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Hz. Mûsâ’ya verilen
mûcizelerden biri.

˜ ™

Yed-i beyzâ (beyaz el), Tevrat’a ve Kur’an’a
göre Hz. Mûsâ’nýn peygamberliðini kanýt-
lamak için gösterdiði bir mûcizedir. Tev-
rat’ta anlatýldýðýna göre Mûsâ, kayýnpede-
ri Midyan kâhini Yetro’nun sürüsünü otla-
týrken Horeb (Sînâ) daðýnda bir ateþ görür
ve ateþin içinden seslenen Tanrý, onu pey-
gamber olarak seçip Ýsrâiloðullarý’ný Mý-
sýr’daki Firavun’un zulmünden kurtarmak-
la görevlendirdiðini bildirir. Mûsâ, kavmi-
nin kendisinin Allah tarafýndan gönderil-
miþ peygamber olduðuna inanmayacakla-
rý endiþesini dile getirince Allah, “Tâ ki ata-
larýnýn Allah’ý, Ýbrâhim’in, Ýshak’ýn ve Ya‘-
kub’un Allah’ý rabbin sana göründüðüne
inansýnlar diye” kendisine asâ ve yed-i bey-
zâ mûcizelerini verir. Allah, Mûsâ’nýn yýla-

na dönüþen asâsýndan sonra ona elini koy-
nuna sokmasýný emreder. Mûsâ elini koy-
nundan çýkardýðýnda onun kar gibi beyaz
lekelerle kaplý olduðunu görür. Tanrý elini
tekrar koynuna sokmasýný söyler; Mûsâ
bu defa elini koynuna sokup çýkardýðýnda
eli eski haline döner ve kendi teni gibi olur
(Çýkýþ, 4/1-7). Tevrat’ýn yed-i beyzâ mûcize-
si anlatýmýnda Hz. Mûsâ’nýn eli sanki cüz-
zamlý birininki gibi beyaz lekelerle (tsara-
at) kaplýdýr. “Tsaraat” kelimesi Türkçe’ye
genellikle “cüzzam” diye çevrilmekte ve
cüzzama benzer belirtiler gösteren bir has-
talýk olduðu kabul edilmekle birlikte tsa-
raatýn cüzzamdan ayrýldýðý ve özellikle ifti-
ra, dedikodu gibi kötülükler yüzünden or-
taya çýkan bir tür rahatsýzlýk olduðu ileri
sürülmektedir. Tevrat’ta (Levililer, 13 ve
14) vücutta ortaya çýkan bu tür rahatsýz-
lýklarýn sebepleri, türleri ve bunlara karþý
yapýlmasý gereken þeyler anlatýlmaktadýr.
Yahudilerin yorumuna göre Hz. Mûsâ, Ýs-
râiloðullarý’nýn kendisine inanmayacakla-
rýný söyleyerek onlara iftirada bulunmuþ-
tur; iftiranýn cezasý ise tsaraattýr. Bu se-
beple elinin beyaz renkte lekelerle kaplan-
masý bir mûcize oluþunun yanýnda Mûsâ
için de bir nevi cezadýr (Tora ve Aftara, II/
31; III/213-245; Ginzberg, III, 230).

Kur’ân-ý Kerîm’e göre de Hz. Mûsâ aile-
siyle birlikte Medyen’den dönüþünde dað-
da gördüðü ateþe yaklaþtýðýnda Allah ona
hitap eder ve kendisini elçi olarak seçti-
ðini bildirir. Ardýndan elindeki asâyý yere
atmasýný emreder ve asâ yýlana dönüþür,
daha sonra elini koynuna sokmasýný, onu
çýkardýðýnda kusursuz bembeyaz olacaðýný
haber verir ve, “Bu iki þey, senin rabbin ta-
rafýndan Firavun’a ve onun çevresindeki
seçkinlere gönderilen bir elçi olduðunu gös-
teren alâmetlerdir” der. Böylece büyük
mûcizelerden bir kýsmý gösterilmiþ olur
(Tâhâ 20/22; en-Neml 27/12; el-Kasas 28/
29-32). Kur’an’da Tevrat’ýn aksine Mûsâ’-
nýn elinin cüzzamlý deðil kusursuz ve bem-
beyaz olduðu belirtilir. Müfessirler de keli-
meyi “kusursuz, lekesiz” diye açýklamak-
tadýr (Taberî, XVI, 157-158). Yine Kur’an’a
göre Hz. Mûsâ, Firavun’un yanýna giderek
Allah’ýn elçisi olduðunu ve Ýsrâiloðullarý’ný
serbest býrakmasýný istediðini söyler. Fi-
ravun ondan Allah’ýn elçisi olduðuna dair
bir iþaret ve alâmet getirdiyse onu gös-
termesini ister. Bunun üzerine Mûsâ asâ-
sýný yere býrakýr ve asâ yýlana dönüþür; da-
ha sonra da elini yukarý kaldýrýr ve bir de
bakarlar ki eli bembeyaz, ýþýl ýþýldýr (el-A‘râf
7/104-108). Rivayete göre asânýn yýlana dö-
nüþtüðünü gören Firavun yýlandan korkar
ve Mûsâ’ya kendisini koruduðu takdirde

bazý kelâmcýlar bu görüþtedir (Ýbn Huzey-
me, I, 193-198; Eþ’arî, s. 125-140; Beyha-
ký, s. 416-419; Beyzâvî, s. 190; Beyâzîzâde,
s. 186). 2. Naslarda Allah’a atfedilen yed,
yemîn, kabza ve kef gibi, zihinde organ
anlamýný çaðrýþtýran ve Allah’ýn parçalar-
dan oluþtuðunu akla getiren bütün kav-
ramlar, hakikat manasýnda olmayýp me-
caz veya istiare niteliði taþýdýðýndan dil-
deki kullanýmlar dikkate alýnarak te’vil
edilmelidir. Aksi takdirde teþbih ve tecsî-
me düþmekten kurtulmak mümkün ol-
maz. Buna göre yed ve yemîn, Allah’ýn
yaratýcýlýðý ve yüceliðinin kemalini dile ge-
tiren, her þeyin O’nun hükümranlýðýna bo-
yun eðdiðini belirten kudretini ve yara-
týklarýna lutufta bulunduðunu bildiren ni-
metini, bazan da emrini ve hükmünü ifa-
de eder. Yed kelimesinin tesniye kalýbýn-
da yer almasý kudret ve nimetinin büyük-
lüðünü anlatma amacý taþýyan ve müba-
laða ifade eden bir kullanýmdýr. Hadisler-
de Allah’ýn iki elinin de sað el olduðunun
belirtilmesi yed kelimesinin mecazi anla-
ma geldiðine iþaret etmektedir. Kabz (kab-
za) ve kef de “kudret ve hükümranlýk” mâ-
nasýndadýr. Kelâmcýlarýn çoðunluðu ile Ýb-
nü’l-Esîr ve Ýbnü’l-Cevzî gibi bazý Selefîler
bu görüþtedir (Kadî Abdülcebbâr, s. 228;
Nesefî, I, 131; Ýbnü’l-Cevzî, s. 11-12, 52-
53).

Allah’a izâfe edilen yed ve onunla eþ an-
lamlý ya da baðlantýlý diðer kavramlarýn zâ-
hirî ve hakikat mânasýnda kullanýlmadýðýný
âlimlerin büyük çoðunluðu kabul etmek-
tedir. Selefiyye mensuplarýnýn bu kavram-
larý te’vil etmekten kaçýnmasý teþbih me-
selesini ortadan kaldýrmamaktadýr. Zira
söz konusu kelimelere “el, sað el; tutmak,
avucunda tutmak” gibi mânalar verilme-
si kaçýnýlmaz þekilde insan zihninde yara-
týlmýþlara özgü bazý organ ve fiilleri çaðrýþ-
týrýr. Bunlarýn yaratýlmýþlara has organ ve
fiillere benzemediðini söylemek de soru-
na çözüm getirmemektedir, çünkü insan
ancak yaþadýðý âlemdeki nesne ve olaylarý
algýlayabilmektedir. Yed kelimesinin bazý
naslarda tesniye olarak kullanýlmasý, Türk-
çe’de “iþe iki elle sarýlmak” sözünde ol-
duðu gibi kemal mertebesinde iþ görmek
demektir. Yemîn (sað el) de ayný konum-
dadýr. Esasen bu tür kelime ve kavramlar
Arapça sözlüklerde kelâmcýlarýn yaptýðý te’-
villere paralel olarak þiirlerden örneklerle
çokça zikredilmektedir.
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de daha çok teþbih unsuru olarak görülür.
Þuarâ tezkirelerinde þairler tanýtýlýrken þi-
irlerinin parlaklýðýna ve sanattaki güçlerine
iþaret etmek üzere yed-i beyzâdan fayda-
lanýlmýþtýr. Nitekim Âþýk Çelebi, Derviþ Çe-
lebi hakkýnda, “Filhakîka inþâda yed-i bey-
zâsý vardýr”; Arþî için, “Târîhte (tarih düþür-
mekte) yed-i beyzâsý vardýr” der.

Divan þiirinde þair, belâgat ve i‘câzýnýn
parlaklýðýný göstermek için fahriyyede elin-
deki kalemi yed-i beyzâ diye nitelendirir.
Nedîm’in Taþlýcalý Yahyâ, Atâî ve Hâletî’ye
karþý söylediði, “Hâme-i mu‘ciz-beyâným
onlarýn her birine / Bir cevâb ibrâz edip vâ-
zýh yed-i beyzâ gibi” beytinde terkip bu
baðlamda kullanýlmýþtýr. Kerem sahipleri-
nin eli de yed-i beyzâya benzetilir. Þeyhî’nin
Karamanoðlu Yâkub Bey’i överken söyledi-
ði, “Gerçi Fir‘avn ola düþmenleri kahretmek
için / Yed-i beyzâdýr elin hüccet ü burhân-ý
kerem” beyti bunun güzel bir örneðidir.
Gelibolulu Âlî Mustafa da Lala Mustafa Pa-
þa hakkýnda yazdýðý kerem kasidesinde
yer alan, “Hâme-i sihr-eserin tut ki asâ-yý
Mûsî / Tûr-ý hizmette kefindir yed-i bey-
zâ-yý kerem” beytinde paþanýn cömert eli-
nin etrafa yed-i beyzâ gibi nur saçtýðýný
söyler. Nesîmî’nin, “Yed-i beyzâ imiþ hüs-
nün ki Mûsâ’dýr ona mahrem / Teâlâ þâ-
nühû ekber bu nice Tûr-i Sînâ’dýr” beytin-
de Sînâ daðýnda Allah’ý görmek isteyen,
ancak daða tecelli eden nûr-ý ilâhî karþý-
sýnda “Allahüekber!” diyerek kendinden
geçen Hz. Mûsâ’nýn durumundan hareket-
le sevgilinin yüzünü görme mutluluðuna
eren ve bu heyecanla kendinden geçen
âþýk Mûsâ’ya benzetilir. Divan þiirinde gü-
neþ, göz kamaþtýran parlaklýðý ve karanlýk-
lardan çýkýp etrafý aydýnlatmasý bakýmýn-
dan yed-i beyzâya teþbih edilir. Bu teþ-
bihi Fehîm-i Kadîm’in Temmûziyye’sin-
de yer alan, “Olsa i‘câz-ý yed-i beyzâ n’ola
bî-i‘tibâr / Tâb-ý mihr etti cihâný ol kadar
pür tef ü tâb” (güneþin parlaklýðý cihaný o ka-
dar aydýnlattý ki bunun yanýnda yed-i beyzânýn
mûcizevî parlaklýðý itibarýný kaybetse þaþýlmaz-
dý) beytinde görmek mümkündür. Yahyâ-
zâde Âsaf’ýn, “Görüp müstaðrak-ý nûr-ý
letâfet sâid-i yârý / Cenâh-ý iþveden zâhir
yed-i beyzâya benzettim” ve Edirneli Em-
rullah Emrî’nin, “Cefâya yüz tutup niçin
sen ey mihr-i cihan-ârâ / Edersin pençe-i
hurþîdi maðlûb-ý yed-i beyzâ” beyitlerin-
de ise sevgili yed-i beyzâya benzetilir.
Yed-i beyzâ sevgilinin bembeyaz eli ve ko-
lu (sîm-ten, sîm-efþân) için de kullanýlýr. Fe-
hîm’in, “Subh-veþ destini zâhir kýlsa sîm-
efþân olup / Ol yed-i beyzâya benzer Ýbni
Ýmrân gösterir” beyti buna örnek teþkil
eder. Sâkînin eli de ayný þekilde yed-i bey-

zâ ile anlatýlýr. Mânî’nin, “Ele alýp sala þem-
þîr-i gazâyý tâ kim / Göstere kâfir-i bî-dîne
yed-i beyzâyý” beytinde görüldüðü gibi pa-
diþahlarýn kudretini temsil eden elleri, ký-
lýçlarý ve güçleri de bu kalýpla ifade edilir.
Ayrýca onlarýn fetih ufkunda yükselen tuð-
larý da yed-i beyzâ gibi parlar: “Hurþîd-i
zafer tali‘ olur feth ufkundan / Çün subh-sý-
fat keþf ede tîðin yed-i beyzâ.” Fuzûlî’nin,
“Kýlmaz dil-i Fir‘avn’ý münevver yed-i bey-
zâ” mýsraýnda ise yed-i beyzâdan hareket-
le inanmayanlara ve özellikle Firavun gibi
inatçýlara mûcizelerin bir fayda vermeye-
ceði anlatýlýr. Arpaemînizâde Mustafa Sâ-
mi Bey bir na‘týnda Hz. Peygamber’den þe-
faat dilerken yed-i beyzâya yemin eder:
“Be-þu‘le-i yed-i beyzâ vü mu‘cizât-ý asâ /
Be nûr-i eymen-i Tûr-i tecelliyyât-nümûd.”
Bâkî’nin, “Dem-i Îsâ dirilir bûy-i buhûr-i
Meryem / Açtý zanbak yed-i beyzâ-yý kef-i
Mûsâ-vâr” beytinde zambak hem beyaz-
lýðý hem de þekli bakýmýndan yed-i beyzâ-
yý hatýrlatýr. Nâilî’nin, “Ne sûret kim çe-
kersin can baðýþlarsýn Mesîh-âsâ / Olur
hayrân-ý Karûn mû-þikâfân-ý yed-i beyzâ”
beyti Hz. Mûsâ ile Karûn ve yed-i beyzâ
alâkasý üzerine kurulmuþtur. Hersekli Ârif
Hikmet’in, “Þu‘le-i aþkýz ki tecellâda nihâ-
nýz / Gûyâ ki þuâ-yý yed-i beyzâda nihânýz”
mýsralarý þu‘le-i aþk ve yed-i beyzâ iliþki-
siyle tasavvufî bir mahiyet göstermekte-
dir. Ömer Fuâdî Bülbüliyye’sinde, “Tecellî
Tûr’una ersen çü Mûsâ / Yed-i beyzâ olur-
du sana mevlâ” derken yed-i beyzâ ile
nûr-ý ilâhî arasýnda bað kurmakta ve ter-
kibi yine tasavvufî baðlamda kullanmak-
tadýr. Halvetîlik’te, yedi esmâ ile (esmâ-yý
seb‘a) yed-i beyzâ arasýnda iliþki kuruldu-
ðu gibi sûfîlerin kerametlerini ve hâriku-
lâde hallerini anlatmak için de yed-i beyzâ-
ya baþvurulur.
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ona iman edeceðini, Ýsrâiloðullarý’ný da ser-
best býrakacaðýný bildirir. Ancak Mûsâ elini
koynuna sokup çýkarýnca bu defa eli göz-
leri kamaþtýracak derecede parlar, çevreyi
aydýnlatýr, saçtýðý ýþýk evlere kadar nüfuz
eder, perde arkasýndan bile görünür ve
Firavun ona bakamaz. Elini tekrar koynu-
na sokup çýkardýðýnda ise artýk eski haline
dönmüþtür (Sa‘lebî, s. 183-184).
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™ EDEBÝYAT. Arap, Fars ve Türk ede-
biyatlarýyla Türk halk inanýþlarýnda yer
alan yed-i beyzâ Hz. Mûsâ’nýn mûcizele-
riyle beraber þahsý etrafýnda geliþen ve
þairlerin farklý yorumlarýyla zenginleþen
bir edebî unsur, remiz ve mazmun haline
gelmiþ, ayrýca teþbih, telmih, iktibas, isti-
are, kinaye, tenasüp gibi edebî sanatlara
malzeme teþkil etmiþtir. Sýrrî’nin, “Çeþm-i
Fir‘avn-ý hased-kâra yine göstereyim / Gö-
reler tâ ne imiþ mu‘ciz-i Mûsâ-yý sühan //
Biricik sâid-i endîþeyi teþmîr edeyim / Ey-
leyem yine hüveydâ yed-i beyzâyý sühan”
mýsralarý bu çok yönlü alâkayý ortaya ko-
yan bir örnektir. Sýrrî bu beyitlerde, haset
duygularý içindeki Firavun’a Hz. Mûsâ’nýn
baþka söze ihtiyaç býrakmayacak derece-
de etkileyici ve tereddütleri kesin bir þe-
kilde ortadan kaldýracak apaçýk bir mûci-
zesi olan yed-i beyzâ gibi bir söz söyleme
arzusunu dile getirmektedir. Yed-i beyzâ
Türk halk þiiri ve hikâyelerinde, dinî-ta-
savvufî metinlerle divan edebiyatýnýn çe-
þitli türlerinde ve müstakil eserlerde geç-
mekte, “sâhib-i yedi beyzâ, Mûsî-i Ýmrân
mûcizesi, yed-i Mûsâ” gibi terkipler için-
de yer almaktadýr. Kadý Burhâneddin’in,
“Kolunda Mûsi-i Ýmrân mu‘cizesi mi / Le-
binde Îsi-i Meryem kerâmeti mi diyem”
mýsralarý bu tür bir örnektir. Özellikle pey-
gamber kýssalarýna dair kitaplar (kýsas-ý
enbiyâ) yanýnda Fu½û½ü’l-¼ikem, Envâ-
rü’l-âþýk¢n, Muhammediyye, Ma‘rifet-
nâme gibi eserlerle hilyelerde Hz. Mûsâ’-
dan bahsedilirken yed-i beyzâ üzerinde
de durulmuþtur. Envârü’l-âþýk¢n’deki
“Meb‘as-ý Mûsâ ve Hârûn aleyhisselâm”
bölümünde, “Ýki elin koltuðuna sok, mü-
nevver çýksýn. Pes elin koynuna soktu çý-
kardý, bir nûr-ý sâtý‘ çýktý, güneþ nuru gibi”
cümleleri buna örnek teþkil eder. Ayrýca
devriyelerde, gazel ve kasidelerle ilâhiler-
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