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BEOR el-CEMAIJ 

( J~l.)~) 

Emfrü'l-cüyuş Ebü'n-Necm 
Bedr b. Abdiilah el-Cemal! 

(ö. 487 /1094) 

L 
Fatımi veziri ve başkumandanı. 

_j 

_j 

Suriyeli emir Cemalüddevle b. Arn
mar'ın Ermeni asıllı bir kölesi olduğu 

için el- Cemali n is besiyle anılır. 1 063 yı
lında Halife Müstansır-Billah el-Fatımi 
tarafından Dımaşk valiliğine tayin edil
di. Fakat halk ve askerlerin tepkisi kar
şısında ertesi yıl şehri terketmek zorun
da kaldı. 1 066'da tekrar aynı göreve ge
tirilen ve Dımaşk'a gelip Babülhadid'de 
birkaç gün kalan Bedr el-Cemaır. as
kerler ve halkın başlattığı olaylar yatı
şıncaya kadar bekledi. Daha sonra Ak
ka'ya gidince askerler sarayını tahrip ve 
yağma ettiler. Halife 1070 yılında onu 
SOr şehri üzerine gönderdi. Bedr el-Ce
mali SOr şehrini muhasaraya başlayınca 
şehrin hakimi Kadı Aynüddevle, Suriye'
deki Türk Emiri Kurlu Bey'den yardım 
istedi. Kurlu hemen Aynüddevle'nin yar
dımına koştu ve Bedr el-Cemali'nin ha
kimiyetindeki Sayda'yı kuşattı. Bunu öğ
renen Bedr el-Cemali muhasarayı kal
dırıp oradan ayrılmak zorunda kaldı. 

Emir İldeniz'in, Vezir Nasırüddevle Ha
san b. Hüseyin b. Hamdan'ı öldürmesiy
le başlayan karışıklıklar ve kıtlık sebe
biyle Halife Müstansır o sırada Akka na
ibi olan Bedr el-Cemali'yi idareyi ele al
mak üzere Mısır'a çağırdı. 1 073 yılı Ocak 
ayında 1 00 parça gemiyle Akka'dan yo
la çıkan Bedr el-Cemali kendine bağlı 

Ermeni muhafız kuwetlerini de yanın
da götürdü ve halifeye İldeniz'i tevkif 

· etmedikçe Kahire'ye girmeyeceğini bil
dirdi. Bunun üzerine Müstansır İldeniz'i 
tevkif etmek zorunda kaldı. Ancak bun
dan sonra şehre giren Bedr el-Cemali ve
zir, başkumandan, başkadı ve başdal ta
yin edildi. Halife tarafından kendisine 
"emirü'l-cüyOş" ve "seyfü'l-İslam" gibi 
pek çok unvan ve lakaplar tevcih edilen 
Bedr el-Cemali Türk, Arap, Zenci ve Ser
beriler'den oluşan anarşi unsurlarını bir 
gecede imha ederek devlet idaresine ta
mamen hakim oldu. Bu tarihten sonra 
Halife Müstansır'ın bayram ve töreniere 
katılmaktan başka hiçbir yetki ve nüfu
zu kalmadı. Ancak onun vezirliği sıra-
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sında Dımaşk Selçuklular'ın eline geçti 
(1076) Selçuklu Emiri Atsız b. Uvak Fatı
mi kuwetlerini mağlüp edip Kahire üze
rine yürüyünce Müstansır ve Bedr el-Ce
mali endişeye kapılıp gerektiğinde kaç
mak üzere gemiler hazırlattılar. Bu da 
halkın büyük tepkisine sebep oldu. Fakat 
daha sonraki meydan savaşında (1077) 

Atsız'ı mağ!Op eden Bedr el-Cemali, bu 
zaferden sonra Nasırüddevle kuman
dasında gönderdiği orduyla Dımaşk ' ı 

muhasara etti, ancak netice alamadı. 

1 084'te asiler tarafından ele geçirilen 
İskenderiye'yi kuşatıp zaptetti ve isyana 
katılanları kılıçtan geçirdi. Yukarı Mısır'a 
gidip burada da huzuru sağladı. 1085 
yılında Selçuklu hakimiyetindeki Dımaşk'ı 
muhasara etti, fakat şehri ele geçire
rneden geri döndü. 1 089'da Nasırüddev
le el-Cüyüşi kumandasında gönderdiği 
orduyla SOr, Sayda, Cübeyl ve Akka'yı 
zaptetti. Oğullarından birinin tahrikiyle 
Mısır'da başlayan olaylar Bedr el-Cema
li'nin Suriye'deki nüfuzunu azalttı. Bu 
sebeple sadece Güney Suriye'deki bir
kaç şehir Fatımiler'in elinde kald ı . Bedr 
el-Cemali yaklaşık seksen yaşında iken 
Mısır'da öldü ve Babü'n-Nasr'ın dışında 
defnedilip üzerine görkemli bir türbe 
yaptırıldı. Yerine oğlu Efdal geçti. 

Fatımf Devleti'nin yedi yıl süren kıtlık, 
anarşi ve karışıklıklar içinde çökmeye 
yüz tuttuğu bir sırada vezaret makamı
na getirilen ve kısa sürede huzur ve asa
yişi sağlayarak devleti çökmekten kur
taran Bedr el-Cemali. halifeleri tahak
kümü altına alan vezirlerin ilki oldu. O 
heybetli. saygı telkin eden ve kendisin
den çekinilen cesur bir devlet adamıydı . 

Ülkeyi her yönüyle marnur hale getir
meye çalıştı. Çiftçilere büyük kolaylıklar 
sağlayarak ziraatın gelişmesine yardım

cı oldu. Üç yıl boyunca onlardan hiç ha
raç almadı. Daha önce anarşi ve huzur
suzluk sebebiyle Mısır'ı terkeden çok sa
yıda tüccar yurduna geri döndü. Ülke
nin refah seviyesi yükseldi. Mısır' ın yıl

lık geliri 2 milyon dinardan 3.1 00.000 
dinara çı ktı. Bedr el-Cemali şair ve edip
lere ilgi gösterir. onlara ihsan ve bağışta 
bulunurdu. Bunun yanında asayişi sağ
lamak amacıyla binlerce insan öldürttü
ğü gibi ezana Şiiler'ce benimsenen "hay
ye ala hayri'l-amel" ibaresini ilave ettir
miş ve duvarlara ashab-ı kirarnı kına
yan yazılar yazdırmıştır. 

imar faaliyetleriyle de yakından ilgile
nen Bedr el-Cemali İskenderiye'deki At
tar Camii 'ni yaptırdı ve Kahire surlarını 
tamir ettirdi. Askalan'daki Meşhedü'r-

Re's'i. Babü Züveyle (Zevile). Babü'l-Fü
tOh, Babü'n-Nasr ve vezaret konağı ola
rak kullanılan Darü'l-Muzaffer'i de o 
inşa ettirdi. 1 08S'te üzerinde bir türbe
cami yaptırdığı Kahire yakınlarındaki Mu
kattam tepesi hala ona nisbetle el-Ce
belü'l-CüyOşi adıyla anılmaktadır. 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

BEDREDDiN el-AYNİ 

(bl<. AYNİ, Bedreddin). 

BEDREDDiN el-BİHARİ 

( ı..>.)~ı Cr.' . ..ııG~ ı 

(ö. 844/1440) 

Bihar ve Bengal halkının 
büyük saygı gösterdiği bir veli. 

_j 

_j 

Aslen Utar Pradeş eyaletindeki Meerut 
şehrinde doğdu . Büyük dedesi Şeyh Fah
reddin Zahid (ö 704/ 1304) orada büyük 
bir tasawufi merkez kurmuş ve Şah Ve
layet namıyla meşhur olmuştu. Dedesi 
Şeyh Şehabeddin HakgO, dini görüşle
rini tenkit ettiği Muhammed b. Tuğluk 
(1325-1351) tarafından öldürüldü. Pir 
Bedr ve Bedr-i Alem diye de anılan Şeyh 
Bedreddin manevi terbiyesini babası Fah
reddin ile Sühreverdi şeyhi Seyyid Cela
leddin Buhari'den aldı. Şeyh Şerefeddin 
Yahya onu Bihar'a davet ettiyse de an
cak onun vefatından sonra 782'de ( 1380) 


