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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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bi sonrasýnda da az çok uzun süre devam
etmiþtir.

Devletin hazineye gelir saðlamak üzere
aktif biçimde ve bazý hallerde tekelci bir
konumda kendi sermayesiyle ticaret sek-
törüne girmesi anlamýnda yed-i vâhid uy-
gulamasý 1826’dan önce benzeri pek gö-
rülmeyen radikal bir deðiþimi temsil eder.
Daha evvel devletin kendi kurumlarýnýn ve-
ya kalabalýk nüfusu ile Ýstanbul’un ihtiyacý
olup pek kolay temin edilemeyen bazý mal-
larý ucuza ve kaliteli þekilde temin etmek
amacýyla alýcý olarak ya da bir kýsým aynî
vergi gelirini paraya çevirmek veya ihti-
yaç fazlasý stoklarýný eritmek maksadýyla
satýcý olarak piyasa mübadele sektörüne
girmesine dair örnekler bulunmakla bir-
likte kâr amacýyla doðrudan ticarete gir-
diðine hemen hiç rastlanmaz. XIX. yüzyý-
lýn ikinci çeyreðinin baþlarýnda böyle radi-
kal bir yenilik bazý önemli deðiþme ve ge-
liþmelerin sonucunda ortaya çýkmýþtýr.

Osmanlý klasik iktisadî dünya görüþüne
göre ekonomide üretim ve mübadelenin
esas hedefi üretici, satýcý ve tüketici grup-
larýnýn her birine ait ihtiyaçlarýn dengeli
biçimde karþýlanmasýdýr. Bunu gerçekleþ-
tirmek üzere devlet mal ve hizmetlerin
maliyetleriyle fiyatlarý arasýndaki farký (kâ-
rý) bu üç grubun birbiri aleyhine zenginleþ-
mesine yol açmayacak, her grubun den-
geli biçimde varlýðýný sürdürmesine imkân
verecek ölçülerde belirli sýnýrlar içinde tut-
mayý esnaf loncalarýnýn da desteðiyle yü-
rüttüðü fiyat kontrolleri sayesinde saðla-
maya çalýþýrdý. Ülke içinde üretilen ziraî ve
sýnaî mallardan hiçbirinin bu üç grubun
ve devlet kurumlarýnýn ihtiyaçlarý karþýlan-
madan ihracýna izin verilmezdi. Bu düzen-
de devlet, hem bu dengeleri saðlamaya
hem de kamuya ait harcamalarý finanse
etmeye yarayacak mutedil bir vergilendir-
me ile yetinir, ayrýca iktisadî mübadeleye
kâr elde etmek üzere girmeye çalýþmazdý.
Bu iktisadî dünya görüþünün hedeflediði
iktisadî ve malî düzeni sürdürmenin bü-
yük zorluklarla karþýlaþtýðý XIX. yüzyýlýn
ikinci çeyreðinin baþlarýnda, devletin de
geleneksel uygulamadan kýsmen uzaklaþ-
mak pahasýna aktif biçimde ticarete gir-
mesine sebep olan bir seri deðiþmeye yol
açan baþlýca iki grup faktör özellikle önem-
lidir. Bunlardan birincisi devletin harcama-
larýnda görülen büyük artýþ, ikincisi de hem
iç hem dýþ ticaret sektöründe meydana
gelen yeni geliþmelerdir. Devletin harca-
malarýndaki artýþta Haziran 1826’da Ye-
niçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlarak yerine Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediyye’nin kurulma-
sý önemli rol oynadý. Bu yeni ordunun ge-

rektirdiði harcamalar öncekinin birkaç ka-
tý olmakla kalmamýþ, giderek hýzla büyü-
me eðilimine girmiþti. Harcamalarý arttý-
ran baþka faktörler de vardý: Söz konusu
askerî dönüþümü tetikleyen uzun süreli
Yunan baðýmsýzlýk savaþý ve bu savaþýn so-
nuçlarý arasýnda Osmanlý donanmasýnýn
Navarin’de (1827) Avrupa donanmalarý ta-
rafýndan imha edilmesi, arkasýndan Rus-
ya ile savaþ ve yenilgiyle biten bu savaþýn
sonunda ödenmesi gereken büyük mik-
tarda tazminat. Bütün bu unsurlar yalnýz
giderleri arttýrmakla kalmadý, ayrýca kay-
bedilen veya çatýþma alaný haline gelen
bölgelerin gelirlerinde önemli azalmalara
yol açtýðý için önceden de açýk veren hazi-
nenin kayýplarýný muazzam boyutlara ulaþ-
týrdý. Bu açýklarý kapatmakta öteden beri
uygulanmakta olan iki metot, para taðþî-
þi (paranýn maden içeriðinin azaltýlmasý)
ve esham satýþý (iç borca baþvurulmasý)
imkân sýnýrlarýný zorlayacak ölçülerde de-
nendi.

II. Mahmud’un tahta çýktýðý 1808 yýlýn-
dan 1827’ye kadar yirmi yýlda gümüþ içe-
riði % 60 oranýnda azaltýlan Osmanlý pa-
ra birimi kuruþ, 1828-1831 arasýndaki dört
yýlda kalan deðerinin % 77’sini de kaybe-
derek Osmanlý tarihinde eþi görülmemiþ
ölçüde taðþîþe uðradý (Pamuk, Osmanlý Ým-
paratorluðu’nda Paranýn Tarihi, s. 208, 212).
Ýç borçlanmadaki artýþ da benzer boyut-
larda idi. 1815-1826 döneminde hazine-
nin baþvurduðu esham satýþlarýnýn orta-
lama yýllýk deðeri 4,1 milyon kuruþ düze-
yinde kalmýþken sadece 1827’de 13,7 mil-
yon kuruþluk esham piyasaya çýkarýldý (BA,
MAD, nr. 9632’deki verilerden hesaplan-
mýþtýr). Bütçe açýklarýný kapatmak üzere
baþvurulan bu iki metotta da imkân sýnýr-
larýnýn sonuna varýldýðý, paranýn gümüþ
içeriðinde azaltýlacak bir bölüm kalmadýðý
gibi piyasada yeni borç senedini alabile-
cek bir potansiyelin de bulunmadýðý daha
sonraki yýllarýn verilerinden anlaþýlmakta-
dýr. Böylece devlet, harcamalarýný finanse
etmek amacýyla yeni kaynaklar aramak zo-
runda kaldý.

Bunun için vergi alanýnda yapýlmasý ge-
rekli ve mümkün düzenlemeler en baþta
ele alýndý. Çoðu spesifik olarak tarifelere
baðlanan cizye, iç gümrük, damga, ihti-
sap vb. vergilere para taðþîþinin de etki-
siyle hýzlanan fiyat artýþlarýný telafi ede-
cek zamlar yapýldý. Mevzuata göre vergi
ödemesi gerektiði halde kayýt dýþý kalmýþ
birçok faaliyet dalýný vergiye tâbi tutmak
maksadýyla bilhassa çarþý pazar kontrolü
içinde yer alan ihtisap ve damga resimleri
ithal mallarýna da geniþletilerek yeniden
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Osmanlý maliyesinde
tekel uygulamasýný ifade eden 

terim.˜ ™

Sözlük anlamý -bitiþik yazýlmamak üzere-
“tek el”dir. Bu anlamla malî ve iktisadî sa-
halarda, az çok homojen herhangi bir fa-
aliyet türünün ayrý birimler halinde deðil
tek bir þahýs veya birim tarafýndan yöne-
tilmesi kastedilmektedir. Yed-i vâhid ayný
mânada, XVII. yüzyýlýn sonlarýndan itiba-
ren Osmanlý maliyesinde hisselere bölüne-
rek mâlikâne þeklinde ihale edilen muka-
taalarýn vergilendirilmesinde de yaygýn bi-
çimde kullanýlmýþtýr. Bununla da kastedi-
len, belirli bir mukataanýn bütün hisse ve-
ya unsurlarýnýn, hatta bir bölgede yer alan
bütün vergi kalemlerinin tek bir þahýs ta-
rafýndan vergilendirilmesidir (BA, MAD, nr.
10157, s. 136 / Mayýs 1714); bu anlamda
kullanýmý XIX. yüzyýlda da devam etmiþtir
(BA, Cevdet-Maliye, nr. 24511 / Mart 1831;
BA, Cevdet-Belediye, nr. 2209/1834). Te-
rim olarak ise yed-i vâhid, bazý mallarýn
üreticilerden satýn alýnýp büyük mübadele
merkezlerine taþýnmasý ve orada ekseriya
ihraç edilmek üzere yabancý tüccara, bazý
durumlarda perakende satýcýlarýna toptan
satýlmasýnýn devlet kontrolü ve sermaye-
siyle örgütlenmesi þeklinde 1826-1838 yýl-
larýnda Osmanlý Devleti’nde uygulanan bir
ticaret tekeli rejimini ifade eder. Bu yýl-
lardan önce veya sonra söz konusu terim-
le anlatýlan benzeri bir uygulama mevcut
olmamýþtýr. Devletin þap ve tuz gibi ma-
den üretiminde, enfiye imalâtý ve pazar-
lamasýnda, kahve tahmîshâneleriyle bir ký-
sým sýnaî faaliyetlerin son aþamasýnda ba-
zý vergileri toplamak için iþlettiði damga,
boyama, basma ve apre (mengene) tesisle-
rine ait çeþitli tekelci uygulamalarda, es-
naf loncalarýna tanýnan gediklerle alâkalý
tekellerde umumiyetle yed-i vâhid tabiri
kullanýlmaz. Bu alanlarda tekelci uygula-
malar mukataa, inhisar, imtiyaz, gedik vb.
adlarla XIX. yüzyýldan önce bulunduðu gi-


