
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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rüyerek İskenderiye'yi ele geçirdi (6 Ce
ma ziyelevve l 32 4 1 ı Nisan 936). ancak 
Abbasller' in Mısır valisi Muhammed b. 
Tuğç'un kardeşi Hasan b. Tuğç ve Salih 
b. Nafi' kumandasında gönderdiği ordu 
Fatımi ordusunu mağlup etti. Fatımi or
dusu İskenderiye'den Berka'ya geri dön
mek zorunda kaldı. 

Ka im- Biemrillah halifeliğinin son iki 
yılını. İfrlkıye'de patlak veren ve Fatımi 
Devleti'ni neredeyse yıkılma tehlikesiyle 
karşı karşıya getiren Harici isyanını bas
tırmak için yapılan mücadelelerle geçir
di. ifrlkıye'nin marnur beldelerinde bü
yük katliam ve yağmalar gerçekleştirerek 
hemen hemen bütün İfrlkıye'yi ele geçi
ren Ebu Yezld en-Nükkarl. Kaim'in ku
mandanı Meysur'u 12 Reblülewel 333 
(2 Kas ı m 944) tarihinde mağlup edip öl
dürdükten sonra Fatımller'in başşehri 
Mehdiye'ye doğru harekete geçti ( ı 9 Ce
maziye levvel 333/7 Ocak 945) Halife Ka
im, Mehdiye'nin müdafaası için şehrin 
çevresinde hendekler kazdırdı, kaleleri 
tahkim etti. Kütameliler'e ve Sanhace ka
bilesi reisi Zir! b. Menad'a mektup yaza
rak onları yardıma çağırdı. Başarısız olan 
ilk iki h ücumdan sonra Ebu Yezld üçüncü 
hücumu Kayrevan halkının da iştirakiyle 
ancak bir ay sonra gerçekleştirdi. Sünni 
fakihler de Fatımller'e karşı cihad ilan 
edip halkı Ebu Yezld'e katılmaya teşvik 
ettiler. Buna rağmen Fatımi kuwetleri 
onları bozguna uğrattı. Yeniden asker 
toplama gayretleri de bir sonuç verme
di. 333 Zilkade ve Zilhiccesinde (Haziran 
Temmuz 945) yaptığı h ücumlardan bir ne
tice alamayan Ebu Yezld Kayrevan'a dön
mek zorunda kaldı. 

Böylece Tunus. Bace, Ürbüs, Cezlretü 
Şüreyk, Meslle ve Su se gibi stratejik mer
kezleri ele geçirmek için iki taraf arasın
da bir mücadele başladı. Bu dönemde İf
rlkıye büyük bir tahribata maruz kaldı. 
Başlangıçta bazı başarılar sağlamasına 

rağmen Ebu Yezld'in durumunda önemli 
gelişme olmadı. Son olarak S use şehri ni 
kuşattı. Kaim- Biemrillah bu kuşatma sü
rerken 13 Şewal 334'te (18 Mayıs 946) ve
fat etti. Onun ortaya koyduğu ısrarlı mü
cadele oğlu Mansur- Billah'ın işini bir de
receye kadar kolaylaştırdı. 

Harici isyan ı dışında Ka im- Biemrillah 'ın 
iktidarda bulunduğu dönemde İfrlkıye 
barış ve sükun içerisinde bir dönem ge
çirdi. Mütevazi bir hayat sürdürmeye 
önem verdiğ i. sarayında münzevi bir ha
yat yaşadığ ı kaydedilen Kaim'in günümü
ze ulaşan şiirleri ve mektupları onun bir 
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dereceye kadar şairlik ve ediplik yetene
ğine sahip olduğunu göstermektedir. Şi
irleri arasında Abbas! hilafetine eleştiri 
mahiyetinde olanlar da bulunduğundan 
İbnü'I-Müneccim. Ebu Bekir es-SQllve İbn 
Düreyd gibi Abbas! sarayına mensup bazı 
şairler ona reddiyeler kaleme almışlardır. 
Ebu Ca'fer İbnü'I-Cezzar. tıbba dair Za
dü'l-müsafir ile Neşa 'iJ.ıu 'I-ebrar adlı 

eserlerini Ka im- Biemrillah için kaleme 
almıştır. 
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1 KAiM-BİEMRİLIAH es-SA'Di 
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Ebü Abdiilah ei-Kaim -Biemrillah 
Mevlay Muhammed b. Muhammed 

b. Abdirrahman es-Sa'di ei-Haseni el-Fasi 
(ö. 923/ 151 7) 

L 

Sa' dil er hanedanının kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(1511-1517). 
_j 

Muhtemelen Der'a'da doğdu. Hz. Ha
san'ın torunlarından en-Nefsüzzekiyye di
ye tanınan Muhammed b. Abdullah ei
Mehdi'nin soyundandır. Ailesi VI. (XII.) 
yüzyılda Arabistan'daki Yenbu'dan Kuzey 
Afrika'ya göç etmiş ve Tagmedaret böl
gesinde yer alan Der'a vadisinde yerleş
mişti. Muhammed ilk tahsiline Der'a'da 
başladı. Kur' an . dini ilimler ve tarih sa
hasında kendini yetiştirdi. Daha sonra 
Sus'un en önemli dini şahsiyetlerinden 
olan Cezuliyye tarikatı şeyhi Muhammed 
b. Mübarek ei-Akavi'ye intisap etti ve 
onun tarafından Portekizliler'e karşı ci
had etmek üzere SGs'a gönderildi (9 ı 6/ 
ı 51 O) . TarGdant yakınlarındaki Tidsl kö
yünde kabile şeyhleri ve ileri gelenleriyle 

toplantılar yapan ve buradaki faaliyetleri 
sonunda etrafında kalabalık bir kitle top
lamayı başaran Muhammed "ei-Kaim
Biemrillah" lakabını aldı. Bu kitleyi teşki
latlandırarak büyük bir güce sahip oldu. 
Der'a ve Sus halkının desteğiyle Portekiz
liler'le mücadeleye başladı. Agadlr yakın
larında kazandığı zaferlerle şöhretini de 
yaygınlaştırdı ve 917'de (1511 ) ?a'dller 
hanedanının temellerini attı. Büyük oğlu 
Ebü'I-Abbas Ahmed ei-A' rec'i "Melikü 
Sus" lakabıyla vali olarak tayin eyti, iki yıl 
sonra da veliaht ilan etti. Haha ve Şeya
zıme şeyhleri kendisinden yardım isteyin
ce oğlu Muhamed eş-Şeyh'i Sus'ta vekil 
bırakıp onların yardımına koştu ve Porte
kizliler'le iş birliği yapan Yahya b. TafGt'u 
uzaklaştırarak H aha'ya girdi (922/1 5 ı 6). 
923 (1517) yılında Haha'ya bağlı EfGgal'
de vefat eden Kaim- Biemrillah. Şeyh Mu
hammed b. Süleyman ei-CezGII'nin tür
besine defnedildi. N aaşı daha sonra oğlu 
Ahmed ei-A'rec tarafından CezGII'nin ce
sediyle birlikte Merakeş'e nakledildL Ha
kimiyeti altındaki topraklar Ahmed ei
A'rec ile diğer oğlu Muhammed eş-Şeyh 
arasında taksim edildi. 
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Iii] SABRİ HiZMETLİ 

L 

KA iM E 
(wl3) 

Osmanlı maliyesinde 
kağıt para için kullanılan tabir. 

_j 

Sözlükte "ayakta duran, bir şeyin yeri
ne geçen" anlamındakikaimin müennes 
şekli olan kaime ( çoğulu kavilim) piyasa
da sikkeyi temsilen tedavül ettiği için bu 
adla anılmıştır. Aynı zamanda Osmanlı 
diplomatiğinde genellikle büyük makam
dan küçük makama gönderilen, "geniş ve 
uzun kağıtlara yazılan resmi belge" an la-


