
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 
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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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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). 

150 

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-


