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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. 



Tuğrul Bey'in ölümünden(455/1063) 
sonra Selçuklular'a tabi mahalli emirle
rin desteğini sağlayarak Irak'ta yeniden 
siyasi hakimiyet tesis etmek isteyen 
Kaim- Biemrillah Tuğrul Bey'in adını hut
belerden çıkardı. Selçuklular'ın Bağdat'
ta görev yapan vergi memurlarina işten 
el çektirdi. Alparslan 'ın 455'te ( 1 063) aynı 
yıl tahta çıkması üzerine ertesi yıl Bağ
dat'ta onun adına hutbe okuttu ve salta
natını tasdik etti. Alparslan ile Ka im- Bi
emrillah arasında bazı gerginlikler yaşan
dıysa da bu ihtilaflar daha sonra gideril
di. Alparslan'ın Malazgirt zaferinin ardın
dan Bağdat'a gönderdiği fetihname gör
kemli bir törende okundu ve zafer sevinç
le kutlandı. Kaim-Biemrillah. Melikşah'ın 
tahta geçmesi üzerine onun saltanatını 
da onayiayıp adına hutbe okuttu. 467 Sa
ferinde (Ekim 1074) hastalanan Kaim-Bi
emrillah 12 Şaban 467'de (2 Nisan 1 075) 
vefat etti. Yerine Muktedl- Biemrillah 
lakabıyla tarunu Ebü'l-Kasım Abdullah 
geçti. 

Kaim- Biemrillah adil. sabırlı ve müsa
mahakar bir insandı. Edebiyata. kitabet 
ve inşa sanatına vakıftı. Onun dönemin
de Bağdat. çeşitli huzursuzluk ve karışık
Iıkiara rağmen bir ilim ve kültür merkezi 
olmuş. Nizarniye Medresesi öğretime açıl
mıştır (459/1 067) Maverdi ve Ebu Ya'Ia 
el-Ferra gibi fakihler eserlerinde hilafet 
kavramını savunmuşlardır. Babası Kadir
Billah'ın itikadl düşüncelerini içeren ve 
"er-Risaıetü'l-f\adiriyye (el- i'tiJ>adü H<.a di
ri)" adıyla anılan metin 433'te ( 1 041-42) 
birçok alim ve şeyhin huzurunda divanda 
okunmuş. Kaim- Biemrillah babasının 
fikirlerine sahip çıkarak onları devam et
tirmiştir. 
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Ebü'l-Kasım el-Kaim- Bi emriilah 
Muhammed (Abdurrahman) 

b. Ubeydillah el-Mehdi el-Fatımi 
(ö. 334/946) 

Fa.tımi halifesi 
(934-946). 

_j 

280 (893) veya 277'de (890) Selemiye'
de doğdu. İsmailller'in imamı olan baba
sı Ubeydullah el-Mehdi ile birlikte küçük 
yaşta, Selemiye'den Berberl- M idrari 
Emirliği'nin merkezi Sicilmase'ye varan 
uzun ve tehlikeli bir yolculuk yapmak zo
runda kaldı. 299 (911 -12) yılında babası 
tarafından veliaht tayin edildi. Aynı yıl Kü
tameliler'in topraklarına girdi; Kostantl
ne şehrini zaptetti. Mehdlliğini ilan eden 
Mavedenti'nin başlattığı isyanı bastırdı. 
300'de (912-13) Fatımi yönetiminden çı
kan Trablus'u hakimiyet altına almakla 
görevlendirildi. Şehri altı ay müddetle ku
şattıktan sonra teslim aldı. Bu olayın ar
dından Mısır'ı zaptetmek üzere yola çıkan 
ordunun başkumandanlığına getirildi. 
Rakkade'den 15 Zilhicce 30 1'de ( 12 Tem
muz 914) yola çıkan Ebü 'l-Kasım . İsken
deriye'ye girerek şehri daha önce ele ge
çirmiş olan Berka fatımı kuwetleri ku
mandanı Yusuf b. Hubase ile buluştu . Bir 
ay sonra buradan ayrılarak Mısır'ın mer
kezi Fustat'a doğru saldırıya geçti. Ab
bas! ordularıyla giriştiği savaşlardan son
ra ordusunu dinlendirrnek için İskende
riye'ye çekildi. Munis el-Muzaffer kuman
dasında büyük Abbas! ordusunun Rama
zan 302 'de (Nisan 915) Mısır'ın imdadına 
koşması üzerine savaşı göze alamayıp İf
rlkıye'ye döndü. 

Ebü'l-Kasım Muhammed, Zilkade306'
da (Nisan 919) Rakkade'den büyük bir or-
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duyla İskenderiye'ye doğru yola çıktı. Ön
cü birlikleri Safer 307'de (Temmuz 919) 
şehri ele geçirdi. Fatımi donanması Abba
sı donanması karşısında 18 Şewal 307'
de ( 12 Mart 920) yenilgiye uğrayınca İs
kenderiye'de beklemek zorunda kaldı. 3 
Muharrem 308'de (25 Mayıs 920) Fus
tat'a yardıma gelen Munis'in kuwetle
riyle Ebü'l-Kasım·ın kuvvetleri arasında 
cereyan eden savaşlarda Abbasller galip 
geldiler. Ebü'l-Kasım ikinci defa İskende
riye'den ayrılmaya karar verdi. Ebü'l-Ka
sım Muhammed'in Orta Mağrib'de 315-
316 (927 -928) yıllarında gerçekleştirdiği 
seferler sonunda Fatımller'in nüfuzu Ta
h ert bölgesine ulaştı ve bazı Zenateliler'
le onların müttefiki olan kabileler Fatıml
ler'e itaat arzettiler. 

Babası Ubeydullah el-Mehdl'nin ölümü 
üzerine Ebü'l-Kasım Muhammed 322'de 
(934) "el-Kaim- Biemrillah" unvanıyla Fa
tım! halifesi ilan edildi. Halifeliği sırasın
da askeri gücünü arttırmaya. özellikle İf
rlkıye ' deki hakimiyetini güçlendirmeye 
büyük önem verdi. Kureyş'e nisbet edi
len İbn Talut diye bir kişi. Abbas! Halifesi 
Mehdi- Billah'ın oğlu ve meşru varisi ol
duğu iddiasıyla isyan edip Berberller'in 
desteğiyle Trablus'u ele geçirmeye mu
vaffak olunca Kaim- Bieinrillah isyanı kısa 
sürede bastırdı. Onun sert siyaseti Sicil
ya'da da aynı şekilde uygulandı . 

Ya'küb b. İshaket-Temlml. Kaim-Biem
rillah'ın emriyle 7 Receb 322'de (23 Hazi
ran 934) başşehir Mehdiye'den ayrılarak 
Cenova'yı kuşattı. Şiddetli bir savaştan 
sonra şehri zaptetti (323/9351 Kaim-Bi
emrillah, Mağrib-i Aksa'da Fatımı haki
miyetini yeniden tesis etmek ve Endülüs 
Emevl Halifesi lll. Abdurrahman'ın artan 
gücüne bir sınır koymak için Şewal 323'
te (Eylül 935) Meysur el-Hadim kumanda
sında Mağrib-i Aksa'ya bir ordu gönderdi. 
Meysur, Mağrib'i geçip Fas şehrine ula
şırken diğer bir Fatımi kumandanı San
dal el-Hadim Nakür'a saldırıya geçerek 
Emir İsmail b. Abdülmelik es-Salihl'yi 
katiedip bölgeyi Fatımi hakimiyetine aldı 
(Şevval 3241 Ey! ül 936) ; daha sonra Fas ' ı 

kuşatan Meysür'a katıldı. Şehir bir süre 
direndikten sonra düştü. Meysur. Mağ
rib 'i. bölgenin ele geçirilmesinde yardım
ları bulunan ve Fatımller'e bağlılık arze
den İdrlsller'in yönetimine bırakarak İfrl
kıye'ye döndü. 

Fatımller'in Mısır'ı almak için giriştikle
ri üçüncü başarısız hareket Kaim- Biem
rillah zamanında gerçekleşti. Mısır'daki 
karışıklıkları dikkate alan K ai m Mısır'a yü-
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