerini ve bu ihtilafların dayandığı 
kaideleri ortaya koymak üzere telif edilen 
ve Ebu Zeyd ed-Debüsl'ye mi Ebü'I-Leys 
es-Semerkandl'ye mi ait olduğu tartışma
lı olan Te'sisü 'n-na~ar adlı kitap (Ka h i re 
1329. 1972; Beyrut. ts.). ilm-i hilaf türü
nün olduğu kadar kavaid türünün de ön
cü eserlerinden biri kabul edilir. Bu kitap
ta seksen altı civarında kaide yer almak
tadır. Bunu izleyen dönemde de kaidele
rin mezheplere ait fürü kitaplarında sık
ça kullanılması devam etmiş . ancak yak
laşık iki asırlık bir dönemden günümüze 
kavaide dair müstakil bir eser intikal et
memiştir. Kaynaklar bu dönemde bazı 
eserlerin telitinden söz etmekle birlikte 
(Ya'küb b. Abdü lvehhab ei-Bahasln , s. 319-
323) kavaid ilminin oluşum sürecinin VII. 
(XIII.) yüzyılın ortaların a kadar sürdüğü 
anlaşılmaktadır. Bundan sonra birçok fa
kih ve usuleünün kavaid. eşbah ve nezair 
veya furük adları altında bir kısmı usul ve 
fürü ayırımı yapmaksızın külll kaideleri 
tedvin eden müstakil eserlerin telifine 
yöneldiği görülür. Kavaid ilminin olgun
Iaşma dönemi sayılabilecek bu safhada ilk 
eser verenler İbn Abdüsselam ve Şeha
beddin ei-Karafi'dir. Bunla rı İbnü ' I-Vekll. 
Takıyyüddin İbn Teymiyye, Taceddin es
Sübkl. İbn Receb, Bedreddin ez-Zerkeşl, 
Süyütl. İbn Nüceym gibi alimierin bu sa
hada telif ettiği eserler takip etmiş ve ne
ticede zengin bir literatüre sahip yeni bir 
ilim dalı ortaya çıkmıştır. 

Osmanlılar'ın son dönemlerinde Ahmed 
Cevdet Paşa'nın büyük gayretleriyle ted
vin edilen Mecelle'nin başında külll kai
delerin meşhurlarından doksan dokuz ta
nesine yer verilmiş. daha önceki dönem
lerde farklı metotlarla yapılan telif çalış

ma la rı Mecelle'den sonra bilhassa bu 
doksan dokuz kaide üzerine yoğunlaşmış
tır. Günümüz fıkıh muhitinde külll kaide 
denilince M ecelle'de yer alan bu kaideler 
akla gelir. 

Külll kaidelerin sayıları hakkında bir ra
kam vermekoldukça zordur. Çünkü bu, 
külll kaidenin tanımından mezheplerin 
birikimine ve içinde bulunulan gelişim 
merhalesine. ayrıca kaideleri belli esasla
ra irca etme faaliyetini olumlu bulup bul
mamaya göre değişiklik gösterir. Mesela 
Hanbeli fakihi ve usulcüsü İbn Receb'in 
el-I):avd'id' inde 160, Maliki fakihi Ebu 
Abdullah Muhammed ei-Makkarl'nin el 
I):avd'id' inde z 1 o. Şafii fakihi Bedreddin 
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Muhammed b. Ebu Bekir el-Bekrl'nin el
İsti(Jnô. fi'l-far]!. ve '1-istişnô. adlı eserin
de 600 kaide yer almaktadır. Günümüzde 
yeni bir ilgi alanı olarak ortaya çıkan, kla
sik fürü literatürünü tarayarak içinde ge
çen ka ideleri derleme faaliyeti (bu tür ça
lışma l a rla ilgili olarak bk. Ya'küb b. Ab
dülvehhab ei•Bahastn, s. 406-409), klasik 
eserlerde kaide formuna tam uymasa da 
değişik vesilelerle zikredilen kaidelerin sa
yısının hayli fazla olduğunu göstermek
tedir. Mesela Serahsl'nin el-Mebsıl(un
da 1000, Şer ]:ı u 's-Siyeri'l-kebir'inde 
200. M erginani'nin el-Hidô.ye'sinde 400 
civarında kaide bulunduğunu kaydeden 
Ali Ahmed en-Nedvl. İmam Muhammed'in 
el-Cô.mi'u'I-kebir'i üzerine Mahmud b. 
Ahmed el-Haslrl'nin yaptığı şerhteki kai
deleri derlediği çalışmasında 400 civarın
da kaideye yer vermektedir ( el-~aua'id 
ue'çl.-çl.auabitü '1-müstal].laşa mine't-Ta/:trfr, 
s. I 2 I. 479-498, 5 ı 5-524) . Abdurrahman 
b. Nasır es-Sa'dl, Takıyyüddin İbn Teymiy
ye ve İbn Kayyim el-Cevziyye'nin eserlerini 
tarayarak 1 OOO'den fazla kaide tesbit et
miş ve bunları Tarll!.u 'I-vuşul ilô. 'ilmi'I
m e'mul bi-ma'rifeti 'l-]!.avô.'id ve '<;l-<;la
vô.bit ve'l-uşıll adlı eserinde toplamıştır 
(Demmam 1 995). 

Ancak bu tür eserlerde zikredilenler 
arasında kaide özelliği taşımayanlar bu
lunduğu gibi birbirine çokyakın olanların 
ayrı kaideler olarak kaydedildiği de görü
lür. Bunun için de öteden beri kaideleri 
belli asıliara irca etme ve bu asılları külll 
ka ide sayıp diğerlerini alt kaide, faide ve
ya zabıt gibi adlandırmalarla birincisin
den ayırma teşebbüsü olmuştur. Kaynak
ların verdiği bilgiden, Şafii fakihlerinden 
Kadi Hüseyin el-Merverruzl'nin külll kai
deleri dört asla irca etmesinin ardından 
İslam'ın beş şartına kıyasla fıkhı da beş 
temel üzerine oturtma eğiliminin belirdi
ği (Tikedd in es-Sübkl, 1, ı 2), bunun neti
cesinde kavaid kitabında yer alan kaide
lerin beş temel kaide üzerine oturtulup di
ğer kaideler bunların açılımı olarak görül
düğü anlaşılmaktadır (a.g.e., ı. I 2- I 3, 4 ı , 

48, 50, 54; SüyGtl, s. 35-37; Hısnl , 1, 203-
206; küll1' kaideleri bu a nlayışa göre tasnif 
eden çağdaş literatürörneği olarak b k. Sa
lih b. Ganim es-Sedlan, el-~aua'idü 'l-fı~

hiyyetü '1-kübra, Riyad ı 4 I 7). Bu beş ana 
kaide şöyledir : 1. Bir işten maksat ne ise 
hüküm ona göredir (Mecelle, md . 2). 2. 
Şek ile yakın zail olmaz (a.g.e., md. 4). 3. 
Meşakkat teyslri celbeder (a.g.e., md. ı 7) . 
4. Zararizale olunur (a.g.e., md. 20 ). 5. 
Adet muhakkemdir (a.g.e., md. 36) İbn 
Nüceym bunların başına, "Sevap ancak 
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niyetle olur" kaidesini ekleyerek sayıyı al
tıya çıkarır ve dağılımı buna göre yapar 
(el-Eşbahue 'n-ne?fi'ir, s. 14-21, 114).İbn 
Abdüsselam kaidelerin dayandığı ana il
keyi "celb-i mesalih ve def'-i mefasid" ola
rak(~aua'idü 'l-aJ:tkam, ı . 3-4, 9), Süyütl 
ise "mesalihi koruma" şeklinde ifade et
miştir ( el-Eşbah ue'n-ne?a'ir, s. 38). 

Kullanımı ve Önemi. Külll kaideler ön
celikli olarak fıkhın ibadetlerden adab, 

· aile, borçlar. ceza, kamu. devletler huku
kuna kadar değişik konularında verilen 
hükümlere ortak açıklama getirmeyi ve 
bu hükümlerin bağlı olduğu ana ilkeyi ta
nıtmayı hedeflediğinden fer'l meseleleri 
çoğunlukla ve kural olarak kapsar. Özel 
durumu ve delili sebebiyle kaidenin dışın
da kalan fer'l meseleler de olabilir. Fakih
lerin külll kaidenin tanımını yaparken ağ
lebllik kaydına yer vermelerinin de amacı 
budur. Kaideler farklı açılardan bir genel 

. bakış olduğundan bir kaidenin dışında 
.kalan fer'l hüküm diğer bir kaidenin ru
huna uygun düşebilir (Mustafa Ahmed ez
Zerka, ll, 948). Bu sebeple fer'l bir mese
lede çözüm ara nı rken doğrudan külll ka
i delere başvurulması ve ondan hüküm çı
karılması doğru olmayıp o meseleye iliş
kin özel deliliere dayanılması gerekir. Fü
ruun ürünü olan ve geniş bir bakış açısını 
yansıtan külll kaidelere dayanarak hüküm 
vermek hukukta istikrar ve objektifliğin 
bozulması riskini de taşır. Bundan dolayı 
öteden beri fakihler. külll kaideleri fetva 

. ve kazada hükmün kaynağı değil kendi 
yöntemi içinde verilecek hükımün şahit ve 
desteği olarak görmüşlerdir (Hamevl, ı. 

37; Ali Haydar, ı . 23). Hatta fer 'l mesele
ye getirilecek çözümün külll kaideye ters 
düşmesi de muhtemeldir. Klasik kaynak
larda zikredilen ictihad ve fetvanın yerle
şik kaidelere aykırı olmaması şartından 
maksat da nasların açık hükımü , dinin ve 
aklın buluştuğu ilkelerdir. 

Kaidelerin ağiebi olması. fetvada ve ka
zada hükımün doğrudan kaynağı yapılma
ması onların değerini azaltmaz. Yüzyılları 
bulan bir zaman diliminde oluşan ve is
lam coğrafyasının bütün farklılıklarını ku
şatan bir zenginliğe sahip bulunan fıkıh 
müdewenatı, müslüman toplumların sağ 
duyusunu ve hatızasını yansıttığı gibi 
bunlar üzerinde kapsamlı ve yorucu bir 
çalışma yapılarak ulaşılan külll ka ideler 
de tarihsel süreçte müslüman hukukçu
ların kendilerini bağlı saydıkları genel hu
kuk ilkelerini ve hukuk biliminin insan un
suruna dayalı evrensel yönünü birlikte ta
nı tır. İslam hukukunun ana karakterini 
ve önceliklerini belirterek fer'l meselele-

rin ayrıntılı hükümlerini kavramayı kolay
laştırır; fıkıh melekesi kazandırır. Bu se
beple külll kaideler, insanlığın hukuki te
fekkür tarihi açısından kıymetli bir belge 
ve hukuk doktrinlerinin kendini geliştir
mesi açısından alternatif bir bakış açısı 
niteliğindedir. 

Literatür. Eşbah ve nezair ile furuk tü
rü eserlerin kavaid türü eserlerle iç içeliği , 

usul kaidelerini derleme amacıyla telif 
edilen eserlerde fıkhl kaidelerin de bulun
ması, bazı usul ve füru eserlerinin ayrı bir 
başlık altında külll kaidelere de yer ver
mekte oluşu veya farklı isimler altında ya
zılmış eserlerin bu konuya tahsis edilmiş 
bulunması gibi sebeplerle kavaid litera
türünün tesbit ve tasnifi belli zorluklar 
taşır. Kaynakların sözünü ettiği ilk dönem
lere ait literatürün önemli bir kısmı gü
nümüze ulaşmadığından . halen bir kısmı 
yazma halinde elde mevcut eserleri esas 
alarak kavaid ilminin doğuşu ve literatü
rün birbirine kaynaklık ve etki derecesi 
hakkında kesin yargılarda bulunmak da 
güçtür. Bu kayıtlarla, önceki yüzyıllardan 
günümüze intikal etmiş olan eserlerin 
belli başlıları mezheplere göre şu şekilde 
sıralanabilir: a) Hanefi Mezhebi. Bu mez
hepte Ebü'l-Hasan el-Kerhl ve Ebu Zeyd 
ed-Debüsl'nin yukarıda zikredilen eser
lerinden sonra Ebü'l-Muzaffer Cemaled
din el-Kerablsl (ö. 570/1174), Sadrüşşerla 
el-Ewel, Taceddin İbnü't-Türkımanl. Nec
meddin b. Ebu Bekir en-Nisaburl gibi mü
elliflerin furuk türü eserleri sayılmazsa 
kavaid alanında ilk telif İbn Nüceym'in 
(ö. 970/1563) el-Eşbô.h ve'n-ne?ô.'ir'idir. 

. Bu eser mezhep içinde büyük ilgi görmüş 
ve üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış
tır. Bunu. Ebu Said el-Hadimi'nin Mecô.
mi'u'l-J:ıa]!.a'i]!. adlı usul eserinin sonunda 
154 külll kaideye yer vermesi takip eder. 
Son dönemlere gelindiğinde Mecelle'
nin başına alınan doksan dokuz külll kai
de ve bunun üzerine yapılan çalışmalar. 
Süleyman Kırkağaci'nin ŞerJ:ıu ]].ô.timeti 
Kavô.'idi'l-uşul'ü (İstanbul 1299) ve Dı
maşk müftüsü Mahmud Hamza' nın el
Ferfı'idü'I-behiyye fi'l-]!.avfı'id ve'l-fe
vô.'idi'l-fı]!.hiyye'si (Dımaşk 1406/1986) 
sayılabilir. b) Maliki Mezhebi. Maliki mez
hebinde Kadi Abdülvehhab ' ın en-Ne
?ô. 'ir ' inden ve bazı furuk eserlerinden 
sonra telif edilen Şehabeddin el-Karafi'
nin (ö 684/ 1285) el-Furıl]!.'u doğrudan 
kavaidle ilgili olmasa da kavaid anlayışının 
gelişmesi ve literatüre zengin malzeme 
sunması itibariyle önemli bir eserdir. Bun
dan sonra Ebu Abdullah Muhammed el
Makkarl'nin ( ö 758/ 1357) el -Kavô.'id 'i, 



Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed Az
zum'un el-Mü?:heb fi zabti ]fava'idi'l
me~heb'i, Ebü'I-Hasan Ali ez-Zekkak'ın 
manzum el-Menhecü '1-müntel]ab' ı , 

Ahmed b. Yahya ei-Venşerlsl'nin italw'l
meşali]J. ila ]fava'idi'l-İmam Malik'i 
(Ra bat ı 980) gelir. Ayrıca İbn Gazi'nin el
Külliyyat'ı, Ebü'I-Hasan Ali es-Sicilma
sl'nin manzum el-Yeva]fitü 's-semine'si, 
Ebu Muhammed b. Abdurrahman ei-Mes
clnl'nin manzum J<:ava'idü'l-İmam Ma
Jik'i, İbn Abd un ei-Miknasl ve Ebu İmran 
ei-Fasl'nin en-Ne:;:;a'irü '1-fı]fhiyye adlı 
eserleri de bu alanla ilgilidir. c) Şafii Mez

hebi. Bu mezhepte kavaid türü eser teli
finin diğer mezheplere oranla daha yük
sek olduğu, buna biraz da takip ettikleri 
mütekellimln usulünün kuralcı karakte
rinin imkan verdiği görülür. Şafiiler'de fu
ruk türünün ilk eseri sayılan İmamü'I
Haremeyn ei-Cüveynl'nin babası Rüknü
lislam ei-Cüveynl'nin (ö . 438/ 1047) el
Vesa'il fi furu]fı '1-mesa'il'i ile Ebü'I-Ab
bas Ahmed ei-Cürcanl'nin (ö. 482/1 089) 
el-Furu]f'undan sonra yazılan İzzeddin 
İbn Abdüsselam'ın (ö 660/1 262) J<:ava'i
dü'l-a]J.kam fi meşali]J.i'l-enam'ı esa
sen, fıkhı masiahat ve mefsedet ekse
ninde açıklamayı konu alan bir hukuk fel
sefesi eseri olmakla birlikte kavaid lite
ratürüne yön vermesi açısından da bü
yük önem taşır. İbnü'I-Vekll'in (ö. 716/ 
ı 3 ı 7) el-Eşbdh ve'n-ne:;:;a'ir'i (nşr. Ah
med b. Muhammed el-Unkurl, Riyad 
ı 4 ı 3/ ı 993) bu türü n ilk örneği olması ve 
sonraki dönemlerde telif edilenlere kay
naklık etmesi yönüyle önemlidir. Bu 
çizgiyi Bedreddin Muhammed b. Ebu Be
kir el-Bekrl'nin el-İstigna fi'l-far]f ve'l
istişna'sı (nşr. Suud es-Sübeytl, Mekke 
ı 40811 988), Halil b. Keykeldl ei-Aial'nin 
el-Mecmu'u'l-mü?:ehheb fi ]fava'idi'l
me?:heb'i (Küveyt 141411994), Taceddin 
es-Sübkl'nin el-Eşbdh ve'n-ne:;:;a'ir'i, İs
nevl'nin Metali'u'd-de]fa'i]f fi ta]J.riri'l
cevami' ve '1-fevari]f' ı geliştirerek sür
dürmüştür. Bedreddin ez-Zerkeşl'nin el
Menşur fi'l-]fava'id adıyla neşredilen 
(nşr. Teysir FaikAhmed Mahmud, 1-111, Kü
veyt 1402/1982) el-Kava'id'i, usul ve füru 
dalının kaide ve terimlerini alfebetik sı
rayla derleyen kapsamlı ve önemli bir ça
lışma olarak dikkat çeker. Ebu Bekir ei
Hısnl'nin el-J<:ava'id 'i ( n ş r. Abdurrahman 
b. Abdullah eş-Şa'lan, 1-111, Ri ya d ı 4 ı 8/ 
ı 997), büyük ölçüde Alal'nin el-Mec
mu'una dayanılarak hazırlanmıştır. İb
nü'I-Mülakkın'ın el-Eşbdh ve'n-ne:;:;a'ir'i, 
SüyCıtl'nin el-Eşbdh ve 'n-ne:;:;a'ir'i ve 

üzerinde yapılan şerh ve ihtisar çalışma
ları da Şafii fıkhındaki kaideleri derleyen 
önemli eserlerdir. d) Hanbeli Mezhebi. 

İbn Süneyne es-Samerrl'nin el-Furu]f'u, 
Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin el-J<:ava'i
dü'n-nuraniyye'si (Kahire 1970) ve İbn 
Kadı'I-Cebel 'in el-J<:ava'idü '1-fı]fhiyye 
adlı eserinden sonra telif edilen İbn Re
ceb ei-Hanbell'nin ( ö. 795/1393) el-J<:a
va'id ' i, kavaid açısından olduğu kadar 
İslam hukuk nazariyatı hakkında verdiği 
tasnif ve açıklamalar yönüyle de önemli
dir. Bundan sonra İbnü'I-Mibred'in Mug
ni?:evi'l-efham'ının (Riyad 1416/1995) 
sonunda yer verdiği altmış altı külll kaide 
ile İbn Receb'in eJ-J<:ava'id'indeki meto
du izleyerek telif ettiği el-J<:ava'idü 'l
külliye ve' Q.-Q.avabitü '1-fı]fhiyye adlı 
eseri (nşr. Casim b. Süleyman el-Füheyd 
ed-Devserl, Beyrut ı 4 ı 5/ ı 994) sayılabilir. 
e) Şia . Sünni fıkıh ekallerine paralel ola
rak Şla fıkhında da Mikdad b. Abdullah 
es-Süyurl'nin (ö. 826/ 1423) NaQ.Q.ü'l-]fa
va'idi 'l-fı]fhiyye 'ald me?:hebi'l-İma
miyye (Kum ı 403/ 1983), Seyyid Ahmed 
eş-Şebber'in ( ö 1242/ ı 826) el- Uşulü '1-
aşliyye ve'l-]fava'idü'ş-şer'iyye'si (Kum 
1404/1983), Mirza Hasan ei-Musevl'nin el
J<:ava'idü'l-fı]fhiyye'si (1-IV, Necef ı 389/ 
1969), Muhammed Taki'nin J<:ava'idü'l
fa]fih'i (Beyrut ı 407/1987) gibi eserler te
lif edilmiştir (kavaid literatürü ve yukarı
da zikredilen eserler hakkında geniş bilgi 
için bk. Hı sn!, neşredenin girişi , 1, 52-73; 
Muhammed Sıddlki b. Ahmed el-Borno, 
I, 103-1 19; Yaman, s. 27-36). 

Usfil-i Fıkıhla İlgili Kavaid Kitapları . 
Delillerden hüküm elde etmede izlenen 
metotları özlü biçimde ifade eden fıkıh 
usulü kurallarının fıkhl kaidelerle belli bir 
yakınlığı vardır. Ancak bu kuralları derle
rneyi ve usul kurallarının füru-i fıkıh la ba
ğını kurmayı konu alan eserler, fıkhl kai
deleri de içermekle birlikte esasen usul-i 
fıkıh literatürünün bir türünü oluşturur 
(b k. USÜL-i FlKlH). Usul kurallarıyla füru-i 
fıkhın bağı da ya fer'l meselelerin çözüm
lerinden yola çıkarak bunlardan belli us u ll 
kurallara ulaşma ya da mevcut usul ku
rallarını fürudan örneklendirme şeklinde 
kurulur. Şehabeddin ez-Zencanl'nin ( ö. 
656/1 258) Tal]ricü'l-füru' 'ale'l-uşul (Dı
maşk ı 962), İsnevl'nin et-Temhid fi tal]
rici'l-füru' 'ale'l-uşul(nşr. Muhammed 
Hasan Heyto, Beyrut 1400/1 980), İbnü'I
Lahham'ın el-J<:ava'id ve '1-feva'idü '1 -
uşuliyye (nşr. Muhammed Hamid el-Fı
ki, Kah i re 1375/1 956), Muhammed b. Ah
med et-Tilimsanl'nin Mifta]J.u '1-vüşul 
(Kahire 1962), Muhammed b. Abdullah 
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et-Timurtaşi'nin el-Vüşul ila ]fava'idi'l
uşul adlı eserleri bu grubun örneğini teş
kil eder. 

Külll kaideler İslam hukukunun dayan
dığı ana ilkeleri ve gözettiği amaçları ta
nıtması, farklı konulardaki fıkhl çözüm
lere ortak açıklama getirmesi sebebiyle 
günümüz fıkıh çalışmalarında da hayli 
ilgi çeken bir konu olarak güncelliğini ko
rumakta, kavaid kavramını ve ilmini ta
nıtmayı, bugüne intikal eden fıkhl biri
kim içinden külll kaideleri farklı tasnif 
metotlarıyla derlerneyi konu edinen yeni 
çalışmalar yapılmaktadır (bu konudaki li
teratür için bk. Ya 'küb b. Abdü lvehhab el
Bahasln , s. 350-4 ı O) Ahmed b .. Muham
med ez-Zerka'nın Mecelle'deki doksan 
dokuz külll kaideyi şerheden Şer]J.u'l-]fa
va'idi'l-külliyye'si (Dımaşk 1409/1989), 
Ya'küb b. Abdülvehhab ei-Bahasln'in ve 
Ali Ahmed en-Nedvl'nin konuyu tarihi ve 
nazari boyutta ele aldığı el-J<:ava'idü '1-
fı]fhiyye adlı eserleri böyledir (bk. bibl.). 
Ancak bunlar arasında, Muhammed Sıd
dlkl b. Ahmed el-Borno'nun muhtasar 
usul ve füru metinlerindeki adeta her bir 
cümleyi alfabetik sırayla (mesela el if har
finde 666 ka ide yer alır) derlerneye başla
dığı Mevsu'atü'l-]fava'idi'l-fı]fhiyye adlı 

hacimli çalışması gibi (Riyad 1418/1997, 
I-IV) kaideyi teknik anlamıyla almadığı 
için literatür değeri taşımayanlar da var
dır. 
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1 
KAiM-BİEMRİLLAH 

ı 

(.J.ıiA ~LQJI) 

Ebu Ca'fer el-Kaim-Biemrillah 
Abdullah b. Ahmed el-Kadir-Billah 

el-Abbasi 
(ö 467/1075) 

Abbas! halifesi 

L 
(1031-1075). 

_j 

18 Zilkade 391'de (9 Ekim 1001 ) doğdu . 

Babası Halife Kadir-Billah. annesi Ermeni 
veya Rum asıllı Bedrü'd-düca (Katrü'n-ne
da) adlı cariyedir. Kaim- Biemrillah laka
bıyla veliaht ilan edilip adına hutbe okun
du ve babasının ölümü üzerine hilafet 
makamına geçti ( ı 3 Zi lhicce 4221 ı Aralık 

ı 03 ı ) . Onun halifelik dönemi Selçuklu
Abbas ı. Büveyhi- Abbasi ve Selçuk! u- Bü
veyhi münasebetleri açısından önemlidir. 

Ka im- Biemrillah halife olduğunda Bağ
dat. Irak Büveyhi Hükümdan Emirü'l
ümera Celalüddevle'nin hakimiyetindey
di. Ancak Büveyhiler'in Fars hükümdan 
Ebu Kalicar'ın sürekli tehdidi altında bu
lunan Celalüddevle Bağdat'ta güvenliği 
sağlayamıyordu . Celalüddevle'nin. kendi
sine göndermesi gereken vergi veya ciz
yeye el koymasından ve yaptığı baskılar
dan rahatsız olan Kaim- Biemrillah vergi
ler gönderilmediği takdirde camileri ka
pattırıp Bağdat'ı terkedeceğini söyledi 
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( 434/1 043). Ertesi yıl İfrikıye'deki Ziriler, 
Fatımiler'e tabi olmaktan vazgeçip Kaim
Biemrillah'ı metbü tanıdılar ve onun adı
na hutbe okuttular. Halep'te de Abbasi
ler adına hutbe okunmaya başlandı (435/ 
ı 044) Muhyiddin lakabıyla Celalüddev
le'nin yerine geçen Ebu Kalkar dönemin
de Bağdat 'ta kısmi bir otorite sağlan
makla birlikte onun ölümünden sonra 
Bağdat tekrar Sünni- Şii mücadelesine 
sahne oldu. 

Tuğrul Bey 429'da ( 1 038) Nişabur ' u 

fethedince Kaim- Biemrillah ona elçi gön
derip bölgede yağma ve tahribattan vaz
geçilmesini istedi. Tuğrul Bey de halifeye 
Türkmenler'i yağ macılıktan vazgeçirme
ye çalışacağını bildirdi. Dandanakan Sa
vaşı'nın ardından halifeye elçi yollayıp 
saltanatının tasdik edilmesini isteyen 
Tuğrul Bey, Rey'e hakim olduktan sonra 
( 43 511 043-44) fethettiği yerlerde Abba
siler adına hutbe okuttu. Kaim-Biemril
lah . aynı yıl Kadılkudat Maverdi'yi Tuğrul 
Bey' e elçi gönderip halka adil muamele 
etmesini istedi. Sultanın yanında bir yıl 
kalan Maverdi dönüşünde Tuğrul Bey'in 
halifeye itaatkar ve emirlerine hürmet
kar olduğunu bildirdi. Bu durum halifenin 
Tuğrul Bey'e olan güvenini arttırdı. Tuğ
rul Bey de Bağdat'ı elinde tutan Irak Bü
veyhi Hükümdan Celalüddevle'ye elçi yol
layıp halifeye ve Bağdat halkına iyi dav
ranmasını istedi. Ka im- Biemrillah 436'
da ( 1 044-45) Tuğrul Bey' e bir elçi gönde
rerek elde ettiği ülkelerle yetinmesini. 
geri kalan yerleri Arap emirlerine bırak
masını, kendisine mutlak şekilde tabi ol
masını . halka adil davranmasını ve fet
hettiği topraklardan hilafet makamına 
vergi ödemesini istedi. Tuğrul Bey elçiye 
bunlardan ancak bir bölümünün yerine 
getirilebileceğini bildirdi. 

Celalüddevle zamanında büyük şöhrete 
kavuşan Türk Emi ri Arslan Besasi ri. Fars 
Büveyhi Hükümdan Ebu Kalkar'ın yerine 
geçen el-Melikü'r-Rahim Hüsrev Firüz dö
neminde Bağdat askeri valiliğine tayin 
edilmiş ve güvenliğin sağlanmasında 
önemli rol oynamıştı. Arslan Besasiri'nin 
giderek artan nüfuzundan ve kendi adam
larını cezalandırmasından rahatsız olan 
Ka im- Bi emriilah (bir ri vayete göreVezir 
ibnü' l-Müs lime) Tuğrul Bey'e haber gön
derip kendisini Bağdat'a davet etti ( 444/ 
1052) Tuğrul Bey2S Ramazan447'de (18 
Ara lık 1 055) Bağdat'a girdi. Bu bağımsız 
bir Türk hükümdarının Bağdat'a ilk giri
şiydi. Bu sırada Tuğrul Bey'in askerleriyle 
Büveyhi askerleri arasında çıkan savaşta 

birçok kişi hayatını kaybetti. Tuğrul Bey, 
olaylardan sorumlu tuttuğu Hüsrev Firüz 
ile ileri gelen kumandanlarını tutukiata
rak Irak'ta bir asırdan beri süren Büveyhi 
hakimiyetine son verdi (28 Ramazan 447 1 
21 Aralık ı 055 )_ Halife. Hüsrev Firüz'un tu
tuklanmasından rahatsız olduysa da Tuğ
rul Bey hilafet makamının tahsisatını art
tırıp ilişkileri düzeltti. Çağrı Bey'in kızı Ha
tice Arslan Hatun. Ka im- Biemrillah ile 
evlendirilerek iki hanedan arasında ak
rabalık bağı kuruldu ( 448/1056) 

Bağdat'ta on üç ay kalan Tuğrul Bey, 
Fatımiler'in desteğini sağlayan Arslan Be
sasiri'yi ortadan kaldırmak üzere Kuzey 
lrak'a hareket etti. Mayıs 1 057'de Mu
sul'u ele geçirdi. Arslan Besasiri Rahbe'ye 
kaçtı. Tuğrul Bey'i Bağdat'ta muhteşem 

bir törenle karşılayan Halife Kaim- Biem
rillah İslam'a yaptığı hizmetlerden dolayı 
ona teşekkür etti, başına çok kıymetli bir 
taç koydu, hil'atler. sancaklar verdi, altın 
kılıç kuşattı ve kendisini melikü ' l-Meşrık 

ve'l-Mağrib ilan ederek "rükneddin" ve 
"kasimü emiri ' l-mü'minin" lakaplarını 
verdi (Z il kade 4491 Ocak I 058)_ Ertesi yıl 
Tuğrul Bey'in İbrahim Yinal'ın isyanıyla 
uğraşmasını fırsat bilen Arslan Besasi
ri. H ille Mezyedi Emiri Dübeys ve Ukayli 
Emiri Kureyş'in de desteğiyle Bağdat'a 
girip Fatımi Halifesi Müstansır- Billah adı
na hutbe okuttu. Halife Kaim- Biemrillah 
ile veziri Reisürrüesa İbnü'l-Müslime. 
Ukayli Emiri Kureyş'in himayesine girdi
ler. Kureyş, halifeyi Fırat kıyısındaki Hadi
setü Ane Kalesi hakimi olan yeğeni Mu
hariş'in yanına gönderdi. Tuğrul Bey, İb
rahim Yinal'ın isyanını bastırdıktan sonra 
lrak'a geri dönünce Arslan Besasiri Bağ
dat'ı terkederek Dübeys'in yanına sığın
dı. Tuğrul Bey, Kureyş'e haber gönderip 
halifenin makamına iade edilmesini is
tedi. Bunun üzerine serbest bırakılan 
Kaim-Biemrillah Nehrevan'da Tuğrul Bey 
tarafından karşılandı (Zilhicce451 / Ocak 
ı 060) . 1\.ığrul Bey daha sonra Arslan Be
sasiri'yi takip etmek için oradan ayrıldı. 
Arslan Besasiri'nin öldürülmesi üzerine 
tekrar Bağdat'a dönen Tuğrul Bey için ha
life bir meclis akdetti ve kendisine hil'at 
verdi (Safer 4521 Mart ı 060 ). Tuğrul Bey, 
hanımının ölüm döşeğindeki vasiyetine 
uyarak halifenin kızıyla evlenmek istedi. 
Halife başlangıçta muvafakat ettiği hal
de daha sonra vazgeçince çeşitli yollarla 
rızasını almayı başardı. Nikah Tebriz ya
kınlarında kıyıldı (ı 3 Şaban 454 /22 Ağus
tos ı 062). evlilik ertesi yıl gerçekleşti. Bu 
durum Bağdat'ta sevinçle karşılandı. 


