
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-



tan'ın Dehna adlı bir bölgesinde gerçek
leştiği bildirilmektedir (İbn Ebü Asım. I. 
87. 89; Ta beri. Te{s fr, Xlll, 226, 242 ; a.mlf. 
Tari!], ı . 133-1 36). 

z. insanların bedenleriyle birlikte dün
yaya gelmelerinden önce zerreler halin
deki zürriyetlerinden ( ruhlarından) toplu
ca alınmış bir ahid yoktur. Naslarda sö
zü edilen sözleşme mecazi anlamda olup 
bedenierin yaratılmasıyla gerçekleşmiş
tir. Bu temel görüşü benimseyenlerin 
bazılarına göre misak zürriyetlerin ba
ba sulbünde yaratılışı sırasında, bazıla
rına göre anne rahmine yerleşip orga
nik teşekkülünü tamamlaması esnasın
da vuku bulmuştur ( Elmalılı , lll , 2328-

2331) Sözleşmenin dünyadaki yaratılış
la tahakkuk ettiğini kabul edenlerin ço
ğunluğuna göre ise bu olay her insanın 
baba sulbünden anne rahmine intikal 
etmesiyle başlar. burada oluşum devre
sini tamamlayıp dünyaya gelmesinden 
sonra bulüğ çağına girineeye kadar sü
rer. Çünkü insanın kendisini ve çevresi
ni tanıması, bilgi sahibi olması bu dev
reye ulaşmasıyla mümkündür. Böylece 
akıl- baliğ olan her insan yaratılmış ol
duğunu ve yaratıcısına itaat etmesi ge
rektiğini hem kendisi hem de diğer nes
ne ve olaylar hakkında tefekkür ve mu
hakemelerde bulunarak kabul eder. Şüp
he yok ki Allah zihni ve kalbi fonksiyo
nu insanların psikolojik muhtevasına fıt
ri bir özellik olarak yerleştirmiş, iç ve dış 
alemde kendi varlığına ve birliğine kıla
vuzluk edecek birçok delil yaratmış, in
sanları kendi uiOhiyyetini kavramaları

na yetecek ölçüde bilgi kapasitesiyle do
natmış, böylelikle sanki onlara. "Ben si
zin rabbiniz değil miyim" diye sormuş, 
onlar da "evet" diyerek bunu tasdik et
mişlerdir. İşte insanın Allah ' ın varlığını 
ve birliğini kavrayabilecek bir nitelikte 
yaratılmış olması sözlü olmayan, fakat 
fıtri denebilecek bir ahid ve misak nite
liğindedir. Esasen mecaz ve temsile da
yanan bu tür ifadeler Arap dilinde sık
ça kullanılır ; ayrıca , "Allah göğe ve yere. 
isteyerek veya istemeyerek gelin iz. dedi; 
onlar da, isteyerek geldik. dediler" (Fus
s ıl et 41 1 ll ı mealindeki ayette olduğu gi
bi bunların örnekleri Kur ' an-ı Kerim'de 
de mevcuttur. Kaynaklarda Mu'tezile'ye 
nisbet edilen bu görüş EbO MansOr el
Matüridfnin yanı sıra bazı Eş'ari ve Şii 

alimlerce de benimsenmiştir. Fahreddin 
er- Razi de tutarsız ve tenkit edilebile
cek bir noktası bulunmadığını belirtmek 
suretiyle bu görüşe temayül göstermiş
tir (Te{sfr, XV, 47) . Yukarıdaki iki görüş
ten ilkini insan türüne ait umumi bir söz-

leşme. ikincisini de her ferdin bizzat yap
tığı sözleşme olarak değerlendirenler de 
vardır (Elmalılı , lll, 2329) 

Allah ' ın insanlardan ahid ve misak al
masını, kendi varlığı ve birliğinin idraki
ni insanın psikolojik muhtevasına yer
leştirmesi ve bunun sonucu olarak onun 
akıl yürütmeye ihtiyaç duymaksızın bu 
gerçeğe vakıf olması şeklinde anlayan
lar da vardır. Başta İbn Teymiyye olmak 
üzere Selefiyye'nin müteahhir dönem 
alimleri bu görüştedirler. Onlara göre 
Hz. Peygamber'in her doğan çocuğun 
"fıtrat üzere" yaratıldığını haber verme
si bunu teyit etmektedir. Sahih olma
yan rivayetlere dayanarak bedenierin 
yaratılmasından önce insanların ruhları
nın Adem'in sırtından çıkartılmış ve on
larla Allah arasında karşılıklı bir konuş
ma cereyan etmiş olduğunu iddia et
mek doğru değildir. İbnü ' l-Arabi de mi
sakla insan fıtratı arasında sıkı bir iliş
kinin bulunduğuna dikkat çekmiştir. 

Bezm-i elest ile ilgili olarak ileri sürü
len iki ana görüşün ikincisini benimse
yenler, söz konusu anlaşmanın beden
Ierin yaratılmasından önce Allah ile in
san zürriyetleri (ruhları) arasında karşı

lıklı bir konuşma şeklinde gerçekleşme
dİğİ hususunda ittifak etmiş bulunmak
tadırlar. Onlara göre ilgili ayette zürri
yetlerin Adem'den değil deAdem oğul
larının sırtlarından çıkartıldığının bildi
rilmesi, kendilerinden nefisleri de şahit 
tutularak söz alındığının haber verilme
sine rağmen böyle bir misakın insanlar
ca hatırlanmaması, bu tür bir anlaşma
nın fizik açıdan imkansız olması, ayrıca 
mantıklı bir açıklamadan yoksun bulun
ması ve nihayet bu konuda ileri sürülen 
hadislerin sahih olmaması, bezm-i eles
tin Allah' la insan zürriyetleri arasında 
geçen karşılıklı konuşma anlamına gel
mediğini gösteren delillerin başlıcaları

dır. Birinci görüşü savunanlara göre ise 
zürriyetlerin beyaz ve siyah zerreler ha
linde yaratılışına ilişkin hadisler zayıf gö
rülse bile Kur'an-ı Kerim'de Adem oğul
larının sırtlarından çıkartılan zürriyetle
re. "Ben sizin rabbini+: değil miyim" di
ye hitap edildikten sonra onların tekitti 
bir ifade ile "evet" diyerek cevap verdik
lerinin açıkça belirtilmesi, insanların hi
taba kabil olabilmeleri için belli bir bün
yeye değil şuura sahip olmalarının ge
rekli bulunması. zürriyetlerin Ad em· in 
veya Adem oğullarının sırtlarından çı
kartılması insan gücüne ve bilgisine nis
bette imkansız ve mantıksız görünmek
le birlikte Allah'ın engin kudretine ve il
mine nisbette mümkün ve makul olma-
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sı, bezm-i elestin Allah'la insan zürriyet
leri arasında karşılıklı bir konuşma şek
linde gerçekleştiğini gösteren delillerdir. 

Öyle görünüyor ki Mu'tezile tarafın
dan ileri sürülen ve daha sonra bazı Sün
ni ve Şii alimlerce de benimsenen ikinci 
görüşü savunanlar. naslarda ayrıntılı bir 
şekilde açıklığa kavuşturulmayan bezm-i 
elest hadisesini Sünni çoğunluğun kabul 
ettiği şekliyle aklen izah etme imkanını 
bulamadıkları için reddetmişler ve ilgili 
nasları te'vil etme ihtiyacını duymuşlar
dır. Nasların haber verdiği bir olayın tec
rübe dünyasının kanunlarını aşmış bu
lunması o nasların mutlaka te'vil edilme
sini gerektirmez, görüşünden hareket
le Sünni çoğunluğun açıklamasını doğru 
kabul etmek mümkünse de bezm-i eles
tin mahiyetinin bilinemeyeceğine inan
mak daha isabetli görünmektedir. Ko
nu ile ilgili olarak ileri sürülen iki görü
şe ait delil ve itirazların incelenmesin
den anlaşılacağına göre Sünni çoğunlu
ğa muhalif görüşün en önemli dayana
ğı, insanların söz konusu hadiseyi hatır
lamaması ve birçok kişinin Allah'ın var
lığını ve birliğini kabul etmemesidir. Hal
buki kişiye irade hürriyetinin tanınması 
ve dünyanın bir imtihan sahnesi oluşu 
dikkate atınınca bu olayın insanlara unut
turulmuş olması tabii karşılanabilir . Ni
tekim bir hadiste, Hz. Adem'in kendisi
ne yapılan uyarıya rağmen ilahi buyru
ğu tutmadığı gibi zürriyetinin de dün
yaya gelmeden önce (hi lkatin başlangıcın
da) yaratıcının varlığı ve birliğini ikrar 
ettiği halde dünyaya geldikten sonra in
kara ve şirke saptığı , bütün bunların Hz. 
Adem'e ve zürriyetine yapılan ilahi hita
bın unutturulması sonucunun ortaya çık
tığı belirtilmiştir (Tirmizi, "Tefsir", 8). Bir
çok insanın inkar ve şirk yolunu tutması
na gelince, aynı problem insanlardan alı
nan misakı mecazi anlamda kabul edip 
onu yaratıcının varlığını ve birliğini idrak 
etmeye yardımcı olacak akıl ve fıtratla 
açıklayan görüş sahipleri için de söz ko
nusudur. Zira inkar ve şirk içinde bulu
nanlar selim bir yaratılışa ve akıl yürüt
me imkanına sahip olmalarına rağmen 
bu sapıklığa düşebilmekte. hatta batı! 

inançları için akli gerekçeler bile ileri sü
rebilmektedirler. Kur' an· da insanların 

"ashabü' ı - yemin" ve " ashabü'ş- şi mal · 
gruplarına ayrılması (ei-Vakıa 56/ 89). be
denlerin yaratılmasından önce insan zür
riyetlerinin Hz. Adem'in sırtından zerre
ler halinde çıkarıldığı fikrini destekle
mektedir. Nitekim bazı müfessirler ya
ratılışın başlangıcında "ashabü'l-yemin"e 
Hz. Adem'in sağ tarafından . " ashabü'ş-
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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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BEZM ü REZM 

1 

( ~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 


