
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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1 KAiM-BİEMRİLIAH es-SA'Di 
1 

( .,s~f .dıfrı~ ~l.>Jt) 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Selavl, el-istikşa, lll, 2-7; V, 1-15; E. Levi-Pro
vençal. Les historiens des Chor{a, Paris 1922, s. 
90 vd.; R. Le Tourneau. "La naissance du pou
voir sa'dien vue par l'historien al -Zayyani" , 
Me langes Louis Massignon, Damas 1957, lll , 
65-80; Abdülkerlm Küreyyim. el-Magrib [i 'ah
di'd-deuleti's-Sa'd iyye, Rabat 1398/1978, s. 
33-50 ; Celal Yahya. Taril]u'l-Magribi 'l-keblr, 
Beyrut 1981 , lll , 31-38; İbrahim Harekat, el
Magrib 'abre't-tarll] , Darülbeyza 1405/1984, 
ll , 239-245; Abdülfettah Mukallid ei-Ganlmi, 
MeusCı'atü La rll]i ' l-Magribi ' l- 'A rabl, Kahire 
1414/1994,111/6, s. 113- 121; A. Cour. " Sa'di
ıer", İA, X, 41, 43-44; Chantal de la Veronne, 
"Sa'dids", EJ2 (İng.), VIII , 723; Ahmed ei-BQzey
dl, "et-Tagmedareti, Mui:ıammed b. 'Abdurrah
man", Ma'lemetü 'l-Magrib, Rabat 1415/1995, 
VII, 2154. 

Iii] SABRİ HiZMETLİ 
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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-



mında da kullanılmıştır. Belgelerde "es
ham kavaimi. evrak-ı nakdiyye. kavaim-i 
nakdiyye, kavaim-i nakdiyye-i mu'tebere. 
varaka-i nakdiyye. nakid kağıdı . kavaim-i 
mu'tebere. kaime-i nakdiyye" gibi çeşitli 
adlarla da geçer. Osmanlı maliyesinde 
öteden beri uygulanagelen esham siste
minin (bk. ESHAM) geliştirilmesiyle orta
ya çıkmış olup eshamdan farkı beratsız 
kullanılmasıdır. Tanzimat döneminin baş
larında maliyeye gelir bulma konusu tar
tışılırken böyle bir yöntemin uygulanması 
teklifi daha sonra şeyhülislam olan Arif 
Hikmet Bey'den gelmiş ve kabul edilmiş
tir. 

Kaimeler. paraya olan acil ihtiyaç yü
zünden kalıplarının çıkarılması ve basıl

ması beklenmeksizin el yazısı olarak piya
saya sürüldü. Toplam 160.000 lira ( 32.000 
kese) tutarındaki ilk kaimeler Maliye Na
zırı Saib Paşa zamanında muhtemelen 
Haziran 1840'ta çıkarıldı. Büyük e bati ı ve 
nakit para hükmünde olan kaimelerin te
davül süresi sekiz yı ldı. Ayrıca senede % 
12.S faiz getirisi vardı. Faiz verilmesin
den amaç bunları piyasada tedavül eden 
eshamdan daha cazip hale getirmekti. 
Faizler iki taksitte ödenmekteydi. Kaime
lerin karşılığı yoktu. ancak ödenecek fa
izlerine istanbul gümrüğü malından kar
şılık gösterildi. Halk böyle bir uygulama
ya alışık olmadığı için kaimeler piyasada 
olumlu karşılanmadı. Öte yandan el yazısı 
kaimeler hemen kalpazanların dikkatini 
çekti. Kaimeler başlangıçta bütün ülke
de kullanıldı; fakat sahte kaimeyi kont
rol ve tesbit etmek kolay değildi. Buna 
halkın tepkisi de eklenince bir süre sonra 
taşrada tedavülü yasaklandı. Kalpazanh
ğı önlemek için 1841 yılbaşından itiba
ren iki yıl içinde el yazısı kaimeler matbu
larıyla değiştirildi. Taklit edilmemeleri için 
1844 ve 1847'de farklı şekillerde yeni
den bastırıldı. 

Kaimenin faizi 1843'te % 12,S'tan % 
1 o·a. ardından da % 6'ya düşürüldü. 
18S1 'de ise 100.000 liralık (20.000 kese) 
faizli kaime piyasadan çekilerekyerineza 
kuruşluk faizsiz kaime çıkarıldı. Bu hu
sus. kaimenin gerçek anlamda bir alış
veriş aracı olarak kullanılması açısından 
önemlidir. Daha sonra faizsiz kaime uy
gulaması biraz daha yaygınlaştırıldı. Hü
kümet. Mart 18S4'te Kırım Savaşı gider
lerini karşılamak için sadece savaşın geç
tiği bölgelerde geçerli olmak ve savaş so
nunda tedavülden kaldırılmak üzere ge
çici olarak 1 O ve 20 kuruşluk faizsiz ordu 
kaimeleri hazırladı. Toplam 8S6.2SO lira-

lık ( 171.250 kese) çıkarılan ordu kaimele
ri 18S7'de piyasadan çekildi. Savaş nor
mal kaime emisyonunu da çoğalttı. Nite
kim 18S6'da piyasadaki faizli kaime mik
tarı 1.720.000 liraya (344.000 kese) ulaş
tı. Devlet kaimeyi çok defa kamuoyundan 
gizli olarak piyasaya sürmekteydi. 

Kaimenin kaldırılması için yapılan ilk 
ciddi girişim 1848'de "iane-i umGmiyye" 
adıyla halkın zorunlu yardımına başvu
rulmasıdır. Ülke genelinde toplanan 1 .S 
milyon liranın ancak dörtte biri bu amaç 
için harcandı. Geri kalanı ülkede çıkan 
karışıklıkların bastırılmasına sarfedildL 
18S8'de Dent, Palmerve Ortakları Şirke
ti'nden % 6 faizli S milyon sterlinlik bir is
tikraz yapıldı. Sözleşmede paranın kaime
nin kaldırılmasında kullanılması şartı var
dı. 18S9'da tekrar istanbul halkının yar
dımına başvuruldu . Bütün bu girişimler 
toplanan paraların 1860 Şam olaylarında 
harcanması üzerine başarısız kaldı. Hükü
met. bu olaylardan sonra Fransız Mires 
ile fahiş fiyatla 16 milyon sterlinlik bir 
borç anlaşması i mzaladı. Daha sonra bazı 
Galata bankerlerine bir banka kurdurup 
kaimeyi bu vasıta ile ortadan kaldırmayı 
düşündü . 

Hükümet. bütün bu teşebbüsler sonuç
suz kalınca 1862 Mart sonundan itibaren 
geçerli olmak ve durumu siyasi açıdan na
zik olan Cidde ve Yemen gibi yerlerin dı
şında bütün ülkede tedavül etmek üzere 
12.S milyon liralık (2.5 milyon kese) kaime 
çıkarma kararı aldı. Karar yürürlüğe ko
nulduğu sırada 13 Aralık 1861'de istan
bul'da kaimenin fiyatı olağan üstü düştü 
ve piyasada geçmez oldu. Esnaf ve tüc
car panik içerisinde iş yerlerini kapadı. el
lerinde parası olanlar birkaç günlük ek
mek aldı. Camilere toplanan halka dük
kaniarını açarak ticarete başlamaları tel
kin edildi. sarrafların faaliyetleri durdu
ruldu. Ayrıca memur maaşlarının öden
mesi mart ayına kadar ertelendi. Bu ara
da mali konularda tek yetkili olarak sad
razamlığa getirilen Fuad Paşa'nın çalış
maları sonucunda ingiltere'den alınan 
borç ile kaimenin kaldırılması kararlaştı
rıldı. Kaime değerinin % 40'ı nakit. geri 
kalanı da% 6 faizli esham-ı cedlde ola
rak ödenecekti. Bir süre sonra hazinede 
nakit sıkıntısı ortaya çıkınca paranın bir 
kısmı sterlin ve frank olarak ödendi. 
1862 Eylülü başında kaimenin tamamen 
tedavülden kaldırıldığı resmen ilan edil
di. 

ikinci kaime uygulamasına Balkanlar'
daki karışıklıklar ve yaklaşan 1877-1878 

KAiME 

Osmanlı- Rus Savaşı'nda orduyu finanse 
etmek için başvuruldu . 1863 imtiyaz söz
leşmesiyle Osmanlı ülkesinde kaime çı
karma yetki ve tekeli Bank-ı Osmanl'ye 
devredildiğinden bankanın onayı çıkarı

lan kaimelerden% 1 komisyon ve tazmi
nat verilerek alınabildL 2 milyon liralığı 
hemen. geri kalanı da gerektiğinde çıka
rılmak üzere toplam 3 milyon liralık kai
me emisyonuna karar verildi. Birinci uy
gulamanın aksine takım ve seri numa
rası konulan kaimeler önce cephede. 28 
Ağustos 1876'da da istanbul'da piyasa
ya sürüldü. Faizsiz olan bu ka imeler Hi
caz. Yemen. Trablusgarp. Basra ve Bağ
dat gibi siyasi açıdan hassas yerlerin dı
şında ülkenin her yerinde tedavül edecek
ti. Çıkarılanların ihtiyacı karşılamaması 
üzerine ihtiyaten elde tutulan 1 milyon 
liralık kaime de piyasaya sürüldü. Hükü
met. bir süre sonra 7 milyon liralık daha 
kaime çıkarma kararını kamuoyuna ilan 
edince kaimenin değeri istanbul'da% 60 
oranında düştü. Yeni kaimelerin 2.4 mil
yon liralığı bankeriere olan borçlara. geri 
kalanı da kısa bir sürede askeri giderler
le Avrupa'dan getirtilen mühimmata har
candı. Hükümetin 27 Ağustos 1877 ta
rihli kararına istinaden bütçe açıklarının 
bir kısmını kapamak ve acil giderlere har
canmak üzere 6 milyon liralık daha kai
me çıkarılınca piyasadaki toplam kaime 
miktarı ikinci uygulamanın en üst sınırı 
olan 16 milyon liraya ulaştı. 

Çıkarılmasına dair olan kararnamede, 
kaimenin yavaş yavaş tedavülden kaldı
rılması için başta Ereğli madenieri olmak 
üzere bazı gelirler karşılık gösterilmişti. 
Bu gelirleri kurulacak bir komisyon top
layacaktı. Komisyon 1 Nisan 1878'de ça
lışmalarına başladı ve toplanan kaimeler 
meydanlarda yakıldı. Kaimenin kaldırıl
ması amacıyla oluşturulan fona gelir sağ
lamak için ekmek. tütün. rakı ve şarap 
gibi bazı ürünlere zam yapıldı. Ayrıca yar
dım kampanyaları düzenlendi. Devletin 
1879 yılı gelirlerinin toplamının neredey
se kaime kadar, yani 18.S milyon lira ol
ması kaimeyi kaldırmak isteyen devletin 
içinde bulunduğu çaresizliğinin derece
sini gösterir. Bu arada hükümetin Mart 
1879'da yayımladığı, devletin gelirlerini 
1 altın 4 kaime paritesi üzerinden tahsil 
edeceği yolundaki kararnamesi piyasada 
şok etkisi yaptı. Kaimenin değeri hızla 
düştü ve 1 altın 13 kaimeye satılır oldu. 
Spekülatörlerinde etkisiyle istanbul'da 
ekmekçilerin dışında hiçbir esnaf alışve
rişlerde kaimeyi kabul etmemeye başla
dı. ll. Abdülhamid. saraydaki ihtiyaç faz-
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KAiME 

!ası altın ve gümüş kap kacağı Meskukat 
idaresi'ne göndererek elde edilen parayı 
kaimenin kaldırılmasına tahsis etti. Ayrı

ca sarayda kendi başkanlığında bir ko
misyon-ı ali kurarak yardım kampanyası 
başlattı. Bu şekilde 9 Mayıs 1880'e kadar 
piyasadan yaklaşık 10.5 milyon liralık kai
me çekildi. Bu meblağın 1.4 milyon lirası 
yardım kampanyasından sağlandı. 1883'
te bile piyasada kaimeye tesadüf edilmesi 
geri alma işleminin ne kadar uzun sürdü
ğünü gösterir. 

Osmanlı Devleti üçüncü kaime uygula
masına I. Dünya Savaşı ' nı finanse etmek 
için başvurdu. Hükümet. savaşın başın
da Almanya'dan alınacak borç karşılığın
da 15 milyon liralık banknot çıkarıp ken
disine vermesini Osmanlı Bankası 'na tek
lif ettiyse de banka buna yanaşmadı. 
Müttefiki olan Almanya ise savaşın ba
şından beri hükümeti kağıt para çıkar
ması için teşvik ediyordu. Cavid Bey güç
lü bir mali kurumun yardımı olmaksızın 
kağıt para çıkarılmasına şiddetle karşıy
dı. Bu düşünceyle emisyon bankası göre
vinin geçici olarak DüyQn-ı Umumiyye'ye 
devrini önerdi. Düyun-ı Umumiyye kai
menin karşılığının a ltın olarak temin 
edilmesi şartıyla teklifi kabul etti. 

27 Mart 1915'te Almanya ile 150 mil
yon franklık bir borç anlaşması yapıldı. 
Para. nakit olarak getirilmesindeki güç
lükler göz önüne alınarak Düyun-ı Umu
miyye'nin Almanya şubesine devredildi. 
Bu para karşılığında çıkarılan 6.519.139 
liralık kaime 1 O Temmuz 1915'ten itiba
ren piyasaya sürüldü . Kaimelerin teda
vülü zorunluydu. 

Savaş masrafları yüzünden kaimeler 
kısa sürede harcandı. Ülkenin içinde bu
lunduğu olağan üstü şartlardan dolayı 
bütçenin olağan gelirleri de toplanama
dığından hükümet tekrar emisyona baş
vurdu; yeni emisyona Alman hazine 
tahvilleri karşılık gösterildi. Bununla 
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5.212.400 liralık ikinci tertip kaimeler. 
ardından 4 Ocak 1916tarihli kanuna isti
naden toplam 8.387.600 liralık üçüncü 
tertip kaimeler piyasaya sürüldü. Ancak 
savaşın finansmanı hükümeti yeni ve çok 
daha büyük bir emisyona zorladı. Topla
mı 74.399.600 lira olan dördüncü tertip 
kaimeler de 13 Eylül 1916'dan itibaren 
tedavüle çıkarıldı. Hükümet. 17 Şubat 
1917'de Almanya'dan 42.5 milyon lira
lık bir avans daha alarak bununla kai 
me çıkarılmasına karar verdi. Toplamı 
31.999.9991ira olan beşinci tertip kaime
ler 1 O Nisan 1917'den itibaren piyasaya 
sürüldü. Bunların da altı ayda harcanması 
üzerine 4 Ekim 1917'de Almanya hazine 
tahvilleri karşılık gösterilerek toplam 32 
milyon liralık kaime çıkarıldı. Yedinci ve 
son tertip kaimeler , 1918 bütçesinde 
mevcut açığın kapatılması için 28 Mart 
1918 tarihli Muvazene-i Umumiyye Ka
nunu'na göre çıkarıldı. Karşılığı olmayan 
ve Düyun-ı Umumiyye'nin güvencesinde 
çıkarı lan bu kaimelerin ancak 2.499.925 
liralığı piyasaya sürülebildi. 

Osmanlı Devleti. böylece yedi tertipte 
toplam 161.018 .6631iralık kaime çıkardı . 

Bunların bir kısmı piyasadan çekilerek im
ha ediidiyse de 153.7 48.563 liralık kaime 
kendi parasını çıkanneaya kadar Türkiye 

iliralık 

ka i me 
(Osmanlı 

Bankası 

Arşivi) 

Cumhuriyeti'nde tedavüle devam etti. in
giltere'de basılan Cumhuriyet dönemi ilk 
kağıt paraları 5 Aralık 1927'de piyasaya 
sürüldü . Osmanlı kaimeleri bu tarihten 
itibaren altı ay içinde piyasadan çekildi. 

Ekonomik ve siyasi açıdan zorda oldu
ğu dönemlerde başvurduğu kaime emis
yonunu Osmanlı Devleti bir tedavül aracı 
olarak değil iç borç ve mali tedbir ola
rak düşünüyordu. Galata bankerieri ikinci 
kaime uygulamasında altın çağlarını ya
şadılar. Birinci uygulamada kaimeler nu
marasız olduğu için hükümet sıkıştıkça 
piyasaya gizlice para sürdü. Bunu önle
mek ve piyasaya güven vermek için iki ve 
üçüncü uygulamalarda kaimeler numa
ralandırıldı. Bir ve üçüncü uygulamalar
da ikinciye kıyasla daha az değer kaybe
den kaimeler piyasada bozuk para sıkın
tısına yol açtı. Alışverişlerde bozuk para
nın tercih edilmesi kaimenin değerini dü
şüren bir etken oldu. Hükümetin bozuk 
para darlığını aşamaması halkı pratik çö
zümlere yöneltti ve bazı resmi kurumlar. 
esnaf teşkilatları. dini müesseseler ve şir
ketler bozuk para yerine geçen marka ve 
biletleri piyasaya sürdüler. 

Kaime tedavülünün sebep olduğu 
olumsuzluklardan biri de enflasyondu. Bu 
yüzden pek çok şirket ve kuruluş kapan
dı. Kaime. üç uygulamada da altın ve gü
müş sikkeyi piyasadan uzaklaştırıp tek 
fiyat belirleyici olamadı. Eşya fiyatları ve 
ücretler kaimeyle farklı, sikke üzerinden 
farklıydı. Kaime bunun dışında devletin 
ödemeler dengesinde de açık vermesine 
sebep oldu. Çünkü tahsilatını kaime, dış 
borç ödemelerini ise altın üzerinden ya
pan devlet kaime değer kaybedince sü
rekli açık verdi. Öte yandan her üç uygu
lamada da büyük ölçekte kaime kalpa
zanlığı ortaya çıktı. Devlet, yurt içinde ve 
yurt dışında bastırılıp piyasaya sürülen 
sahte kaimelere karşı etkili önlemler ala-



madı. Kaime tedavülünün yol açtığı tela
fisi en zor kayıp halkın devlete olan güve
ninin yok olmasıydı. Devletin kaime husu
sunda verdiği taahhütleri yerine getire
mernesi ve birinci kaime uygulamasının 
son derece müessif bir olayla neticelen
mesi halkın zihninde devlete karşı oluşan 
şüpheyi sürekli canlı tuttu. Daha sonraki 
uygulamalar da bu şüphe ve güvensizliği 
pekiştirdi. 
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Bosnalı mutasavvıf şair. 
_j 

Asıl adı Hasan olup Kaiml Baba diye de 
bilinir. Kaiml mahlasını kırk gün boyunca 
ayakta halvet halinde kaldığı için almıştır. 
Hayatıyla ilgili bazı menkıbelerde mahla
sının Slavca "ka'i mi" (b izi m gibi) sözün
den geldiği de belirtilmektedir. Avusturya 
ordusunun 1697'de Saraybosna'ya yap
tığı saldırı sırasında çıkan yangında tarihi 

belgeler yok olduğundan hayatı hakikın
da fazla bilgi edinilemeyen şairin 1625-
1635 yılları arasında Saraybosna'da doğ
duğu kabul edilmektedir. ilk öğrenimin
den sonra Sofya'ya giden Kaiml, Uziceli 
Şeyh Muslihuddin'den icazet aldı: ardın
dan istanbul ve Konya'ya gitti. Daha son
ra Saraybosna'ya dönerek Sinan Ağa Tek
kesi 'ne şeyh oldu. Kaiml bu K adir! tekke
sinin adı bilinen ilk şeyhidir. Aynı zaman
da kendi evinde 1 078'de (1667-68) kur
duğu bir Halvetl tekkesinin de şeyhliğini 
yürüttü. 

Birçok mahalli yazar ve menkıbe , Ha
san Kaiml'den sevilen bir hatip ve 1 093'
te (1682) Saraybosna'da vuku bulan halk 
ayaklanmasının önderi olarak bahseder. 
Ancak onun bu isyana katıldığını doğru
layan bir belge yoktur. Kaiml, muhteme
len şehrin uleması ile anlaşmazlığa düş
tüğünden izvornik'e (Zvorni k) sürgüne 
gönderildi ve orada vefat etti. Şeyh! ve 
Safal'ye göre ölüm tarihi 1 090' dır ( 1679). 
Fakat şiirlerinde tasvir ettiği tarihi olayla
ra göre vefat tarihinin 1690-1691 yılları 
olması gerekir ki çağdaş araştırmacılar 
da bu tarihi benimsemektedir. Kaiml'nin 
türbesi bölgedeki önemli ziyaret yerlerin
den biriydi. 

XVIII. yüzyılın Boşnak şairlerinden Meh
med Meyil ile XIX. yüzyılda yaşamış Şakir 
Muldlzade, Kaiml h akikında gazeller yaz
mışlardır. Osman Aziz'in XIX. yüzyıla ait 
"Ago SariC" adlı hikayesiyle çağdaş Boş
nak yazarlarından Derviş Susiç'in Kaimi
ja adlı eserinin kahramanı olarak şairin 
ele alınması hatırasının Bosna coğrafya
sında canlı olduğunu göstermektedir. 

Osmanlı Türkçesi ile yazdığı şiirlerinde 
döneminin siyasi olayları yanında vahdet-i 
vücCıd nazariyesine de yer veren K ai ml'
nin bazı beyitlerinde ilm-i cefr yoluyla 
gelecekten haber verdiğine inanılmıştır. 

Aruz ve hece vezniyle yazdı ğ ı Divdn'ı 

Vdriddt'tan daha çok şiir ihtiva eder. Kla
sik gazellere göre uzun olan ve tevhid te
masın ı işleyen bu şiirlerin çoğu tekke şii
ri'ne yakındır ve genellikle Abdülkadir-i 
Geylani için yazılmıştır. Vdriddt diye ad
landırılan ikinci divanı uzun kasidelerini 
ihtiva eder. Bundan dolayı nüshaları ge
nellikle Kasidat-ı Kaimi adını taşır. Eser
de kasideler dışında birkaç gazel, terki
bibend, terciibend ve mesnevi de yer alır. 

Başta istanbul ve Saraybosna olmak üze
re Zagreb, Belgrad, Paris, Cambridge, Va
tikan, Bakü , Bratislava, Tübingen , Upsa
la, Taşkent . Marburg ve Kahire'deki kü
tüphanelerde bu iki divana ait 1 00 civa-

KAiNAT 

rında nüsha bulunmaktadır (SamiC, Ol

uan de ~a'im1, S. 37-45). Ayrıca Arap harf
leriyle Boşnakça olarak biri Girit'in f ethi 
için , diğeri tütün aleyhine olmak üzere 
iki uzun manzumesi vardır (a.g.e., s. 50-
75 ). Jasna SamiC, Kaiml'nin hayatı ve şiir i 
üzerine hazırladığı doktora tezinde (bk 
bi b l.) , Fransızca tercümeleriyle birlikt e 
çeşitli şiirlerine yer vermiştir. 
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