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TEMELLÜK ve TESÂHÜB KAYDI

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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TEMERRÜD ALÝ PAÞA

(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
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lamlý olarak tahvîl ve daha çok son devir-
lerde sened de kullanýlmýþtýr. Temessük,
kullanýldýðý yere göre baþýna bir ek alýr. Bir
savaþ sonrasýnda sulh þartlarýný ihtiva eden
ahidnâmenin verilmesi için iki devletin tem-
silcilerince þartlarý belirlenip teâti olunan
senetler ahidnâme temessükü diye anýlýr.
Bu temessüklerde ne sebeple verildiði, ne
zamana kadar geçerli olduðu, bazan mü-
zakereyi yapanlarýn isimleri gibi hususlar
yer alýr. Bazý durumlarda temessükün hü-
kümdarlar tarafýndan tasdikinden sonra
yakýlacaðýný belirten ek bir temessük daha
imzalanýr. Çeþitli gelirler iltizama verildi-
ðinde mültezime müdahale edilmemesi-
ni bildiren emr-i þerifler yazýlýr; bunun için
defterdar iltizama verilen þey, mültezimin
adý, iltizamýn geçerli olduðu süre gibi hu-
suslarýn yer aldýðý bir temessük hazýrlar ve
buna emr-i þerif temessükü denirdi (BA,
Cevdet-Darbhâne, nr. 980). XVII. yüzyýlýn
sonlarýndan itibaren mukataalarýn mâlikâ-
ne þeklinde ömür boyu satýþýyla vadeli ya-
pýlan mülk satýþlarýnda zapt temessükü
adýyla bir temessük düzenlenmiþtir. Bir
teslimat sýrasýnda da teslim alan kiþi tes-
lim temessükü verirdi (BA, Cevdet-Maliye,
nr. 18854). Ýltizamlarýn el deðiþtirmesinde
haleften selefe bir tesellüm temessükü ya-
zýldýðý gibi sâlyâne ve muayyen gelirlerden
vazife ve tayinat ödemelerinde de bunla-
rý alan kiþiler tarafýndan temessükler ve-
rilirdi. Bu mahsubu yapacak görevli için
önemli bir belge idi ve “memhûr temes-
sük” veya “memhûr tahvil” adýyla anýlýrdý
(BA, Cevdet-Maliye, nr. 5873/2-4).

Bir yerden baþka bir yere gönderilen na-
kit ve mal ile evrak teslim edildiðinde gö-
türecek kiþiden kendisine teslim edilen þe-
yin miktar ve cinsiyle toplamýný gösteren
bir temessük alýnýr ve emanetlerin yerine
ulaþtýðýný bildiren tesellüm temessükünün
gelmesinden sonra bu temessükün geri ve-
rileceðine iþaret edilirdi. Borçlu tarafýndan
borç temessükleri verilir, bunlarda borcun
miktarý, ödeme þartlarý gibi hususlar yer
alýrdý (BA, Cevdet-Maliye, nr. 13665). Gerek
þahsî gerekse iltizam bedeli taksitleri gi-
bi hazine borcu olsun, ödenecek meblað,
taksit zamaný ve miktarlarý mutlaka kay-
dedilirdi. Ýltizam taksitlerinde mültezimin
kefil gösterdiði sarrafýn adý, ikamet yeri,
imzasý ve mührü bulunur, borcun öden-
mesinden sonra temessükün geri verile-
ceði belirtilirdi. Þahsî borçlarda alanla ve-
ren arasýndaki yakýnlýk derecesi temes-
sük vermeyi engelleyen bir husus deðildi.
Borç alan padiþah, veren evlâtlarý da olsa
temessük düzenlenirdi. Bir kiþi veya bir
þirket tarafýndan malýn teslimi hususun-
da taahhütte bulunulduðunda taahhütte
bulunanlar tarafýndan malýn cinsi, miktarý
ve teslim tarihini gösteren, teslim edecek
kiþiler birden fazla ise müteselsilen birbir-
lerine kefil olduklarýný bildiren bir taahhüt
temessükü hazýrlanýrdý. Bütün temessük-
lerde mutlaka tarih, imza ve birden çok
mühür bulunurdu.
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le’de dokuz çeþme ve Sivas’ta birçok çeþ-
me yaptýrmýþtýr. Vakfettiði para ile ölü-
münden sonra Çorum’da bir hamam (Ali
Paþa Hamamý / Yeni Hamam) inþa ettiril-
miþtir. Yaptýrdýðý iki camide, hamamlar-
da ve köprüde kitâbe bulunmamasý onun
hayýr yaparken ismini ön plana çýkarmak
istemediði þeklinde yorumlanabilir. Temer-
rüd Ali Paþa’nýn hanýmý, II. Bayezid’in kýzý
Selçuk Sultan’ýn kýzýndan torunu olan Fat-
ma Sultan’dýr. Fatma Sultan’dan bir oðlu ile
bir kýzý olmuþtur. Oðlu Mustafa Bey Sivas
(Rum) defterdarlýðý yapmýþ, 973’te (1565-
66) vefat ederek Tokat’ta defnedilmiþtir.
Ali Paþa’nýn kýzý Neslihan Sultan’ýn 990
(1582) yýlýnda annesiyle birlikte Ýstanbul’-
da bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Tokat’ta Ali
Paþa’nýn mezarýnýn yanýnda yer alan kitâ-
besiz mezarýn hanýmý Fatma Sultan’a ait
olduðu tahmin edilmektedir.
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Osmanlý bürokrasisinde
herhangi bir hususta verilen

teslimat belgesi, senet.˜ ™

Arapça’da “tutunmak, sarýlmak, yapýþ-
mak” mânasýna gelen temessük diploma-
tik dilinde borç verilmesi, borcun ödenme-
si, bir þeyin teslim edilmesi veya teslim
alýnmasý gibi durumlarda karþý tarafa veri-
len belgeyi ifade eder. Temessükle eþ an-

TEMESSÜK

Deyn (BA, Cevdet-Maliye, nr. 14878) ve tesellüm temessükü (TSMA, E. nr. 10123/82)


