
terine uymayan kısmen ahşap kapalı bir 
son cemaat yeri vardır. Esas caminin 
duvarları, aralarda üçer sıra tuğla hatıl
lar olan tek sıra kesme taş tekniğinde 
inşa edilmiştir. Çift renkli taşlardan ya
pılmış yay kemerli cümle kapısının üs
tünde kitabe yer alır. Duvarlarda iki sıra 
halinde pencereler açılmıştır. Caminin çi
ni süslemesinin zenginliği göz önüne alı
nırsa üst sıra pencerelerde ewelce renk
li camlı müzeyyen pencerelerin bulundu
ğuna ihtimal verilebilir. Bu güzel eser 
bir yangından veya bir zelzeleden büyük 
ölçüde zarar görmüş ve bu arada mü
zeyyen pencerelerini de kaybetmiş ol
malıdır. Aynı husus örtü sistemi için de 
söylenebilir. Caminin ewelce kubbeli ol
duğunu belli edecek bir iz yoktur. Ayrı
ca yapıldığı devirde, esnaftan olan bir 
hayır sahibinin kubbeli bir cami yaptır
masına da pek ihtimal verilemez. Her
halde ilk yapıldığında da şimdi olduğu 
gibi ahşap bir çatı ile örtülü olmalıydı. 
Ancak az sonraki bir tarihte yapılan Tak
keci İbrahim Ağa Camii gibi, burada da 
çatı içinde ve yalnız içeriden görülen ah
şap bir kubbe bulunduğu düşünülebilir. 
Bu ahşap kubbenin de zengin nakışlar 
ile bezenmiş olması gerekirdi. Pencere
ler gibi bu ahşap tavan ve kubbe de kay
bolmuş, yerine sadece bir göbek motifi
nin süslediği düz ve iddiasız bir tavan 
yapılmıştır. Mermerden olan minber de 
bu caminin en azından bir yangın fela
keti geçirdiğini belli etmektedir. Bu min
berin yakın tarihlere kadar üst kısmı ah
şap iken son yıllarda mermer olarak ta
mamlanmıştır. Mermer mihrap da sa
de, zarif ve iddiasızdır. 

Bu küçük caminin mimarisinin göste
rişsizliğine karşı, içinin XVI. yüzyıl İznik 
çiniciliğinin en parlak devrinde yapılmış 
çinilerıe kaplanmış olduğu görülmekte
dir. Duvarların iç yüzleri, ikinci sıra pen
cereleri alt kenarları hizasına kadar ta
mamen çinilerle kaplanmıştır. Alt sıra 

Bezirganbaşı camii harimindeki cini aiıniıkiardan biri 

pencerelerin alınlıkları da yine çini pa
nolar ile bezenmiştir. Bu harikulade gü
zellikteki çini kaplamanın yakın tarih
lerde yer yer merhametsizce tahribe uğ
radığı dikkati çektiği gibi zaman içinde 
bu çinilerde acemice yapılmış tamirler 
ve yamalar da farkedilmektediL Bezir
ganbaşı Camii'nin içine bir bahar hava
sının tazelik ve renkliliğini veren bu çini
lerde, Türk çini sanatının belli başlı mo
tiflerinin XVI. yüzyılın üstün tekniğiyle 
yerleştirildiği görülür. Nar çiçekleri, şa
kayıklar, laleler, karanfiller, çin bulutla
rı , yapraklar. rümi ve hatai kıvrımları bu 
çinileri doldurmaktadır. Böylece küçük 
ibadet mekanı. bu çinilerin zengin mo
tifleri, göz alıcı renkleri ve parlak sırları 
ile canlı, ışıltılı bir görünüm kazanmıştır. 

Bezirganbaşı Camii, Mimar Sinan'ın 
tasarladığı ve herhalde gerçekleştirdiği 
ilk süslemesiyle ne yazık ki günümüze 
kadar gelememiştir. Fakat kaldığı ka
darı ile tezyinatı, bu küçük ve mütevazi 
caminin mimarisinin bütün sadeliğine 

karşı ne kadar zengin bir süsleme ile 
bezendiğini belli eder. Cümle kapısının 
üst sövesinde görülen kalem işi nakış 

kalıntıları da ewelce burada varlığı an
laşılan başka tekniklerdeki süslemele
rin son izleridir. Bugün daha çok Rama
zan Efendi Camii olarak tanınan Bezir
ganbaşı Hace Hüsrev Camii, Mimar Si
nan 'ın hayatının son yıllarında ortaya 
koyduğu bir eser olarak önemli olduk
tan başka Osmanlı devri Türk sanatının 
genellikle üstünde durulmayan küçük 
eserlerinin değerli bir örneği olarak da 
sanat tarihinde yer almaktadır. 
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Halil Ahmed es-Seharenfılri 
(ö. 1346/ 1927·28) 

tarafından Ebu Davud'un 
es-Sünen adlı eserine yazılan şerh 

L 
(bk. es-SÜNEN ). 

_j 

1 ı 
BEZM-i CEM 

( (""':' ~.:r. ) 
Divan edebiyatında kullanılan 

bir remiz. 
L _j 

Farsça bezm (meclis, eğlence) ve Cem 
kelimelerinden yapılmış bir tamlama olup 
"Cem meclisi" anlamına gelir. Cem keli
mesinin taşıdığı mana dolayısıyla "hü
kümdar meclisi, sultan meclisi" anlamı
nı da içine alır. 

Cem veya Cemşid, İran'da hüküm sü
ren Pişdadiyan sülalesinin dördüncü ve 
en büyük hükümdarıdır. Asıl adı olan 
Cem'e "ışık" anlamına gelen şld kelime
si sonradan ilave edilmiştir. Cem İran 
mitolojisine göre 700 yahut 1000 yıl ya
şamıştır. İnsanlara faydalı olan birçok 
sanatı bulmuş, Nevrüz'un yıl başı ve bay
ram olarak kabul edilmesini sağlamış ve 
şarabın icadı da ona mal edilmiştir. Bu
nun için adı zevk ve eğlence sembolü 
olarak efsaneleşmiş, "iktidar ve ululuk" 
anlamında da kullanılarak bu özellikle
riyle edebi bir remiz ve mazmun olmuş
tur. 

Klasik Fars ve Türk edebiyatiarına gö
re ilk defa içki meclisi kurarak "bezm"i 
icat eden Cem olduğu için bezm ona iza
fe edilmiş ve "bezm-i Cem" tamlaması 
bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun sonu
cu olarak her türlü içki meclisine "bezm-i 
Cem" veya kısaca "bezm" denilmiş ve bu 
terim klasik edebiyat konuları arasında 
önemli bir yer tutmuştur. Bezm-i Cem'e 
ayin-i Cem, bezm-i nüşanüş, bezm-i cihan, 
bezm-i has, bezm-i mahabbet, bezm-i 
safa, bezm-i vuslat, bezm-i mey, bezm-i 
işret, meclis-i Cem gibi adlar da veril
miştir. 

Sakiname türündeki eserlerde bezm
den çeşitli yönleriyle bahsedilir. Bezm-i 
Cem'in en önemli . kişileri aşık, saki ve 
mutrip olmakla beraber bazan yaran, 
ağyar ve pir-i mugan da bunlara dahil 
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BEZM-i CEM 

edilir. Bezm bir ırmak kenarında veya 
güller arasında yanyana oturularak bir 
halka oluşturmak suretiyle tertip edi
lir. Sakl, Cem'in efsanevl kadehi cam-ı 
Cem'le veya "rıtl-ı giran"la ortada du
rup herkese sırayla içki sunar. 

Bezmde adaba uymak şarttır ve hafif
lik kabul edilmez. Nitekim Riyazr, "Mec
lis -i Cemşfd ü Cem zira ki hiffet istemez" 
demiştir. Bu mecliste herkes eşittir. Hu
mar hoş görülebilir; ancak ağlamak ayıp
tır. Mecliste dünyanın faniliği ve eldeki 
yaşama fırsatının kaçınlmaması düşün

cesiyle hareket edilir. Zira bu fırsatı ka
çırdığı için Cem bile pişmanlık duymuş
tur. Faizi bunu, "Cem fırsatı fevte nadim 
olmuş" mısraı ile ifade etmiştir. Bezm 
hali ile rezm (savaş) hali nöbetieşe ya
şandığından bezmde rezme hasret çeki
lir. Çünkü birisinin varlığı diğerinin has
retle anılmasına sebep olur. Nedlm'in, 
"Zaman- ı rezm geçti şimdi vakt-i bezm
dir söylen" mısraı da bu hususa işaret 
etmektedir. 

Bir tasawuf terimi olarak bezm-i Cem 
"zikir meclisi, zikir halkası. mürşidin ir
şad toplantısı" gibi manalara gelir. Pir-i 
mugan olarak da anılan mürşid rıtl-ı gi
ran vasıtasıyla takdim ettiği aşk şarabı 
ile ilahi aşkı ve nefsi terbiye yollarını mü
ridlerine telkin eder. Zikir meclisleri ta
rikatın özelliklerine göre farklılık arze
der. Bu anlamda bezm-i Cem ve benze
ri töreniere genel olarak ayn-ı cem' de 
( aynü 'l-cem ·ı denilmektedir. "Toplantıla

rın en faziletlisi" veya "tevhidin ta ken
disi" manasma gelen bu terkipte yer alan 
cem' ( e;-- ) kelimesi "toplanma, bir ara
ya gelme" anlamında bir masdar ve ta
sawuff bir terim olmakla beraber söy
leyişteki yakınlığı sebebiyle Cem ( r- ) ile 
karıştırılmıştır. Aynı şekilde "göz, kaynak; 
halis" gibi manalara gelen ayn ( Cr.f- ) ke
limesi de ayin ( .:r.=l ) ile karıştmldığından 
tamlama halk arasında ayTn-i Cem şek
line dönüşmüş ve bu şekilde kullanılır 
olmuştur. Ancak ayin-i Cem sadece Bek
taşi ve AlevHer'in toplantıları için kulla
nılan bir ta birdir. 

Alevi ve Bektaşiler'de mahiyeti itiba
riyle bir içki ve eğlence meclisi özelliği
ne de sahip olarak icra edilen bu tören
ler. Aleviler'de hasat tamamlandıktan 
sonra dedelerin, bağlıları arasındaki ih
tilafları halletmek, dargınları barıştır

mak, hediyelerini almak için köylere gi
derek düzenledikleri "görgü-sorgu· top
lantıları başlamadan. Bektaşiler'de ise 
tarikata giriş yahut niyaz töreni bittik
ten sonra toplantı meclisinde dem al-
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mak, gülbank çekmek, nefesler okumak 
suretiyle yapılır (Mevlevflik'teki ayn- ı cem' 
için bk. MEVLEVİ AYİNİ). 

Bezm-i Cem divan edebiyatı yanında 
başta Bektaşi şairleri tarafından olmak 
üzere halk edebiyatında da "içki mecli
si" anlamında kullanılmıştır. 
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~ İsKENDER PALA 

BEZM-i ELEST 

( ı.::.,_J\ ~.:r. ) 
Allah'la yaratılışları sırasında 

insanlar arasında yapıldığı kabul edilen 
L sözleşme için kullanılan bir tabir. _ı 

Farsça'da "sohbet meclisi" anlamına 
gelen bezm kelimesiyle Arapça'da "ben 
değil miyim" manasında çekimli bir fiil 
olan elestüden oluşan bezm-i elest ter
kibi, "Ben sizin rabbiniz değil miyim" hi
tabının yapıldığı ve ruhların da "evet" di
ye cevap verdikleri meclis anlamını ifa
de eder. Bu tabirdeki "elest" kelimesi 
A'raf süresinin 172. ayetinden alınmış
tır. Bu ayette. geçmişte Allah'ın Adem 
oğullarından yani onların sırtlarından 

(veya sulplerinden) zürriyetlerini çıkardı

ğı. kendilerini nefislerine şahit tuttuğu 
ve onlara. "Ben sizin rabbiniz değil mi
yim" diye hitap ettiği, onların da "evet" 
dedikleri belirtilmiştir. Allah'la insanlar 
arasında vuku bulan bu sözleşmeye "mf
sak", "kalü bela", "ahid", "bela ahdi", 
"rüz-i elest", "bezm-i ezel" ve "bezm-i 
elest" gibi çeşitli adlar verilmiştir. Bun
lardan en çok kullanılanı, özellikle Os
manlı dinf-tasawufl edebiyatında meşhur 
olanı "bezm-i elest" terkibidir. Kur 'an-ı 

Kerim'in diğer bazı ayetlerinde de ay
nı konuya dair açık veya dolaylı ifadeler 
bulmak mümkündür. Rüm süresinde yer 
alan bir ayette (30 / 30) "ed -dlnü'l-kay
yim" (süreklilik özelliği taşıyan dosdoğru 

din) tabiriyle anılan Hak dinin Allah ta
rafından insan fıtratına tevdi edildiği ve 
onun bu temel özelliğinin değişmeyece
ği ifade edilir. Peygamberler tarihinde 
tevhid inancının büyük savunucusu Hz. 

İbrahim başta olmak üzere diğer pey
gamberler de tebliğ hayatlarında dfn-i 
kayyim denilen bu ilahl-fıtrr inancı bir ir
şad aracı olarak kullanmışlardır (mesela 
bk. ei-En'am 6/ 161; Yusuf 12/ 40). Yine 
Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde 
Cenab-ı Hakk' ın Hz. Adem'den, Adem 
oğullarından, çeşitli peygamberlerin üm
metlerinden Hak yoldan sapmayacakları 
konusunda söz aldığı ve onlarla bir nevi 
antlaşma akdettiği ifade edilir (bk M. 
Fuad Abdülbaki . "cahd", "mişak:" md.leri; 
ayrıca bk. MISAK). 

Konu ile ilgili olarak hadis diye nakle
dilen bazı ifadeler de mevcuttur. Bu riva
yetlerde belirtildiğine göre Allah Adem'i 
yaratınca kıyamete kadar gelecek olan 
bütün insanları onun sırtından (sağ ve 
sol tarafından) veya sulbünden zerreler 
halinde çıkarmıştır (el·Muuatta', "Kader", 
2; Müsned, ı. 272) . Übey b. Ka'b'den ken
di görüşü olarak nakledilen bir rivayete 
göre Allah bu zerretere ruh ve şekil ve
rip onları konuşturmuş, sonra da ken
dilerini şahit tutarak, "Ben sizin rabbi
niz değil miyim " hitabında bulunmuş, 

kıyamet gününde bundan habersiz ol
duklarını ileri sürmemeleri için bütün 
kainatı ve Adem'i şahit tutmuş ve daha 
başka tavsiyelerde bulunmuş, onlar da 
bütün bunları kabul etmişlerdir (Müs
ned, V, 135). 

Bezm-i elestte yapılan sözleşmenin za
manı, yeri ve keyfiyeti konusunda islam 
alimleri farklı görüşler ileri sürmüşler
dir. Bunları iki grupta toplamak müm
kündür. 

1. Allah'ın insanlardan aldığı ahid in
san türünün fiilen dünyaya gelişinden 
önce gerçekleşmiş, bütün insanların zür
riyeti Adem'in sırtından zerreler halin
de çıkartılmış, onlara ruh ve akıl verile
rek ilahi hitapta bulunulmuş, onlar da 
buna sözlü olarak cevap vermişlerdir. 

Bu tür haberlerin mecaz ve temsil yo
luyla açıklanması uygun değildir, söz ko
nusu olayın gerçekten vuku bulduğuna 
inanmak gereklidir. Zira ayet ve hadis
lerin zahiri manalarını terkedip te'vil yo
lunu benimsernek için haklı bir gerekçe 
yoktur. Selefiyye, Sünni kelamcıların ek
serisi, süfl alimler ve Şia bilginlerinin ço
ğunluğu bu görüşü benimser. Bu alim
ler sözü edilen ahdin gerçekleştiği yer 
konusunda kesin görüş belirtmekten çe
kinmişlerdir. Çünkü bazı rivayetlerde bu
nun Hz. Adem'in yeryüzüne indirilme
sinden önce gökte vuku bulduğu, bazı
larında Mekke yakınlarındaki Na'man'
da, diğer bazı rivayetlerde ise Hindis-


