
BEZM-i ELEST 

şimal"e de sol tarafından yaratılanlar an
lamını vermişlerdir (M ReşTd Rıza, lll, 389; 

Elmalılı, lll, 2329). 

Selefiyye'nin müteahhir dönem alim
lerince ileri sürülen görüş ise daha çok 
onların, ruhun bedenle birlikte yaratıl
dığı tarzındaki fikirleriyle irtibatlıdır (bk. 
İbn Kayyim, s. 252). Eğer bezm-i elest
teki sözleşme birinci görüşe göre açık
lanırsa ruhun önceden yaratıldığını ka
bul etmek icap eder ki onların kanaati
ne göre bu doğru değildir. Sünni alim
lerin çağuna göre ise ruhlar bedenler
den önce yaratılmıştır (ZemahşerT, !, 54 7) 
Esasen Selefiyye'nin bezm-i elestteki 
sözleşmeyi Allah'ın varlığı ve birliğine 

dair zaruri bilgilerin insan ruhunun de
rinliklerine yerleştirmesiyle açıklaması 

da dünyaya gelmelerinden önce ruhlara 
sözlü bir telkin yapılmasını gerektirir. 
Elmalılı Muhammed Harndi Yazır'ın da 
belirttiği gibi (Hak Dini, III, 2326-2327) 

bezm-i elestteki sözleşmenin keyfiyeti 
bilinmese bile bunun en azından bir "ke
lam-ı nefsf" ile vuku bulduğunu kabul 
etmek gerekir. 
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D EDEBiYAT. Bezm-i elest dinf-ta
sawufi edebiyatta bazan yalnızca "elest" 
şeklinde geçer ve "bezm-i ezel" olarak 
da bilinir. Bezm -i elest terkibi kelime 
oyunları, edebi sanatlar, vezin ve kafiye 
endişesi vb. sebeplerle şiirde "bezm-i 
can", "kata bela" gibi çeşitli tamlama ve 
tabirler halinde de kullanılmıştır. Allah 
ile ruhlar arasındaki en eski meclisi ifa
de eden bu terkibin yerine "bela ahdi" 
(beiT ahdi) şeklinin kullanıldığına da rast
lanır. 

Klasik Şark - İslam edebiyatlarındaki 
yaygın anlayışa göre aşıklar sevgililerine 
elest bezminde aşık olmuşlardır. Elest 
günündeki ruhlar meclisinde aşık uya
nık olduğunu, sevgilisini ilk defa orada 
gördüğünü ve görür görmez hemen aşık 
olduğunu söyler. Bu aşkın o günden be
ri sürüp geldiğini, aşk şarabının kendi
sine o gün içirildiğini ve cömertliğin o 
gün takdir edildiğini belirten aşık, sev
gilinin en büyük aşığının da kendisi ol
duğunu ima eder. Aşığın elest gününde
ki uyanıklığı mecazidir, aslında aşık sev
gilinin güzelliği karşısında sarhoş ve ser
gerdandır. Bu hal o günden beri devam 
ettiğinden aşığın olup bitenlerden ha
beri yoktur ve haberdar olmayı da iste
mez. Çünkü o gün herkes söz vermiş ve 
yemin etmiştir. Sevgilinin aşkina sadık 
kalacağına dair söz veren aşık da bunu 
yerine getirmek mecburiyetindedir. 

Bazan işret meclisi (bk. BEZM-i CEM) ile 
bezm-i elest arasında bir ilişki kurulur. 
Ayni'nin, "Saki-i bezm-i eleste hem-dem 
idim bir zaman 1 İşte o günden beri ha
tır- nişanımdır kadeh" beytinde de ifa
de edildiği gibi içki meclisinde bulunan 
unsurların bezm-i elestte de bulundu
ğu söylenerek oradaki içkiden ve saki
den söz edilir. O gün içiten aşk şarabı
nın verdiği sarhoşluğun da ebedf bir et
kisi olduğu dile getirilir. 

Elest bezminde "belf 1 bela" (evet) di
yenlerin mümin, "hayır" diyenierin ise ka
fir oldukları hususundaki halk inancı ede
biyata da yansımıştır. Bu inanıştan do
layı aşıklar o mecliste sevgili yüzünden 
küfre düştüklerini söylerler. Naili'nin, 
"Gönül ki katir-i deyr-i elest olup kal
mış 1 Bakıp cemaline sOret-perest olup 
kalmış" beyti bu hususu ifade etmek
tedir. Dinf-tasawufi edebiyatta bezm-i 
elest ile ilgili daha değişik inanış ve gö
rüşlere de rastlamak mümkündür. Aşık, 
ruhlara dünyadaki hisse ve nasiplerinin 
bezm-i elestte paylaştırıldığını, akıl sa
hibi olanların o gün aşkı seçtiklerini an
latır. Ezel sakisinin sunduğu içki ile sar-

hoş olup hala ayılmadığını belirten aşık, 
bu sarhoşluğun harabat ehli olmakla 
dünyada da devam ettiğini çeşitli şekil
lerde ifade eder (ayrıca bk. MISAK). 
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( ~j.) .J ~.:r. ) 
Aziz b. Erdeşir Esterabadi'nin 

(ö. 800/1398'den sonra) 
Kadı Burhanedilin adına yazdığı 
XIV. yüzyılın ikinci yarısına ait 

Farsça tarih 

L 
(bk. ESTERABADİ, Aziz b. Erdeşir). 

_j 

ı 
BEZMİALEM VALİDE SULTAN 

ı 

(ö. 1853) 

Sultan II. Mahmud'un 
"ikinci kadın"ı 

ve Sultan Abdülmecid 'in annesi. 
L _j 

Hayatına dair çok az bilgi vardır. Do
ğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinme
mekte, hakkındaki bazı kayıtlardan, kü
çük yaşta esirciler eliyle saraya cariye 
olarak teslim edilen bir Gürcü kızı oldu
ğu anlaşılmaktadır. Sarayda yetiştirilip 

eğitildikten sonra Sultan ll. Mahmud'un 
hanımı oldu; daha sonra ondan bir şeh
zade (Abdülmecid) dünyaya getirince "ikin
ci kadın"lığa yükseldi (25 Nisan 1823) 

Sultan Mahmud'un vefatından sonra, on 
altı yaşını henüz bitirmiş olan oğlu Ab
dülmecid tahta geçince Bezmialem de 
Valide Sultan ve Mehd-i Ulya-yı Saltanat 
unvanını kazandı (30 Haziran 1839) . Da
ha çok Bezmialem Valide Sultan adıyla 
ta nın dı. 

Tahta çıktığında Sultan Abdülmecid'in 
henüz çocuk denecek bir yaşta bulun
ması ve devlet işlerinde tecrübesiz olu
şu, annesinin devlet ve hükümet işle

rinde bizzat yol gösterici ve müessir rol 



oynamasına yol açtı. Valide Sultan he
men bütün hayatı boyunca bu rolünü ba
şarı ile yerine getirdi. Padişahın memle
ket içindeki seyahatleri sırasında saray 
ve devlet işleriyle ilgilendi, gerektiğinde 
devlet ve hükümet erkanına emirler ver
di, hatta resmikabul ve ziyafetler de dü
zenledi. Valide Sultan yakalanmış olduğu 
amansız bir hastalık sonucunda 3 Ma
yıs 1853 günü Beşiktaş Sarayı'nda ve
fat etti ve aynı gün Sultan ll. Mahmud 
Türbesi'ne defnedildi. 

Bezmialem Valide Sultan akıllı. ted
birli. şefkatli ve cömert bir kadın. dün
yevl hırs ve gösterişlerden kendini alı

koymaya muvaffak olmuş seçkin bir kim
se idi. Bu özellikleriyle, Osmanlı tarihin
de birtakım entrika ve desiseler yüzün
den birçok fecaate sebep olan bazı ka
dınlardan tamamen ayrı bir şahsiyete 
sahipti. Oğlu Abdülmecid'in israf ve gös
teriş iptilasına bir ölçüde engel olabil
miş, gerektiğinde devlet işlerinde ken
disine yardımcı olmuş, fakat mevkiini 
hiçbir zaman kötüye kullanmamıştır. Oğ
lunun padişahlığı sırasında devletin ken
disine tahsis etmiş olduğu maaş ve di
ğer gelirlerini fakirleri doyurmak, ihti
yaçlarını gidermek, rahmet ve şükranla 
anılmasına vesile olacak pek çok hayır 
eseri yaptırmak yolunda sarfetmiştir. 

Bu arada tarikat erbabını gözetmeyi, 
tekke ve dergahlara büyük ölçüde ba
ğışlarda bulunmayı da ihmal etmemiş
tir. Bizzat mahalle aralarında dolaşarak 
fakir ve muhtaçlara yardım elini uzat
ması, yetim ve kimsesiz kızları evlendir
mesi, borcunu ödemeye gücü yetmeyen
Iere ve hapse düşmüş kimselere çeşitli 

malf ve nakdi yardımlarda bulunması 
(BA, irade- Dahiliye, nr. 9035). ince ruh! u, 
şefkat ve merhamet sahibi bir insan ol
duğunu gösterir. 

Valuflan ve Hayır Eserleri. Bezmialem 
Valide Sultan ülkenin çeşitli yerlerinde 
pek çok hayır eseri ve vakıf meydana 
getirmiş, bunların devamlılığını sağla

mak maksadıyla da gelir getiren çok sa
yıda emlak ve "nüküd-i mevküfe" bırak
mıştır. Kurmuş olduğu vakıfların bir kıs
mı ile bun ların akarları, 1256-1267 ( 1840-
1851) yılları arasında tanzim edilen ve 
on dört vakfiyeyi ihtiva eden 400 sayfa
lık bir vakıfnarnede tesbit ve tescil edil
miştir (vakıfnamenin aslı ile bir sureti An
kara' da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'n
dedir) . Bu vakıfnarnede belirtilenlerin 
dışında Valid e Sultan· ın daha birçok 
hayratı vardır. Ayrıca harap olmuş ve
ya tamamen ortadan kalkmış pek çok 
eseri de tamir ve ihya ettirmiştir. Hayır 
eserlerinden önemli olan bazıları şun

lardır: 

a) Hastahaneler. 1. Gureba -yi Müsli
mln Hastahanesi. istanbul'da Şehremini 
semtindeki Yenibahçe mevkiinde bugün 
de faaliyetini sürdüren bu hastahane, 
zamanına göre modern bir şekilde inşa 
ve teçhiz edilmiştir (4 Nisan 1845). "Has
tahane" tabiri ilk defa bu müessesede 
kullanılmaya başlanmıştır. Adından da 
anlaşılacağı gibi burada müslüman ve 
erkek olmak kaydıyla sadece muhtaç ve 
kimsesiz "garipler"in parasız tedavi gö
receği hususu vakfiye ve nizamnamesin
de şart koşulmaktadır. Valide Sultan. 
hastahanenin varlığının korunması ve 
hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için 

Bezmialem 
valide 
Su ltan 
Vakfiyesi'nin 
ilk iki sayfası 

(VGMA, 

nr. ll) 

BEZMiALEM VALiDE SULTAN 

Bezmialem Valide sultan'ın Gureba Hastahanesi'nde bu
gün müze olarak kullan ı l an odas ı - istanbul 

buraya zengin gelirli birçok vakıf bağış
lamıştır. z. Mekke'deki Gureba -yi Müs
limln Hastahanesi. inşasına Valide Sul
tan'ın sağlığında başlanan, ancak vefa
tından sonra yarıda kalan bu eser Sul
tan ll. Abdülhamid tarafından tamam
lanmıştır. 

b) Mektepler. 1. Darülmaarif (Valide Mek
tebi). Osmanlı Devleti'nde planı mektep 
olarak çizilip inşa edilen ilk büyük bina
dır. Rüşdiyeden daha üst seviyede üç yıl
lık tahsil veren ve değişik programla 20 
Nisan 18SO'de hizmete açılan bu mek
tep, hem devlet dairelerine memur kad
rosu hazırlayan, hem de Darülfünun · a 
"mukaddime ve mahrec" olmak üzere 
talebe yetiştiren bir müessese idi. Vali
de Sultan ayrıca bu mel<tep içinde bir li
tografya matbaası kurdurmuş ve kü
tüphanesine de 546 cilt değerli yazma 
kitap bağışlamıştır. istanbul'da Sultan Il. 
Mahmud Türbesi yanında (Cağaloğlu) bu
lunan ve günümüzde hala ayakta olan bu 
mektepte 1933'ten bu yana istanbul Kız 
Lisesi adı altında öğrenime devam edil
mektedir. z. Bezmialem Valide Mektebi. 
Beykoz Çubuklu'da yaptırılan bu mek
tep hakkında, Evkaf idaresi tarafından 
kiraya verileceğine dair 1 S Şubat 1332 
(28 Şubat 1917) tarihli Takvim-i Vekii
yi'de yer alan resmi ilan kaydından baş
ka bilgiye rastlanmamıştır. 3. Bezmia
lem Sıbyan Mektebi. istanbul'da Edir
nekapı Molla Aşki mahallesinde 1844'te 
üstü ahşap ve bir dershane ile bir hoca 
odasından müteşekkil olarak inşa edil
miştir. 4. Bezmialem Sıbyan Mektebi (Ye
şi l Mektep). Darülmaarif Mektebi'nin ya
nında ve onunla birlikte 20 Nisan 1850'-
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de açılmıştır. Darülmaarif idadlsi ola
rak kurulan bu mektebin asıl adı Yeşil 
Mektep'tir. 

c) Camiler. 1. Daimabahçe Camii (1853). 

İstanbul'da Daimabahçe Sarayı'nın ya
nında empire tarzında inşa edilen bu ca
mi. Bezmialem Valide Sultan'ın vefatın
dan sonra oğlu Sultan Abdülmecid tara
fından tamamlanmıştır. z. Gureba Has
tahanesi Camii (1845) Gureba-yi Müsli
mln Hastahanesi'nin hemen yanında ve 
ahşap çatılı olarak inşa edilen bu cami, 
1845'te adı geçen hastahane ile birlikte 
aynı günde ibadete açılmıştır. 

d) Köprüler. Galata Köprüsü (Cisr-i Ce
dld veya Valide Köprüsü) . Eminönü ile Ka
raköy'ü birbirine bağlayan bugünkü Ga
lata Köprüsü'nün ilk kurucusu da Vali
de Sultan'dır. Köprü 1844'te ahşap du
balar üzerinde "sabih" (yüzer) olarak yap
tırılmış ve on sekiz yıl hizmet gördükten 
sonra günümüze kadar çeşitli tarihler
de yenilenmiştir. 

e) Çeşmeler. Bezmialem Valide Sultan'ın 
yaptırdığı veya tamir ettirdiği çeşme ve 
sebiller, geç devir Osmanlı hayır eserleri 
arasında önemli bir yer tutar. Bunlar
dan tesbit edilebilen on iki çeşme İstan
bul'da, üç sebilin de ikisi Medine'de, bi
risi Kerbela'dadır. 

1. Beşiktaş-Maçka'da Valide Çeşmesi 

(1255/1839). XIX. yüzyıl çeşme mimari
sinin en güzel örneklerinden biri olarak 
halen ayaktadır. Meydan çeşmeleri sını
fına giren bu abidevi esere izafeten bu
lunduğu mahalleye de Valideçeşme de
nilegelmiştir. Suyu Sultan ll. Mahmud 
Bendi'nden iki masura (sonra dört masu
ra olmuştur) alınarak bağlanmış ( Vakfiy
ye, s. 20-21). daha sonra çeşmeye Kadim 
Taksim suyu, bu da kesilince Hamidiye 
suyu verilmiştir. Valide Sultan, her tür
lü bakım ve onarımın sağlanması için 
gereken masraftarla görevlilere ödene
cek maaşları karşılamak üzere birçok 
yerden emlak satın almış ve bunları çeş

meye vakfetmiştir (Vakfiyye, s. 12-13). 

Kare bir plan üzerinde kurulan ve dört 
cephesinde dışbükey birer tekne taşı ve 
lüle bulunan çeşme tamamen mermer 
kaplama olup empire üslübunda inşa 

edilmiştir. En üst tarafında dört cephe
yi dolanan bir mermer silme ile bunun 
altında Sultan Abdülmecid'in tuğraları, 
yanlarda ise kıvrık dal motifleri ve defne 
yaprağı şeklinde çelenkler görülmekte
dir. Köşelerde mermer kaplamalardan 
yapılmış düz başlıklı payeler yer alır. Ay-
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na taşı, çelenk şeklinde kabartma çiçek
ler ve bunun altında çapraz iki meşale 
ile rokoko tarzında süslenmiş olup üze
rinde mermer kitabe bulunmaktadır. Çe
lengin iç kısmındaki kıvrılmış yapraklar, 
aynı şekilde lüle deliğinin iki yanında da 
yatay olarak devam eder. Tekne taşları
nın yanlarında yine tekne taşı şeklinde 
ikişer seki mevcuttur. Ana yola bakan 
kitabesinde şair Şükrfnin ta'lik hatla ya
zılmış beş beyitlik manzumesi yer alır. 

Tarih beyti şöyledir: "Şükriya tarihini al 
gel sada-yı abdan 1 Lüleden bu kevser 
abı geldi cüyan eyledi" . 

Kitabenin bulunduğu cepheye göre sol 
yüzünde bir tuğra ve bunun altında yi
ne ta'lik hatla yazılmış Zlver Paşa'ya ait 
beş beyitlik diğer bir tarih kitabesi bu
lunmaktadır. Bu kitabenin son beytinin 
her iki mısraında da tarih düşürülmüş
tür: "Revan kılsın şeh-i afaka cüy-i nus
retin sübhan 1 Bu semti Valide Sultan 
kıldı ab ile dil-şad". 

Z. Silivrikapı Uzunyusuf Mahallesinde 
Bezmialem Çeşmesi (1257 /1841) . Eski La
lezar Camii sokağındadır. Kırkçeşme'den 
gelen suyu daha sonra kesilmiştir. Kla
sik üslupta inşa edilen çeşmenin cephe
si kesme taştandır. Bu haliyle XVI-XVIII. 
yüzyıla ait olduğu anlaşılan eseri Valide 
Sultan sadece ihya ettirmiştir. Kemerin 
hemen üstünde yer alan mermer kita
benin ortasındaki ova! bir çerçeve için
de Sultan Abdülmecid'in tuğrası bulun
maktadır. Ayna taşı sade, seki taşları 

kalındır. Çeşmenin altı beyitlik tarih ki-

tabesi Zlver Paşa'ya aittir ve ortada yer 
alan tuğranın iki yanına ta'lfk hatla altı
şar mısra halinde yazılmıştır. Tarih bey
ti şöyledir: ''N 'ola Zlver kulu tarih-i tam
mm eylese işrab 1 Getirdi ab-ı dil-cü çeş
me yapdı Valide Sultan". 

3. Sultanahmet'te Üçler Çeşmesi (1259/ 
1843). Üçler mahallesine adını veren ve 
bugün yerinde olmayan Üçler Çeşme
si'nin de banisi Valide Sultan'dır. Kita
besinden anlaşıldığına göre Bezmialem 
Valide Sultan, Abdülmecid'den önce dün
yaya gelip küçük yaşlarda ölen Ahmed 
ve Mehmed adlarındaki iki oğlu ile on 
üç yaşında vefat eden Abdülhamid adın
daki üçüncü oğlunun ruhlarının şad ol
ması için bu çeşmeyi yaptırmış ve adını 
da bu sebeple Üçler Çeşmesi koymuş
tur. Çeşmenin niçin yapıldığını anlatan 
Zlver Paşa'ya ait on beyitlik kitabenin 
son üç beyti şöyledir: "Bu aynı yaptı na
mm kıldı Üçler Çeşmesi zira 1 Zülal-i cü
dun üç taksim edip eviada ol Sultan 11 O 
üç şehzadeye ey teşne-leb bu ayn-ı va
ladan 1 İçip su oku üç İhlas' la bir Fatiha 
ol an 11 Dedi Zlver kulu bu hayr-ı carlyi 
görüp tarih 1 Bu zTba çeşmeden ab etti 
icra Valide Sultan". 

4. Topkapı'da Bezmialem Çeşmesi (1259/ 
1843). Sultan ll. Mahmud'un "ruhunu ih
ya· için yaptırılmıştır. İlk yapıldığında Be
şiktaş'ta Yıldız Saat Kulesi'nin karşısın
da, Yıldız Sarayı'nın duvarına yaslanmış 
durumda ve Taksim suyuna bağlı iken 
1943-1945 yıllarında yerinden söküle
rek o sırada Topkapı surları dışında yı
kılmış halde bulunan Hüseyin Bey Çeş
mesi'nin yerine monte edilmiş ve suya 
kavuşturulmuştu. Ancak 1957-1958 yıl
larında meydanın tanzimi sırasında bu
radan da kaldırılarak 1 00 m. kadar ile
ride ve sur dışında, Edirnekapı'dan ge-

Bezmia lem 
Valide 
Sultan 

Çeşmesi

Topkapı 1 
istanbul 



!erek Maltepe'ye dönen yolun üzerinde
ki mezarlığın duvarı üstüne nakledilmiş, 
günümüzde yoldan 2-3 m. kadar yük
sekte ve susuz kalmıştır. 

Çeşme empire üslübunda inşa edilmiş 
olup cephesi tamamen mermerdendir. 
Cephesinin yukarısında hiçbir üslüba uy
mayan garip bir tepelik bulunmaktadır. 
İki yanında ikişer buçuk metre kadar 
yükseklikleri olan birer mermer sütun 
(paye) vardır. Tekne taşı bu sütunların 
kaideleri arasındaki boşlukta yer alır. 

Teknenin gerisindeki ayna taşı ise yük
sek bir kemerle çevrilmiş, ortası alçak 
kabartma oluklu bir sütun üzerine ko
nulmuş büyük bir küre kabartması ve 
bu küreyi çevreleyen ışık huzmeleriyle 
süslenmiştir. Kıtabenin üzerindeki Sultan 
Abdülmecid'in kabartma tuğrası Cum
huriyet'in ilk yıllarında pek çok eserde 
olduğu gibi kazmarak silinmiştir. Ta'lik 
hatla yazılmış on beyitlik kitabe Zfver 
Paşa'ya aittir; tarih beyti şöyledir: "Gev
herfn tarihini Ziver dedim içip suyun 1 
Kevser olsun ruhuna Mahmud Han'ın bu 
zülal". 

S. Gureba-yi Müslimin Hastahanesi Çeş
mesi (1261/1845). Bu çeşme, yine Bez
mialem Valide Sultan'ın hayır eserlerin
den olan Yenibahçe'deki Gureba-yi Müs
limin Hastahanesi ile yanındaki cami için 
yaptırılmış ve bunlarla birlikte hizmete 
açılmıştır. Önceleri Kırkçeşme suyunun 
geçtiği Şehremini-Tatlıkuyu semtinden 
gelen suyu uzun zamandan beri kesil
miş durumdadır. 

Empire üslübunda inşa edilen çeşme 
tamamen mermer kaplamadır. Ayna ta
şı kabartma iki sütun arasına alınmış ve 
ortasına meşale şeklinde büyük yaprak
lı bir bitki motifi yüksek kabartma ola
rak işlenmiştir. Tavus kuyruğunu da an
dıran bu motifin kökü lüle kısmına rast-
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lamaktadır. Tekne taşı ile iki yanındaki 
mermer sekili kısımların dış yüzlerinde 
papatyaya benzeyen çok yapraklı birer 
çiçek motifi bulunur. Kıtabenin üst kıs

mında görülen üçgen şeklindeki dekor
lu bir kısmın içine Sultan Abdülmecid'in 
etrati güneş huzmeleriyle çevrilmiş ova! 
çerçeveli kabartma tuğrası yerleştiril

miştir. Bunun altında mermer bir silme, 
onun da altında kitabe taşı yer alır. Ki
tabe taşının alt kısmında ise ikinci bir 
mermer silme bulunmakta ve bunu ay
na taşını çevreleyen iki yivli paye taşı
maktadır. Ta'lik hatla yazılmış Ziver Pa
şa'ya ait beş beyitlik kitabenin tarih bey
ti şöyledir: "Ziver etsin def' -i illet nazm
dan tarih -i tam 1 Yaptı dil-cü mader-i 
şah-ı zaman aynü'ş-şifa" . 

6. Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde Bez
mialem Çeşmesi (1262/1846). Serencebey 
caddesini takip eden Serencebey Yoku
şu'nda , Anber Ağa Camii'nin yanında du
vara yaslanmış olduğu ve bir haznesi ile 
kitabesinin bulunduğu kaydedilen (bk. 
Yüngül, s. 44) çeşme bugün yerinde mev
cut değildir. Suyunun Taksim maksernin
den iki lüle olarak verildiğine dair bazı 
kayıtlar mevcuttur (İSKİ Sular Defteri, s. 
39; aynı defterden naklen: Çeçen, s. 262). 

Eldeki bilgilerden 1957 yılına kadar ye
rinde durdugu ve suyunun da akmakta 
olduğu öğrenildiğine göre çeşmenin da
ha sonra yol açma veya diğer inşa faali
yetleri sırasında ortadan kaldırılmış ol
ması muhtemeldir. Şair Şükri'ye ait on 
dört beyitlik kitabesinin tarih beyti şöy
ledir: "Vadi-i hayretde herkes su arar
ken Şükriya 1 Nehr-i Kevser bunda cari 
söyledim tarih-i tam". 

Yine Anber Ağa Camii yanındaki An
ber Ağa Çeşmesi'nin yaslanmış olduğu 
duvarda sonradan monte edildiği anla
şılan 1255 ( 1839) tarihli başka bir kita
be daha bulunmakta ve üzerinde ta'lik 
hatla, "Şevketlü, mehabetlü Sultan Ab
dülmecid Han efendimizin valideleri. is
metlü Bezmialem Valide ... [Sultan] haz
retlerinin hayratıdır. Sene 1255" ibare
sinin yazılı olduğu görülmektedir. Eğer 
"hayrat" kelimesinden kastedilenin çeş
me olduğu kabul edilirse Serencebey 
Yokuşu ' nda Valide Sultan'ın iki çeşmesi 
bulunduğu ve bu sonuncu çeşmenin de 
bir incisi ile aynı akıbete uğramış oldu
ğu düşünülebilir; eldeki kayıtlar da bu
nu teyit etmektedir (İSKİ Sular Defteri, 
s. 39) 

7. Tarabya'da Bezmialem Çeşmesi (1269/ 
1852-53). Hayat Çeşmesi olarak da bili-
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nen çeşmenin suyu Soğuksu menbam
dan gelmektedir. Mimari yönden önemli 
bir özelliği yoktur. Geniş ve yüksek cep
hesi kesme taştan yapılmıştır. Teknesi
nin iki tarafında uzun yalaklar vardır. 
Mermerden olan ayna taşının üzerinde 
ve tamir kitabesinin her iki tarafında 
kabartma motifler bulunmaktadır. ÇeŞ
me duvarının üzerindeki Sultan Abdül
mecid 'e ait tuğranın hemen altında in
şa edildiği yılı gösteren "1269" yazılıdır. 
Bunun altında yer alan Lutfi imzalı iki 
mısralık kitabeden de Sultan ll. Abdülha
mid tarafından 1319 ( 1901 -1902) yılın
da tamir ertirildiği anlaşılmaktadır: "Sa
ye-i Sultan Hamid Han'da 1 Oldu ma'mOr 
Bezmialem Çeşmesi". 

8. Alibeyköyü' nde Bezmialem Çeşmesi. 
Valide Sultan'ın eşi II. Mahmud'un "ru
hunu ihya" için yaptırdığı bugün mev
cut olmayan çeşmenin bir duvara mon
te edilmiş halde bulunan kitabesinden 
inşa tarihini tesbit etmek mümkün de
ğildir. Çünkü iki beyitlik kitabe ortasın- · 
dan kırılmış ve yazıları yer yer tahrip ol
muş durumdadır. 

9. Silivrikapı'da Abdullah Ağa-Bezmia
lem Çeşmesi (1257 1 1841). Bala Tekkesi 
civarında, Yeldeğirmeni sokağı ile Siliv
rikapı Yağhanesi sokaklarının kesiştiği 

köşede yer almakta ve üzerinde daha 
sonra yapılmış olan ahşap bir ev bulun
maktadır. İlk banisi. Babüssaade Ağası 
Abdullah Ağa'dır. Zamanla harap olan 
çeşme Bezmialem Valide Sultan tarafın
dan 1257 yılında esas üslübu değişti

rilmeden tamir ettirilmiştir. Valide Sul
tan'ın on dördüncü vakfiyesinden. suyu
nun devamlı akması için 20 kuruş maaş
la bir suyolcu tayin edilmesinin şart ko
şulduğu öğrenilmektedir (Va/cfiyye, s. 
392). Ziver Paşa'ya ait olan yedi beyitlik 
tamir kitabesinin tarih beyti şöyledir: 

"Güher-senc oldu Ziver feyz- i hamemle 
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bu tarihim J Bu ayn-i paki cari etti va
la mader-i Hakan". 

Çeşmenin daha sonra yeniden tamire 
muhtaç hale gelerek 1325 ( 1907) yılın

da ll. Abdülhamid devrinde Saraylı Ser
füru Hanım'a "rahmet vesilesi" olmak 
üzere tamir edildiği, cephenin sağında
ki tarih kitabesinden anlaşılmaktadır : 

"Merhume Saraylı Serfüru Hanım'a ve
slle-i rahmet olmak için ihya edildi J FI 
Zilkade 1325". 

Cephesi kesme taştan yapılan ve çeş

me-ev mimarisinin nadir örneklerinden 
birini teşkil eden eser, klasik Türk çeş
me mimarisindeki özgün biçimini günü
müzde de korumuştur. Dikdörtgen bir 
niş şeridi ile çerçevelenmiş olan cephe
nin en üstünde ve nişin hemen altında, 
ortasında Sultan Abdülmecid'in tuğrası 
bulunan birinci tamir kitabesi, onun sağ 
altında da ikinci tamir kitabesi yer alır. 
Ortada sivri Türk kemeri ve bunun için
de mermer ayna taşı bulunmaktadır. Ay
na taşı iki kısma ayrılmış olup üstteki 
kısımda su tası konulacak bir oyuk var
dır ; alttaki kısımda ise musluk takılmış 
vaziyettedir. Tekne taşının her iki ya
nında seki kısmı yer alır. Çeşme öncele
ri Kırkçeşme sularına bağlı iken bugün 
musluğundan şehir şebeke suyu akmak
tadır. 

10. Kasımpaşa'da Bezmialem Çeşmesi 
(1257 /1841). Hacıhüsrev mahallesinin do
ğu sınırını teşkil eden İplikçi sokağı üze
rinde ve Sahaf Muhyiddin Camii'nin (Ka
ra imam Camii) önündedir. Kitabesinden 
Valide Sultan tarafından tamir ettirilmiş 
olduğu anlaşılan çeşmenin ilk banisi hak
kında herhangi bir bilgiye rastlanma
makta, Sahaf Muhyiddin Camii'ne min
ber koyan ve yanında da bir sıbyan mek
tebi yaptıran Lale Devri'nin meşhur kap
tanpaşası Kaymak Mustafa Paşa'nın bir 
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hayır eseri olduğu sanılmaktadır (Ayvan
saray!, ll, 12). 

Çeşme barok üs!Qpta ve kesme taş

tan yapılmıştır. Üst kısmında demir des
tekierin taşıdığı kavisli bir mermer sa
çak bulunmaktadır. Asıl çeşme cephesi 
dikdörtgen bir niş içine alınmış olup ni
şin kenarları bükülmüş ip şeklinde işlen
miştir. En üstte kitabe taşı yer almak
tadır. Kitabe taşının ortasında ova! bir 
çerçeve içinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında 
kazmarak silinen Sultan Abdülmecid 'in 
bir tuğrası vardı. Tuğra madalyonunun 
üstünde bir perde saçak, altında ise çap
raz iki zeytin dalı kabartması bulunmak
tadır. Ta'lik hatla tuğranın iki tarafına 
dörder mısra halinde yazılmış olan ZI
ver Paşa'ya ait dört beyitlik kitabesinin 
tarih beyti şöyledir: "Dedi tarih-i tam
mm çaker-i dirinesi Ziver J Akıttı Bez
mialem Sultan ma-i aynü'l-Hak". 

Kitabenin altında ise kenarları dantel 
şeklinde derinliği az bir kemer ve ke
merin köşe dolguları olarak da karşılıklı 
birer ayyıldız motifi görülür. Kemerin 
altında gayet uzun dikdörtgen şeklinde 
mermer bir ayna taşı vardır ve uçları 

mızrak, ortaları kemer şeklinde kıvrıl

mış barak üslubunda kabartma yaprak 
motifleriyle süslüdür. Asıl tekne taşı yok 
olmuştur. Önceleri Taksim suyundan bes
lenen çeşmeye daha sonra şehir şebe
ke suyu bağlanmış, ancak 1982 yılında 
tekrar kesilmiştir. 

11. Topkapı'da Fatih Sultan Mehmed'in 
yaptırdığı Çukur Çeşme. Fatih Sultan Meh
med İstanbul'u fethettiği gün Topkapı 
surlarından şehre girdikten sonra kapı

ya yakın bir yerde, bir çeşme yapılması

nı emretmişti. Sonradan Çukur Çeşme 
ve Çarşı Çeşmesi diye şöhret bulan bu 
hayrat zamanla harap olmuş ve Turunç
luk menbamdan gelen suyu kesilmişti. 

Bezmialem Valide Sultan, kethüdası Mir 
Hasan'ı bu çeşmeyi tamir ettirmekle gö
revlendirmiş ve çeşme 1851 yılında ye
niden hizmete açılmıştır. Bugün ortadan 
kalkan çeşmeler arasında bulunan ese
rin tamir kitabesi altı beyit olup Ziver 
Paşa 'ya aittir. Üç kere 1267 tarihi dü
şürülen son beyti şöyledir: "Ebü'l-feth-i 
megazi Han Mehemmed Çeşmesi için 1 
Getirdi hayr edip bak ab-ı safi Valide 
Sultan". 

12. Galata Kulesi Yanında Bereketzade 
Çeşmesi (bk. BEREKATzADE ÇEŞMESİ) . 

Sebiller. 1. Medine'de Bezmialem Sebili. 
Bezmialem Valide Sultan'ın Medine'de 
Hz. Hamza Türbesi'ne giden yol üzerin-

de satın aldığı küçük bir arsaya, özellik
le hacılar için on adet bakır maşrapası 
bulunan bir sebil yaptırmış olduğu vak
f iyesinde kayıtlıdır (Vakfiyye, s. 205) 

2. Medine'de Bezmialem Sebili (1267 / 
1851). Bezmialem Valide Sultan'ın yu
karıda zikredilen sebil yakınında ve Şam 
Kapısı'nın dışında Sebil Bahçesi diye bi
linen bostan civarında, daha önce Veh
habi istilası sırasında tamamen yıkılmış 
olan başka bir sebilin yerine "tarz-ı nev 
üzre" daha büyük bir sebil yaptırdığı 

(8 x 6.5 zira) yine vakfiyesinden öğre

nilmektedir (Vakfiyye, s. 357). Ziver Pa
şa'ya ait iki beyitlik kitabesinin tarih bey
tl şöyledir: "Eylesin huccac tarihim gö
rüp Ziver du'a 1 Mader-i Abdülmecid 
Han yaptı zibende sebll". 

3. Kerbela'da Bezmii'ilem Sebili (1263/ 
1847). Valide Sultan'ın Kerbela'daki Hz. 
Hüseyin'in türbesi avlusunda çok güzel 
bir sebil yaptırmış olduğu, Ziver Paşa'
nın son beyti aşağıda verilen on iki be
yitlik tarih manzumesinden (Asar·ı Zfver 

Paşa, s. 206; ayrıca b k. Ahmed Ri fat, s. 
109) öğrenilmektedir : "Zevce-i Mahmud 
Han sultan - ı dinin maderi 1 Bezmialem 
nam sultan etti bakicra sebll". 

Bunlardan başka Bezmialem Valide 
Sultan'ın İstanbul'da ve ülkenin çeşitli 
yerlerinde tamir ve vakfetmiş olduğu 
pek çok hayratı mevcuttur. Bunlar ara
sında Terkos gölü ve civarı, yüzlerce dö
nüm tarla ve arazi, çiftlikler ve köyler, 
dükkanlar. hanlar. değirmenler, evler vb. 
zengin gelirli emlak ile muhtelif vakıfla
ra ve hizmetlere sarfedilmek üzere tah
sis etmiş olduğu büyük meblağda "nü
klid -i mevkufe" sayılabilir. 

Valide Sultan, Kabe-i Muazzama ve 
Ravza-i Mutahhara (Türbe-i Nebevf) ile 
İstanbul'daki Ebu Eyyub el-Ensari Vak
fı'na da çeşitli hizmetler (cüzhanlık, fer
raşlık, bewablık vb.) götürmüş ve değer
li bağışlarda bulunmuştur. Sık sık kul
lanmış olduğu mühründe kazınmış olan 
aşağıdaki ibare, onun manevi şahsiyeti
ni de ortaya koyan güzel bir örnektir: 
"Muhabbetten Muhammed oldu hasıl J 

Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl J 

Zuhurundan Bezmialem oldu vasıl". 
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BEZMiALEM 
VALİDE SULTAN CAMii 

(bk. DOLMABAHÇE CAMÜ; 
GUREBA HASTAHANESi CAMii). 
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( .) IJ:ll ) 
Ebu Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhalik 

el-Bezzar el-Basri 
(ö. 292/905) 

L 
Müsned sahibi muhaddis. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. "To
hum satıcısı" anlamına gelen Bezzar la
kabını hangi sebeple aldığı bilinmemek
tedir. Hüdbe b. Halid, Abdüla'la b. Ham
mad ve Bündar gibi hocalardan hadis 
öğrendi. Kendisinden de İbn Kani'. Ebü'l
Kasım et-Taberanf ve Ebü'ş-Şeyh gibi 
birçok muhaddis hadis rivayet etti. Mu
haddisler genellikle hadis tahsil etmek 
için ilim muhitlerine seyahatler yapar
ken Bezzar, bildiği hadisleri daha geniş 
muhitlere yaymak maksadıyla İsfahan, 
Bağdat, Mısır, Mekke ve Şam bölgesin
deki Remle'ye bizzat kendisi gitti. Riva
yet ettiği hadislerde bulunan illet*leri 
de talebelerine söylerdi. Tamamı hadis 
öğrenim ve öğretimi için harcanan sek
sen yıllık bir ömürden sonra Remle'de 
vefat etti. 

Hadis tenkitçileri onu sika* bir mu
haddis olarak kabul etmekle beraber ha
dis okuturken eline kitap almayıp güçlü 
hafızasına güvenip ezbere rivayette bu
lunduğu için çok yanıldığını söylerler. 

Eserleri. 1. el-Müsned. el-Müsnedü'l
kebir ve el-BaJ:ırü 'z- ze.(.ı.(.ıar adlarıyla da 
anılan eser, aşere-i mübeşşerenin müs
ned*leriyle başlayıp devam etmektedir. 
Kitabın ı. cildi Murad Molla (nr 572), ll 
ve lll. ciltleri Ezher (nr. 604. hadis 924). 
VI. cildi de Köprülü (nr. 426) kütüphane
lerinde bulunmaktadır. Nüreddin ei-Hey
semf, el-Müsned'in Kütüb-i Sitte'de 
bulunmayan hadislerini toplamış ve bun
ları bablara göre tertip ettiği eserine 
Keşfü 'l - estdr 'an zevd 'idi'l-Bezzar adı
nı vermiştir. "Kitabü'l-iman" ile başlayıp 
"Kitabü'l - 'ilm", "Kitabü't-Tahare" ile de
vam eden bu eser "Kitabü'z-Zühd" ile 
son bulmaktadır. Keşfü'l-estar Habibür
rahman ei-A'zami tarafından dört cilt 
halinde neşredilmiştir (Beyrut ı 399- ı 4051 

ı979-85). Her ne kadar Heysemfnin bu 
eseri muhtelif kaynaklarda (mesela bk. 
KeWinf, s. ı 7ı ; Tecrid Tercemesi, ı. 223) 
el-BaJ:ırü'z-ze.(.ı.(.ıar ii zeva'idi Müsne
di'l-Bezzar adıyla verilmekte ise de Keş
fü '1- estdr mukaddimesinde (s. 5) bizzat 
Heysemf'nin belirttiği üzere el-BaJ:ırü'z
ze.(.ı.(.ıar, Bezzar'ın eserinin, adıdır. Ketta
ni'nin el-Müsned'e el -Bahrü 'z-za.(.ıir 

denildiğine dair ifadesi de bir zühul ese-
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ri olmalıdır (er-Risaletü'l-müstetra{e, s. 
68). Ayrıca İbn Hacer ei-Askalani, el
Müsned'in Kütüb-i Sitte ile Ahmed b. 
Hanbel'in eJ-Müsned'inde bulunmayan 
hadislerini bir araya getirmiş ve eserine 
Zeva'idü Müsnedi'l-Bezzar adını ver
miştir (Asafiye K tp., nr ı 1 632. hadis 549) 
z. Kitdbü'ş-ŞaJQt 'ale'n-nebi. Yegane 
nüshası Bursa Hüseyin Çelebi Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (nr. ı 1 8ı / ı). 
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BEzzAzi 
( ._çjl_i.:JI ) 

Hafızüddln Muhammed 
b. Muhammed b. Şihab ei-Kerderl 

el-Harizml el-Bezzazl 
(ö. 8271 1424) 

Hanefi fıkıh alimi. 
_j 

İbnü'I-Bezzazf diye de bilinir. Harizm 
köylerinden Kerder asıllı olup "ei-Bez
zazi" nisbesi, muhtemelen babası ve ken
disinin bezeilik mesleğiyle meşgul olma
ları sebebiyle şöhret bulmuştur. İlk tah
silini memleketi olan Saray'da (İdil nehri 
boylarındal yaparken babasından da ders 

Bezzazi'nin 
bir minvatürü 
( eş-Şe~a ~ i~u 'n· 

nu~m.1niyye, 

TSMK, Hazine, 

nr. 1263, vr. 27•) 
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