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ÖZET
Osmanl› toplumunda yöneticiler, gündelik hayatta ﬂair ve sanatkârlarla beraber olmuﬂlard›r. ﬁair ve
yazarlar, telif ettikleri önemli eserlerini onlara takdim etmiﬂ ve bu sunuﬂ ayn› zamanda yazar›n te’lif ücreti
talebini de ifade etmiﬂtir. ﬁair ve yazarlara yap›lan ihsanlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz: 1.Sanatta Rütbe, 2.Para,
3.Bürokratik Mevki, 4.K›ymetli Elbise, 5.Arazi, 6.Eserin Rahat Yaz›m› ‹çin ‹nsan ve Yer Tahsisi
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
In Ottoman public administrators have consort with poets and artisons. Poets and authors have offered their important arts which had copyrighted and this offer means thair request about cost of the copyright.
We can count the favers to poets and authors like this: 1.Degree in Art, 2.Currency, 3.Grade in Bureaucracy,
4.Valuable Clothes, 5.Land, 6.Area and Auxiliary for Writing of Writing Easily.
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I.ESER‹N ALICI BULMASI
Hattatlar›n da kaleme ald›¤› bir özdeyiﬂ vard›r: “Ma’rifet iltifâta tâbi’dir /
Müﬂterîsiz metâ’ zâyi’dir”. Her yazar,
okuyucusunun niteli¤i ve niceli¤i oran›nda de¤er kazan›r. Her ne kadar Ahmet Hâﬂim, “Büyük ﬂiirlerin medhalleri,
tunç kanatl› müstahkem ﬂehir kap›lar›
gibi, s›ms›k› kapal›d›r, her el o kanatlar›
itemez ve o kap›lar bazan as›rlarca insanlara kapal› durur.” (A.Haﬂim
1987:73) diyorsa da genel çerçevede eser,
al›c›s›n› bulursa bir de¤ere kavuﬂur.
Nef’î, e¤er al›c› bulunmasayd› düﬂünce
pazar›n›n k›yâmete kadar kesad üzere
kalaca¤›n› (Akkuﬂ 1993:193); Fuzûlî de
e¤er al›c› bulabilseydi bin gizli hazineyi
ortaya ç›karaca¤›n› (Ayan 1981:411) belirtir.

II.YÖNET‹C‹LERE ESER SUNMA GELENE⁄‹
Türk toplumunda kitap telif gelene¤inin en dikkate de¤er yönlerinden biri
de ﬂair ve yazar›n, önemli gördü¤ü eserini dönemin idârecisine takdim etmesidir. Bu sunuﬂ, yazar›n te’lif ücreti talebini de ifade etmektedir. XI. ve XII. yüzy›llara bakarsak Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig’i Tabgaç Bu¤ra Han’a; Edib
Ahmed Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakây›k’›
Muhammed Dâd Sipehsâlâr Be¤’e; Kaﬂgarl› Mahmud’un Dîvânü Lügâti’tTürk’ü Halîfe Ebu’l-Kâs›m Abdullâh’a;
Fahreddin Mübârekﬂâh’›n ﬁecere-i Ensâb’› Sultan Kutbeddin Ay Bek’e; Zemahﬂerî’nin Mukaddimetü’l-Edeb’i Harzemﬂah Ats›z’a sundu¤unu görürüz.
Yazarlar›n, eserlerini dönemin idâ-
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recisine sunmas›n›n temelinde yatan sebepler ﬂunlard›r: 1. ‹darecilerin bilim,
sanat ve kültür hayat›yla içiçe bulunmas› ve eseri az çok de¤erlendirme imkân›na sahip bulunmas›, 2. Telif edilen eserin jüriyi temsilen bürokrasinin zirvesinde olan kiﬂiye verilmesi, 3.Telif ücreti
talebi. Eserin de¤erlendirilmesi okuyucuya aittir. Türk gelene¤inde pâdiﬂahlar,
ﬂehzâdeler ve paﬂalar, ilim ve sanat erbâb›yla içiçe olmuﬂ, hattâ gündelik hayat› paylaﬂm›ﬂlard›r. Meselâ, Fâtih’in
o¤lu Sultan Cem, Sa’dî, Kandî, Sehâyî,
Haydar Çelebi, ﬁâhidî, Türâbî; Yavuz
Sultan Selim ise; Halîmî, Hayâlî Abdülvahhab Çelebi, ‹bni Kemâl, Tâcizâde
Ca’fer Çelebi, Tâcizâde Sa’dî Çelebi, ﬁehîdî, Bursal› ﬁevkî, Müeyyed-zâde Abdurrahman Çelebi(Hâtemî), Pîrî Mehmed Paﬂa(Remzî), Zeynel Paﬂa, Hâf›z
Acem, Sücûdî, Tâli’î, Güvâhî, ‹shak Çelebi, Nihâlî, Fehmî, ﬁükrî, Sâgarî,
Mu’ammâyî, ﬁâh Muhammed Kazvinî,
Derviﬂ ﬁemsî, Lâmi’î, Âhî, Zâtî ve Revânî gibi ﬂair ve edipleri etraflar›nda tutmuﬂlard›r.
Sosyal hayatta ﬂüphesiz, yaln›z ﬂiir
de¤il, di¤er güzel san’atlar da teﬂvik
edilmiﬂtir. Hattâ, Yavuz Sultan Selim,
bu husûsta d›ﬂar›dan san’atç› transferi
yapmak suretiyle ‹ran’dan ressam ﬁah
Mehmed, Abdülgânî ve Derviﬂ Bey’i;
nakkaﬂ Alâeddin Mehmed, Mansur Bey,
ﬁeyh Kâmil, Ali Bey ve Abdülhâl›k’› ‹stanbul’a getirtmiﬂ, babas› Sultan Bâyezid II zaman›nda Osmanl› ülkesine gelen ﬁah Kulu’yu baﬂ-nakkaﬂ tâyin etmiﬂtir (‹pekten 1996:60-61).
San’at› bilen bir yönetimin san’atkâr› himâye etmesi son derece tabiîdir.
Pek çok Osmanl› sultân› (Fâtih Sultan
Mehmed=Avnî, Sultan Bâyezid II=Adlî,
Yavuz Sultan Selim=Selîmî, Kânûni Sultan Süleyman=Muhibbî, Sultan Selim
II=Selîmî, Sultan Murad III=Murâdî,
Sultan Ahmed I=Bahtî, Sultan Osman
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II=Fârisî, Sultan Mustafa III= ‹kbâlî,
Sultan Selim III=‹lhâmî), ﬂiirle iﬂtigal
etmiﬂ olup Sultan Bâyezid II, Sultan
Murad III, Sultan Süleyman II, Sultan
Ahmed III, Sultan Selim III, Sultan Abdülaziz, hattat; Sultan Mahmud I, Sultan Selim III, Sultan Abdülaziz müzisyen; Yavuz Sultan Selim, ressam pâdiﬂâhlard›. Gazneli Mahmûd-Firdevsî,
Sultan Sencer-Enverî, Hüseyin Baykara-Molla Câmî/Ali ﬁîr Nevâî yak›nlaﬂmas› Sultan Selim III-ﬁeyh Gâlib aras›nda en üst düzeye ç›kar.
Kasideler, ﬂairden yöneticiye sunulan edebî bir dilekçe mahiyetini de taﬂ›r.
ﬁiir meclisinde okunan bir ﬂiir, te’lif edilip takdim edilen bilim ve san’at eseri,
bir talebi temsil eder ve bu talep genelde
olumlu karﬂ›lan›r ve yöneticinin be¤enisi oran›nda ödüllendirilirdi. Bâzan da
yönetici, bir proje ile bilim adam› veya
san’atç›y› görevlendirirdi. Bilim ve sanat
erbâb›n›n teﬂvik edilmesi daha çok Fâtih
Sultan Mehmed(1451-1481), Yavuz Sultan Selîm(1512-1520) ve Kânûnî Sultan
Süleyman (1520-1566) devirlerinde en
üst düzeye ç›km›ﬂt›r.
III.YÜKSEL‹ﬁ DÖNEM‹
‹stanbul’da sürekli olarak hizmetinde 185 ﬂair bulunan ve bunlar›n
30’una ﬂair ulûfesi veren Fâtih Sultan
Mehmed (Hammer 1989:198-199; Latîfî
1314:63), Molla Câmî’yi ülkesine getirmek için Hoca Abdullah Kirmânî ile Haleb’e 5.000 alt›n göndermiﬂ, bu s›rada
Câmî, Diyarbak›r’a geldi¤i için buluﬂma
mümkün olmam›ﬂt›r. Fâtih, her y›l ona
bin flori göndermiﬂtir (Latîfî 1314:62).
Necâtî, bir gazelini Fâtih Sultan Mehmed’in nedîmi ve musâhibi Amirutzes’in
sar›¤› aras›na sokarak padiﬂaha iletmiﬂtir. Fâtih, bu ﬂah›sla satranç oynarken
sar›¤›n aras›ndaki kâ¤›d› görüp gazeli
okumuﬂ, be¤enmiﬂ ve Necâtî’yi 7 akçe
ulûfe ile divan kâtipli¤ine tâyin etmiﬂtir
(‹pekten 1996:30).
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Zâtî, otobiyografisinde ﬂöyle der:
“‹stanbul’a Sultan Bayezid devrinde geldim. Sadrazam Had›m Ali Paﬂa’ya kasideler verdim ve meclislerinde bulundum. Ali Paﬂa ve Defterdar Pîrî Paﬂa vas›tas›yla Sultan Bayezid’e bir îdiyye, bir
bahâriyye ve bir ﬂitâiyye sundum. Çok
ihsân ald›m. Pâdiﬂâh’a y›lda üç kaside
verirdim. Biri nevruzda, di¤eri bayramlarda. Nevruzda 2.000 akçe al›rd›m.
Bayramlarda k›ymetli elbiseler verirlerdi.”(K›nal›-zâde 1989:385-387; ‹sen
1994:216-217).
Güvâhî, toplad›¤› atasözlerini nazma çevirip Kenzü’l-Bedâyi’ ad›yla Yavuz
Sultan Selim’e sunmuﬂ ve buna karﬂ›l›k
Geyve’de kendisine bir timar verilmiﬂtir
(K›nal›-zâde 1989:825, ‹sen 1994:82).
Merzifon’da müderris iken ﬂehre gelen
Yavuz Sultan Selim’e bir gazel takdim
eden Hâf›z Acem, be¤enilen ﬂiiri karﬂ›l›¤›nda ‹stanbul’da Ali Paﬂa Medresesi
müderrisli¤ine tayin edilmiﬂtir (K›nal›zâde 1989:277). Yavuz Sultan Selim’in
Çald›ran ve M›s›r seferlerini yazan ﬁükrî, bu Selîm-nâme karﬂ›l›¤›nda pâdiﬂahtan 80.000 akçe tutar›nda bir zeâmet alm›ﬂt›r (‹sen 1994:234). Zâtî, Yavuz Sultan Selim’in tahta ç›k›ﬂ› üzerine ona bir
cülûsiyye sunmuﬂ ve “Serverâ bir bendei bî-kaydd›r kapunda adl / Tutamazd› an›
zencîre çeküp Nûﬂîrevân” beytini be¤enen pâdiﬂah, kendisine Bursa’da bir köy
ba¤›ﬂlam›ﬂt›r (‹pekten 1996:76). Sultan
Selim, M›s›r sultan› Kansu Gavri’ye bir
mektup göndermek gerekti¤inde bir çavuﬂ gönderip Tacizâde Sa’dî Çelebi’yi saraya ça¤›rm›ﬂ ve mektup için görevlendirmiﬂtir. Evine dönüp sabaha kadar
mektubu yazan Sa’dî Çelebi’nin Arapça
inﬂâs›n› be¤enen Sultan Selim, ona
30.000 akçe ihsân etmiﬂ, maaﬂ›na zam
yapm›ﬂ ve ayr›ca pekçok hediyeler vermiﬂtir (‹pekten 1996:78; K›nal›-zâde
1989:464). Lâmi’î, Fettah Niﬂâbûrî’den
tercüme etti¤i Hüsn ü Dil’i Yavuz Sultan
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Selim’e takdim ederek karﬂ›l›¤›nda 35
akçe ulûfe alm›ﬂt›r. Daha sonra yazd›¤›
Ferhâd-nâme için de kendisine Bursa’da
bir köy verilmiﬂtir (Karahan). Yavuz Sultan Selim, Çald›ran zaferinden sonra
Tebriz’den getirdi¤i Acem san’atkârlar›
vas›tas›yla Türk san’atkârlar›n›n yetiﬂmesini istiyordu. Daha önce ‹ran’da muamma ilmini ö¤renmiﬂ Tireli bir macuncunun o¤lu olan Muammâyî, ‹ranl› muammâ ustalar› ile pâdiﬂâh›n huzurunda
muammâlar söylemiﬂ ve bilâhere bir
Muammâ Risâlesi yaz›p takdim etmiﬂtir.
Sultan Selîm, bu ilmin kendi ülkesinde
de üstadlar› yetiﬂti¤ine memnun olmuﬂ,
ﬂaire pek çok iltifatlarda bulunmuﬂ ve
ayr›ca 300 flori ihsan etmiﬂtir (K›nal›zâde 1989:914). Ayn› zamanda bir tefsir
âlimi de olan ﬁah Kâs›m, Edirne’de bir
mecliste pâdiﬂâh›n emri ile bâz› âyetleri
tefsir edince, çok memnun kalan Yavuz
Sultan Selim, ona 40 akçe ulûfe ba¤lam›ﬂ ve bu mikdar Kânûnî zamân›nda
100 akçeye ç›kar›lm›ﬂt›r (‹pekten
1996:80).
Her vesile ile Kânûnî Sultan Süleyman’a gazel ve kasideler sunan Hayâlî’ye önce ulûfe ba¤lanm›ﬂ, ard›ndan timar ve zeâmet verilmiﬂtir. Zeâmeti, en
üst s›n›ra, yâni 100.000 akçeye yükseltilen Hayâlî, ayr›ca Veziriazam ‹brahim
Paﬂa, vezirler ve Baﬂdefterdar ‹skender
Çelebi’den para ve hediyeler al›rd› (‹pekten 1996:95-96). Ârif Fethullah Çelebi,
hey’et ve hendese bilen, ﬂâir ve Farsçaya
vâk›f bir ﬂahsiyettir. Kânûnî Sultan Süleyman taraf›ndan bir ﬂeh-nâme yazmaya memur edilmiﬂ ve yazd›kça cüz cüz
pâdiﬂâha takdim edip takdir ve iltifatlar›n› kazanm›ﬂt›r. Eser, 30-40.000 beyt
olunca rütbesi art›r›ld›. Kânûnî, Ârif Çelebi rahat çal›ﬂs›n diye kendisine bir bina yapt›rd›. Yan›na usta hattatlar ve
nakkaﬂlar tayin etti. Eser bitti¤i zaman
60.000 beyt olmuﬂtu. Pâdiﬂâha sunuldu¤unda çok be¤enildi (‹sen 1994:238).
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Taﬂl›cal› Yahyâ Bey, “Bana olayd› Hayâlî’ye olan ra¤betler / Hak bilür sihr-i helâl eyler idim ﬂi’r-i teri” diyerek Hayâlî
Bey’in pâdiﬂah kat›nda gördü¤ü itibar›n
fazlal›¤›ndan ﬂikâyet etmiﬂ, bunun üzerine kendisine Eyyüb, Kapl›ca, Sultan
Orhan ve Sultan Bayezid vak›flar› mütevellili¤i verilmiﬂtir (K›nal›-zâde 1989:
1078). Fevrî, Kânûnî’nin 1553’de Nahç›van seferine ç›kt›¤› s›ralarda söyleyip
pâdiﬂaha sundu¤u “Musahhar old› hâl-i
rûy-› yâra ba¤r›mun baﬂ› / Diyâr-› Rûm
Sultân› bu kez alur K›z›lbaﬂ›” beyti karﬂ›l›¤›nda 100 alt›n alm›ﬂ ve pâdiﬂah›n
musâhipleri aras›na al›n›p sefer müddetince yan›nda bulunmuﬂtur. Ayr›ca 200
beytlik bir kaside yaz›p her beytine bir
alt›n alm›ﬂt›r (‹pekten 1996:103). Unsûrî’nin Vâm›k u Azrâ’s›n› tercüme eden
Lâmi’î, gül redifli bir kasideyle bunu Kânûnî’ye takdim etmiﬂ ve karﬂ›l›¤›nda câize alm›ﬂt›r. Eseri be¤enen pâdiﬂah, bu
sefer Fahr-› Cürcânî’nin Veyse vü Ramîn’inin tercümesini emretmiﬂtir. Bu
eseri de bitiren Lâmi’î, ‹brahim Paﬂa vas›tas›yla pâdiﬂaha sunmuﬂ ve bu hizmetine karﬂ›l›k sadrazam kendisine günde
20 akçe ulûfe ba¤lam›ﬂt›r (‹pekten
1996:108). Kânûnî, fakr u zarûrete düﬂen Ârifî’ye 15 akçelik silahdarl›k vererek himâyesi alt›na alm›ﬂt›r. “Gül” redifli bir kasidesi üzerine maaﬂ›n› 20 akçeye
yükseltmiﬂ ve 1548’de Van seferine ç›karken ‹stanbul’da Beytü’l-Mâl ve ﬁâhinciler kâtibi tayin etmiﬂtir (K›nal›-zâde 1989:599).
IV.DE⁄ERLEND‹RME
Osmanl› Devleti’nde ülke s›n›rlar›
içinde ve di¤er ülkelerdeki pekçok ﬂair
ve yazar, çeﬂitli tarzlarda ödüllendirilmiﬂtir. Bu himâyede gözönüne al›nan so-
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mut kriter, ﬂair ve yazar›n eserini tan›tma yetene¤i ve idarecinin be¤enisidir.
Bu tav›r, bir noktada subjektif ve hakkaniyetli say›lmayabilir. Ancak, ilim ve sanat dünyas›na âﬂina olan yöneticilerin,
mümkün mertebe ilim ve sanat eserlerini teﬂvik etti¤i de bir gerçektir. ﬁair ve
yazarlara yap›lan ihsanlar› ﬂöyle s›n›fland›rabiliriz:
1.Sanatta Rütbe: Baﬂ Nakkaﬂl›k
2.Para: Ulûfe, Câize, Maaﬂa Zam
3.Bürokratik Mevki: Divan Kâtipli¤i ve Di¤er Kâtiplikler, Müderrislik, Vak›f Mütevellili¤i, Silahdarl›k
4.K›ymetli Elbise
5.Arazi: Timar, Zeâmet
6.Eserin Rahat Yaz›m› ‹çin ‹nsan ve
Yer Tahsisi: Bina, Hattat ve Nakkaﬂ
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