
MANSABDAR 

zib'in ardından yüksek rütbeli mansatla
rın liyakat ve ihtiyaç ölçülerinden çok hü
kümdarların yakınlarına verilmeye baş
lanması sistemin etkinliğini ve işlerliğini 
sarstı. Mansatdik üzerinde devlet otori
tesinin zayıflamasıyla da kendi araların
da mevcut olan rekabet ve bölgesel ha
kimiyet mücadelesi had safhaya ulaştı; 
sonunda bu durum devletin yıkılışma se
bep olan etkenlerden biri oldu. 
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Osmanlı devlet teşkilatında 
vakıf görevleri dışındaki 

L 
memuriyeder için kullanılan terim. 
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Sözlükte "tayin edilecek yer" anlamına 
gelir. Osmanlı teşkilatında vakıftaki gö
revler için cihet, devlet teşkilatındaki me
muriyetler için mansıb (çoğul u menası b) 
kelimesi kullanılmıştır. Osmanlı idari 
yapılanmasının belirgin hale geldiği XVI. 
yüzyıldan itibaren askeri ve sivil görevler 
için "menasıb-ı seyfiyye"; yargı, eğitim ve 
bazı dini görevler için "menasıb-ı ilmiyye"; 
bürokrasideki görevler için "menasıb-ı 
kalemiyye" şeklinde bir sınıflandırma ya
pıldığı dikkati çeker. Sonuncu gruptaki 
yüksek bürokratların altısı (nişancı, üç 
defterdar [ şıkk-ı evvel, san! ve salis]. ret-
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sülküttab ve defter emini) "menasıb-ı sit
te" olarak adlandırılır. Bu mansıblara ta
yinler usulüne uygun şekilde vekil-i mut
lak sıfatıyla sadrazama aitti ("Sadrazam 
olanlar ... ceml-i menasıb-ı seyfıyye ve il
miyyenin tevcih ve aziinde ... vekil-i mut
laktır'', r evkilAbdurrahman Paşa, s. 498) . 

Sadrazam Lutfi Paşa, görev 1 mansıb sa
hiplerinin itibar ve bağımsızlıklarının ko
runması, haklarındaki şikayetlerin iyice 
araştırılarak haksız yere azledilmemeleri, 
rOzname, muhasebe, kitabet vb. man
sıbların ehline verilmesi konusunda sad
razarnın çok dikkat etmesi gerektiğini be
lirtir (Asafname, s. 62, 65, 73-74). 

Mansıb sahiplerinin tayinleri azli gerek
tiren bir sebep olmadıkça bir yıllık süre 
için yapılırdı. Bu süre bitmeden önce hiz
metlerinden memnun kalınanların ya 
kendi müracaatları veya amirlerinin üst 
makamlara teklifleriyle görevlerinde kal
malarına izin verilir, buna "ibka" veya 
"mukarrer" denilirdi. ilmiye mansıblarını 
şeyhülislam işaret-i aliyyesiyle sadraza
ma teklif eder, sadrazam da, "işaretleri 
mOcibince tevcih olunmak buyuruldu" 
derkenarını yazarak muvafakatini bildi
rirdi. Bu tayinler ikili, üçlü ve müneccim
başı tayinlerinde olduğu gibi bazan dört
lü, hatta mansıb talebinde bulunanın ar
zuhaliyle birlikte beşli mutabakatla olur
du. Bir müneccimbaşının tayin talebini 
hekimbaşı şeyhülislama sunar, şeyhülis
lam sadrazama teklif eder, o da padişaha 
sunar ve padişahın tasvibiyle tayin ger
çekleşirdi. 

Mansıblarda ibka işlemi genellikle ra
mazan bayramından hemen sonra şewal 
ayının ilk haftasında yapılırdı . Vezir, bey
lerbeyi ve sancak beyleri , ocak ağaları, 
devlet ricali ve Divan-ı Hümayun hace
ganı için olmak üzere dört liste (defter) 
veya bazan birleştirilerek iki liste düzen
lenirdi. Bu listelerin kenarlarına sadra
zam "ibka" veya "tevcih" kayıtlarını düşer. 
padişahın uygun gördüğü değişiklikleri 
işaretl ernesi için bir telhisle arzederdi. 
Padişah listelerde yaptığı değişikliği sad
razama geri gönderir, bu değişikliklere 
göre sadrazam yeniden düzenleyerek ni
hat iradesini almak üzere tekrar padi
şaha sunardı. Çıkan hatt-ı hümayundan 
sonra sadrazam buyruldusuyla yeni man
sıb sahiplerinin ruOs ve beratları hazırla
nırdı. Tayin sırasında İstanbul'da bulu
nan büyük mansıb sahipleri, kapıkuluna 
u!Ofe çıktığı zaman yeni memuriyetleri 
sebebiyle padişah tarafından kabul edilir
di. Osmanlı arşivlerinde mansıb tevcihleri 

ve bunlarla ilgili muameleyi ihtiva eden 
onlarca defter türü bulunmaktadır. Çok 
defa ruOs defterlerinde olduğu gibi görev 
değişiklikleri, terakkiler kısa notlar halin
de defterlere işlenirdi. Bir makamın fii
len verilmesine mansıb, makamın sadece 
rütbe ve unvanının verilmesine ise paye 
denilirdi. 

Mansıb tevcihlerinden sonra padişah 
başta olmak üzere bazı yetkililere pişkeş
ler sunulması kanunnamelerde yerini al
mış bir usuldü. Ancak bu uygulama daha 
ilerilere götürülerek iyi bir göreve tayin 
için ptşkeşe ilaveten ayrıca hediyeler tak
dim edilmesi veya göreve başladıktan 
sonra kısa sürede aziedilmemesi için yet
kililere hediyeler gönderilmesi adet ol
muştu. Bu husus, Osmanlı vekayi'name
leri ve teşkilat tarihiyle ilgili eserlerde 
"m ansı b satışı" olarak anılıp çok ağır bir 
şekilde eleştirilir. Selaniki Tarihi'nde ve 
Naima Tarihi'nde hediye ve ptşkeş adı 
altında mansıbların alenen alınıp satılması 
ve açık arttırma ile elde edilmesi konula
rında örnekler yer alır. 

Kuruluş dönemlerinde yetişmiş eleman 
ihtiyacı dolayısıyla değişik mansıblara ta
yin edilenler görevlerinde uzun süre kal
mışlarsa da XVI. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren medrese ve Enderun'dan yeti
şenler çağalınca devlet bu kişileri sınırlı 
sayıdaki görevlere tayinde zorluklarla 
karşılaşmıştır. Buna çözüm olarak paye 
usulünün uygulamaya konulması. man
sıbda kalma sürelerinin bir veya iki yıl ile 
sınırlandırılması, yeni görevler ihdas edil
mesi gibi tedbirler alınmıştır. 

Mansıb sahiplerine maaş ve değişik 
şekillerde dirlik tahsisi gibi iki tür ödeme 
yapılmaktaydı. Tanzimat döneminde dev
let teşkilatında önemli değişiklikler oldu
ğu gibi görev anlayışı ve dağılımında da 
önemli yenilikler yapılmıştır. Bu gelişme
leri Tanzimat'tan itibaren düzenli olarak 
çıkan salnamelerden takip etmek müm
kündür. 
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