
KAİM-BİEMRİLlAH ei-FATIMT 

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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Ebü Abdiilah ei-Kaim -Biemrillah 
Mevlay Muhammed b. Muhammed 

b. Abdirrahman es-Sa'di ei-Haseni el-Fasi 
(ö. 923/ 151 7) 
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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 
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KA iM E 
(wl3) 

Osmanlı maliyesinde 
kağıt para için kullanılan tabir. 
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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-


