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I.ESER‹N ALICI BULMASI
Hattatlar›n da kaleme ald›¤› bir öz-

deyifl vard›r: “Ma’rifet iltifâta tâbi’dir /
Müflterîsiz metâ’ zâyi’dir”. Her yazar,
okuyucusunun niteli¤i ve niceli¤i ora-
n›nda de¤er kazan›r. Her ne kadar Ah-
met 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 in-
sanlara 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) be-
lirtir.

II.YÖNET‹C‹LERE ESER SUN-
MA GELENE⁄‹ 

Türk toplumunda kitap telif gelene-
¤inin en dikkate de¤er yönlerinden biri
de flair ve yazar›n, önemli gördü¤ü eseri-
ni dönemin idârecisine takdim etmesi-
dir. Bu sunufl, yazar›n te’lif ücreti talebi-
ni de ifade etmektedir. XI. ve XII. yüzy›l-
lara bakarsak Yûsuf Has Hâcib’in Ku-
tadgu Bilig’i Tabgaç Bu¤ra Han’a; Edib
Ahmed Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakây›k’›
Muhammed Dâd Sipehsâlâr Be¤’e; Kafl-
garl› Mahmud’un Dîvânü Lügâti’t-
Türk’ü Halîfe Ebu’l-Kâs›m Abdullâh’a;
Fahreddin Mübârekflâh’›n fiecere-i En-
sâb’› Sultan Kutbeddin Ay Bek’e; Zemah-
flerî’nin Mukaddimetü’l-Edeb’i Harzem-
flah Ats›z’a sundu¤unu görürüz. 

Yazarlar›n, eserlerini dönemin idâ-
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recisine sunmas›n›n temelinde yatan se-
bepler flunlard›r: 1. ‹darecilerin bilim,
sanat ve kültür hayat›yla içiçe bulunma-
s› ve eseri az çok de¤erlendirme imkân›-
na sahip bulunmas›, 2. Telif edilen ese-
rin jüriyi temsilen bürokrasinin zirve-
sinde olan kifliye verilmesi, 3.Telif ücreti
talebi. Eserin de¤erlendirilmesi okuyu-
cuya aittir. Türk gelene¤inde pâdiflahlar,
flehzâdeler ve paflalar, ilim ve sanat er-
bâb›yla içiçe olmufl, hattâ gündelik ha-
yat› paylaflm›fllard›r. Meselâ, Fâtih’in
o¤lu Sultan Cem, Sa’dî, Kandî, Sehâyî,
Haydar Çelebi, fiâhidî, Türâbî; Yavuz
Sultan Selim ise; Halîmî, Hayâlî Abdül-
vahhab Çelebi, ‹bni Kemâl, Tâcizâde
Ca’fer Çelebi, Tâcizâde Sa’dî Çelebi, fie-
hîdî, Bursal› fievkî, Müeyyed-zâde Ab-
durrahman Çelebi(Hâtemî), Pîrî Meh-
med Pafla(Remzî), Zeynel Pafla, Hâf›z
Acem, Sücûdî, Tâli’î, Güvâhî, ‹shak Çe-
lebi, Nihâlî, Fehmî, fiükrî, Sâgarî,
Mu’ammâyî, fiâh Muhammed Kazvinî,
Dervifl fiemsî, Lâmi’î, Âhî, Zâtî ve Revâ-
nî gibi flair ve edipleri etraflar›nda tut-
mufllard›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’› ‹s-
tanbul’a getirtmifl, babas› Sultan Bâye-
zid II zaman›nda Osmanl› ülkesine ge-
len fiah Kulu’yu bafl-nakkafl tâyin etmifl-
tir (‹pekten 1996:60-61).

San’at› bilen bir yönetimin san’at-
kâr› himâye etmesi son derece tabiîdir.
Pek çok Osmanl› sultân› (Fâtih Sultan
Mehmed=Avnî, Sultan Bâyezid II=Adlî,
Yavuz Sultan Selim=Selîmî, Kânûni Sul-
tan Süleyman=Muhibbî, Sultan Selim
II=Selîmî, Sultan Murad III=Murâdî,
Sultan Ahmed I=Bahtî, Sultan Osman

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 Ab-
dülaziz, hattat; Sultan Mahmud I, Sul-
tan Selim III, Sultan Abdülaziz müzis-
yen; Yavuz Sultan Selim, ressam pâdi-
flâhlard›. Gazneli Mahmûd-Firdevsî,
Sultan Sencer-Enverî, Hüseyin Bayka-
ra-Molla Câmî/Ali fiîr Nevâî yak›nlafl-
mas› Sultan Selim III-fieyh Gâlib ara-
s›nda en üst düzeye ç›kar. 

Kasideler, flairden yöneticiye sunu-
lan edebî bir dilekçe mahiyetini de tafl›r.
fiiir meclisinde okunan bir fliir, te’lif edi-
lip takdim edilen bilim ve san’at eseri,
bir talebi temsil eder ve bu talep genelde
olumlu karfl›lan›r ve yöneticinin be¤eni-
si 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 Sul-
tan 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 hizme-

tinde 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 getir-
mek için Hoca Abdullah Kirmânî ile Ha-
leb’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 Meh-
med’in nedîmi ve musâhibi Amirutzes’in
sar›¤› aras›na sokarak padiflaha iletmifl-
tir. 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 gel-
dim. Sadrazam Had›m Ali Pafla’ya kasi-
deler verdim ve meclislerinde bulun-
dum. Ali Pafla ve Defterdar Pîrî Pafla va-
s›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 bayram-
larda. Nevruzda 2.000 akçe al›rd›m.
Bayramlarda k›ymetli elbiseler verirler-
di.”(K›nal›-zâde 1989:385-387; ‹sen
1994:216-217).

Güvâhî, toplad›¤› atasözlerini naz-
ma 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 fiük-
rî, bu Selîm-nâme karfl›l›¤›nda pâdiflah-
tan 80.000 akçe tutar›nda bir zeâmet al-
m›flt›r (‹sen 1994:234). Zâtî, Yavuz Sul-
tan Selim’in tahta ç›k›fl› üzerine ona bir
cülûsiyye sunmufl ve “Serverâ bir bende-
i bî-kaydd›r kapunda adl / Tutamazd› an›
zencîre çeküp Nûflîrevân” beytini be¤e-
nen 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 ça-
vufl gönderip Tacizâde Sa’dî Çelebi’yi sa-
raya ça¤›rm›fl ve mektup için görevlen-
dirmifltir. 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 ver-
mifltir (‹pekten 1996:78; K›nal›-zâde
1989:464). Lâmi’î, Fettah Niflâbûrî’den
tercüme etti¤i Hüsn ü Dil’i Yavuz Sultan

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 Sul-
tan Selim, Çald›ran zaferinden sonra
Tebriz’den getirdi¤i Acem san’atkârlar›
vas›tas›yla Türk san’atkârlar›n›n yetifl-
mesini istiyordu. Daha önce ‹ran’da mu-
amma ilmini ö¤renmifl Tireli bir macun-
cunun o¤lu olan Muammâyî, ‹ranl› mu-
ammâ 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¤la-
m›fl ve bu mikdar Kânûnî zamân›nda
100 akçeye ç›kar›lm›flt›r (‹pekten
1996:80).

Her vesile ile Kânûnî Sultan Süley-
man’a gazel ve kasideler sunan Hayâ-
lî’ye önce ulûfe ba¤lanm›fl, ard›ndan ti-
mar ve zeâmet verilmifltir. Zeâmeti, en
üst s›n›ra, yâni 100.000 akçeye yükselti-
len Hayâlî, ayr›ca Veziriazam ‹brahim
Pafla, vezirler ve Bafldefterdar ‹skender
Çelebi’den para ve hediyeler al›rd› (‹pek-
ten 1996:95-96). Ârif Fethullah Çelebi,
hey’et ve hendese bilen, flâir ve Farsçaya
vâk›f bir flahsiyettir. Kânûnî Sultan Sü-
leyman taraf›ndan bir fleh-nâme yazma-
ya memur edilmifl ve yazd›kça cüz cüz
pâdiflâha takdim edip takdir ve iltifatla-
r›n› kazanm›flt›r. Eser, 30-40.000 beyt
olunca rütbesi art›r›ld›. Kânûnî, Ârif Çe-
lebi rahat çal›fls›n diye kendisine bir bi-
na 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› Hayâ-
lî’ye olan ra¤betler / Hak bilür sihr-i he-
lâl eyler idim fli’r-i teri” diyerek Hayâlî
Bey’in pâdiflah kat›nda gördü¤ü itibar›n
fazlal›¤›ndan flikâyet etmifl, bunun üze-
rine kendisine Eyyüb, Kapl›ca, Sultan
Orhan ve Sultan Bayezid vak›flar› müte-
vellili¤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 kar-
fl›l›¤›nda 100 alt›n alm›fl ve pâdiflah›n
musâhipleri aras›na al›n›p sefer müdde-
tince yan›nda bulunmufltur. Ayr›ca 200
beytlik bir kaside yaz›p her beytine bir
alt›n alm›flt›r (‹pekten 1996:103). Unsû-
rî’nin Vâm›k u Azrâ’s›n› tercüme eden
Lâmi’î, gül redifli bir kasideyle bunu Kâ-
nûnî’ye takdim etmifl ve karfl›l›¤›nda câ-
ize alm›flt›r. Eseri be¤enen pâdiflah, bu
sefer Fahr-› Cürcânî’nin Veyse vü Ra-
mîn’inin tercümesini emretmifltir. Bu
eseri de bitiren Lâmi’î, ‹brahim Pafla va-
s›tas›yla pâdiflaha sunmufl ve bu hizme-
tine karfl›l›k sadrazam kendisine günde
20 akçe ulûfe ba¤lam›flt›r (‹pekten
1996:108). Kânûnî, fakr u zarûrete dü-
flen Ârifî’ye 15 akçelik silahdarl›k vere-
rek himâyesi alt›na alm›flt›r. “Gül” redif-
li bir kasidesi üzerine maafl›n› 20 akçeye
yükseltmifl ve 1548’de Van seferine ç›-
karken ‹stanbul’da Beytü’l-Mâl ve fiâ-
hinciler kâtibi tayin etmifltir (K›nal›-zâ-
de 1989:599). 

IV.DE⁄ERLEND‹RME
Osmanl› Devleti’nde ülke s›n›rlar›

içinde ve di¤er ülkelerdeki pekçok flair
ve yazar, çeflitli tarzlarda ödüllendiril-
mifltir. Bu himâyede gözönüne al›nan so-

mut kriter, flair ve yazar›n eserini tan›t-
ma yetene¤i ve idarecinin be¤enisidir.
Bu tav›r, bir noktada subjektif ve hakka-
niyetli say›lmayabilir. Ancak, ilim ve sa-
nat dünyas›na âflina olan yöneticilerin,
mümkün mertebe ilim ve sanat eserleri-
ni teflvik etti¤i de bir gerçektir. fiair ve
yazarlara yap›lan ihsanlar› flöyle s›n›f-
land›rabiliriz:

1.Sanatta Rütbe: Bafl Nakkafll›k
2.Para: Ulûfe, Câize, Maafla Zam
3.Bürokratik Mevki: Divan Kâtipli-

¤i ve Di¤er Kâtiplikler, Müderrislik, Va-
k›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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