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nı halife. I. Alaeddin Keykubad'ın saltana
tını tasdik etmek üzere Şehabeddin es
Sühreverdi' vasıtasıyla menşur ve diğer 
hakimiyet alametlerini göndermişti. 
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Osmanlılar'da Menşur. Osmanlı bürok
rasisinde sadrazam, vezir, beylerbeyi gibi 
devletin en yüksek mevkilerindeki şahıs
lara göreve tayin veya bir hizmetle gö
revlendirme dolayısıyla verilen bir berat 
cinsinin adı olarak geçer. Ancak rei'sülküt
tab tarafından yazılmış mansıba bağlı ol
mayan menşurlar da vardır. Bu tür men
şurları nişancı gözden geçirirdi (Uzunçar
şılı, Merkez-Bahriye, s. 217). 
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XVI. yüzyıl başlarında Mısır'ın fethin
den sonra Yavuz Sultan Selim'e itaat ar
zeden Mekke emirine verilen, eski statü
süyle görevini sürdürmesiyle ilgili berat, 
Bahreyn hakimi Murad'ın vefatı üzerine 
yerine kardeşinin geçişini tasdikeden hü
küm eski geleneğe uygun olarak menşur 
şeklinde belirtilmiştir (Feridun Bey, I, 491, 

611-612). Vezirler, beylerbeyiler gibi yük
sek devlet ricalinin tayin beratları için 
menşur tabiri süreklilik arzedecek ölçü
de yaygınlık kazanmamakla birlikte za
man zaman kullanılmıştır. XVI. yüzyıl 
sonlarında Selfmikl'nin Tarih'inde "men
şur, menşür-ı al tamga, menşür-ı hüma
yun. hanlık menşuru" tabirleri geçer (I. 

144, 198; ll, 663, 681 ); özellikle bu sonun
cusu Kırım haniarına verilen tayin belge
sini ifade etmektedir. Osmanlı bürokra
sisinde eyalet menşuru, vezaret menşu
ru. son dönemlerde ise müşiriyet men
şuru gibi adlandırmalara rastlanır. XVII. 
yüzyıl tarihçilerinden Karaçelebizade'nin 
eserinde ilgili tayin ve görevlendirme be
ratı daima menşur şeklinde belirtilmiştir. 
Gürcü Mehmed Paşa'nın , Anadolu bey
lerbeyi olarak bu kesimdeki tirnar ve ze
amet teftişiyle görevlendirilmesi dolayı
sıyla zeamet ve tirnar teftişi menşurunun 
onun adına hazırlandığına işaret edilir 
(Rauzatü'l-ebrar, s. 576). 

Menşur XIX. yüzyılda da beratları be
lirtmek üzere geçer. Divan defterleri ara
sında tayin kayıtlarıyla ilgili defterler için
de menşur defterleri de bulunmaktadır. 
Menşur özellikle Osmanlı ilmiye teşki
latında yaygın bir şekilde kullanılmıştır 
(Uzunçarşılı. ilmiye Teşkilatı, s. 78, 97). 
1 9 13'te yapılan anlaşma uyarınca Bulga
ristan ve Yunanistan'a tayin edilecek baş
müftülerin menşurlarını şeyhülislamdan 
alacakları karara bağlanmıştı. Müftüle
rin tayin beratı için de yine menşur keli
mesine yer verilmiştir. Hıristiyan patrik 
ve piskoposların ruhanı dairelerine yaz
dıkları mektuplara da menşur dendiği 
bilinmektedir. Bosna'da rei'sülulema ta
yini hakkındaki belgeye menşur adı veril
mekteydi. Nitekim 1 97S'te N ai m Meh
med Hacıabdiç'in ulema heyeti tarafın
dan Yugoslaya Cumhuriyeti'ndeki müslü
manların rei'süluleması seçilmesiyle ilgili 
olarak eski harflerle Türkçe yazılan belge 
menşur adıyla anılmıştır. 

Bütün bu özellikleri sebebiyle menşur 
yapı bakımından diğer beratlardan fazla 
farklılık göstermez. Ancak elkab ve dua 
rükünleri diğer beratlara nazaran daha 
ağ dalıdır. Münşeat mecmualarında men-

şurların yedi rüknünden söz edilir. Bun
lar Allah'a hamd (tahmtd-i bart), Hz. Mu
hammed'e salatü selam (tasliye) , yazılma 
sebebi, kimin narnma yazıldığı, beğeni
len yolda icra edilmesini tekit, mazmunu 
ve aykırı davrananı korkutma olarak sı
ralanır. Şartları ise dörttür. Hamd ü sala
tın güzel sözler kullanılarak (beraat-i istih
Ial) yazılması , tahmi'd ve tasliyenin kulla
nılmaması halinde Allah'ın adıyla başlan
ması , hükümdara yakışır ifade kullanıl
ması ve verilen şahsın rütbesine uygun 
olarak kaleme alınmasıdır. Menşurlar şe
kil bakımından mükemmelliğe erişmiştir. 
En kaliteli kağıt olan abadi' cinsleri kulla
nılmış ve gönderilenin mevkiiyle mütena
sip olarak "battal" denilen çok büyük boy 
tercih edilmiştir. Kullanılan yazı ise diva
n! veya girift bir yazı olan cerı- divan i' dir. 
Menşurlar ya tamamen altın varak yahut 
münavebeli olarak bir satır siyah is mü
rekkebi, bir satır altın varakla yazılmış
tır. 
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MENTEŞE 

Anadolu beylikleriyle 
Osmanlılar döneminde Anadolu'nun 

güneybatısını içine alan bölge. 
_j 

Günümüzdeki Muğla vilayetini kapsa
yan ve antik dönemde Karya denilen böl
ge Türkler'in eline geçişinden sonra Men
teşe adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu adın 
bölgedeki antik bir şehir olan Myndus'tan 
veya Aziz Menos'tan gelmiş olabileceği 
ileri sürülürse de bölgenin fethini gerçek
leştiren Türk aşiretleriyle ilgisi açıktır. 
Menteşe bir şahıs adı veya bundan türe
miş bir boy ismidir. Nitekim Osmanlı coğ
rafyasının Rumeli ve Anadolu'daki çeşitli 
bölgelerinde Menteş, Menteşe. Mente-



şe-obası. Kara(-ca) Menteşe(-li) . Mente
şe-beyli, Menteşe-kendi, Menteşe - köy, 

Atluca Menteşe gibi birçok köy, mezraa, 
çiftlik veya cemaate rastlanır. 

Menteşe bölgesine Türkler'in ilk gelişi
nin tarihi 1 071 Malazgirt zaferine kadar 
iner. İki yüzyıl kadar Bizans-Türk müca
delesine sahne olan bölgede bu süre zar
fında Türkler'in daimi bir iskanı söz ko
nusu olamadı. Selçuklular tarafından Bi
zans sınırına yerleştirilen Türk kabilele
rinin bölgeyi kesin olarak fetih hareket
lerine girişmesi Selçuklu Devleti'nin Mo
ğollar'a 1243'te yenilmesinin ardından 
başladı ve 1261'den itibaren birkaç yıl 
içinde bölgenin tamamı Türkler'in eline 
geçti. Bu tarihlerden itibaren karadan ve 
denizden gelen Türkmenler burada bir 
beylik kurarak bölgeyi yoğun şekilde is
kan ettiler. Çeşitli kaynaklarda Mantahia, 
Mendesias. Menteshe, Madache gibi im
lalarla yer alan Menteşe isminin de bu 
tarihlerden sonra beyliğe nisbetle bölge
yi ifade etmek için kullanıldığı görülmek
tedir. Hemen hemen kadim Karya sınır
larına uyan Menteşe Beyliği kuzeyde Ay
dınoğulları , kuzeydoğuda İnançoğulları ve 
Germiyanoğulları , doğuda Hamidoğulla

rı, güneydoğuda Tekeoğulları beylikleriy
le komşu bulunuyordu. Güneyden ve ba
tıdan ise denizle çevrilmişti. 

Beyliğin merkezinin önce Milas olduğu, 
daha sonra Rodos'taki şövalyelerle girişi
len mücadele sırasında bir müddet için 
Muğla'nın merkezlik yaptığı ve ardından 
Peçin'in kurulmasıyla bu şehrin beylik 
merkezi haline geldiği bilinmektedir. 
1333'te bölgeyi ziyaret eden İbn Battil
ta. Peçin'in yeni imar ve iskan edildiği
ni belirtmektedir. Kuzeybatıdaki Balat da 
gemilerin gelip gitmesine uygun limanı 
ile bir ticaret şehri olarak görünmektedir. 
XVI. yüzyıla ait tahrir defterlerindeki ka
yıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bu merkez
lerin dışında Bodrum, Datça ve Bozbu
run yarımadalarının ucuna kadar olmak 
üzere hemen her vadi, ova ve yayla Türk
men aşiretleri tarafından iskan edilmiş 
ve zamanla buralarda birçok köy kurul
muştur. Belgelere göre Menteşe bölge
sinde bulunan Türkmen cemaatleri şun
lardır: Alayundlu, Oturak Güne Barza. Gö
çer Barza. Küre Barza, Oturak Küre Bar
za, Göçer Küre Barza, Mazun Barza. Ha
rizm Barza. Oturak Eğlence Horzum. Yö
rük Horzum. Balya(n) Bolu, Kayı, Kızıica 
Balıkça, Emecik, Emirhanlı, Kızıica Keçili. 
Yaylacık, Gübyan, Eğrek, Karaca Koyunlu. 

Menteşe Beyliği , 1389-1391 yıllarında 
Yıldırım Bayezid tarafından alınıp Osmanlı 

topraklarına aynı isimli bir sancak olarak 
katıldı. Burası Timur'la yapılan Ankara 
Savaşı'ndan sonra bir müddet için elden 
çıktıysa da 1424'te kesin olarak zaptedil
di ve sancak merkezi Milas'tan Muğla'ya 
taşındı. Menteşe bölgesi Osmanlı döne
minde önemli bir siyasi olaya sahne olma
dı. Fatih Sultan Mehmed zamanında Ve
nedik'le girişilen uzun savaş döneminde 
bir Venedik filosu M eğri'yi (= Fethiye) bom
bardımana tutarak tahrip etti ( 14 73). Şe
hirden kaçan halk kuzeyde emin bir mev
ki de Seki yaylasında yeni bir kasaba kur
du. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos se
feri esnasında ( 1522) kara ordusunun ge
çişi için Bozüyük, Muğla ve Marmaris gü
zergahı kullanıldı. Bu sefer sırasında Ro
dos şövalyelerinin elinde bulunan Badrum 
Kalesi de alındı. Kıbrıs seferi esnasında 
Menteşe sancak beyleri, gemileriyle Ro
dos'ta üslenip bölgenin düşman saldırı
larından korunması işini ve diğer lojistik 
hizmetleri üstlendi. 

Osmanlı menzil teşkilatma göre Anado
lu'nun sağ kolunun nihayetinde yer alan 
Menteşe bölgesi gerek bulunduğu coğra
fi konum gerekse topografyası sebebiyle 
siyasi, ekonomik ve demografik açıdan 
fazla bir hareketliliğe sahip olamadı. Ku
zey ve doğu sınırlarını dağların. batı ve 
güney sınırlarını denizin çevirmiş olması 
bölgeyi içine kapalı bir konuma sokmak
taydı. Bu sınırlar içinde yer alan yüksek 
dağlar ve derin vadilerin dibinde bulunan 
sınırlı ova ve yaylaların hemen hepsi şe
hir, kasaba ve köy iskanına sahne oldu. 
Piri Reis'in haritalarında bütün ayrıntıla
rıyla gösterildiği üzere Menteşe sahille
rinde büyük küçük birçok koy ve körfez 
bulunmasına rağmen kıyılarda iskan ger
çekleşmedi ve önemli limanlar oluşmadı. 
Bunda, açık denizden gelebilecek saldırı
lara her an maruz bir konumda bulun
masının yanı sıra çok arızalı topografya 
sebebiyle kıyıları iç bölgelere bağlayacak 
ulaşım ağından yoksun oluşu da etkili ol
muştur. Menteşe'nin iç kesimlerinin dı
şarıyla olan bağlantısı Çine suyu vadisiyle 
kuzeye, Ege denizi kıyısındaki Güllük is
kelesi ile de batı istikametlerine sağlana
biliyordu. Büyük Menderes deltasındaki 
antik dönemin meşhur ticaret şehri Ba
Iat ise deltanın dolması neticesinde XVII. 
yüzyıldan sonra önemini kaybetmeye 
başlamıştı. Zirai üretim bölge içinde tü
ketilmekle birlikte hemen güneyde yer 
alan Rodos adası çoğunlukla Menteşe'nin 
Meğri. Döğer ve Pırnaz kazalarından er
zak talep etmekteydi. Rodos aynı zaman
da bazı askeri ihtiyaçlar için de Menteşe'-
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ye müracaat ediyordu. Kaledeki topların 
gönder ağaçları, kale kapılarındaki köprü
ler için gerekli olan kereste, harbe sapı, 
çam sırığı ve direkler Menteşe'nin geniş 
ormanlarından sağlanmaktaydı ( BA. KK, 
Dfuan-ı Hümayun Ahkam Defteri, nr. 67. 
s. ı 25/3). Yine Menteşe'nin bazı gelir ka
lemleri Rodos sancak beyinin hassı ara
sında yer almaktaydı. Menteşe ve Rodos 
konumları itibariyle birbirleriyle zorunlu 
bir entegrasyona girmişlerdi. 

1330'1arda bölge hakkında duyduğu 
bilgileri nakleden İbn Fazlullah ei-Ömeri, 
Menteşe Beyi Orhan Bey'in elli şehri, 200 
kalesi ve 1 00.000 askerinin bulunduğunu 
yazar. Bu da bölgedeki Türk unsurunun 
nüfusunu ve iskanın mahiyetini göster
mesi açısından önemlidir. Bazı geç tarih
li kaynaklarda Menteşeoğulları'na ait şe
hirler olarak Muğla, Balat, Milas. Peçin, 
Bozüyük, Marin (Mazin. Mazun) . Çine, Ta
vas, Meğri ve Köyceğiz zikredilir. Ancak 
beyliğe nisbetle Menteşe coğrafyasına ilk 
zamanlar için beyliğin tali bir kolu olan Fi
nike'yi katmak gerekirse de burası daha 
sonra Hamidoğuilan Beyliği'nin nüfuzu 
altına girmiştir. 

1 530'1u yıllara ait kayıtlara göre Mente
şe sancağında Peçin, Çine, Balat. Milas. 
Bozüyük, Muğla, Marin, Tavas, Köyceğiz. 
Pırnaz. lsravalos ve M eğri isimli on iki ka
za, beş şehir ve yedi kasaba vardı. Bir ka
d ılığın ise merkezi yoktu. Bu tarihteki köy 
sayısı 548 olan bölgede konar göçer ola
rak yaşayan cemaat sayısı da 381 idi ( 166 
Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu 
Defteri: 937/1530, s. 481-574) . Komşu iki 
sancaktan Aydın'da 240, Teke'de 128 ce
maatin bulunması ve bu tarihlerde Men
teşe sancağında sadece altmış dört hane 
gayri müslim unsura rastlanması , bölge
nin Türkleş me sürecinin daha XVI. yüzyı
lın başlarında tamamlandığını göster
mektedir. 1 562 ve 1 583 yıllarına ait sa
yımlarda artık bu gayri müslim haneler 
görülmemektedir (TK, TD, nr. 1 I O; BA, TD, 
nr. 337) . Çine ve Balat kazaları 1571 tari
hinden sonra Menteşe'den ayrılarakyeni 
kurulan Sığ la sancağına katıldı. Fakat ar
dından tekrar Menteşe'ye bağlandı. 

Katib Çelebi'nin Cihannüma'sında 
Menteşe kazaları Peçin, Milas. Balat. Bo
züyük, Marin, Çine, Muğla, Tavas, Burnaz 
(Pırnaz), Meğri ve Köyceğiz olarak göste
rilmektedir (Wien Nationalbibliothek, 
Mxt. 389. vr. ı ı 7•). 1624, 1676 ve 1688 ta
rihli defterlerde yukarıdaki kazalara ila
veten Eskihisar, Gererne (Sultan). Şahim, 
Döğer, Talama, Sobuca, Dadya, Gökabad, 
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Ula, Tarahya gibi yeni kaza isimlerine rast
lanmaktadır (BA, MAD, nr. 3399, s. 5, 7, 
9; BA, KK, Mevkufat, nr. 2620, s. 26; nr. 
2670, vr. 5a, nr. 2672, vr. 6a) . 1890 yılına ait 
Aydın Vilô.yeti Salnô.mesi'nde (II, 610) 

Muğla, Milas Bodrum. Marmaris, Köyce
ğiz ve Meğri olmak üzere beş kaza; Bo
züyük, Ula, lsravolos, Karaabad, Gereme, 
Mandalyat, Dalaman, Dadya ve Eşen adlı 
dokuz nahiye kayıtlıdır. Bu tarihteki köy 
sayısı da 261 olarak gösterilmiştir. 

Menteşe Beyliği, Osmanlı topraklarına 

bir sancak olarak katıldıktan sonra bel
gelerde ve kroniklerde Menteşe ili, Men
teşe vilayeti, Menteşe sancağı, Menteşe 
livası adlarıyla yer almıştır. XVII. yüzyılda 
muhassıllar, XVIII. yüzyılda mütesellim
ler ve XIX. yüzyılda mutasarrıflar tarafın
dan yönetilen Menteşe sancağının sınır
ları birtakım idari düzenlemeler sebebiy
le dönemlere göre değişikliğe uğramıştır. 
XVIII ve XIX. yüzyıllarda Menteşe'nin ta
nınmış mütesellim aileleri arasında bu
lunan Milaslı Abdülaziz Ağazadeler, Köy
ceğizli Hasan Çavuşzadeler ve Tavaslı Os
man Ağazadeler, bölgenin sosyal ve eko
nomik nabzını tutan ve etkileri günümüze 
kadar gelen yönetici aileleri olarak görün
mektedir. 1864 idari yapılanmasında Ay
dın vilayeti içinde bir sancak olarak yer 
alan, Milli Mücadele sırasında ise iki yıl 
kadar ( 19 ı 9- ı 92 ı) İtalyanlar'ın işgaline 
maruz kalan Menteşe sancağı Cumhuri
yet'ten sonra Muğla vilayetine (il) dönüş
türüldü. Günümüzde Menteşe adı coğ
rafya öğretiminde ve literatüründe bir 
yöre (Menteşe yöresi). bir dağ sırası (Gü
ney Menteşe dağları) ve Ege bölgesinin 
jeolojik eski çekirdeğinin (Saruhan- Men
teşe eski kütlesi) adı, ayrıca dantel gibi 
işlenmiş çok girintili çıkintılı kıyıları ifade 
eden "Menteşe tipi kıyı" söyleyişinde kav
ram olarak kullanılmaktadır. 
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MENTEŞE BEY 
(ö. 692/1293'ten sonra) 

XIII. yüzyılın sonlarından itibaren 
Güneybatı Anadolu'ya hakim olan 

Menteşeoğulları Beyliği'nin kurucusu 
(bk. MENTEŞEOGULLARI). 

MENTEŞEOGULIARI 

XIII. yüzyıl sonlarında 
Güneybatı Anadolu'da kurulan 

bir Türkmen beyliği. 

_j 

ı 

_j 

Beyliğin kurucusu, Anadolu Selçuklu 
hükümdarlarınca atalarına Batı Anadolu 
uç bölgesinde ikta verilen Menteşe Bey'
dir. Beyliği, bu yöreye deniz yoluyla gelen 
ve içeri doğru girerek sahille Denizli dağ

ları arasındaki bölgeye yerleşen Türkmen
ler'in tesis ettiği belirtilir. Ayrıca karadan 
sahile doğru akın yapan Türkler tarafın
dan bir siyasi birlik haline getirildiği üze
rinde de durulur. Kuruluşu ve ilk beyterin 
hüküm sürdükleri dönemlerin kronolojisi 
kaynak yetersizliği sebebiyle tesbit edi
lememektedir. Menteşe Bey'in şeceresi 
hakkındaki bilgiler de karışıktır. Mente-

şeoğulları'nın hakim olduğu bölge Muğla, 
Peçin, Milas ve Balaftan Ege sahillerine 
kadar uzanmaktadır. Bizans kaynakların
da Menteşe Bey'in adı, 1282'de Tralles 
(Aydın) ve Nyssa'yı (Sultanhisar) ele geçir
mesi dolayısıyla zikredilir. Bu dönemlerde 
Menteşe Bey ve emrindeki Türkmenler'in 
Selçuklular'ın himayesinde oldukları söyle
nebilir. Karamanoğulları'nın Konya'yı ku
şatması üzerine İlhanlı Sultanı Geyhatu 
690 (1291) yılı sonlarında Anadolu'ya ge
lerek Menteşe topraklarını yağmalamış
tır. Menteşe Bey'in ne zaman öldüğü bi
linmemekle birlikte bunun 692 (1293) 
yılından sonraya rastladığı tahmin edil
mektedir. 

Menteşe Bey'den sonra beyliğin başına 
oğlu Mesud Bey geçti. Diğer oğlu Kirman 
(Kerman) belki kendisine tabi olarak, bel
ki de muhalefet etmek suretiyle Föke'de 
(Finike) hüküm sürdü. Mesud Bey 1300'
de Rodos adasının önemli bir kısmını ele 
geçirdi. Aynı yıllarda Girit ile Menteşe 
Beyliği arasında ticari münasebetler baş
ladı. Daha sonra Hospitalier şövalyeleri 
1308'de Rodos adasına hakim oldular. 
Hospitalier şövalyelerinin 1311 yılı başla
rında Ceneviz tüccarlarının mallarını mü
sadere etmeleri üzerine Cenevizliler Men
teşeoğulları ile ittifak yaptılar. Mesud 
Bey'in ölümü muhtemelen 719 (1319) 
yılından öncedir. Altı oğlundan biri olan 
Şücaüddin Orhan onun yerine geçti. Bu 
dönemde papalık tarafından Venedik, 
Fransa Kralı VI. Philippe ve öteki Batılı 
ülkeler dahil bir Haçlı seferi düzenleme 
çalışmal arı yapıldı. İbn Battüta 733'te 
( 1333) Batı Anadolu'yu dolaşırken Orhan 
Bey'i Peçin'de ziyaret etmiş ve onu "Mi
las sultanı" olarak zikretmiştir. İbn Faz
luilah el-Ömer! de Orhan Bey'in sahip ol
duğu şehirler ve asker sayısı hakkında bil
gi verdiği gibi Menteşeoğulları'nın ikinci 
Föke kolunun 1330'da Hamldoğulları'na 
tabi olarak hüküm sürdüğünü belirtmiş
tir. Orhan Bey'in ölüm tarihi bilinmemek
tedir. 

Orhan Bey'in yerine oğlu İbrahim geçti. 
Diğer oğlu Hızır ise Çine'yi idare ediyordu. 
Bir Haçlı donanmasının 1344'te Aydıno
ğulları'ndan İzmir'i alması, Menteşeoğul
ları ile Girit arasındaki ticaretin bir süre 
kesilmesine sebep oldu. Menteşeoğulla
rı Aydınoğulları ile birleşerek Girit' e sal
dırdılar. İbrahim Bey İzmir' e yürümek 
için Balat'ta savaş hazırlıkları yaptı (7511 

ı 350). Venedikliler, kendilerine karşı ha
rekete geçmeye hazırlanan İbrahim Bey'i 
Balat Limanı'na soktukları donanınayla 


