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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Metinde verilen tasniflerden baþka temessük-
ler için bk. BA, Muâhede Orijinalleri; Cevdet-Ev-
kaf, Eyâlet-i Mümtâze; Bâb-ý Defterî dosyalarý Baþ
Muhasebe Kalemi Kâðýtçýbaþý (D.BÞM.KGB) dos-

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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

BA, MD, nr. 4, s. 190/1982; nr. 19, s. 181/379,
269/541; BA, MAD, nr. 522, s. 41, 54; nr. 559,
s. 2-3, 65, 101-102, 122-123, 310; nr. 563, s. 146;
BA, KK, nr. 67, vr. 77b; BA, Timâr Rûznâmçe
Defterleri, nr. 6, s. 86; BA, D.BRZ, nr. 20614, s.
217, 247; BA, D.KRZ, nr. 33118, s. 2, 22; BA,
A.RSK, Dosya Kýsmý, nr. 70/71; TK, TD, nr. 14,
vr. 21b, 137b-138a; Ahdî, Gülþen-i Þuarâ (haz. Sü-
leyman Solmaz, doktora tezi, 1996), Gazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 242-243; Âlî
Mustafa Efendi, Künhü’l-ahbâr, ÝÜ Ktp., TY, nr.
5959, vr. 252a; Peçuylu Ýbrâhim, Târih, I, 38; Naz-
mîzâde Murtaza Efendi, Gülþen-i Hulefâ, Ýstan-
bul 1143, vr. 63a-64b; Tayyarzâde Atâ Bey, Târih,
Ýstanbul 1292-93, I, 57; IV, 97; Erzurum Vilâyeti
Salnâmesi, Erzurum 1304, s. 217-218; M. Kemal
Özergin, Sultan Kanunî Süleyman Han Çaðýna
Âit Tarih Kayýtlarý, Erzurum 1971, s. 14; Þera-
fettin Turan, Kanuni Süleyman Dönemi Taht
Kavgalarý, Ýstanbul 1998, s. 69, 89-91, 100, 103;
Dündar Aydýn, Erzurum Beylerbeyiliði ve Teþki-
lâtý: Kuruluþ ve Geniþleme Devri (1535-1566),
Ankara 1998, bk. Ýndeks; Ýsmet Parmaksýzoð-
lu, “Kuzey Irak’ta Osmanlý Hâkimiyetinin Kuru-
luþu ve Memun Bey’in Hatýralarý”, TTK Belle-
ten, XXXVII/146 (1973), s. 219-226; Feridun
Emecen – Ýlhan Þahin, “Osmanlý Taþra Teþkilâtý-
nýn Kaynaklarýndan 957-958 (1550-1551) Ta-
rihli Sancak Tevcih Defteri”, TTK Belgeler, sy. 23
(1998), s. 87.

ÿErhan Afyoncu

– —
TEMESSÜK

( 	�9�� )

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-
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Deyn (BA, Cevdet-Maliye, nr. 14878) ve tesellüm temessükü (TSMA, E. nr. 10123/82)
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vaþlara sahne oldu. Bu savaþlardan böl-
gedeki yahudiler de etkilendi. Evlâdü Hü-
seyin’in eline geçmesi ve baðýmsýz idare
edilmesi dýþýnda Merînîler dönemine ait,
bilgi bulunmayan Temgrût, VIII. (XIV.) yüz-
yýlda Seyyidünnâs Zâviyesi’nin kurulmasýy-
la yeniden tarih sahnesine çýktý. Bu dönem-
de Sudan’a giden ticaret kervanlarýnýn bu-
luþtuðu bir ticaret merkezi, ayný zaman-
da ilim ve tasavvuf önderlerinin toplandýðý
bir merkez durumuna geldi. XV. yüzyýlýn
sonlarý ve XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Portekiz-
liler’in Sûs sahillerine saldýrýlarý esnasýnda
hýristiyanlarýn baskýsýndan kaçan âlimler-
den bazýlarý Temgrût’e sýðýndý. Temgrût X.
(XVI.) yüzyýldan itibaren bölgenin en önem-
li ilim ve tasavvuf merkezi oldu. Seyyidün-
nâs’ýn müridi Ebû Hafs Amr b. Ahmed
el-Ensârî’nin 983 (1575) yýlýnda kurduðu
Temgrût Zâviyesi, Abdullah b. Hüseyin er-
Rakký el-Kabbâb (ö. 1045/1636) ve þeyhin
torunu Ahmed b. Ýbrâhim el-Ensârî (ö.
1055/1646) tarafýndan bir cazibe merkezi
haline getirildi. Ahmed b. Ýbrâhim’in yeri-
ne Ýbn Nâsýr diye anýlan Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Muhammed b. Ahmed ed-Der‘î
(ö. 1085/1674) geçti ve zâviye ona nisbetle
Nâsýriyye adýný aldý. Ýbn Nâsýr ayrýca þeh-
rin idaresini üstlendi. Zâviyenin 120 hek-
tar arazisi ve 6500 hurma aðacý vardý. Bu
dönemde de bölge müslümanlarýnýn en
önemli ilim merkezi durumunu sürdüren
Temgrût’e bütün bölgelerden, hatta Sicil-
mâse’den çok sayýda talebe geliyordu.

Kendileri de Temgrût’e yakýn bir belde-
den olan ve Nâsýriyye Zâviyesi þeyhlerine
büyük deðer veren Sa‘dî sultanlarý, dev-
let iþlerinde Temgrût Zâviyesi âlimlerinin
görüþünü almaya önem verdiler ve orada-
ki zâviye mensuplarýndan kâtipler görev-
lendirdiler. Þehrin güvenliðini saðlamak
amacýyla güçlü bir askerî birlik yerleþtirdi-
ler. Ahmed el-Mansûr ez-Zehebî’nin Su-
dan’ý ele geçirmesinden sonra Temgrût
Zâviyesi mensubu pek çok âlim önemli dev-
let görevlerine getirildi. Onlardan bazýlarý
Tinbüktü’ye ve diðer büyük þehirlere yer-
leþti. Ahmed el-Mansûr tarafýndan 1589-
1591 yýllarýnda Osmanlý Padiþahý III. Mu-
rad’a gönderilen elçilik heyetinde yer alan
Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed et-Temgrû-
tî burada yetiþen devlet adamlarýndan bi-
ridir. Temgrûtî, bu seyahatiyle ilgili kale-
me aldýðý en-Nef¼atü’l-miskiyye fi’s-se-
fâreti’t-Türkiyye adlý eserinde Osmanlý
sarayý, Ýstanbul, Osmanlý ülkesi ve Türk-
ler’e dair hâtýralarýný anlatmýþtýr. Ahmed
el-Mansûr’un ölümünün ardýndan (1012/
1603) bölgede yaþanan siyasal ve sosyal sý-
kýntýlar zâviye önderlerinin kabileler üze-

rindeki nüfuzu sayesinde kýsa sürede gi-
derildi, güvenlik ve asayiþ yeniden saðlan-
dý, ticarette canlýlýk devam etti. Temgrût,
ayný zamanda Sicilmâse’den hareket eden
hac kervanýna katýlacak bölge hacýlarýnýn
önemli bir toplanma merkeziydi. Þehrin
yönetimi XVII. yüzyýlýn ortalarýndan Nâsý-
riyye Zâviyesi þeyhlerinin eline geçti. Nâ-
sýriyye Zâviyesi, muhtemelen 1070 (1659-
60) yýlýndan itibaren kendi adýna müsta-
kil hac kervanlarý düzenlemeye baþladý.
Güvenlik dahil kervanýn her türlü hizmeti
zâviye tarafýndan karþýlanýyordu. Tâfîlâlt,
Biskre, Trablusgarp, Bingazi ve Mýsýr üze-
rinden Hicaz’a giden ticarî yol zâviyenin
hac kafileleri dolayýsýyla hac yolu diye ad-
landýrýldý. Nâsýriyye tarikatý, Filâlîler’in ku-
ruluþundan sonra (1041/1631) önemini de-
vam ettirdi; Filâlî sultanlarý da zâviye þeyh-
lerine yakýnlýk gösterdi.

Þeyh Ýbn Nâsýr’ýn yerine geçen oðlu Ah-
med el-Halîfe zâviye bünyesinde medre-
se, kütüphane, cami inþa ettirdi ve med-
resede çok sayýda öðrenci yetiþtirdi. Ayrý-
ca Kahire’den ve diðer ilim merkezlerin-
den getirttiði kitaplarla kütüphaneyi zen-
ginleþtirdi. Kendisinden sonraki Nâsýriyye
þeyhlerinin bu geleneði devam ettirmesiy-
le kütüphane günümüze ülkenin en zen-
gin zâviye kütüphanesi olarak ulaþtý. Bu-
radaki 4400 yazma eserden bir bölümü
Rabat’ta millî kütüphaneye nakledildi, ora-
da ise 2000 yazma eser mevcuttu. Mu-
hammed el-Menûnî, Fas’ýn en önemli tari-
hî yazmalarýnýn bulunduðu bu kütüphane
için Delîlü maÅ¹û¹âti Dâri’l-kütübü’n-
Nâ½ýriyye bi-Temkrût adýyla bir katalog
hazýrlamýþtýr (Rabat 1405/1985). Zâviyenin
1869 yýlýnda çýkan bir yangýnda yanmasý
sonucu yeniden inþa edilen türbesinde Ýbn
Nâsýr ve onun soyundan gelen çok sayýda
þeyhin kabri bulunmaktadýr. Ayný mekân-
da bir cami ve biri yeni, diðeri eski iki kü-
tüphane binasý vardýr. Nâsýriyye ailesin-
den olan, Kitâbü’l-Ýstiš½â müellifi Ahmed
b. Hâlid es-Selâvî, ªal£atü’l-müþterî fi’n-
nesebi’l-Ca£ferî adýyla bir eser yazmýþ
(Fas 1320/1902), soylarýnýn Ca‘fer b. Ebû
Tâlib ve hanýmý Zeyneb’e dayandýðýný is-
pat etmeye çalýþmýþtýr. Bu eser ayný za-
manda Temgrût Zâviyesi’nin bir tarihçe-
sidir. Ahmed b. Muhammed Amâlek de
zâviyenin 1052-1325 (1642-1907) yýllarý
arasýndaki durumuyla ilgili bir eser kaleme
almýþtýr (bk. bibl.).

Temgrût’teki Nâsýriyye Zâviyesi saray
nezdinde ve halk üzerindeki nüfuzunu gü-
nümüzde de sürdürmektedir. Aralýk 2007’-
de Sultan VI. Muhammed zâviye ve çev-
resiyle ilgili geniþ bir düzenleme yaptýrmýþ-
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Bir hac mevsiminde
umre ve hac ibadetlerini

her biri için ayrý ayrý ihrama girerek 
yerine getirme

(bk. HAC).
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Fas’ta tarihî bir þehir.
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Fas’ýn güneyinde Büyük Atlas veya Yük-
sek Atlaslar adý verilen dað sýrasýnýn güney
yamaçlarýndan doðan Der‘a (Dirâ) vadisi-
nin sol kýyýsýnda kurulmuþtur. Temgrût’ün
baþlangýçta bir yahudi krallýðýnýn merkezi
olduðu ve bölgede yahudilerle hýristiyan-
lar arasýnda þiddetli çatýþmalarýn çýktýðý
söylenmektedir. Temgrût bir taraftan Su-
dan’a, bir taraftan da Tâfîlâlt (Selemiye)
bölgesi üzerinden doðuya giden ticaret yol-
larýnýn kavþak noktasýnda bulunan önemli
bir ticaret merkeziydi. Der‘a nehrinin su-
ladýðý verimli arazilerde hurma, nar, ceviz,
elma gibi meyvelerin yaný sýra bol mik-
tarda arpa ve buðday yetiþtiriliyordu. X.
(XVI.) yüzyýlýn sonlarýnda kurulan ve gide-
rek ülkenin en önemli tarikatlarýndan biri
haline gelen, Þâzeliyye’nin meþhur kolla-
rýndan Nâsýriyye’nin merkezi olmasý dola-
yýsýyla önemi daha da artan þehir kýrmýzý
tuðladan yapýlmýþ tarihî kasýrlarýyla meþ-
hurdur. Temgrût alçak bir surla çevrilidir.
Surun kuzey kýsmýndan pazar yerine açý-
lan Femüssûk, kuzeydoðusunda Femüt-
tâurîrt, güneybatýsýnda Bâbürrýzk ve do-
ðusunda Femüssûr adlý dört kapýsý mev-
cuttur.

Der‘a vadisi, Muvahhidler’le Murâbýtlar
arasýndaki mücadele sýrasýnda þiddetli sa-


