
dı. Bir defasında ResQI-i Ekrem'e, Allah 
Teala'nın Peygamber'e salat ve selam 
getirilmesini emrettiğinden bahisle bu
nun nasıl yapılacağını sordu. Hz. Pey
gamber de, "Allahümme salli ve barik" 
dualarının okunacağını söyledi (Müslim, 
"Şalat", 65). Bir başka sefer de karısının 
ısrarı üzerine oğlu Nu'man'ı alarak Hz. 
Peygamber'in huzuruna geldi ve Nu'
man'a bir köle bağışladığını, ResQlul
lah 'ın buna şahit olmasını arzu ettiğini 
söyledi. Hz. Peygamber, diğer çocukları
na da aynı şekilde bağışlar yapıp onlar 
arasında eşit davranmadıkça bu nevi hi
belerin uygun olmayacağını belirtti (Bu
hari, "Hibe", 12; Müslim, "Hib&t", 9-19). 
Beşir b. Sa'd'dan en çok oğlu Nu'man ve 
tarunu Muhammed rivayette bulunmuş
lardır. Urve b. Zübeyr, Humeyd b, Abdur
rahman ve Şa'bi'nin rivayetleri ise mür
sel* dir. 
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BEŞLİK 

Il. Mahmud zamanında çıkarılan 
ayarı çok düşük 

gümüş sikkelere verilen ad. 
_j 

124S'te ( 1829) padişahın tahta çıkışı
nın 22. yılında hazineyi sıkıntıdan kur
tarmak gayesiyle, mevcut ayarı düşük 
meskı1kat*ın bir kat daha ayarının dü
şürülmesine karar verilerek yeni bir 
beş kuruşluk ile bunun kısımları olan 
yüzlük (2.5 kuruş), kırklık (kuruş), yirmi
lik (yirmi paralık) ve onluk (on paral ı k) çı

karılmasına başlandı. Bütün bunlar Darp
hane Emini Kazzaz Artin Çelebi'nin bu
luşu idi. Bu gibi kara beşlikler eski ciha
diye beşliğinden daha küçüktü. 39 mm. 
çapında ve 1 5.80 gr. ağırlığında olup ya
zı ve tuğranın etrafı kurdeleli bir dü
ğümle bağlı bir hilal ve dış tarafları da · 
çiçekli bir su ile çevrilmişti. Cedid beşlik
ler ve kısımları ll. Mahmud'un tahta çı-

BEŞLÜ 

Sultan İbrahim devrine ait 104911639-401 tarihli ve ll l. Mustafa devrine ait 1171 11757-581 tarihli gümüş beşliklerle llsıan · 

bulll<keololi Mü,esı, Teşhl• , m. ı6951 , istanbul'da 1223 118081 yılında kesilmiş adli tuğralı gümüs cedid beşlik 

kışının 22, 23 ve 24. yılları arasında nok
tasız olarak basılmıştır. Bu sikkelerin 
ayarı binde 220-225 arasında idi. Mik
tarları da 11 5.000.000 kadardı. itibari 
değerleri ile hakiki değerleri arasındaki 
fark dolayısıyla hazineye 39.675.000 ku
ruş gelir sağlanmıştı. 

Üç sene sonra yani Il. Mahmud'un cü
lüsunun 25. senesine rastlayan 1248'de 
(1832) görülen lüzum üzerine, ayarı ön
cekilerden daha düşük olmak üzere ikin
ci tertip beşlikler ile kısımları basıldı. 

Bunların ayarı binde 170-175 raddele
rine indirilmiŞ ve öncekilerden ayrılabii
meleri için her iki yüzün kurdelesi altına 
nokta konulmuştu. Çıkarılan meblağın 

miktarı 245.000.000 olup hazineye sağ 

lanan gelir 118.825.000 kuruştu. Nokta
lıların gerçek değeri 2 kuruş 23 para, 
noktasıziarın değeri ise 3 kuruş 1 O para 
idi. Piyasada her ikisi de S kuruşa teda
vül ettiriliyordu. Bu beşliklerden yarı ya
rıya bir gelir sağlandığını anlayan muh
tekirler bir taraftan taklidini yaparak 
kalp paraları piyasaya sürmeye başlamış
lar, diğer taraftan bazı sermayedarlar 
da yabancı ülkelerde aynı ağırlık ve ayar
da metelik meskükat bastırarak bun
ları Osmanlı ülkesine sokmuşlardı. Bu 
durumu tesbit eden hükümet 1249'da 
( 1833) sikkenin ıslahına karar vererek 
% 44 ayarında altılı k, nısf ve rubu' adıy-

la yeni bir sikke çıkarmak mecburiyetİn
de kalmıştı. 
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~ İBRAHiM ARTUK 

BEŞLÜ 

Sınır boylarındaki 
kale ve palankalarda muhafızlık yapan, 

gerektiği zaman akma giderek 
düşmanın durumundan hükümeti 

haberdar eden serhad kulu 
süvarilerinden bir sınıfın adı 

L 
(bk. SERHAD KULU). 

_j 
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