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Türk Edebiyatı 'J!arihinin Ar§iv Ka;ynakları II * 
KANUNI SULTAN SüLEYMAN DEVRİNE AİT BİR 

iN'AMAT DEFTE:Rİ 

İsmail E. Erünsal 

Başvekalet Arşivi Kamil Kepeci tasnifinde, Ruznamçe defter
leri arasında yer alan bir defterı, her ne kadar merhum Kamil Ke
peci tarafından <<Büyük Ruznamçe Kalemi» başlığı altında katalog
lanmışsa da, sisteminden ve muhtevasından bir in'amat defteri 
olduğu anlaşılmaktadır. Filhakika defterdeki bazı başlıklar da 
bu görüşü kuvvetlendirecek mahiyettedir. Mesela 936 Şevvalindeki 
(29.V- 26.VI.1530) kayıtlar şöyle başlamaktadır: 

«İn'iimiit ve Teşrifat ve Ta.şaddu/f;iit-'L lj.ıziine-i 'Amire fi 
Şehri CemaziüJl-evveZ-i sene 936» (1.3.1529). 

Ruznamçe kaleminde görevli ruznamçecilerden biri tarafından 
· tutiılan bu defterin ihtiva ettiği yılları kesin olarak tesbit etmek 
münikün olamamaktadır. Zira rutubet neticesinde büyük · ö·lçüde ha
rap olan defterin başından ve so;ı:ıundan tesbit edemediğimiz IDik
darda sayfa çürüyerek dağılmıştır. Kurtulabilen kıslDiların bazı say
falarının ise alt kısımları çürümüştür. Ayrıca defterin çeşitli yerle-

* Bu yazı dizisine giri;;ı mahiyetinde olmak üzere ilk makale «Türk Ede
biyatı Tarihine Kaynak Olarak Ar;;ıivlerin Değeri» adıyla Tilrkiyat Mecmuasın
da (XIX, 213-222, İstanbul 1980) ne;;ıredilmi;;ıti.- Daha sonra ':{'arilı Enst·itilsil 
Dergisi'nde (X-XI, 303-342, İstanbul 1981) bu serinin birinci yazısı. olan «Türk 
Edebiyatı Tarihinin Ar;;ıiv Kaynaklan I. II. Bayezid Devrine Ait Bir İn'amat 
Defterb> adlt makalepı yayımlandı. 

1 BA. KK. Büyük Ruznamçe Kalemi B. 1764. Bu defterden yararlanmamı 
sağlayan Prof. Dr. Nejat Göyünç'e ve bu makaleyi ne§rinden önce okuyup gö
rü;;ılerini bildirmek lütfunda bulunan hocam Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na te
§ekkür ederim. 
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rinde birçok sayfamn da birbirine yapıştığı görülmektedir. Tesbit 
edebildiğime göre bu defterdeki en erken kayıt Receb 933 (3.IV-
2.V.1527) tarihini taşımaktadır. Son yapılan kaydın tarihi ise Re
ceb 942'dir (26.XII.1535- 24.!.1536). Demek oluyor ki bu defterde 
Kanuni Sultan Süleyman devrinin on yıllık bir bölümünde çeşitli 
vesilelerle yapılan in'am ve ilisan kayıtları yer almaktadır. 

Kanuni Sultan Süleyman, 933-942 yılları arasmda beş büyük 
sefere çıktığından, bu defterin II. Bayezid devrine ait !n'amat def
terine göre daha düzensiz bir şekilde tutulduğu görülmektedir. Bazı 
kayıtlarm sefer sırasında yapıldığı anlaşılmaktadır2 • İstanbul'da ya
pılan kayıtlardan bazılarının yanlarına ise «der-İstanbul» kelimesi 
eklenmiştir. 

Defterdeki kayıtlarm incelenmesinden anlaşıldığma göre genel
likle yılın belli aylarmda düzenli bir şekilde in'arrı, ilisan yapı1Jnak· 
ta ve tasaddukatta bulunulmaktaydı. Bu tür kayıtlarm 'idiyye, ze
mistani, bahariyye, saliyane gibi başlıklar taşıdığı görülınektedir. 
Ayrıca sefere çıkış, seferden dönüş, düğün, bazı kalelerin fetihleri, 
yabancı devletlerinin elçilerinin gelişleri ve tayinler .dolayısıyle de 
in'am yapılıyordu. Çeşitli tarihlerde fa:kirlere, bazı tekke şeyhle-

. riyle cami imamlarma ·ve yeni müslüman olanlara da in' am ve ih
sanda bulunulduğunu belirten kayıtlar da mevcuttur. 

!n'amat defterindeki kayıtlar belli bir sisteme göre tutulmuş-
. tw. Her kayıttan önce in'amm ne vesileyle. ve hangi tarihte yapıl
dığı bildirilmektedir. Bazı hallerde tarih tekrarlanınayıp «minhü» 
kelimesiyle daha önce geçen ay ve yıla atıfta bulunulmaktadır3 • 

Defterde yapılan ihsanlarm mikdarları da akçe olarak verilmiştir. 
Elbise verildiği hallerde ise. kumaşın cinsi belirtilmiştir. Keşfi ile 
ilgili kayıtlarda, bu şaire ilisan olarak genellikle elbise verildiği, 

ancak birkaç defa da elbisenin değeri olan 800 akçenin ihsan olun
duğu görülmektedir. Elbise verildiği zaman elbisenin nev'ini belir

. ten kayıttan sonra «zn diide»J elbisenin verildiği hallerde de «kıymet 
diide» denilmekte ve verilen akçenin mikdarı kaydedilmektedir. 

2 «in'iim der ~aZ'a-i Beçıı, «in'iim der-fet~ı-i Budunı> gibi örnekler vardır. 
3 Bu gibi durumlarda tarih, parantez içinde, ay ve yıl belirtilerek ta

rafıından tamamlannu§tır. 
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İn'amat defterinde, Kanuni'nin seferde bulunmasıİldan dolayı 
zamanmda yapılamayan bazı İhsanların sefer dönüşü yapıldığını 

gösteren kayıtlar vardır. Bö,yle durumlarda kayıtlara, in'amıiı geç
miş tarihlere ait olduğunu belirten açıklamalar eklenmektedir. Me
sela Viyana seferi dolayısıyle yapılamayan bayram in'amlari. bildi
rilirken, önce [aire bir bayram için verilen in'amın mikdarı, başına 
«/i» konularak belirtilmiş, sonra da her iki bayram için verilen ak
çenin yekilnu kaydedilmiştir : 

~Idiyye-i Mevlana ~oqı~ şair ki k.aşzde diide. Be ciheti 
~ıdeyn. Fi 1 500 

3 000 

Bazen de zamanmda yapılamayan ilisanlar kaydedilirken «b.atci 
mande» açıklaması eklenmektedir : 

~Idiine-i Mevlana Keşfı~ şair ki der ~ıd-i IJ;urban k.p.şzde dade 
ve bii(sl mande. 

* ** 
Günümüze ancak birkaç örneği ulaşabilmiş İn'amat defterlerin

den Türk Edebiyatı tarihine kaynak olarak bazı bakımlardan yarar
lanılabilir. Şairlerle ilgili olarak Tezkirelerde verilen bilgilerin çoğu 
bire bir tarih ihtiva etmedikleri, hatta bazı şairlerin hangi padişa
hın devrinde yaşadığını tesbit etinenin bile mümkün olmadığı gö
rülmektedir. İn'amat defterlerindeki tarihlerden -yararlanarak tez
kirelerlu bu konudaki eksikliklerini bir plçüde giderebiliriz. Ayrıca 
verilen in'am ve İhsanların mikdarlarmd~ herhangi bir şaire saray 
tarafından verilen değeri bir dereceye kadar tesbit edebilmek müm
kün olabilir. Zira bu tür kayıtlar incelendiğinde, in' am -.ve ihsanların 
gelişi güzel değil de, belli bir derecelen<:Urmeye göre yapıldığı gö
rülmektedir. 

Diğer taraftan İn'amat defterlerinden yararlanarak bazı şair
ler hakkındaki eksik olan bilgilerimizi tamamlamak, bir takım yan
lışları' düzeltmek ve yapılan bazı tahminleri de doğrulamak müm
kün olabilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin on yıllık bir 



·bölümünü içine_ alan bu_ in' am defterinde, şairlerle ilgili olarak ya· 
pılan kayıtlardan birkaçının bize ne derecede: yararlı olabileceğini 
bazı .örneklerle açıklayalım : 

Prof. -Nihad Çetin, Islam Ansiklopedisi'ne yazdığı «Latifi» 
maddesinde (VII, 19), Latifi'nin hayatıyla ilgili bilgi verirk-en şöyle 

· bir tahn:iinde bulunmaktadır : 

«Latıtı epey müddet Rumeli)de kaldıktan sonra 950 (1543)) 
de lstanbul)a geldi ve bazı imaret katipliklerinde bulundu. 
Yalnız şu hususa işaret edilmelidir ki) bu edibin Jstanbul'a 
ilk gelişi değildir; zira, Risale~ Evşiif.ı Jsta-n.bul'u 929-931 
lı. yıllarında yazdtığına göre 950 (1543Yden önce Jstan
bul)da bulunmuş) hususiyetlerine nüfuz edebilmiş) RıımeliJ
ye. 931 (1525)"den sonra.gitm-jş olması lazım gelir» 

İn'amat defterinde hocam N. Çetin'in bu tahminini doğrular iki ka-
. Yıt vardır: Bu kayıtlara göre Latifi, Kanuni Sultan Süleyman'a Ala
man seferinden dönüşünü müteakip 939 yılının Ramazan ve Kurban 
bayramlarında iki kaside sunmuş ve karşılığında 500'er akçe ihsau 
almıştır (no. 35, 38). 

Prof. Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey Divanı önsözünde bu şair 
iÇin «Devrinde çok ilgi görmÜŞ) edebiyat çevrelerinde adı daima anıl
mış bir şairdir»4 demektedir. Ancak İn'amat defterindek-i kayıtlar
dan o'nun 939 Zilhiccesine (24.VI;.. 22.VII.1533) kadar padişahın pek 
fazlş, bir iltifatına mazhar olmadığını anlamaktayız. Aslında şairin 
kendisi de Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı kasid~lerin birinde 
padişahm kendisine gösterdiği ilginin derecesinden pek fazla mem-

-nun gözükmemektedİr : · 

Bana olaydı Jjayiill/ye· olan rağbetler 
lf.a~. bilür sil].r~ halal eyler idüm şiçr~ teri" . . . .'-'-. . 

İn'amat defterinde 935-941 yılları arasmda Hayali'ye çeşitli ve
silelerle onbir ker~ bin akçelik ihsanda bulunulduğunu görmekte-

4 Mehmet Ça'vu,;;og.lu, Yahy~ Bey Divaııı (İstanbul 1977), s. IX, 
. 5 Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretii'ş-Şuara :rr, ne;;;re hazırlayan İbra-

·. him Kutıuk (Ankara 1981); .s. 1078. 
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yiz. Bu süre zarfında Yahya Bey ise sadece üç kere beş yüzer ak
çelik in'am almıştır. Öyle gözüküyor ki Yahya Bey'in «O sıralarda 
şairliği bu büyük padi§ahın çevresini kuşatmış bulunan şairler'in 

arasına katılmasını sağlıyacak kadar kemal bulmarn.tı§tı»6• 

Prof. Abdülkadir Karahan, Figam'nin «Suriyye» diye adlandır
dığı kasidesinin, tarihçi 'Ali'nin belirttiği gibi İbrahim Paşa'nıiı dü
~ü dolayısıyle yazıl.madığını, fakat 936/1530 yazı başlannda ya
pılan Kanuni'nin oğulları şehzade Mlıstafa, Mehmed ve Sellin'in sün
net düğünleri dolayısıyle saraya takdim edlldiğmi. söyiemektedir'. 
İn'amat defterinde bu görüşü doğrular bir kayıt bıilünmaktadır. Bu 
düğfuıde kaside veren şairlerle ilgili olarak yapılan · kayıtta ihsan 
olarak elbise alan şairler arasında Figaiıi'nin de ismi geçmektE~dir 
(no. 16). On yıllık bir süreyi içine alan İn'amat defterindeki Figa
ni'ye ait tek kayıt da budur. Aslında bu.kasidenin Figani tarafın
dan saraya takdim edilen nüshasının Kanuni Sultan Süleyman'a su
nulan şiirler arasında bulunması da bu görüşü kuvvetlendirmekte-: 
dir8 • · 

Prof. Mehmet Çavuşoğlu, · Küçük Türk~lslam A.nsikl<ipedisine 
yazdığı Basiri maddesinde (I/4, 319, İstanbul 1981) bu şairiıi, İs
tanbul'a geldikten sonra Taci-zade Cafer Çelebi'nin, Müeyyed~zade 
Abdurrahman Çelebi'nin muhitlerinde bulunup himayelerine maz
har olduğunu ve padişahlara takdim ettiği kasidelere mukabil al• 
dığı nakdi ve· aynı caizelerle geçimini sağladığını belirtmektedir. 
Daha önce yayımladığım II. Bayezid devrine ait .in' am:. kayıtlarında 
bu şaire yapılan ihsanlarla ilgili 12 kayıt bulunmaktadır9 • Kanuni 
devrinin kısa bir dönemini ihtiv~ eden bu defterde ise Basiri'nin 
adı. çeşitli vesilelerle aldığı in'amlar dqlayısıyle 11 yerde geçmek-
tedir. . · · . · 

İn'amat defterinde Laml'i ile ilgili.'d~ iki kayıt. vardır~ Birinci 
kayıtta, Bursa'da oturan Lami'i'nin kendi te'lifi .olan b~ kitabı sa~ 
raya gönderdiği ve karşılığında 936 şev.val_inde 10 000 ş.kçe ihsan al-: 

6 Mehmet Çavuşoğlu, «Dukagin-zade (Ta§lıcalı) Yahya Bey»; Diriliş, dör-
düncü dönem, no. 13 (İstanbul1975), s. 36. 

7 Abdülkadir Karahan, Figani ve Divançesi (İstanbul .19_66), s. xvm. 
8 BA. E. 845/26. 
9 Tarih Enstitiisü Dergisi X-XI (İstanbul 1981), s. 303-342. 



dığı bildirilmektedir (no. 13). Ancak kitabın ismi verilmemiştir. La
mi'i, 933 yılmda yazdığı Şerefü'l-İnsan adlı eserinin girişinde bu ta
rihe kadar yazdığı eserlerin adını vermektedir10• Lami'i'nin mevcut 
eserleri arasmda bu listede adı geçmeyen, dolayısıyle Şerefü!l-İn.san!
m te'lifinden sonra yazılmış olmasılazım gelen Vis ü Ramin) D!ivan ve 
D!ivanına eklenen Letifif ve Hayret-niime adlı eserleri bulunmaktadır. 
Vis ü Rlimin'in de ·933 yılı içinde yazıldığı bilinmektedir11• Lami'i'nin 
eserleri üzerinde değerli bir çalışma yapanGünayKut Alpay, Lami'i 
D!ivanı'nm Britisih Museum'da bulunan bir nüshasmda D!ivanm bi
tiş tarihi olarak Lami'i'nin ebcedle 936 tarihini düşürdüğünü bil
dirdiğine göre12, İn'amat defterinde saraya gönderildiği belirtilen 
«kitab» m Lami'i'nin D!ivanı olması gerekir. 

Prof. A. Karahan Islam Ansiklopedisine yazdığı Lami'i mad
desinde (VII, ll), Lami'i'nin ölüm tarihini 938 olarak vermektedir. 
Ancak İn'amat defterindaki diğer bir kayıtta müteka'id Lami'i'ye 
12 Cemaziü'l-ahir 938 (31.!.1531) tarihinde 10 000 akçe tasadduk 
edildiği bildirilmektedir (no. 25). O halde Lami'i'nin ölümü 938 yı
lm~n sonlarında, veya belki de Aşık Çelebi'nin belirttiği gibi 940 yı
lında vukua gelmiş13 olmalıdır. 

İn'amat defterinde bir de Necati veya Necati-i .Acem diye ad
landırılan bir şairle ilgili kayıtlar vardır. Tezkiralerde böyle bir şair
den söz edilmemektedir. Bu yüzden şiir mecmualarmda Necati malı
lasını taşıyan şiirlerden bazılarının bu şaire ait olabileceği ihtima
lini de gözden ırak tutmamak gerekir. 

* ** 

Bu makalede, İn'amat defterinin bütünü taranarak Kanuni Sul~ 
tan Süleyman devri şairleriyle ilgili kayıtlar tarihlerine göre sıraya 
konulmuştur. Defteriri sayfaları numarasız olduğundan ve dökülen 
yapraklar yüzünden sıhhatli bir numaralandırma yapma imkanı da 
mevcut olmadığından kayıtlar neşredilirken sayfa numaralarına 

· 10 · Günat Kut Alpay, «Larni'I Chelebi and his Works», Journal of Near 
Eastern Studies :XXXV/2 (Chicago 1976), s. 77. 

11 Alpay, ·aynı makale, s. 85. 
12 Aynı yer. 
13 Meşli'irü'ş-Şıı'arii, ne§reden Meredith- Owens, (London 1971), s. 109b. 



atıfta bulunulamamıştır. Ancak verilen tarihler yardımıyla defter
deki herhangi bir kaydı kolaylıkla bulmak mümkündür. Kayıtlardan 
önceki sıra numaraları ise yapılacak atıflara- kolaylık sağlamak 

amacıyla tarafıından konulmuştur. 

ı!: 

** 
ı. İn'am ·be-mezkürin fi şehri Cemaziü'l-evvel 934 

fi salisin minhü 

İn'am be-Mevlana Birader Efendi ki ta'rih-i viiadet-i şehzade-i 
civan-baht - tale be~ahu - averd. · 4 000 

2. Fi şehri Muharremü'l-haram 935 
fi salisi 'aşere 

'Adet-i 'Idane-i Mevliinii Biriider~ şa'ir ki der 'Id-i mübarek ~aşide 
dade. ı 000 

3. Muharremü'l-haram 935, fi ııamini 'aşere 

'Adet-i 'Idane-i 'iyö:rü~ şa'ir ki der 'Ideyn ~aşide. dadt:f ve baki 
mande. Be-cihet-i 'Ideyn fi 700 

4. Tetimme-i teşrifat ve in'amat-ı :Qızane-i 'amire fi şenri Şaferi'l
muzaffer, min şuhüri sene 935, fi sabi'i 'aşere minhü 

Taşadd~ be-Hazreti Şeyh İbrahim ki be-Mışır reft. ıo 000 

5. Zi'l-ka'de 935, fi 20 

'Adet-i Mevliinii Necmz~ şa'ir k! der 'Id-i kebrr ,l}aşide dade. ı 000 

6. Zi'l-hicce 935 

'Adet~i 'Idiyye-i Mevliinii Hayiflz~ şa'ir ki ~aşide dade; ı 000 

7. Muharremü'l-haram 936 

'Adet-i 'Idiyye-i şu' ara-i mezkürüı ki· ~aşide averde-end 

Mevlana Eilibz ı 000 
Mevlanii Birader Gazali ı 000 
Mevlana MaJ;amz ı 000 



Mevli.i'JJii F'erruhı 
Mevlana Keşfı 

. Mevli.inii l;lecatı 

8. Rebiü'l-evvel 936 

1 000 
700 
700 

İn'am be-şu'ai'_a-i mezkürin ki der-'Id-i mübarek ~aşide averde
end 

M evli.inii Başiri 
M evliinii· Zliti 
Mevlana jf:andı 
M evliina Sabri 
MevZiina Na'tı 
MevZiina Şem'I 

1 000 
1·000 
1 000 
1 000 

500 
500 

9. Tetimme-i in'amat ve teşrifat ve taşadduJı:at-ı hızane-i amire fi 
şehri Cemaziü'l-evvel min· şuhüri sene 936, fi 16 minhü 

'Idiyye.::i M evliina '(Jz.rıJ şa'ir. ki ~aşide dade. Be-ciheti 'Ideyn 

fi 1 500 
3 000 

fi 17 minhü. 

'Idiyye~i MevZiina ~aniliJ Şa.'ir ki der 'Id-i kebir ;Ifaşide dade ve 
b~I mande. 1 000 

fi 23 minhü 

'fdane-i MevZiina Keşfı, şa'ir ki der-'Id-i ]):urban J.caşide dade 
ve ba}P: mande. 

Came : Mirahori an J.cadife-i :qıunaJ.cJ.caş-ı Bursa, §evb 1 

10. Cemaziü'l-evvel 936, fi 25 

'Adet-i. 'Idiyye~i şu'ara-yı mezkürin ki der-'Id-i mübarek ;t<:aşide 
dade-end. Be-cihet-i 'Ideyn 

; ,: 

MevZiina 'IyliniJ şa'ir fi 700 
1 400 



Mevliinii Mes>üdJ şair fi 500 
ı 000 

11. Tetimme-i teşrifat ve in'amat ve taşaddul$:at-ı hizane-i amire 
fi şehri Cemaziü'l-ahir min şuhüri sene 936, fi §amini minhü 

'Adet-i 'idiyye-i Mevlana NecmıJ şair ki der 'Id-i lpirbaiı ;Is:aşide 
averde ve b~ mande. ı 000 .. :., 

fi 2ı minhü 

İn'am be-Mevlana ŞükrıJ şa'ir ki be-Kiıderün kitah dade. ı5 000 

ı2. Şevval 936 

'İdiyye-i şu'ara-i mezkürin ki der-'id-i mübarek :tcaşide dade-end 

SabrıJ şa'ir ı 000 
BaşırıJ şa'ir ı 000 
çöı.rıJ katib-i divan ı 500 
Z,atı, .şaJir ı 000 
~andıJ şa'ir ı 000 
Y a4_ınıJ şa'ir 500 
N ecmıJ şa'ir ı 000 
N ecatıJ şa'ir 700 

'. 

Ke.şfıJ şa'ir came-i münaJP.caş, ın dade 
FerruhıJ şa'ir ı 000 
BiriiderJ şa'ir ı 000 
HayalJJ şa'ir ı 000 
Ma}samı; şa'ir i 000 
EdlbıJ şa'ir ı 000 
<JyanıJ şa'ir 700 

· Mes'üdJ şa'ir 500 
NO:tıJ şa'ir 400 

ı3. Fi şehri Şevvali'l-mükerrem 936 . 

Tasadduk be-mezkürin .. ··. ' 

Be-Mevliina Lamiçi Çelebi der-Bursa ki be-Endertm kitab-ı te'
lif-i :tıod dade. ıo 000 
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14 Fi Zilhicce 936 

Tasadduk be-mezkürin . -·. 
Be-Mevlana '.Abdurralıım '.Abbas ki :~Eaşıde dade. 4 000 

ı5. Fi Zi'l-hicce 936 

'Adet-i 'ldiyye-i şu'ara-i mezkürin ki der 'Id-i açl.9a ~aşlde 

dade-end. 

MevZiina B~ırı 
MevZiina Sabri 
Mevlana 'Iyanı 
MevZiina Ferruhi 
MevZiina Zfiti 
Mevlana ]}.andı 
M evliina Eillbi 
MevZiina Malsami 
MevZiina Necrrü 
MevZiina Birader 

ı 000 
ı 000 
ı 000 
ı 000 
1 000 
ı 000 

. ı 000 
ı 000 
ı 000 
ı 000 

Mevlana 'Oz.rı) katib-i ilivan ı 500 
Mevlana Keşfi) came-i mün~aş, In dade 

M evliina N eeliti) 700 
M ev lana Y alszni 500 
MevZiina Mes)üd 500 
MevZiina NO:tı 400 

ı6. Fi sene seb'a ve selaııine ve tis'a mi'e der-İstanbul, fi şehri 
Muharremi'l-haram. 

İn'amat-ı mezkürin be-cema'at-i şu'ara-i mezkürin ki l}aşlde 

dade-end 

Mevliinii 'Iyanı) şa'ir ki }$:aşıde dade der-'Urs-i mübarek. 
Came-i mün~aş, ;:ıevb ı 

MevZiina Edıbı) şa'ir ki l}aşıde dade. Came-i rişte, ;:ıevh ;ı 

Mevliinii FerruhYı şa'ir. Came-i rişte, ;:ıevb ı · 
Mevliinii B~ırı) şa'ir. Came-i mün~aş, ııevb ı 
Mevlana zatı) şa'ir. Came mislehu 



Mevlana ~Öz.rı~ katib-i divan. Came mislehu 
YaJs;ını~ şa'ir. Came mislehu 
Necati-i ~Acem~ şa'ir. Came mislehu 
Figiinl~ ş«ir. Came mislehu 
Malfiiml~ şa'ir. Came mislehu 
RalJ;mı~ şa'ir. Cam e mislehu 
]}.ara M emi~ şa'ir. Came mislehu 
Mes~üdi~ şa'ir. Came mislehu 
Na/s/si.i§I~ şa'ir. Came mislehu 
Na~tl~ şa'ir. Came mislehu 
N ecmı~ şa'ir. Came mislehu 
Münşi~ şa'ir. Came mislehu 
Hamrı~ şa'ir. Came mislehu 
'AbdulJsiidir~ emir-i Arab, şa'ir. Came mislehu 
]}.andı~ 300 
MaJ:ıremı~ 300 
Niyazi~ şa'ir, 300 
Jjayiflı Çelebi~ şa'ir, 1000 
Biriider~ şa'ir, 1000 
Sabri~ 300 

17. Fi şehri Şaferi'l-mn+affer 

İn'am be-mezkürin 

11 

Be-'Abdül/si.idir~ şa'ir, emir-i Arab ki ~aşide dade der-'urs-i mü
barek. Came 'an rişte-i Bursa, şıevb 1 

Be-Hayali Çelebi~ şa'ir ki der 'Id-i J5:urban }$:aşide dade. 1000 

Be-l}.andl~ şa'ir ki .lfaşide dade der- '-qrs-ı mübarek. 300 

Be-Maf:ı_remı~ şa'ir ki ~aşide dade. 300 

Be-Nişfiri~ şa'ir ki ~aşide dade. 200 

18. Tetimme-i şehr-i Rebiü'l-evvel 937 
Be-cihet-i ta'ziye-i mezkürin 

Be-Mevlana Ahmed Çelebi~ müfti-i zaman ki veled-eş mütevef
. fa şüd. Came 'an mura.bba' ba-ç~a 2 şıevb 
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19. Fi şehri Şevvali'l-mükerrem 

İn' am fi 13 minhü be-şu' ara-i mezkürin ki der 'Id-i mübarek .tea· 
şide dade-end 

Jf.atyalı~ şa'ir ı 000 
Ke§fi~ şa'ir. Came-i münakkaş 
N ecmı~ şa'ir. 1 000 ·.· ··- . · 

Sabrı~ şa'ir. 1 000 
Malsiimi~ şa'ir. 1 000 
Mırek~ şa'ir 500 
Ra(ı,mı~ şa'ir 500 
Edıbı~ şa'ir 1 ooo 
<Ata~ şa'ir 500 
Ferrubi~ şa'ir · ı 000 

Fi ı7 minhu 

<Jyanı~ şa'ir 

N ecatı~ şa'ir 

Fi ı8 minhu 

ı 000 
800 

Mes~üd~ şa'ir 500 
N a~tı~ şa'ir 400 

.:w. Fi şehri Zi'l-ka'de min şühüri sene 937 

İn'amat-ı mezkürin. fi sanı minhu be-şu'ara-i mezkürin ki kaside 
· dade-end .. · - · ,·· · ·· ·. -- · . ,._ . 

Baş,ırı~ şa'ir 

z,atı~ şa'ir 

~andı~ şa'ir 
Y alcini~ şa'ir 

fi 3 minhu 

ı 000 
ı 000 
ı 000 
1 000 

Be-Süzı ( ı..s,;_,..... ) şa'ir ki ~ıışide dade 

2ı. Tetimme-i şehr-i Zi'l-~a'de 937 

500 

Be-Mevlana Şahidi ki be-Enderun kitab dade 2 000 



22. Fişehri Muharremü'l-haram 938 

İn'amat fi 8 minhu 

Be-Mevliina Yalfznı) şa'ir ki ~aşide dade 700 

23. Tetimme-i şehr-i Muharremü'l-har[m 938, fi ·§iini minhu 
'Idiyye-i lfayalı Beg) şa'ir ki J,<:aşide dade ı 000 

24:. Tetimme-i şehr-i M:ulıarreınü'l-haram 938, fi ;:ıabi' minhu 

ı3 

'Adet-i 'Idiyye-i şu'ara-i mezkürin ki der 'Id-i mübarek :tcaşide 
averde-end 

Z,atr) şa'ir ı 000 
Ba.yiri) şa'ir · 1 000 
~andi) şa'ir ı 000 

Keşfi) şa'ir. Came-i miin.:tc.li:aş, ;:ıevb. In dade 
<Ata) şa'ir 500 
Mes)üd) şlfir 500 
Be-Mevlana <özrı) katib-i divan ı 500 
N a)ti) şa'ir 4:00 
Be-YalJ:ya) şa'ir 500 
Be-Mevlana Sabri) şa'ir ı 000 
Ma/sami) şa'!r ı 000 
Ferruhi) şa'ir ı 000 
N ecatr) şa'ir 900 

25. Tetimme-i şehr-i Cemaziü'l-ahir 938 

Taşaddu:tcat fi ı2 minhu 

Be-Mevlana Lami<ı) müte,:tca'id : ıo 000 

26. Fi Şevval 938, fi tasi 'i minhu 

Be-şu'ara-i mezkürin ki der-'id-i mj.ibarek ~aşide dade-end 

Mevlana <Jyanı 
Mevlana Edıbı 

ı 000 
ı 000 

MevZiina Keşfi) came-i mün~aş, ;:ıevb. Kıyınet dade· 800 
M evliina B aşiri) ı 000 
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M evlö.nii < Atayı 500 
M evliina N eeiitl 800 

fi 22 minhu 

MevZiina Ma/f.amı 1 000 
MevZiina Ferruhı 1 000 

27. Fi Zi'l-hicce 938, fi 23 minhu 

'Adet-i 'Idiyye-i 
dade-end 

şu'ara-i mezkürin ki der 'Id-i aç]!ı,a l):aşide 

Ijayall Çelebı 
M evliina B aşırı 

1 000 
1 000 

Mevlana Keşf1J came-i mün~aş, ııevb. Kıyınet dii.de 800 
< A!llJ şa'ir 500 
~andı} şa'ir 1 000 
zatıJ şa'ir 1 000 -
N aJtıJ şii.' ir 400 
N ecatıJ şa'ir 800 
EdzbzJ şa'ir 1 000 

28. Fi Şafer 939, fi 18 minhu 

'Idiyye-i YaiJyaJ şa'ir ki der 'Ideyn-i mübarek l):aşide dade. 
_va.cib-i sene 938. Be-ciheti 2 def'a, fi 500 

1 000 

29. Fi Rebiü'l-evvel 939, fi 14 minhu 

'Adet-i 'Idiyye~i mezkürin der 'Id-i a@.a ~aşide dade-end 

~ .. a .. ndlJ şa'ir 

BaşırıJ şa'ir 

ZatıJ şa'ir 

1 000 
1 000 
1 000 

30. Fi Rebiü'l-ahir 939, 

İn'am fi 12 minhu 

Be-MzrekJ şa'ir ki der 'Ideyn :Ifaşide dii.de der sene 938. Be-cihet-i 
'Ideyn fi 500 

1 000 
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fi 18 minhu 

İn'am.· be-Melımed Çelebi ~adı-Zlide 'an katihan-ı divan ki der 
'ideyn Js:aşide dade der sene 938. Be-cihet-i 'ideyn fi 1 500 

3 000 

31. Fi şehri Cemaziü'l-evvel 939, fi ll minhu 

İn'iim be-Mes'üd, şa'ir ki der 'ideyn-i mübarekeyn ~aşide dade 
der vacib-i sene 938 ve . adeteş b af! man de hud. 

Be-cihet-i 'ideyn fi 500 
ı 000 

32. Fi şehri Cemaziü'l-ahir 939, fi 3 minhu 
' , .. 

'Adet-i ca'ize-i Mevlana Na'tı, şa'ir ki der 'id-i mübarek-i 
a9-\,la k.;aşide · dade. fi sene 938 400 

33. Fi Cemaziü'l-a.hir 939, fi 15 minhu 

'Adet-i 'idiyye-i Mevlana Şabrı, şa'ir ki biik,:i mande. der 
'id-i aç]Jıa ı 000 

fi 18 minhu 

'Adet-i 'idiyYe-i Meviiir/ii Necmüdd.Tn, şa'ir ki der 'Id-i açll.la 
~aşide dade:' . 1 000 

34. Fişehri Şevvali'l-mükerrem 939, fi 9 minhu 

'Adet-i ca'ize-i şu'ara-i mezküri:n' ki der 'Id-i mübarek ~aşide 
dade-end 

Be-Mevlana lja.yali Çelebi 1 000 
Be-Mevlana Mes'üd · 500 
Be-M evliina Ke§fl, came-i -münı:ı~aş .. 1 
Be-Mevlana (Ata 500 
Be-Mevl.ana Nec.atı-i (Acem 800 
Be-Mevlana Sabrı 1 000 
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35. Fi şehri Şevvali'l-mükerrem 939, fi 16 minhu 

'Adet..;i şu'ara~i mezkürüı. ki der 'Id-i mübarek *aşide dade-end 

Ma]samı: 

·Fer+uhı 

Lafi{i 

1 000 
1000 

500 

36. Fi Şevvali'l~mük~rrem 939, fi 22 minhu 

'Adet-i şu' ara-i Il1ezkürin ki der 'Id ~aşide dade-end 

MevZiina 'Iyanı 
MevZiina Servi 
MevZiina Necatz 

1 000 
500 
100 

37. Fişehri Şevvali'l-mükerrem 939, fi 23 minhu 

'Adet-i 'Idiyye-i şu'ara-i mezkürin ki der 'Id-i mübarek ]$:aşide 

dade-end 
MevZiina 'Iyanı 
M evliina ;ı atı 
Mevları.li MaJsamı 
B aşırı 

1 000 
1 000 

.L 400 
1 000 

38. Şehr-i Zilhicce ınin şühüri sene 939, fi 26 minhu. 

'Adet-i ca'ize-i şu' ara-i mezkürin ki der 'Id-i açll,:ı~ ~aşide dade-end 

M evliina ;ı atı 1 000 
Mevliirı.li If.:andı 1 000. 
M evliina Refll{i 1 000 
M evliina La/ıtı 500 
Mevları.li Keşfz~ came-i münaJ.a.:aş, ;;ıevb. Kıyınet dade 800. Saf 

In dade. 
MevZiina 'Ata 500 

39. Fi şehri Zi'l-hicce 939, fi 20 minhu 

'Adet-i ca'ize-i şu'ara-i mezkürin ki der 'Id-i açll).a Js:aşide dade-end 

M evliirı.li ljayall . 1 000 



M evliina Başiri 
MevZiina Sabri 
Mevlana Neeiiti 
M evliina Ya!J:..ya 

ı 000 
ı 000 

900 
500 

40. Fi Muharremi'l-haram 940, fi ı9 minhu 

ı7 

'Adet-i 'ldiyye-i şu'ara-i mezkürin ki der 'Id-i a®_a ~aşlde 
averde-end 

Edibi) şa'ir 
(Iyanı) şa'ir 

RaJ:ı,mi) şa'ir 

M alf;amı) şa'ir 
(Öz.rı) şa'ir 

Ferruhı) şa'ir 

Mzrek) şa'ir 
N a)tı) şa'ir 

Mes)üdi) şa'ir 

41. Fi Şevval 940 

ı 000 
ı 000 

700 
ı 000 
ı 500 
ı 000 

500 
400 
700 

'Adet-i 'ldiyye-i Jjayiili Çelebı) şa'ir ki Ifaşlde dade 

42. Fi şehri Cemazii'l-ahir 94ı, fi 2ı minhu 

ı 000 

'Adet-i tevlfi 'i-yi I:Iazret-i Mu.ytafii Çelebi Efendi Celalziide) reis-i 
küttab ki tevlp: '1-yi dergah-ı all şüd be-cay-ı merJtüm Seydi Beg 
ki müteveffa şüd. 
Came 'an çatma-i Bursa, a'la !:!evb ı.~ Kıyınet dade 3 000 

43. Fi Zi'l-hicce 941, fi ı3 minhu 

'Adet-i cayize-i ljayiill Beg be-cihet-i 'Id-i a®_a ı 000 

Forma: 2 




