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909–1171 yılları arasında hüküm süren ve Şîî-İsmâilî İslâm akidesini 
benimsemiş olan Fâtımî Devleti, adını kurucularının soylarını dayan-
dırdıkları Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fâtımâ’dan alırlar. Şîî-İsmâilî 
dâîlerinden Ebû Abdullâh eş-Şîî’nin Kuzey Afrika’daki faaliyetleri ve 
bunun neticesinde elde ettiği başarılardan sonra, İsmâilî imâmların-
dan Ubeydullah el-Mehdî’yi Mağrib’e dâveti ve onun Mağrib’te halîfe 
olarak ortaya çıkışıyla Fâtımî Devleti kuruldu1. Hilâfetin kendilerinin 
hakkı olduğunu savunan Fâtımîler, bu haklarının önce Emevîler sonra 
da Abbasîler tarafından gasp edildiğini iddia ediyorlar ve haklarını ala-
caklarına inanıyorlardı. Bu haklarını elde etmek için de bütün güçleri 
ile mücadele ediyorlardı. Bu uğurda yürüttükleri mücadele sayesinde 
Fâtımîler Mağrib’de devletlerini kurduktan altmış yıl sonra 969’da 
Ihşîdî Devleti’ne son vererek Mısır’ı, arkasından da Suriye ve Hicaz’ı ele 
geçirdiler ve Abbasîlerle mücadeleye devam ettiler. Bu mücadelelerinde 
ilk önceleri başarılar elde eden Fâtımîler, bir ara Arslan Besâsirî’nin 
faaliyetleri neticesinde kısa sureli de olsa Bağdat’ta kendi adlarına 
hutbe bile okutabilmişlerdir. Onların Abbasîler karşısında kazandıkları 
başarılar Sünni İslâm akidesini benimseyen Selçuklu Türklerinin böl-
geye gelmesi ile durmuş ve gerilemeye başlamıştır. Gerek Selçuklularla 
yaptıkları mücadeleler ve gerekse kendi iç karışıklıkları ile zayıflayan 
Fâtımî Devleti’ne Nuredddin Mahmud Zengî’nin komutanlarından 
Selahaddin Eyyubî son vermiştir2. 
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Yaklaşık 260 yıl hüküm süren Fâtımîler, Ortaçağ İslâm Devletlerindeki 
geleneğe de uygun olarak ordularında, bulundukları coğrafya ve ihti-
yaçları doğrultusunda farklı milletlerden askerleri istihdam etmişler-
dir. Fâtımî ordusunda diğer unsurların yanında istihdam edilen gerek 
Türkler ve gerekse Ermeniler de bu düşüncenin mahsulü olarak istih-
dam edilmişlerdir. 

Bu çalışmamızda, Türklerin Fâtımî ordusunda istihdam edilmeleri, 
Fâtımî ordusu içerisinde yükselmeleri, diğer guruplarla mücadeleleri, bu 
mücadelelerde diğer guruplara karşı kazandıkları başarılar, bu başarıla-
rın neticesinde devlet içerisinde tek söz sahibi zümre olmaları, ancak 
VIII. Fâtımî Hâlifesi el-Mustansır’ın Ermeni asıllı Bedr el-Cemâlî’yi 
Kahire’ye daveti ve bu davet neticesinde Bedr el-Cemâlî’nin kendi 
soydaşları ile Kahire’ye gelerek, Türklerin devlet içerisindeki hâkimi-
yetlerine son vererek Fâtımî Devleti içersinde kendi iktidarını kurması 
konusunu ele alacağız. 

Türklerin Fâtımî Devleti Hizmetine Girmeleri ve 
Yönetimde Söz Sahibi Olmaları

Fâtımîlerin ünlü kumandanı Cevher, efendisi el-Mu‘izz’in (953-975) 
emri ile Mısır’a doğru harekete geçtiğinde, Mısır’da bir Türk hanedanı 
olan Ihşidîler vardı. Cevher’in, el-Kâfûr’un ölümünden sonra kötü idâre 
ve kıtlıklar sebebiyle iyice zayıflayan Ihşidîler Devleti’ne son vererek 
Mısır’a hâkim olması pek de zor olmadı. Bu sırada her ne kadar Mısır’da 
yaşayan halk Araplardan ve Kıptîlerden oluşuyor idiyse de devletin idâri 
ve askerî sınıfına Türkler hâkimdi. Fâtımîler’in Mısır’a girişinden sonra 
hanedan ailesi de dâhil olmak üzere Ihşidilere ve Kâfûr’a mensup çok 
sayıda asker Fâtımîlere sığındı. Sığınan grupların en büyüğünü, 5 bin 
kişilik süvari grubu teşkil ediyordu3. Sığınmayıp ufakta olsa direniş gös-
terenler ise bu hareketlerinde başarılı olamadılar. Bunların da bir kısmı 
yine sığınma yolu ile veyahut esir alınma yolu ile Fâtımî otoritesi altına 
girdiler4. el-Mu‘izz, Mısır’a geldikten sonra bunların hapiste olanlarını 
serbest bıraktı5. Ihşidî askerleri konusunda Fâtımîlerin nasıl bir düzen-
leme yaptıkları konusunda kaynaklarda bilgi yoksa da, Kasım-Aralık 
971’de el-Farama’ya gelen Karmatî kuvvetlerine baskın düzenleyen ve 
onları buradan çıkaran Fâtımî komutanın Türk asıllı Yaruktekin olması, 
bizi Ihşidî bakiyesi olan Türk askerlerinin Fâtımî ordusunda istihdam 
edildiği sonucuna ulaştırmaktadır6. Bu bilgiden hareketle Fâtımîlerin 
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ordularında Türkleri istihdam etmelerinin el-Mu‘izz zamanında başla-
dığını söyleyebiliriz7. 

Fâtımîlerin, Mısır’ı ele geçirmekte zorlanmadıklarını yukarıda belirt-
miştik. Ancak Suriye’yi fethe başladıklarında karşılarında gördükleri 
sistemli askeri teşkilat ve bunlar karşısındaki başarısızlıkları Fâtımîleri 
ordunun terkibi ve düzeni üzerinde tekrar düşündürdü8. İşte tam bu 
sırada el-Mu‘izz’in vefatı ve yerine el-‘Aziz’in (975-996) geçmesiyle 
Fâtımî Devleti’nde Türkler açısından yeni bir dönem başlamıştır. el-
‘Aziz’le birlikte Türk memlûklar, dönemin diğer İslâm devletlerinde 
olduğu gibi, sistemli bir şekilde Fâtımî ordusunda istihdam edildi-
ler9. 980–981 yılından itibaren Türklerin ön plâna çıkmasıyla birlikte 
Mağribliler ikinci plâna itildi10. el-‘Aziz, orduda el-Etrâk el-Mustani‘ûn 
denen özel bir askeri sınıf oluşturdu11. Bu Türkler kısa sürede ordu 
kumandanlığı, vâlilik, hâciblik gibi üst düzey görevlere yükseldiler. Bu 
dönem için el-Makrizî’nin “vazife verilmedik ve maaş bağlanmadık 
Türk ve Zenci (‘Abîd) kalmadı” kaydı12, el-‘Aziz’in Türklere olan ilgi-
sini ortaya koymaktadır. el-‘Aziz dönemindeki Türklere olan bu rağbet 
bazı kaynaklara “Türkleri ilk defa el-‘Aziz’in devlet hizmetine aldığı ve 
kumandan olarak atadığı” 13 şeklinde yansımışsa da yukarıda da belirtti-
ğimiz gibi bu el-Mu‘izz ile başlamıştır14. 

el-‘Aziz’le birlikte Fâtımî devletinde etkin olmaya başlayan Türkler, 
el-Hâkim’in hilâfeti zamanında devlet işlerinin yanısıra dini mesele-
lerde de söz sahibi olmaya başladılar. Gerek bu dönemde ortaya çıkan 
Dürzî mezhebinin kurucusu olarak, Muhammed b. İsmâil Anuştekin 
ed-Derezî15 ve Hasan İbn Haydere el-Fergânî16, gerekse buna karşı 
mücâdele veren resmî Fâtımî-İsmâilî görüşünün savunucusu olarak 
Dâ’î ed-Du’at (Baş Dâi) vazifesini deruhde eden Ebû Mansûr Aktekin 
ed-Dayf el-‘Adûdî es-Sâdık el-Emîn’in17 faaliyetleri Fâtımî tarihinde 
önemli bir yer tutmaktadır18. 

el-‘Aziz’den sonra yerine geçen el-Hâkim’in (996–1021) hilâfetinin 
ilk yılları Mağriblilerle, Türklerden ve Deylemlilerden oluşan Meşârika 
gurubu arasındaki anlaşmazlıklarla geçti. Mağribliler, İbn ‘Ammâr’ın 
idâreye hâkim olması ile üstün duruma geçtilerse de bu uzun sürmedi. 
el-Hâkim döneminde sıcak çatışma şeklinde tezâhür eden Türklerle-
Mağribliler arasındaki bu mücâdelede üstünlüğü ele geçiren taraf 
Türkler oldu19. 

el-Hâkim de babası gibi Türklere önem vererek onları yanında tuttu. 
Türkler de hilâfetinin ilk yıllarından itibaren el-Hâkim’e yakın durdular. 
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el-Hâkim’in Türklere bakışını 6 Nisan 1000 tarihinden az önce, kuman-
danlardan Ebû Abdullah el-Huseyin b. Cevher’i kabulünde, oradaki 
topluluğa yaptığı konuşmadan çıkarabiliriz. Bu konuşmasında el-
Hâkim: “. . . Sizler evlat makamında el-‘Aziz’in terbiyesinden geçtiniz. 
İçinizden her biri onun yanında ne kadar kıymetli idi ise benim yanımda 
da o kadar kıymete sahiptir” dedi. Oradaki topluluk yer öptükten sonra 
dağıldı20. Ancak el-Hâkim, son zamanlarında Türklerin Dürzî mez-
hebine karşı tavır almaları üzerine, Zencileri destekledi ise de Türkler, 
Fustât’ın ateşe verilmesiyle sıcak çatışmaya dönüşen bu mücadeleyi de 
Mağriblilerle işbirliği yaparak kazanmayı bildiler21. 

Türkler, önceki hâlifeler döneminde olduğu gibi ez-Zâhir (1021-
1036) döneminde de etkinliklerini sürdürmüşler, ez-Zâhir’in kabul 
törenlerinde ve alaylarında yerlerini almışlardır22. Ancak bu dönemde 
Fâtımî hâkimiyetinden çıkmış olan Suriye’de yeniden Fâtımî otorite-
sini kuran Ebû Mansur Anûştekin ed-Dezberî23 hariç, tarihî hâdiselerin 
yön vericileri arasında Türk şahsiyetlerin adı pek geçmemektedir. Baştan 
beri süregelen, Türklerin Mağriblilerle olan rekabetleri, bu dönemde de 
devam etmiştir. 1029 yılında Türklerle Mağribliler arasında çıkan çatış-
malarda pek çok kişi ölmüştü. Bu çatışmalarda Türkler, Mağriblilere 
karşı üstün geldilerse de, halkın Mağriblileri desteklemesi sonucu, 
Fustât’dan çıkmak zorunda kaldılar. ez-Zâhir’in araya girmesi ile iki 
taraf arasında bir antlaşma sağlandı24. 

el-Mustansır (1036–1094) zamanında devletin sıkıntıya düşmesinin 
en temel sebebi muhtelif milletlerden oluşan Mısır ordusunun kendi 
içinde vuku bulan çatışmalardı. Fâtımî ordusu bu dönemde başlıca üç 
gruptan, Türkler, Mağribliler ve Zencilerden müteşekkildi. Mağribliler 
Vech el-Bahrî’ye, Zenciler es-Sa’îd’e ve Türkler de Kâhire ve Fustât’a 
hâkimdiler25. Vezir el-Yazûrî’nin vefatından sonra, el-Mustansır’ın 
annesi es-Seyyide Rasad’ın Zencileri kışkırtması ile başlayan çarpışma-
lar ve kargaşa, ülkenin harap olmasına sebep olmuştur. Türkler, müseb-
bibi olmadıkları bu çatışmaların sonunda rakipleri Mağriblileri ve 
Zencileri bertaraf ederek ülkenin söz sahibi yegâne askerî gücü olmuş-
larsa da, el-Mustansır’ın daveti ile 29 Ocak 1074’de Mısır’a gelen Emîr 
el-Cuyûş Bedr el-Cemâlî, yanında getirdiği Ermeni soydaşları ile bir-
likte, tuzağa düşürdüğü Türklerin, devlet idâresindeki etkinliklerini yok 
mesabesine indirmiştir26. 
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Bedr El-Cemâlî’nin Kahire’ye Gelişi ve Türk 
Hâkimiyetine Son Vermesi 

Fâtımîlerin, Ermenileri devlet hizmetinde ne zaman istihdam etmeye 
başladıklarını kesin olarak tayin etmek elimizdeki kaynaklar ışığında 
mümkün gözükmemektedir. Şimdilik el-Hâkim döneminde Haleb’e 
vâli olarak atanan (Şubat 1017) Türk kumandan Mengütekin’in mem-
lûku27 Ermeni asıllı Emîr el-Umerâ ‘Azîz ed-Devle Ebû eş-Şuca’ Fâtik 
el-Vâhidî’yle Ermeniler’in devlet hizmetinde kullanılmaya başlandığını 
söyleyebiliriz. Halep vâliliği esnasında ‘Azîz ed-Devle el-Vâhidî kendi 
adına para bastırarak isyan etti ise de, suikastla öldürülerek bertaraf 
edildi28. Daha sonra Fâtımî tarihinde çok önemli rol oynayacak olan 
Bedr el-Cemâlî de bunun memlûku idi29. 

el-Mustansır döneminde, Türklerin ordudaki diğer unsurlarla girdik-
leri çatışmaların neticesinde galip gelerek devlet idaresinde söz sahibi 
konuma gelmişlerse de bu mücadeleler sebebiyle başta Kahire olmak 
üzere ülkenin harabeye döndüğünü belirtmiştik. Bu çatışmalar esna-
sında Nâsır ed-Devle İbn el-Hamdân’ın ölümüyle Fâtımî Devleti’nde 
güç vezir İbn Ebî Kudeyne, Yeldeniz ve İldeniz’in eline geçti. el-Mus-
tansır, Nâsır ed-Devle İbn el-Hamdân’ın ortadan kalkmasıyla idareye 
hâkim olacağını zannediyordu. Oysa onun için değişen fazla bir şey 
yoktu. Sadece onu yok sayarak devlete hükmeden kişiler değişmişti. Bu 
sırada idarede söz sahibi olanlar Türk kumandanlar Yeldeniz ve İldeniz 
idi30. 

Bütün bu olanlar üzerine sıkıntı içindeki halife, o sırada Akkâ vâlisi 
olan Bedr el-Cemâlî’ye mektup yazıp, kendisini kurtarması ve destek-
lemesi için gizlice Mısır’a davet etti31. O da yanında kendi askerlerini 
getirme şartıyla bu daveti kabul etti. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra 
askerleri ile birlikte Aralık 1073’te deniz yolu ile Mısır’a doğru hareket 
etti. Kış olmasına rağmen rahat bir yolculuktan sonra 29 Ocak 107432’te 
Dimyat’a ulaştı33. Tinnîs’de tüccarlardan para aldı. Ayrıca Buhayra ahâ-
lisinin önde gelenlerinden olan Süleyman el-Levâtî de yanlarına gelerek, 
onlara çok miktarda para verdi. Bu parayı da alan Bedr el-Cemâlî eko-
nomik açıdan rahatladı. Oradan Kalyûb’a gelen Bedr el-Cemâlî burada 
konakladı. Sonra da el-Mustansır’a gizlice haberci göndererek, o döne-
min söz sahibi Türk kumandanlarının en önde geleni olan İldeniz ber-
taraf edilmedikçe, Kâhire’ye gelmesinin mümkün olmayacağını bildirdi. 
el-Mustansır bu işin icabına bakarak İldeniz’i tutuklattı ve öldürttü34. 
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Bedr el-Cemâlî 29 Ocak 1074’te Kâhire’ye girdi. Devlet erkânı onu 
karşılayarak ikramda bulundular. Bedr el-Cemâlî sanki onları mem-
nun etmek için gelmiş gibi bir hava vererek, onları pohpohladı. el-
Mustansır’dan hep kötü olarak bahsetti. Yanında getirdiği adamları da 
gizli yollarla Kâhire’ye teker teker girdiler. Bunların sayısı dokuz yüzü 
buldu. Bu sırada Bedr el-Cemâlî, emîrlerle yiyip, içip eğlenerek onların 
güvenini kazandı. Emîrler sırayla onun şerefine ziyafetler verdiler. Sonra 
da Bedr el-Cemâlî onları ziyafet için davet etti. Hiç bir şeyden haberdar 
olmayan emirler onunla birlikte yiyip içip eğlendiler. Bedr el-Cemâlî, 
planını uygulamaya başladı. Adamlarının her birini, bir emîri öldürmek 
ve mallarına el koymakla görevlendirmişti. Gece yarısı olduğunda hepsi 
sarhoş olmuştu. Bedr el-Cemâlî sarhoş emîrlerin her birini, bir gulâ-
mına sözde evlerine götürmeleri için teslim etti. Sabah olmadan emîrle-
rin başları ve bütün malları Bedr el-Cemâlî’nin önüne gelmişti35. 

Bu hadisenin akabinde Türklerin tamamını tutuklatan ve çoğunu 
öldüren Bedr el-Cemâlî’nin gücü ve kuvveti arttı. Arkasından da Kâhire 
ve Fustât’da kendisine karşı muhalefet edenlerin hepsini yakalayarak 
öldürdü. Bedr el-Cemâlî bundan sonra bütün yetkileri kendi elinde 
toplayarak ülkede düzeni kısmen sağladı36. Mısır’ın önde gelenlerinden, 
pek çok kişiyi öldürdü. Nâsır el-Cuyûş Ebû el-Mulûk, Kaan(?) Şâh b. 
İldeniz ve diğer kurtulanlar Suriye’ye kaçarak Atsız’a sığındılar37. 

Bedr el-Cemâli, ordu kumandanlığı yanında, devletin sivil, askerî, 
hukukî ve dînî idâresini de eline alarak, “vezir es-seyf ve el-kalem”, “kâdı 
el-kudât” ve “dâî ed-duât” makamlarını kendi uhdesine aldı38. Böylece 
Fâtımîler tarihinde “vezirler asrı” denen dönem de başlamış oldu. Bedr 
el-Cemâlî, es-Seyyid el-Ecel, Emîr el-Cuyûş, Seyf el-İslâm, Nâsır el-
İmâm, Kâfili Kudât el-Muslim, Hâdî Duât el-Muslimîn ünvanlarını 
kullanıyordu39. 

Bedr el-Cemâlî’nin Mısır’a gelişinin gizli amacı, el-Mustansır’ın 
daveti doğrultusunda kargaşaya son vererek, mevcut olan düzeni değiş-
tirip, tamamen kendine bağlı askerlerden oluşan yeni bir ordu ve düzen 
kurmaktı. Bunun için Bedr el-Cemâlî kendisine bağlı olmayan ve içle-
rinde Türklerin çoğunlukta bulunduğu çok sayıda asker ve kumandanı 
katletmekten çekinmedi. Buna rağmen Ermeni asıllı Bedr el-Cemâlî, 
Türk memlûk edinmekten de geri durmadı. Onun Türk asıllı memlûk-
larından biri olan Nasr ed-Devle Alptekin et-Türkî, İskenderiye valiliği 
sırasında, halifelik iddiası ile harekete geçen Ebû Mansûr Nizâr’a, vezir-
lik makamı karşılığında destek vererek bir çıkış yaptı ise de, el-Efdâl’in 
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gönderdiği kuvvetlere mağlup olarak bunu hayatı ile ödedi40. 1107-
1108’de el-Efdâl’in Sâhib el-Bâb’lık görevini, babası Bedr el-Cemâlî’nin 
memlûklarından biri olan Seyf el-Mulk Kutluk deruhte ediyordu41. 

Bedr El-Cemâlî’nin Kahire’de Yönetimi Ele 
Geçirmesinden Sonra Ermeniler

Kâhire’de iktidarı eline geçiren Bedr el-Cemâlî, el-Cuyûşiyye olarak 
adlandırılan ve Ermenilerden oluşan kendisine bağlı bir ordu kurdu42. 
1084 yılında Kâhire’nin en büyük kilisesi olan al-Handak Kilisesi’ni 
Ermenilere tahsis etti. Bu kilise 1169’da Selahaddin’in Ermenilere 
baskısı neticesinde Kıptîlere geçmiştir43. Aslında Bedr el-Cemâlî’nin 
Mısır’daki konumu vezirlikten ziyade, sultanlık şeklinde idi. Oğlu el-
Efdâl’i kendisine nâib ve veliaht ataması da, bunun en büyük delilidir44. 
Mısır’da tek söz sahibi olan Bedr el-Cemâlî’nin ölümüyle (Nisan-Mayıs 
109445) yerine oğlu el-Efdâl, bazı tartışmalardan sonra atandı46. 

1094–1121 yılları arasında vezirlik makamında bulunan Ebû el-
Kâsım el-Efdâl Şehinşâh b. Bedr el-Cemâlî47 de babası gibi Fâtımî 
tarihinde etkin bir isim oldu. Onun Fâtımî tarihindeki en önemli rolü 
el-Mustansır’ın ölümü üzerine onun yerine geçmesi gereken Nizâr’ı 
bertaraf ederek hilâfet makamına Ebû el-Kâsım Ahmed’i, el-Musta’li 
Billâh lakabıyla tahta geçirmesidir ki bu durum İsmaili-Fâtımî inanç 
akidesinde bölünmeye sebep olmuş ve İsmailîler bu olaydan sonra 
en-Nizâriye ve el-Musta’liye olarak ikiye ayrılmışlardır48. el-Efdâl’in 
vezirliği döneminde olan diğer önemli bir olay da Haçlıların Anadolu 
üzerinden gelerek önce Urfa’yı arkasından Antakya’yı ve devamında da 
Kudüs’ü ele geçirmeleridir. 

Haçlıları bölgeye geldiği sırada Fâtımî Devleti’nde vezâret makâ-
mında bulunan ve devlet idâresini elinde tutan el-Efdal b. Bedr 
el-Cemâlî (1094–1121)’nin Haçlı tehlikesini kavrayamayıp, hafife 
almasının yanında, onlara bir elçilik heyeti göndererek Selçuklulara 
karşı onlar nezdinde giriştiği ittifak teşebbüsleri, hattâ onları Selçuklu 
topraklarını işgal konusunda teşviki ve yardım vaadi49, onun Haçlı 
Seferinin amacını anlamaktan çok uzak olduğunu göstermektedir. 
Haçlı ordularının asıl niyetini kavradığında ise iş işten çoktan geçmiş, 
ileri harekâtına devam eden Haçlılar Fâtımî hâkimiyeti altında bulu-
nan Kudüs kapılarına dayanmıştı50. el-Efdâl, ardından işin vahametini 
anlayıp 1099’da onlarla savaşa tutuşmuş ise de neticede mağlup olarak 
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Fâtımî kontrolündeki bir çok şehri başta Kudüs olmak üzere onlara terk 
etmek zorunda kalmıştır51. 

el-Efdâl’in bir suikast neticesinde öldürülmesi (1121) ile yerine el-
Me’mun el-Bataihi vezir olarak atandı. Halife el-Âmir (1101–1130), 
onun da 4 yıl sonra öldürülmesi üzerine yerine başkasını atamayarak 
ölümüne kadar işleri kendisi idare etti52. el-Âmir’in ölümünden iki hafta 
sonra el-Efdâl’in oğlu Ebû Ali Ahmed Kuteyfat el-Ekmel b. el-Efdâl 
askerlerin isteği ile vezaret makamına atandı53. Bedr el-Cemâlî ailesinin 
bu üçüncü kuşak temsilcisi de babası ve dedesi gibi Fâtımî tarihinde 
iz bırakmıştır. el-Âmir’in arkasında veliaht bırakmadan ölmesi Fâtımî 
Hilâfetinde bazı problemleri beraberinde getirdi. el-Âmir’in ölümün-
den sonra eşlerinden birinin hâmile olduğunun söylenmesi bu karı-
şıklığı daha da artırdı. Bunun sonucunda hanedanın hayattaki en yaşlı 
üyesi ve el-Âmir’in amcasının oğlu olan Ebû el-Meymûn Abdülmecid, 
doğacak erkek çocuğun nâibi olarak iktidara geçti. Ancak bir süre sonra 
Abdülmecid’in muhalefetine rağmen vezâret makamına gelen Kuteyfat, 
onu tutuklayarak hapse attırdıktan sonra, hutbeyi On İki İmâmcılar’ın 
beklenen imâmı, İmâm Mehdî adına okuttu ve para bastırdı. İsmâilî 
Fâtımî Da’veti açısından bu olay önemli bir dönüm noktası idi. Ancak 
bir yıl sonunda Kuteyfat, Kutâmelilerin ve Mısır’daki İsmâilîlerin des-
teğini alan Ermeni asıllı Yanis’in darbesi sonucu devrilerek 8 Aralık 
1131 tarihinde öldürüldü54. ‘Abd el-Mecid tekrar makâmına iade edildi. 
Bundan üç ay sonrada “el-Hâfız Lî-Dînillâh” (1132–1149) lakâbıyla 
halifeliği ve imâmlığı ilân edildi. Ermeni asıllı Yanis de el-Hâfız’ın 
veziri oldu55. Halîfe tayininde meydana gelen bu bunalım ise İsmâilîler 
arasında yeni bir ayrılığa sebep oldu56. 

Bedr el-Cemâlî’nin gelişiyle birlikte başlayan vezirlerin nüfuz asrında, 
bu makamı ele geçirmek için olan mücâdele el-Hâfız döneminde de 
devam etti. el-Hâfız, idâreyi eline almak için, kendisi adına özel askerî 
birlik oluşturarak iktidardaki gücünü artırmaya çalışan Yanis’i 1132 yılı-
nın sonlarına doğru ortadan kaldırdı57. el-Hâfız bu hâdiseden yaklaşık 
iki yıl sonra vezirlik makamına büyük oğlu ve veliahdı olan Süleyman’ı 
geçirdi. Onun iki ay sonra ölümü üzerine diğer oğlu Haydere’yi veziri 
yaptı. Ancak el-Hâfız’ın diğer oğlu Hasan bu duruma baş kaldırarak 
vezirliği ağabeyinin elinden aldı. Hasan’ın icraatından memnun olma-
yan ordu isyan ederek Hasan’ın öldürülmesini isteyince, el-Hâfız onu 
zehirleterek öldürmek zorunda kaldı. Bu sırada Hasan’ın ölümünden 
önce isyancı askerlere karşı yardım talebinde bulunduğu Ermeni asıllı ve 
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dinini değiştirmemiş olan58 el-Garbiye vâlisi Behram, Kâhire’ye gelerek 
vezirlik makâmını ele geçirdi (Mart 1135)59. Behram’ın vezirlik makâ-
mına geçtikten sonra Hıristiyan yanlısı politikası ve Kâhire’ye dışarıdan 
30 bine yakın Ermeni’yi getirmesi Müslümanların tepkisine sebep oldu. 
Neticede Rıdvan b. el-Velehşâ’nın başlattığı karşı hareket sonucunda 
Şubat 1137 tarihinde vezirliği bırakarak Kâhire’yi terk etti60. Sünnî olan 
Rıdvan b. el-Velehşâ vezirlik makâmına geçti. Rıdvan b. el-Velehşâ vezir 
olarak ilk defa “el-Melik” unvanını kullanarak kendisinden sonra gelen 
vezirler ve Eyyûbî hânedânı için de bir geleneği başlatmış oldu. Ancak 
zamanla onun bu kadar güçlenmesinden rahatsızlık duyan Halîfe 
ez-Hâfız, onu 1139 yılında görevinden aldı. el-Hâfız, Rıdvan b. el-
Velehşâ’yı vezirlikten uzaklaştırdıktan sonra Behram’ı tekrar Kâhire’ye 
çağırdı. Vezirlik görevine resmen atamamakla birlikte vezirlik yetkile-
rini ona verdi61 ise de o da bir yıl sonra (1140) öldü62. Behram Fâtımî 
Devleti’nde vezâret makamına geçen Ermeni vezirlerin sonuncusu idi63. 

Bazı kaynaklar el-Fâiz Bi-Nasrillâh (1154–1160) zamanında vezâret 
makamına gelen Talâi b. Ruzzik’in aslının da Ermeni olduğunu söylü-
yorlar ise de bu kesin bir bilgi değildir64. ez-Zâfir’in öldürülmesinden 
sonra Abbas, ez-Zâfir’in beş yaşındaki oğlu İsâ’yı “el-Fâiz Bi-Nasrillâh” 
lakâbıyla hilâfet makâmına geçirdi. Abbas, bunun haricinde halîfenin 
öldürülmesinden sorumlu tuttuğu halifenin iki kardeşini de öldürttü. 
Bu sebeple korkuya kapılan Fâtımî ailesi, Asyut’un vâlisi Talâi b. 
Ruzzik’ten yardım istedi. Talâi b. Ruzzik’in Kâhire’ye yürümesi üze-
rine Suriye’ye kaçan Abbas ve oğlunun yolları Haziran 1154’te Haçlılar 
tarafından kesildi. Abbas çarpışma esnasında öldürüldü. Sağ olarak ele 
geçirilen oğlu Nasr ise Haçlılar tarafından Kâhire’ye gönderildi. Bu 
sırada Kâhire’ye ulaşan Talâi b. Ruzzik, vezâret makâmına geçti. Onun 
döneminde de Haçlılara karşı olan mücâdele sürdürülmeye çalışılmıştır. 
Çocuk yaştaki halifenin bedeni, bu karmaşaya dayanamadı ve henüz on 
bir yaşına girmiş olan el-Fâiz Bi-Nasrillâh 1160 yılında hayata gözlerini 
yumdu65. 

Talâi b. Ruzzik, el-Fâiz Bi-Nasrillâh’ın ölümü üzerine el-Hâfız’ın 
torunu ve el-Fâiz’in amcaoğlu olan dokuz yaşındaki Ebû Muhammed 
Abdullah b. Yusuf ’u “el-’Âdıd Li-Dînillâh” lakabıyla hilâfet makâmına 
geçirdi. Kızını halîfeyle evlendiren Talâi b. Ruzzik’in Mısır’daki konumu 
zamanla güçlendi. Ancak 1161’de düzenlenen bir suikastla öldürüldü66. 
Yerine oğlu Ebû Şucâ’ el-Âdil İbn Ruzzik atandı. 1163 yılına gelindi-
ğinde o da yukarı Mısır’daki Kus şehri valisi Şâver b. Mucîr tarafından 
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öldürüldü. Vezâret makamına geçen Şâver b. Mucîr’in bu görevi dokuz 
ay sürdü. Fâtımî kumandanlarından Dirgâm b. ‘Âmir tarafından 
Kâhire’den uzaklaştırıldı67. Bu ikisi arasındaki mücâdele Fâtımî devleti-
nin sonunu getirmiştir. 1169 yılında Nureddin b. Mahmud b. Zengi’nin 
kumandanı Şirkuh ile yeğeni Salahaddin Mısır’ı zaptetmiş ve 1171 
yılında Salahaddin resmen Fâtımî hilâfetine son vermiştir68. 

Sonuç
Fâtımî Devleti, 909’daki kuruluşundan, 1171’de yıkılışına kadar geçen 

yaklaşık 260 yıllık bir dönem hüküm sürmüştür. Fâtımîlerin Mısır’ı 
ele geçirmelerinden sonra, kabiliyetleri ve disiplinleriyle Fâtımîlerin 
dikkatlerini çeken Türkler, Fâtımî ordusunda istihdam edilmeye baş-
lanmışlardır. Kısa sürede ordu içerisindeki sayıları artırılan Türkler, o 
sırada Fâtımî ordusunu istihdam edilen Mağribliler ve Zencilerle uzun 
süren bir mücadeleye girmişler ve bu yıllar süren mücadeleden galip 
ayrılmasını bilmişlerdir. Ancak guruplar arasındaki bu mücadele, ülke-
nin harap olmasına ve VIII. Fâtımî halifesi el-Mustansır’ın otoritesinin 
yok mesabesine inmesine sebep olmuştur. Bu kargaşa ortamında oto-
ritesini yitirmiş olan el-Mustansır, tekrar otoritesini kurmak amacıyla, 
bu sırada Akka valisi olan Ermeni asıllı Bedr el-Cemâlî’yi Kahire’ye 
davet etmiştir. el-Mustansır’ın amacı, Bedr el-Cemâlî’nin gelişiyle ülke 
içinde huzur ve istikrarı sağlayarak, yıkılmış olan otoritesini yeniden 
kurmaktı. Bu daveti bazı şartlarla kabul eden Bedr el-Cemâlî’nin amacı 
ise el-Mustansır’dan tamamen farklı idi. Neticede Kahire’ye ulaşan Bedr 
el-Cemâlî, önceden planladığı şekilde hileyle, başta idareye hâkim olan 
Türkler olmak üzere muhalifi olabilecek unsurları ortadan kaldırarak 
kendi otoritesini kurmuş ve Türklerin devlet içerisindeki gücünü tama-
men kırmıştır. Bu durum, Bedr el-Cemâlî’nin gelişiyle tekrar otoritesini 
kurmayı planlayan el-Mustansır’ı hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü 
Bedr el-Cemâlî, bütün yetkiyi elinde toplayarak adeta bir melik gibi 
ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Hatta oğlu el-Efdal’i yerine nâibi ve veli-
ahti olarak tayin etmiştir. Bedr el-Cemâlî her ne kadar Türklerin Fâtımî 
Devlet’indeki otoritesini bitirerek yönetime tek başına hâkim olmuşsa 
da kendisi Türk memlûk istihdam etmekten geri durmamıştır. Bedr el-
Cemâlî’nin gelişi ile Fâtımî Devleti’nin inkırazı durmamış devlet vezir-
lerin hâkimiyeti altında çöküşe doğru devam etmiştir. 
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1074’de Bedr el-Cemâlî’nin Kâhire’ye gelerek vezâret makamına 
geçmesinden, devletin 1171’de zevaline kadar 6 Müslüman Ermeni 
(toplam 58 yıl) ve birde Hıristiyan Ermeni olan Behram’la (2 yıl) top-
lam 7 Ermeni asıllı vezir yaklaşık 60 yıl Fâtımî devletine hükmetmiş-
tir. Devletin hızla toprak kaybına uğradığı ve “Vezirler Asrı” denen bu 
dönemde başta da belirttiğimiz gibi Fâtımî halifeleri otoritelerini kay-
betmişler, idâre tamamen vezirlerin eline geçmiş ve vezirlik makamı, 
gücü olanın adeta zorla ele geçirdiği bir makam olmuş ve bu makam için 
yapılan mücadele de devletin sonunu getirmiştir. 


