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BEOR 

(bk. BEDİR). 

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) 



oraya ulaşabildi. İlk evliliğini Biharlı bir 
HindQ kadınla yaptı, daha sonra da Kan
pOr hanedam ile evlilik bağı kurdu. Do
ğu Bençal'deki seyahatleri sırasında çok 
sayıda HindQ denizcisinin ihtidasına ve
sile oldu. Ayrıca Sonargaon'da İslam ha
kimiyetinin kurulmasında katkıda bu
lundu. Çhoti Dergah adıyla tanınan kab
rinin bulunduğu Sihar'da 27 Receb 844'
te (22 Aralık 1440) vefat etti. 

Pir Bedr'in zaman zaman kaldığı Çi
tagong'daki çilehanesi şehrin koruyucu
su olarak teiC~kki edilmekte olup HindQ 
ve müslüman denizcilerce ziyaret edil
mektedir. Dergah yakınındaki bir cami 
ve bir su deposu da onun adını taşımak
tadır. Bedr, Bengal'de Sonargaonlu Penç 
Pir ile "sular hakimiyeti"ni paylaşma şe
refine sahip idi. Bengal denizcileri deni
ze açılırken şöyle niyazda bulunurlardı: 
"Allah, Nebi, Penç Pir, Bedr, Bedr! " De
nizler ve nehirler üzerindeki manevi ha
kimiyet onun ailesinin ruhani bir vasfı 
olarak kabul edilmektedir. Nitekim bü
yük d ed esi Fahreddin Zahid 'in Yamuna 
nehrine gömülmek üzere olan bir gru
bu kurtardığı rivayet edilir. 
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Iii KHALİQ AHMAD NiZAMİ 

BEDREDDiN CAMii 
ı 

L 
(bk. HAFSA HATUN CAMii). 

_j 

ı 
BEDREDDiN el-GAZZİ 

ı 

L 
(bk. GAZZI, Bedreddin). 

_j 

ı 
BEDREDDiN el-HASENİ 

ı 

(~l,:n..ıll_;~) 

Muhammed b. Yusuf b. Abdirrahman 
ei-Mağribi ei-Merraküşi 

(1850-1935) 

L 
Devrinin meşhur Şam muhaddisi. 

_j 

Dımaşk'ta doğdu. Aslen Merakeşli olup 
Delô 'ilü'l-l]ayrô.t müellifi Şeyh ei-Ce
züli'nin soyundandır. Ezher alimlerinden 
olan babası Yusuf ei-Mağribi fıkıh ve ha
dis ilimierindeki otoritesi yanında şiir ve 

edebiyatla da meşguldü. Eserleri ara
sında et-Ta}ıdiş 'an nôzileti dôri'l-J:ıa
diş adlı 400 beyitten meydana gelen bir 
kasidesi bulunmaktadır. Bedreddin on 
iki yaşında babasını kaybetti. Eşrefiyye 
Darülhadisi'nde tahsilini tamamladı. Bu 
arada Kur'an-ı Kerim'i ve Şa}ıi}ı-i Bu
l]ô.ri ile Şa}ıih-i Müslim' i ezberledi. Ay
rıca akaid, usul-i hadis, usul-i fıkıh, sarf, 
nahiv, edebiyat ve mantık gibi ilimierin 
ana metinlerini özetleyen 20.000 beyit 
hıfzetti. Hocaları arasında en çok Ebü'I
Hayr ei-Hatib b. Abdülkadir'den fayda
landı. Hadis ve ibadetle meşgul olmak 
için Eşrefiyye'deki odasına kapanır, yat
sıdan sonra evine dönerdi. Hastalığı se
bebiyle evinden çıkamadığı son birkaç 
yıl müstesna bütün ömrünü böyle geçir
di. Ancak başarısının kıskanıldığını gö
rünce derslerini bıraktı. Yedi (veya on ye
di) yıl boyunca Eşrefiyye Darülhadisi'n
dek.i odasında münzevi bir hayat yaşa
dı. Günaha girme endişesiyle insanlar
dan uzak durmaya çalışır. kendine so
rulan sorulara kısaca cevap vermekle 
yetinirdi. ı. Dünya Savaşı sırasında İtti
hatçılar'dan şikayet eden bir kısım halk 
Bedreddin ei-Haseni'ye başvurarak ha
life olmasını . Osmanlı idaresine karşı ya
pılacak ihtilali yönetmesini istediler. Böy
le bir harekete karşı olduğunu açıkça 
söyleyen Haseni halkla olan ilgisini da
ha da azalttı : fakat Suriye· de Fransız
lar'a karşı başlatılan ayaklanmada ka
saba kasaba dolaşarak verdiği vaazlarla 
mücahidleri destekledi. 

Cuma günleri Emeviyye Camii 'nde ver
diği dersler. eski devirlerdeki meşhur 
alimierin ders halkalarını andıracak şe
ki lde kalabalık olurdu. Kesintisiz üç saat 
süren bu derslerde yeni meselelere çö
zümler getirmeye çalışırdı. Onun bu ders
leri eş-Şar]f. adlı gazetede yazı işleri mü
dürü olan talebesi Abdülkadir el -Mağ
ribi tarafından özetlenerek neşredilirdi. 
Umuma açık bu cuma derslerinden baş

ka haftada iki veya üç gün, ramazan 
aylarında ise her gün talebelerine hadis 
dersleri verir, bilhassa Kütüb -i Sitte'yi 
okuturdu. 

Bedreddin el-Haseni 13 Ağustos 1935'
te Şam'da vefat etti. 

Muhammed Riyaz ei-Malih. Bedred
din el- Haseni ile ilgili olarak 'A limü '1-
ümme ve zô.hidü'J- 'aşr el- 'allôme el
mu}ıaddişü'l-ekber Bedrüddin el-Ha
seni (Dımaşk 1977), talebelerinden Mu
hammed Salih Ferfür da el-Mu}ıaddi
şü'l-ekber ve imômü'l- 'asr kemô 'aref-

BEDREDDiN SiMAVI 

tüh (Dımaşk 1406/ 1986) adlarıyla birer 
eser kaleme almışlardır. 

Eserleri. 1. Şer}ıu }f.aşideti Garô.mi şa
J:ıih. Hadis usulüne dair olan bu eseri Ka
hire'de basılmıştır (1286). 2. ed-Dürerü'l
behiyye ii şer}ıi'l-man?-ı1meti'l-Bey]f.ü 

niyye. Rabat Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Kettani. nr. 1295). Ayrıca Şa 

J:ıf}ı-i Bul]ô.ri'nin senedierine dair ya
yımlanmış bir eserinin daha bulunduğu 
kaydedilmektedir. 

Bedreddin el- Haseni'nin biyografisini 
veren kaynaklarda, onun daha otuz ya
şına varmadan kırk kadar kitap yazdığı, 
bu kitapların çoğunun oturduğu mahal
lede çıkan büyük bir yangında telef ol
duğu belirtilmektedir. Bu bilgilerden mü
ellifin Şa}ıi}ı-i Bul]ô.ri, eş-Şemô. 'il, eş 
Şitô' adlı eserlere, ayrıca nahve dair Şü
?-ı1rü'?- · ?-eheb, ~atrü 'n-nedô ve Mug
ni'l-lebib'e birer şerh: Nuhbetü 'l-fiker, 
Muhtasaru İbn Hôcib, 'Aka'idü 'n-Ne
sefi~ eİ- 'A]f.a'id.ü'l- 'Ac;ludiyye ve Tef
sirü '1- Celôleyn gibi eseriere de haşiye 
yazdığı anlaşılmaktadır. 
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BEDREDDiN LÜ'LÜ' 

(bk. LÜ'LÜ', Bedreddin). 

BEDREDDiN SiMAVI 

Simavna Kadısı 
Oğlu Şeyh Bedreddin Mahmud 

(ö. 823/1420) 

Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, 
önemli bir isyan ve 

ihtilal hareketinin başlatıcısı. 

_j 

_j 

Edirne yakınlarında, bugün Yunanis
tan topraklarında bulunan Simavna ka
sabasında doğdu. Doğum yılı olarak 740 
(1339) ile 770 (1368) arasında değişen 
çeşitli tarihler gösterilir. Torunu Halil b. 
İsmail Menôkıbnô.me'de şeyhin doğum 
tarihini 760 ( 1359) olarak kaydetmiştir. 
Babası Selçuklu Sultanı Il. İzzeddin Key
kavus'un torunu olduğu söylenen Abdü
laziz'in oğlu İsrail, annesi ise Rum asıllı 

bir hıristiyan iken ihtida etmiş olan Me-
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