
MENSE MOSA 

çalıştı. Malik! mezhebine mensup olan 
sultan komşu ülkelerde yaşayan Malik! 
fakihlerini ülkesine çağırdı, hac dönüşü 
tahsil için Fas'a talebe gönderdi. İslam ta
rihi kaynaklarında dindar bir hükümdar 
olarak tanıtılan Mense Musa. bütün yet
kilerini oğlu Mega'ya (Maghan) bırakıp 
tekrar Mekke'ye yerleşmek istediyse de 
bu arzusunu gerçekleştiremeden vefat 
etti. Yerine geçen oğlu Mega'nın döne
minde Mali Sultanlığı zayıflama sürecine 
girdi. 

Mense Musa ve meşhur hac seferi Batı 
Sudan halkı arasında İslam! geleneklerle 
yerli gelenekleri uzlaştıran bir destana dö
nüşmüştür. Destanın kahramanı Makan
ta Cigi'nin (yerli dilde Facigi) annesine 
karşı yaptığı bir kaza sonucu başladığı 
hac seferinin anlatıldığı destanda bir ta
raftan onun İslam'a samimi bir şekilde 
bağlılığı ele alınırken diğer taraftan yerli 
inançlara karşı saygısı dile getirilmiştir. 
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li] AHMET KA VAS 

MENSUH 

(bk. NESİH). 
~ 

MEN ŞUR 
(.)~1) 

Hükümdar tarafından yapılan 
bir tayini, bir görev veya muafiyeti 
yahut ikta tevcihini bildiren belge. 

L ~ 

Sözlükte "yaymak, dağıtmak, kitabı ba
sıp yayımlamak; diriltmek" anlamlarına 
gelen neşr kökünden türemiş olup "da
ğılmış , yayılmış" demektir. Herkese du
yurulmak, açıklanmak ve yayılmak ama
cıyla yazıldığı için bu belgelere menşür 
denilmiştir. 

Asr-ı saadet'te, Huleta-yi Raşidln ve 
Emevller devrinde menşur tabirinin "buy
ruk ve ferman .. manasında kullanıldığına 
dair bir kayda rastlanmamıştır. Bu dö
nemde "buyruk" anlamında kitap, mek
tup ve ahidname kelimelerinin kullanıl
dığı görülmektedir (Abdülhay ei-Kettanl. 
bk. indeks). Abbasller'de ise ikta tevcihiy
le ilgili bir belgede hiç kimsenin ikta sa
hi binden menşur, tevki' veya hüccet ib
raz etmesini isteyemeyeceği belirtilmek
tedir (Kalkaşendl, XJII. 130). Taberi'nin 
18 7 ( 1803) yılı olaylarını anlatırken zikret
tiği menşurun da (Tarif], VIII, 290) genel 
anlamda belge karşılığı kullanıldığı anla
şılmaktadır. Ancak İbnü'I-Eslr, 354 (965) 
yılı olaylarını kaydederken halifelik diva
nından Ebu Ahmed Hüseyin b. Musa'nın 
naklbü't-talibiyyln ve emir-i hac tayin 
edildiğine dair bir menşur yazıldığını be
lirtir (el-Kamil, Vlll, 565-566). Bu da IV. (X.) 
yüzyılda Abbasller'de menşur kelimesi
nin "halifenin buyruğu" manasında kul
lanıldığını gösterir. 

Fatımller'in her türlü resmi yazışma ve 
çeşitli görevlere yapılan tayinler için çok 
defa sicil, bazan menşur. bazan da sicil 
ve menşuru birlikte kullandıkları görül
mektedir (Ebü'l-Kasım ibnü's-Sayraft. s. 
16; Kalkaşendl, X. 449-465; Eymen Fuad 
Seyyid, s. 256-257. 259, 325. 332). Fatımı

ler döneminde katipler sicil ve menşurun 
sonuna belge hangi divandan çıkmışsa 
onun adını kaydederlerdi. Fatımi Halifesi 
Hakim -Biemrillah, 407 ( 1 o 16-17) yılında 
Halep ve civarında yaşayan halkın haraç
tan muaf tutulmasına dair bir menşur 
yayımlamıştır. 

Endülüs Em evi Devleti'nde tayin belge
lerine menşur, sak ve sicil denilirdi. Ey
yGbller'de sultan tarafından tayin edilen 
görevlilere verilen tayin belgesine men
şuradı verilirdi. İktalar da sultanın tuğra
sını taşıyan bir menşurla tevcih edilirdi. 
Ancak EyyGbller'de taklit, menşur ve sicil 

kelimelerinin birbirinin yerine kullanıldığ ı 

görülmektedir. Misal kelimesi de menşur 
ve askerlere verilen ikta beratı yerine 
kullanılmaktadır (Şeşen. s. 125-126). 

Halep'teki Hanefi medreseleri müder
risliğine tayin edilen Alaeddin ei-Kasanl'ye 
Selahaddin-i Eyyubl tarafından bir men
ş ur verilmişti (a.g.e., s. 136) . Yine Sela
haddin-i Eyyubl 3 Safer S67'de (6 Ekim 
ll 71 ) Kadi ei-Fazıl'ın yazdığı bir menşuru 
(sicil) Kahire Camii'nde okutarak meksleri 
(sanat ve ticaret erbabından alınan gayri 
şer'! vergi) kaldırmıştı (Ebu Şame. 112. s. 
522). S80'de (1184-85) Selahaddin tara
fından çıkarılan bu menşurlarda ei-Me
likü'I-Efdal ei-Melikü'I-Adil'in ketaletiyle 
Suriye' de, ei-Melikü'I-Azlz ise Thkıyyüd
din'in ketaletiyle Mısır'da babasının naibi 
tayin edilmiştir (İbnü'l-Es!r. Xl. 449). Sul
tanın merkezde bulunmadığı zamanlar
da onun yetkilerini kullanan naiblere sa
vaş kararı, idamlar, azil ve tayinler, ikta 
dağıtımı, kabileler arasındaki anlaşmaz
lıklarda hakemlik ve orduya kumanda et
me gibi çeşitli konularda yetki verildiğini 
ifade eden menşurlar tevcih edilirdi. Ey
yubller'de bir kişiye verilen menşurda ön
ce hutbe kısmı yer alır, daha sonra görev 
verilen kişinin liyakatinden, görev ve yet
kisinden bahseden bölüm gelir ve menşur 
göreve tayin edilen şahsayapılan nasihat
lerle son bulurdu. 

İlhanlılar çeşitli tayinlerle ilgili olarak 
yarlık (yarlıg) , taklit ve ferman yanında 
menşur kelimesini de kullanmışlardır 
(Özkuzugüdenli, s. XIX vd.). Delhi Türk 
Sultanlığı'nda menşur karşılığında fer
man, ahkam-ı tevki' ve tuğra kelimelerine 
yer verilmiş, ancak saltanattarının tasdiki 
için hükümdarlar Abbas! halifelerinden 
menşur istemişlerdir. Nitekim Muham
med Tuğluk, 744'te ( 1343-44) Kahire'ye 
bir elçilik heyeti göndererek Halife Ha
kim- Biemrillah'tan menşur talep etmiş. 
halifenin elçisi saltanatını tasdik eden bir 
menşur getirince onu büyük saygıyla kar
şılamıştı. 

M em lükler devrinde her belge için ayrı 
ayrı tabirler ortaya çıkınca menşur keli
mesi daha çok ikta tevcihiyle ilgili olarak 
kullanılmıştır. İktalara dair menşurlar da
ima Divan-ı İnşa'dan sultan adına yazılır 
ve onun tasdikine arzedilirdi. İkta men
şurtan hacim ve yazı bakımından ikta sa
hiplerinin askeri rütbesine göre değişirdi. 
İbn Abdüzzahir tarafından Kalavun'un 
oğlu Muhammed için yazılan ve güzelli
ğinden dolayı "sultanü'l-menaşlr" deni
len menşurla çeşitli kavimlere mensup 



emlrlere verilen ikta menşurlarını Kal
kaşendl kaydetmiştir ( Şub/:ıu '1-a'şa, XIII, 
167-198) 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Men

şur. Gazneliler'de menşur genellikle ma
kam veya görev tevcihi sebebiyle kullanıl

maktaydı. Herhangi bir kişi görevlendiri
leceği veya kendisine bir vilayetin idaresi 
verileceği zaman sultanın emriyle sahib-i 
divan-ı risalet yahut yardımcısı tarafın
dan önce müsvedde bir menşur hazırla
nır, ardından temize çekilen menşur sul
tanın imzasına (tevki') sunulurdu. Gazne
li hükümdarları da geleneğe uyarak Ab
bas( halifesinden saltanatlarının tasdik 
edildiğini gösteren menşur alırlardı. Gaz
neli Mahmud, Hindistan'a yaptığı bir se
ferden sonra Nandana'yı fethedince Ab
bas( Halifesi Kadir-Billah'tan Horasan ve 
diğer yerlerdeki hakimiyetini tasdik eden 
bir menşur istemiş ve bu arzusu yerine 
getirilmişti. Sultan Mahmud, kendisi de 
on beş kalenin yönetiminin Raca Ganda'
ya verilmesi için bir menşur yazılmasını 
emretmiş, bu menşurla birlikte zengin 
hediyeler de göndermişti. Sultan Me
sud'un Halife K~iim-Biemrillah'a biat et
mek için öne sürdüğü şartlardan biri de 
babasının sahip olduğu ülkelerin idaresi
nin yeni bir menşurla kendisine verilme-

siydi. Abbasl halifesi bunu kabul etmiş ve 
Mesud'a menşur yollamıştı. Sultan Me
sud, halifenin tavassutuyla İsfahan'ın ida
resini Kakfıyiler'den Alaüddevle'ye bırak
mış, bununla ilgili olarak bir menşur ve 
hil'atler göndermişti. Yine Sultan Mesud 
sahib-i divan-ı risalet Ebfı Nasr'a, Serahs 
sahib-i beridliğine tayin ettiği Abdullah 
ile Belh ve Taharistan müşrifliğine gön
derdiği Ebü'I-Feth Hatemi için birer men
şur yazılmasını ve tevki' için kendisine su
nulmasını emretmişti. 

Resmi yazışmalarda vezirden başlamak 
üzere devlet memuriyetlerine yapılan ta
yinler ve ikta belgeleri için kullanılan men
şur terimi Selçuklu devletlerinde de gö
rülmektedir. Bu belgelerin kaleme alın
dığı dil genelde Farsça'dır. Ancak Arapça 
konuşulan bölgelerdeki görevlere tayin 
edilmiş memurlara gönderilen belgeler 
istisna teşkil eder. Her göreve tayin men
ş urunun metni için belirli kurallar mev
cuttu. Büyük Selçuklular'da tesbit edile
bildiği kadarıyla menşurlarda göreve ta
yin edilen şahsın m eziyetleri sıralanır. gö
revi n neleri kapsadığı ve nasıl yapılacağı 
belirtilir, diğermemurlarada gönderilen 
şahsın emirlerine uyulması. destek olun
ması ve kolaylık sağlanması. toplumda 
her sınıfın kendi özel yeri ve sırası içinde 
tutulması istenirdi. 

Hükümdarın çıkardığı menşur ve emir
narnelere tuğra konulurdu. Vezirler de 
menşurlara imza koyabilirdi. Hatunların 
vezirleri de beraberinde çalışan görevli
lerin tayini için menşur yazabilirdi. Tahta 
çıkan Selçuklu sultanları vasal bir hüküm
dara veya bir şehrin hakimine bulunduk
ları yeri yönetmeye devam etmeleri için 
menşur verirlerdi. 

Selçuklu sultanlarının hakimiyetlerini 
meşru kılmak için halifelerden tasdik al
maları uyulması gereken bir gelenekti. 
Halifeler sultaniara bir menşurla birlikte 
bazı hükümdarlık alametlerini de gön
derirlerdi. Yeni tahta çıkan hükümdarla
ra halifenin emirlik tevcihi iki şekilde olu
yordu. Ya yeni hükümdar bizzat halifelik 
merkezi Bağdat'a giderek menşuru at
maktaydı veya menşur ve hükümdarlık 
alametleri bu işle görevtendirilmiş bir el
çiyle kendisine gönderiliyordu. Bazı emir
Iere hem Selçuklu sultanı hem de halife 
tarafından menşur verildiği görülmek
tedir. Nitekim Danişmendli Emir Gazi'ye 
hakimiyetini tasdik maksadıyla Sultan 
Sencer ve Halife Müsterşid- Billah tarafın
dan menşur gönderilmişti. 

İktaların tevcihiyle ilgili menşurlar da
ha çok tahta geçm~ merasimlerinde veya 

MENSUR 

kazanılan bir zafer dönüşü yazılırdı. Sul
tan Sencer. Save savaşını kazandıktan 
sonra Horasan sınırlarından Beledürrfım'a 
(Anadolu) ve Suriye'ye kadar olan ülkeleri 
bir menşurla yeğeni Mahmud'a ikta et
mişti. İbnü'I-Eslr bu menşuru bizzat gör
düğünü söyler (et-Tarfl]u '1-bahir, s. 21 ). 
öte yandan iktaını iyi idare edemeyen, 
zulüm yapan ikta sahiplerinden iktaları 
bir menşurla geri alınırdı. 

Anadolu Selçukluları'nda da vezir, di
van üyeleri ve diğer memurların tayinin
de, emirlik veya ikta tevcihinde menşur 
verilmekteydi. Bu dönemle ilgili tayin 
menşurları bazı değişiklikler dışında Bü
yük Selçuklular'daki menşurların aynıdır. 
Uygurlar'dan beri devam eden inanç. bil
ge, inanç bilge ve uluğ. uluğ has gibi bazı 
Türkçe unvan ve lakapların bütün Anado
lu Selçuklu emirlerine tevfiz edilen fer
man ve menşurlarda bulunduğu , hatta 
halifeden ve diğer İslam devletlerinden 
gelen menşur ve belgelerde de bunların 
yer aldığı görülmektedir. Anadolu Selçuk
luları 'nda vezirlik, müstevfilik, zeamet. 
temlikname, müşriflik, Divan-ı İnşa ve 
tuğraya yapılan tayinlerle emir-i şikar ta
yini, muhtesib tayini, mfısikişinasların ta
yini, kadılık, müderrislik, hassa hafızlığı
na, mescid imamlığına, zaviye şeyh liğine, 
hastahane tabipliğine, nakibliğe, vilayet 
imamlarının vergiden muafiyetine, naib
lik ve kedhüdalığa tayin hakkındaki çok 
sayıda menşur günümüze ulaşmıştır (Os
man Turan, Türkiye Selçukluları Hakkın

da Resmf Vesikalar, Ankara 1958). Tahta 
yeni çıkan bir sultan saltanat hukukuna 
göre kendisine biat eden emirlerin ikta. 
emlak ve tayin menşurlarını yeniliyordu. 
1. Alaeddin Keykubad devrinde her yıl ha
kimiyet menşurlarını yenileyen vasal hü
kümdarlar vardı. Bir savaş sonrası tekrar 
itaat arzeden vasalin hakimiyet menşuru 
yenileniyordu. Ermeni Kralı Leon, 1. İzzed
din Keykavus'a itaat ettiği zaman ona ha
kimiyet menşuru gönderilmiş ve bu men
şur Ermeni sarayında büyüklerin huzu
runda okunmuştu . Ülke bir tehlike ile 
karşı karşıya kaldığında müslüman ve hı
ristiyan vasal hükümdarlardan menşur 
ve fermanlarta yardım isteniyordu. Bu 
yardım karşılığında bir şehrin mülkiyet 
menşuru gönderiliyordu. 

Anadolu Selçuklu sultanları da halife
den hakimiyet menşuru istemekteydiler. 
1. İzzeddin Keykavus bunun için Şeyh 
Mecdüddin İshak'ı Bağdat'a yollamış, Ha
life N asır- Li diniilah da ona bir menşur 
göndererek saltanatını tasdik etmişti. Ay-
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