
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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BEZM ü REZM 
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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 


