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!en şer'f cevaz da bir işin yapılması veya 
terkedilmesi yönünde hukukun başta 

tanıdığı mutlak müsaade anlamındadır. 
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Sanat, edebiyat 
ve Osmanlı idari teşkilatında 

mükafat, hediye anlamında kullanılan 
bir terim. 

Ar~pça "geçip gitmek" anlamındaki 

cevaz masdanndan türemiş bir kelime 
olan caize (çoğu l u cevaiz), genel olarak 
beğenilen bir işi yapan kimseye, alim ve 
sanatkarlara yazdırılan veya bunlar ta
rafından devlet adamlarına takdim edi
len eseriere verilen mükafat, hediye ve 
ihsan manalarma gelir. Ancak caize da
ha çok yazdıkları şiirler karşılığında şair
lere verilen her türlü hediyeyi ifade et
mek için kullanılmış ve bu sebeple bir 
edebiyat terimi niteliği kazanmıştır. 

Arapça, Farsça ve Türkçe'de aynı anlam
da sıla, in'am, sevab (Tahir'ü]-Mevlevi, s. 
28) ve atıyye kelimeleri de kullanılmıştır. 

Şiir Cahiliye devrindeki kadar olmasa 
bile gelişen İslam medeniyeti içinde ye
rini ve önemini korumuş, her sınıftan 
hamilerce desteklenmiştir. Şairin ve sa
natının çeşitli vesilelerle itibar görmesi
ne yol açan bu anlayışın değişik örnek
lerini ilk devirlerden itibaren görmek 
mümkündür. Cahiliye devrinin tanınmış 
asillerinden ve cömert simalarından Ha-
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rlm b. Sinan el -Mürri, dönemin üç bü
yük şairinden biri olan Züheyr b. EbQ 
Sülma'ya samimi methiyelerine karşılık 
her fırsatta ihsanlarda bulunmuştu. Ni
tekim Hz. Ömer, H arım' in çocuklarının 
birinden Züheyr'in, babası hakkında söy
lediği şiirlerden birini okumasını istemiş, 
dinlediklerini çok beğenip şair hakkın
da takdirlerini bildirince Harlm'in oğlu 
bu şiirler için şı:iire caizeler verildiğini 

söylemişti (Çetin, s. ı -2) Kaynaklar, iste
mediği halde kendisine verilen caizeler
le Züheyr'in müreffeh bir hayat sürdü
ğünü belirtirler. Caize vermenin İslam' 
dan sonraki en meşhur örneği olduğu 
kadar şairlere caize vermeyi adeta İsla
mi bir gelenek haline getiren bir olay 
da Züheyr'in şair olan oğlu Ka'b'ın Hz. 
Peygamber'e sunduğu şiir sebebiyle pey
gamberin kendisine hırkasını (bürde) he
diye ederek onu mükafatlandırmasıd.ır. 
Ka'b'ın bu şiiri daha sonra "Kaslde-i Bür
de" adıyla tanınmıştır. Hz. Peygamber'e 
na't yazan sonraki şairler bu caizeye tel
mihte bulunarak ondan şefaat dilemiş

lerdir. Emevl ve Abbasl halifeleriyle di
ğer müslüman hükümdarlar da şiir ve 
eserlerini beğendikleri şairlere pek çok 
atıyye ve ihsanda bulunmuşlardır. 

Caizenin medih maksadıyla yazılan şi
irler (kasideler) karşılığında övülenler ta
rafından verildiği bir gerçektir. Methi
yelerin bir karşılık beklenıneden yazılan
ları olduğu gibi birtakım taleplerin yeri
ne getirilmesine yönelik olanları da var
dır. Bunun İslam tarihindeki en meşhur 
örneği, Hevazin Gazvesi'nde esir düşen

ler arasında bulunan şair Ebü Cervel el
Cüşeml' nin Hz. Peygamber' e okuduğu, 
bağışlanmalarını isteyen şiiridir. Kasi
deyi beğenen ResOiullah, "Bana ve Ab
dülmuttaliboğulları'na ait ne varsa sizin
dir" deyince muhacir ve ensar da, "Bize 
ait ne varsa hepsi peygamberindir" di
yerek bütün ganimetierden vazgeçtiler. 
Kaynaklarda bu şekilde bağışlanan esir
lerin 6000 kişi, develerin 24.000, koyun
ların 40.000 baş olduğu, 4000 ukıyye 
gümüşün de geri verildiği belirtilmekte
dir (Kettani, ı. 290-291). Ancak bu kadar 
büyük bir ikramı caize olarak görmek 
yerine, Osmanlı şairlerinden Ahmed Pa
şa ' nın Fatih'ten af dilemek için yazdığı, 
divan edebiyatında pek çok örneği bu
lunan "kerem" redifli kasideterin karşı

lığında elde edilen af ve ihsanların Hz. 
Peygamber'in uygulamasındaki bir ör
neği kabul etmek daha uygun olsa ge
rektir. Divan şairleri arasında yazdığı şi-

irierden dolayı oldukça fazla caize elde 
edenler arasında adı geçen FuzOII, meş
hur "Bağdat" kasidesi için günde 9 ak
çe almış, bir kasidesinden dolayı Nef'l 
Vezir Osman Paşa tarafından bir at, bir 
köle, birçok değerli eşyadan ibaret atıy

ye ile mükafatlandırılmış, Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa da şiirlerine caize ol
mak üzere Nedlm'e çeşitli mücevher ih
san etmiştir. 

Methiye yazma (kasidecilik) işinin za
manla istismar edildiği bilinmektedir. 
Birçok şair sırf caize elde etmek ama
cıyla şiirler yazarak övdükleri kimsele
rin ihsanına kavuşmak istemişler ve bu 
işi bir geçim vasıtası telakki etmişlerdir. 
Türk edebiyatında ramazanın gelişi, ra
mazan ve kurban bayramları , yeni yıl, 

sefere çıkma ve seferden dönme, fetih
ler, düğünler, doğum ve ölümler, tahta 
çıkma gibi olayların kaside yazıp caize 
almaya vesile addedildiği görülmektedir. 
Nitekim Kananı Sultan Süleyman devri
ne ait bir in'amat defterinde rastlanan 
"adet-i caize-i şuara-i mezkürln ki der 
ıyd-i adha kaslde dade-end" kaydı ve 
benzerlerinden (Erünsal, Osm.Ar., s. 16, 
nr_ 38, s. ı 7, nr. 43). bu vesilelerle sunu
lan kasideler karşılığında şairlere caize 
vermenin Osmanlı sarayında resmi ka
yıtlara geçecek derecede bir uygulama 
olduğu anlaşılmaktadır. İn'amat defter
lerinde, saraydan maaş alan şairler de 
dahil olmak üzere her sınıftan pek çok 
sanatkara, imparatorluğun uzak yakın 
her bölgesinden padişaha sundukları şiir 
ve eserleri dolayısıyla çeşitli caizelerin 
verildiği görülmektedir. Bu defterler
de caize yerine genellikle aynı anlamda 
in'am, tasadduk, ıydane ( ıyd iyye) kelime
leri kullanılmıştır. Tasadduk, hem mer
siye ve taziye gibi şiirler veya bir eser 
karşılığında verilen hediyeyi, hem de kar
şılıksız yapılan ihsanları ifade etmekte
dir. Caizeler ya para (nakdiyye) olarak ve
ya kumaş, elbise, cübbe şeklinde verilir
di. Nakdi olanların dışında en çok görü
len caize şeklinin elbise veya cübbe ol
masının, Hz. Peygamber'in Ka 'b b. Zü
heyr'e mükafat olarak hırkasını ihsan 
etmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Çeşitli vesilelerle şiir takdim etme ve 
açıkça bazı taleplerde bulunarak caize 
koparına gayretleri, . bilhassa son asır

larda bu işin adeta dilencilik seviyesine 
düştüğünü göstermektedir. "Kıymet- i 

şi'ri eden himmet- i şair gibi pest 1 Şai

rin meskenet-i caize-cüyanesidir" beyti 
bu hususu anlatır. Hicviyelerde ve nasi-



hat kitaplarında da bu duruma işaret 
edildiği görülür. Nitekim Sünbülzade 
Vehbf. oğlu Lutfı'ye nasihat için yazdığı 
''Lutfiyye"de bu şairleri, "Sözleri bir çü
rük akçe etmez 1 Caize almasa kalkıp 

gitmez" beytiyle tasvir eder ve bu du
ruma düşülmemesi gerektiğini belirtir. 
Aynı şair "sühan" redifli kasidesinde de, 
"Nice na-ehl-i geda-tıynet ü sail-meş
reb 1 Cerri sermaye eder eylese im la- yı 
sühan" diyerek işi bu derecede ayağa 
düşürenleri yerer. 

Eskiden, yazılan eserler karşılığında 

devlet büyüklerinden alınan bir nevi te
lif ücreti olarak da kabul edilebilecek 
olan caize günümüzde bir anlamda şe
kil değiştirerek müesseseleşmiş, çeşitli 
sanat ve edebiyat kuruluşlarının jüriler 
aracılığıyla seçilen yazar ve eseriere ver
dikleri ödül biçimine dönüşmüştür. 

Osmanlı Teşkilatında Caize. Caize ta
biri Osmanlı idari ve mali teşkilatında, 
özellikle yüksek makamlara tayin edi
len kişiler tarafından verilmesi matat 
olan ayni ve nakdi çeşitli hediyeler (ge
lirler) için kullanılmıştır. Nitekim başta 
padişah ve sadrazam olmak üzere tayi
nin yapılmasında yetkili olanlara ve ma
iyetlerindeki memurlara rütbelerine uy
gun olarak hediyeler ( diize 1 pTşkeş) veril
mesi yerleşmiş bir usuldü. Padişahlara 
verilen caizeye "Tuğ -ı HümayQn caizesr 
denilirdi. Sadrazam dahil pek çok dev
let adamının, Tanzimat'a kadar aylık be
lirli bir maaş yerine has, zeamet vb. isim
lerle alınan yıllık gelirler yanında (Uğur, 
s. 246) böyle bir gelirden de faydalanma
sı , o günün şartlarına göre bir ihtiyaç 
ve belki de bir zaruretti. XVI. yüzyılda 
Vezir Damad İbrahim Paşa'nın "harc ve 
havayicine lazım olan mühimmat masra
fı için bir miktar caize elde etmek mak
sadıyla" bir kişiyi Eflak voyvodalığına ta
yin ettiğini Selani ki tabii bir hareket ola
rak bildirmektedir. Başlangıcından iti
baren uygulandığı her dönemde çeşitli 
mahzurların ortaya çıkması, XVII ve XVIII. 
yüzyıllarda rüşvet dedikoduianna sebe
biyet vermesi, hatta son devirlerde rüş
vete dönüşmesi dolayısıyla zaman za
man uygulamadan kaldırılmakla birlik
te uzun müddet geçerli olmuş bu usu
lün bir ara hazineye gelir sağlamak üze
re kullanıldığı da görülmektedir. Nite
kim 11 09'da (1697-98) sadrazamiara Mı
sır eyaletinden verilen SO kese caize ha
zineye gelir kaydedilmiştir (Karamursal. 
s. 192) 

Uygulanmaya başlandığı tarih kesin 
olarak tesbit edilemeyen ve XVI. yüzyıl-

da artık bir kanun haline gelen bu usu
le göre. bir kişinin herhangi bir şekilde 
divanda görevlendirilmesinde (menasıb-ı 
dfvaniyye) kendisinden. eyalet tevcihle
rinde ise valilerden, tayin edildikleri vi
layetin varidatına göre kanunen bir mik
tar caize alınarak sadrazama ve maiye
tine verilirdi. PTşkeş olarak adlandırılan 
bu meblağ bazan tayinden önce de ve
rilmekle birlikte tayinden sonra verilme
si usulü daha yaygındı. Ancak caizenin 
zamanla adeta tayinin yapılması için ön
ceden verilen bir rüşvet haline geldiği 
ve rüşvetle eş anlamlı olarak kullanıldı
ğı görülmektedir (Koçi Bey, s. 21). Hatta 
bazan caize peşin alındığı halde tayinin 
gerçekleşmediği de olurdu. Selaniki'nin 
bildirdiğine göre önceden caizesi alınıp 

Mısır'da Circe beyliğine tayini emredilen 
Hüseyin Paşa'nın buraya gitmesi müm
kün olmamış, görevi Lahsa beylerbeyili
ğine çevrilmiştir. 

En çok caizesi olan yerlerden biri Mı
sır valiliği idi. Bu husustaki pek çok ör
nek arasında, Osman Paşa'nın (ö 1686) 

Mısır valiliği için 900 kese altın ödediği 
kaynaklarda belirtilmektedir (Mumcu, s. 
91) 

XVIII. yüzyılda vali tayinlerinden 1 0.000 
kuruş olarak alınan caizenin defterdar 
ve yeniçeri ağası tayinlerinden yirmişer 
bin, gümrük emini tayininden 30.000 
kuruş olarak alındığı bilinmektedir. Ve
zirlerden ise tayin edildikleri hizmete 
göre çeşitli miktarlarda olmak üzere 
"tuğ caizesi" ve "mansıb caizesi" adıyla 
iki türlü vergi alınırdı . 

Tayinlerden başka yüksek dereceli me
murların, bulundukları yerde bırakıldık
larında yani senelik ibkalarda sadrazam
la sadaret kethüdasına kürk ve kumaş 
hediye ettikleri gibi nakdi caizeler gön
derdikleri de bilinmektedir. Tayinierin 
yıllık olarak yapılmasının veya her yıl ye
nilenmesinin sebepleri arasında, devlet 
erkanının bu yolla gelir elde etmesinin 
de tesiri olduğu belirtilmektedir. XVII ve 
XVIII. yüzyıllarda bir yerin cizyesini ma
likane olarak alan kişinin bu sebeple ver
diği caizeye "cizye caizesi" denilmekte
dir (Cezar, s. 106, 346). 

1779 yılında sadrazamdan başkasına 
tevcihat dolayısıyla caize verilmemesi 
emredilmiştir (Uzunçarşılı, s. 157). Vezir
lerin yaptığı tayinlerden caize alma usulü 
1828'de kaldırılmışsa da bir süre sonra 
yeniden konmuş, alınan para mukataat 
hazinesine gelir kaydedilmiştir (a.g.e., s. 
202). Sultan Abdülmecid zamanında ise 
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sadrazamiara maaş bağlanarak caize al
ma usulü kesin olarak kaldırılmıştır. 

Caizenin bir makama tayin için peşin 
olarak alınan bir rüşvet haline dönüş
mesi, vak'anüvis tarihlerinde. siyasetna
melerde vb. klasik kaynaklarda şikayet 
konusu olduğu gibi (Selanik!, ll, 479) ye
ni yayınlarda da umumiyetle bu şekilde 
telakki edilmektedir (Mumcu, s. 86) . An
cak caize meselesini her yönüyle ele alan 
müstakil çalışmalar yapılmadıkça konu
nun bütünüyle aydınlığa kavuşması ve 
kesin hükümler verilmesi mümkün de
ğildir. 
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liJ MusTAFA UzuN 

D FlKlH. Yapılan bir iş veya elde edi
len bir başarıdan dolayı caize vermek 
ve almak, faydalı ve hayırlı şeylere özen
dirdiği için mubah kabul edilmiştir. Gay
ri meşru olmaması şartıyla caizenin dini 
veya dünyevi bir iş karşılığında verilme
si bu hükmü değiştirmez. Ancak fıkıh 
kaynaklarında caize ele alınırken konu
ya iki açıdan baktidığı görülmektedir. 

1. Hanefi alimleri. servetlerinin çoğu
nu meşrQ olmayan yollardan elde eden 
kimselerle mallarını bu şekilde elde et
meleri ihtimali kuwetli olan zalim dev
let adamlarından caize almayı meşrQ 

görmemişlerdir. Böyle olduğu bilinme
yen devlet adamlarından veya diğer 

kimselerden EbQ Hanife ve İmam Mu
hammed' e göre caize alınmasında bir 
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