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Dinî mûsikinin birçok formunda olduðu
gibi temcîd de Anadolu’da daha basit bir
þekilde icra edilmiþtir. Çorum bölgesinde
okunan bestenigâr temcîdin güftesi Eþ-
refoðlu Rûmî’ye aittir. “Mevlâm, dâim Al-
lah” sözleriyle baþlayan ve, “Kamu aylar ka-
mu yýldýz / Âh ederim gece gündüz” güfte-
sinin okunmasýnýn ardýndan ramazanýn ilk
on beþ gününde, “Þükür yine geldi mâh-ý
mübârek”, son on beþ gününde “Yöneldi
gitmeye yoktur karârý” güfteleri muhay-
yer kürdî makamýndaki melodinin üzeri-
ne okunarak temcîde ilâve edilirdi. Bazan
temcîd ilâhi ve na‘tlarla uzatýlabilirdi.
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Yazma veya basma eserlerin
herhangi bir yerinde

kime ait olduðunu belirten kayýt.
˜ ™

Temellük ve tesâhüb kayýtlarýnýn ne za-
mandan beri kitaplara konulduðu bilinme-
mektedir, ancak bu kayýtlarýn kitap tarihi
kadar eski olduðu söylenebilir. Matbaanýn
icadýndan önceki dönemlerde kitaplar bü-
yük emek ve masraflarla elde edildiðin-
den çok deðerliydi ve bir kitaba sahip bu-
lunmak bir imtiyaz sayýlýrdý. Bu sebeple ki-
taplarýn baþkasýna intikal etmesini önle-
mek amacýyla bazý tedbirlere baþvurulmuþ-
tur. Ortaçað Avrupasý’nda belirli sayýdaki
kitaplar sadece önemli merkezlerin kütüp-
hanelerinde yer alýr ve çalýnmamasý için
zincirlerle raflara baðlanýrdý. Ýslâm dün-
yasýnda daha ilk asýrlardan itibaren baþ-
ta Kur’ân-ý Kerîm olmak üzere çeþitli alan-
larla ilgili kitaplarýn yazýlmasýndan sonra
bunlarýn sahipleri, kitaplarýna deðiþik dil-
lerde ve farklý ifadelerle bazý kayýtlar yaz-
ma ve iþaretler koyma ihtiyacý duymuþ-
lardýr. Bu tür kayýtlarýn Ýslâm coðrafyasý-
nýn deðiþik yörelerinde birçok þekli bu-
lunmaktadýr. Bunlarýn belli baþlýlarýný þöy-
lece sýralamak mümkündür:
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Temellük ve tesâhüb kayýtlarý önemli ta-

rihî ve biyografik bilgiler içermesinin ya-
nýnda kitabýn macerasýný da ortaya koyabi-
lir. Meselâ Konya Mevlânâ Müzesi Kütüp-
hanesi’nde 2105 numarada kayýtlý Dîvân-ý
Kebîr yazmasýnýn baþýnda, “Sâhibühû es-
Sultân Bâyezîd b. Muhammed Han hulli-
de mülkühû” kaydý bulunmakta ve hemen
altýnda “Bâyezîd b. Muhammed el-muzaf-
fer dâimâ” ibaresini taþýyan mühür yer al-
maktadýr. Bu kayýtlar, eserin Yýldýrým Baye-
zid’in kitaplarý arasýnda olduðunu ve ora-
dan Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’ne inti-
kal ettiðini göstermektedir. Ayný kütüpha-
nede 1692 numarada kayýtlý Yâr Alî-i Þîrâ-
zî’nin (ö. 812/1409) Leme¼ât adlý Farsça
eserinin baþýnda birkaç temellük kaydýn-
dan baþka Konya Âsitânesi postniþini II.
Bostan Çelebi’nin (ö. 1117/1705) “Min kü-
tübi’l-abdi’l-fakýr Bostân b. Abdülhalîm el-
Mevlevî” kaydý mevcuttur. Yine bu tür kayýt-
lar kitap sahibinin sosyal durumunu, mes-
leðini, meþrebini ve kimliðini gösterebilir.
Bunun bir örneði, yine Mevlânâ Müzesi Kü-
tüphanesi’nde 85 numarada kayýtlý Câ-
mi£u’l-esrâr adlý tamamlanmamýþ Arap-
ça tefsirin baþýnda yer alan, “Temellekehû
el-fakýr ileyhi sübhânehû ve teâlâ eþ-Þeyh
Halîl Baba b. eþ-Þeyh Kasým Baba min Hu-
lefâ-yi Hacý Bayrâm-ý Velî kaddese’llahu
sýrrehü’l-âlî” þeklindeki kayýttýr. Yazma bir
kitap hükümdar veya þehzadenin kütüp-
hanesine intikal ettiðinde üzerine genelde
baþkasý tarafýndan temellük kaydý yazýlýr.
Bu kayýtlar bazan siyasî tarih, edebiyat ta-
rihi ve kültür tarihi açýsýndan bazý ipuçlarý
verebilir. Meselâ Süleymaniye Kütüphane-
si’nde kayýtlý (Fâtih, nr. 2888) Mašålât-ý
Þems-i Tebrîzî’yi 789 (1387) yýlýnda te-
mellük eden Müstencid b. Sâtý‘ b. Hasan
el-Mevlevî, bu yazmanýn Sultan Veled’in
halifesi Hüsâmeddin Hüseyin oðlu Muham-
med Müneccim tarafýndan Gevher Þad ad-
lý bir hattata yazdýrýldýðýný, Hüsâmeddin
Hüseyin ve oðlu Muhammed Müneccim’in
kendisinin üstadý olduðunu temellük kay-
dýnda belirtmektedir. Müstencid ise 805’-
te (1402) Timur’un ölümüyle yerine geçen
oðlu Halil Sultan’ýn Anadolu’ya gitmesine
izin verdiði kimsedir.

(1277-1279). Kandil ve Kadir gecelerinde
temcîde çýkanlarýn sayýsý artar, temcîd oku-
nurken minarenin altýnda toplanan insan-
lar okunan temcîd hakkýnda yorumlar ya-
parak âdeta bir mûsiki meclisi oluþturur-
lardý. Üç aylarda düzenli biçimde sürdürü-
len temcîdin üç aylar dýþýnda özel gece-
lerde okunduðu yerler de vardýr.

Temcîd þu þekilde icra edilir: Bir kiþinin,
“Yâ hazreti mevlâm” þeklindeki giriþinden
sonra üç defa kelime-i tevhid çekilir. Ar-
dýndan peygamberlerden bazýlarýnýn ismi
zikredilir ve Hz. Muhammed’e salâtü se-
lâm getirilir. Daha sonra Allah’ýn isimleri-
ni ihtiva eden Kur’an âyetlerinden biri oku-
nur; bunu bir beyitten ibaret münâcât ve-
ya na‘týn okunmasý takip eder. Hep birlik-
te “ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîn” de-
nilip ardýndan bir kiþi tarafýndan fâtiha çe-
kildikten sonra yine bir kiþinin, “Mâ kâne
Muhammedün ebâ ehadin ...” (...) veya
“Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti ammâ ya-
sifûn ...” (...) diye baþlayan âyeti okuma-
sýyla temcîd sona erer. Ramazan ilâhilerin-
de olduðu gibi temcîdlerin güftelerinde de
ramazanýn ilk on beþ gecesinde “merhabâ
yâ þehr-i ramazan merhabâ!”, son on beþ
gecesinde “elvedâ dost elvedâ!” ifadeleri
kullanýlýr.

Rast, uþþak, segâh, hicaz, nevâ, hüseynî,
acem, acem-aþiran, eviç, muhayyer, þeh-
naz gibi makamlarýn normal seyri takip
edilerek icra edilen temcîdler ilâhi veya
tevþih þeklinde bestelenmiþ olmadýðý için
her gece ayrý makamda okunur, baþýndan
sonuna kadar bu makam üzerinde devam
ederdi. Bazan nihâvend ve sûzinak ilâhile-
rin de okunduðu olurdu. Suphi Ezgi, Sün-
bülî Dergâhý zâkirbaþýsý Hoca Fehmi Efen-
di’den kaydettiði bir temcîdin notasýný ya-
yýmlamýþtýr (bk. bibl.).

Temcîdler, Ýstanbul’da önceleri Üskü-
dar’da Aziz Mahmud Hüdâyî ve Nasûhî
dergâhlarýnda okunmaya baþlanmýþtýr. Hü-
dâî Dergâhý’nda her pazartesi ve cuma ge-
cesi temcîd okunmasý âdetini bizzat Aziz
Mahmud Hüdâyî ihdas etmiþtir. Ayrýca Ýs-
tanbul Tophane’de Kadirîhâne Tekkesi’n-
de, Kocamustafapaþa’da Sünbül Sinan Der-
gâhý’nda, Cerrahpaþa’da Oðlanlar Tekke-
si’nde, Eyüp Sultan Camii’nde, Karagüm-
rük’te Hýrka-i Þerif Camii’nde, Eðrikapý’da
Ývaz Efendi Camii ve Tekkesi’nde temcîd
okunmaktaydý. Süleymaniye Camii’nde sa-
dece ramazan gecelerinde, Çengelköy Ha-
vuzbaþý’nda Kadiriyye’den Þeyh Nevruz’un
tekke ve camisinde kandillerde temcîd
okunduðu nakledilir.
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cami, medrese, dergâh ve kütüphaneler-
den çýkarýlmýþ, baþkalarýnýn eline geçmiþ,
hatta yabancý ülke kütüphanelerine intikal
etmiþtir. Bazý kitap vakfiyelerinde hem vak-
fedenin hem þahitlerin adlarý kayýtlýdýr.
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(ö. 980/1572)

Osmanlý beylerbeyi.˜ ™

Aslen Bosnalý olup devþirme olarak En-
derun’a alýnmýþtýr. Belirlenen ilk görevi 941
(1534) yýlýndaki gurebâ-i yesâr aðalýðýdýr.
Daha sonra gurebâ-i yemîn, Zilkade 942’-
de (Mayýs 1536) ulûfeciyân-ý yesâr aðalýðý-
na getirildi. Safer 943’te (Aðustos 1536)
ser-ulûfeciyân-ý yemîn, ardýndan küçük mî-
râhur, 14 Zilkade 947’de (12 Mart 1541) bü-
yük mîrâhur oldu. 14 Muharrem 948’de (10
Mayýs 1541) yeniçeri aðalýðýna tayin edildi
ve Budin seferine katýldý. Ardýndan beyler-
beyilik verilerek taþra görevine tayin edil-
di. Erzurum Beylerbeyi Mûsâ Paþa’nýn 950’-
de (1543) Gürcüler’le yaptýðý mücadelede
þehid düþmesi üzerine Erzurum beyler-
beyiliðine getirildi. Diyarbekir Beylerbeyi
Hadým Ali Paþa ile birlikte Gürcüler’e karþý
baþarýlý bir harekâtta bulundu. Beylerbe-
yiliði esnasýnda Erzurum’un imarýna çalýþ-
tý, Gürcüler’e ve Ýran’a karþý þehrin savun-
masý için tedbirler aldý. 955 (1548) yýlý baþ-
larýnda Karaman ve 8 Muharrem 956’da
(6 Þubat 1549) Baðdat beylerbeyiliðine ta-

yin edildi. Baðdat beylerbeyiliði sýrasýnda
Basra’da eþkýyalýk yapan Araplar’ýn üzeri-
ne sevkedildi. Ýsyaný bastýrýp âsilerin elin-
deki kaleyi teslim aldý. Basra’da Osmanlý
hâkimiyetini saðladýktan sonra Baðdat
beylerbeyiliði vazifesine döndü. Mahallî
beylerin meseleleriyle uðraþtý.

Baðdat’ta yaklaþýk üç yýl görev yaptý ve
ardýndan Sivas beylerbeyiliðine (Rum bey-
lerbeyiliði) getirildi (28 Zilkade 960 / 5 Ka-
sým 1553). Eyalet askeriyle Nahcývan sefe-
rine katýldý. Bu görevi esnasýndaki en önem-
li olay Þehzade Bayezid isyanýdýr. Bu isya-
nýn bastýrýlmasý için uðraþtý; þehzadenin
maðlûp olmasý üzerine onu diðer beyler-
beyileriyle birlikte Ýran’a kadar takip etti.

12 Þâban 967’de (8 Mayýs 1560) Sivas
beylerbeyiliðinden azledilen Ali Paþa 16
Cemâziyelâhir 968’de (4 Mart 1561) hac-
ca gitmek için izin aldý. Hac dönüþü bir sü-
re Ýstanbul’da ikamet etti. 7 Safer 971’de
(26 Eylül 1563) Lala Mustafa Paþa’nýn yeri-
ne 1.300.000 akçelik has ile Erzurum bey-
lerbeyiliðine tayin edilinceye kadar bir gö-
rev üstlenmedi. Bu dönemde Ýran sýnýrý-
nýn tashihi için uðraþýrken 2 Zilhicce 971’-
de (12 Temmuz 1564) Anadolu beylerbe-
yiliðine nakledildi; 9 Receb 972’de (10 Þu-
bat 1565) tekrar Erzurum beylerbeyi ola-
rak görevlendirildi. Bu görevdeyken 20
Muharrem 980 (2 Haziran 1572) tarihinde
vefat etti; cenazesi Tokat’a götürülüp bu-
rada inþa ettirdiði camisinin bahçesinde
oðlunun da yattýðý türbeye defnedildi.

Ali Paþa kaynaklarda aðýr baþlý, sert ta-
biatlý ve inatçý kimliðiyle (temerrüd) taný-
týlýr, ayrýca hayýr severliðiyle de anýlýr. Ta-
rihle, fýkýhla ve þiirle uðraþtýðý, Farsça ve
Türkçe þiirleri bulunduðu kaydedilir. XVI.
yüzyýlýn tezkire yazarlarýndan Ahdî’yi uzun
süre himaye ettiði bilinmektedir. Tokat’-
ta bir cami, bir hamam, Erzurum’da bir
cami, bir köprü (Karaz Köprüsü), Hasanka-

Vakýf Kaydý. Yazma veya basma bir ki-
tabýn þahsî mülkiyetten çýkarýlýp herkesin
kullanabilmesini saðlamak amacýyla konu-
lan kayýttýr. Ýslâm dünyasýnda eski dönem-
lerden beri cami, medrese, dergâh ve umu-
mi kütüphanelere kitaplar vakfedilir, bun-
lara ayrý ayrý kayýt konulurdu. Bazan çok
sayýda kitabýn vakfedilmesi durumunda
vakýf kaydý bir mühür halinde kitaplara ba-
sýlýrdý. Hükümdar veya devlet ricâlinin vak-
fettiði kitaplardaki kayýtlar böyledir. Vakýf
kayýtlarý, temellük kayýtlarý gibi istinsah ta-
rihi taþýmayan yazmalarýn hangi tarihte is-
tinsah edildiði hakkýnda bir fikir verir. Bu
kayýt eserin 1a yüzünde mutlaka bulunur,
ayrýca çeþitli sayfalara yazýlýrdý. Vakfiyeler-
de kitaplarýn korunmasý, dýþarýya çýkarýl-
mamasý ve baþkasýna verilmemesi gibi hu-
suslar ayrýntýlý biçimde belirtilir, bu þartla-
ra uyulmasý gerektiði ayrýca ifade edilir-
di. Bazan hiçbir açýklayýcý bilgi verilmeden
sadece “L0�” kelimesi yazýlýrdý. Bazan da
vakfiye oldukça uzun bir metin halinde ya-
zýlýp þartlarý açýklanýrdý. Bunun örneklerin-
den biri, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’nde
2069 numarada kayýtlý Þem‘î’nin Þerh-i
Mesnevî’sidir. Yazmanýn 1a yüzünde yir-
mi dört satýrlýk bir vakfiyede bütün þart-
lar sýralanmýþtýr. Bilhassa cami ve medre-
se gibi umuma açýk yerlere vakfedilen ki-
taplarýn hemen her sayfasýna “vakýf” ke-
limesi yazýlýrdý. Bu þekilde vakfedilen de-
ðerli birçok yazma kitap belli dönemlerde

Temerrüd

Ali Paþa

tarafýndan

Çorum’da

inþa ettirilen

hamam

Ýbn Sîrîn’in Ta£bîrü’r-rüßyâ adlý eseri üzerindeki bir vakýf

kaydý (Süleymaniye Ktp., Düðümlü Baba, nr. 466, vr. 1a)


