
daha karmaşık bir görünüm kazanır. Fark
lı mekanlarda bulundukları halde teknik 

imkanlar sayesinde taraflar eş zamanlı 
olarak birbirine m uhatap olup bir akid ya
pıyorsa onları buluşturan iletişim aracı 

aradaki mekansal mesafeyi ortadan kal
dırmaktadır. Bu durumlarda hazırlar ara

sı akidlerde işleyen mekanizma geçerli 
olur. Fakat doğrudan m uhatap olma im
kanı vermeyen yollarla. yani araya bir ki
şinin veya mektubun girdiği durumlarda 
akid meclisi muhatabın bulunduğu yere 

taşınmış olur. Dolayısıyla şahıs ve mek
tup akid teklifinin aktarıcısıdır. Artık akid 
meclisi şahıs veya mektupla kabul beya
nında bulunacak tarafı buluşturan yerdir. 
Kabul beyanı yapıldığı sırada icap beyanı

nın üzerinden belli bir süre geçmiş olsa 
bile aradaki şahıs ve mektup bu zaman 
mesafesini kapatmış sayılır. Ancak gaip
ler arası akidlerde icap haberi karşı tarafa 
ulaşıncaya kadar geçen zaman içinde 

icapçının icabından dönüp dönemeyece
ği, yine aynı şekilde karşı tarafın kabul 
beyanında bulunması halinde akdin ne 
zaman kurulmuş sayılacağı gibi muhte
mel bir dizi sorun doktrinde ayrıntılı bi

çimde tartışılmıştır. 
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Sözlükte "oturmak" anlamındaki cülüs 
kökünden türetilmiş bir mekan ismi olan 
meclis (çoğulumedHis) otururnunyapıl
dığı yeri ifade eder, bir kelimeyle tamla
ma halinde kullanıldığında ise (ilim mec
lisi, zikir meclisi, tartışma meclisi, sohbet 
meclisi vb.) otururnun amacı, türü veya 
niteliği belirtilmiş olur. Daire şeklin-

de oturulduğundan meclisiere halka 
da (halaka) (ilim halkası , zikir halkasıl 
denilmiştir. Meclis kelimesi. Hz. Peygam
ber'den itibaren daha çok mescidlerde 
yapılan dersler için kullanılmıştır. Bu
nunla beraber onun mescidinde zikir ve 
ilim gibi farklı meclisierin bulunduğu da 
rivayet edilir. Öğretici olarak gönderildi
ğini söyleyen ResGl-i Ekrem her iki mec
lisi de takdir etmekle birlikte ilim halka
sında oturmayı tercih etmiştir (Dariml, 
"Mu~ddime", 32; İbn Mace, "Mu~addi
me", 17) . 

ilim meclisleri meclis-i ResGiillah, mec
lis-i Said b. Müseyyeb, meclis-i Şa'b1 gibi 
hocanın adıyla anılmıştır. Hadis dersleri 
için daha çok "meclisü'l-ilim" ifadesi kul
lanılmış. Kur'an meclislerine "meclisü's
seb'", genel olarak bir ilim dalının öğretil
diği meclisiere "meclisü't-tedris", cami
lerdeki konuşmalara "meclisü'l-va'z". da
ha çok kelam ve felsefe konuları üzerinde 
tartışmaların yapıldığı meclisiere "mecli
sü'n-nazar" (meclisü'l-münazara) adı veril
miştir. Abbas! halifeleri bu sonuncu mec
lisiere özel bir önem vermişler, bazıları 
saraylarda yapılan münazara meclisleri
ne katılmışlardır (C. Zeydan. V, 280-282). 
ilim meclislerinde öğrencilere nakledilen 
hadislerin veya okutulan ders ve kitapla
rın yazdırılması usulüne "im la" denildi
ğinden bu şekilde telif edilen eserler ge
nellikle "email" diye anıldığı gibi dersler
den her birine meclis denmesi sebebiyle 
de bu telifler "meclis, mecalis, mücale
se" adlarıyla da anılmıştır. Ayrıca devlet 
ricali veya büyük alimierin huzurunda 
düzenlenen meclislerde yapılan sohbet 
ve tartışmaları (muhadara) ihtiva eden ki
tap türüne de "muhadarat" (mecalis) de
nilmiştir. 

Saraylarda edebiyat, mOsiki ve diğer 
konularda meclisler kurulmuştur. ibnü'I
Cevzl eserinde Mansur Camii'nde nahiv
cilerin ders meclislerinden söz eder (el

Munta.?am, IX, 165). Alimierin biyografi
lerinde çok defa hangi camide, hangi ilim 
halkasında görevli olduğu belirtilir (i b n 
Kadi Şühbe. ıı . 277) . Nuaym1, Cemalü'l
eimme'den bahsederken onun camide 
büyük bir halkasının bulunduğunu. bu
rada Kur'an, fıkıh ve nahiv dersleri verdi
ğini söyler (ed-Daris fi taril].i'l-medaris, ı. 

203). Hangi ilim dalı olursa olsun halka 
açık derslere "meclisü am" adı verilmiştir. 
Ayrıca ismaili dallerce yapılan ve daha çok 
mezhebin felsefesini ortaya koyan davet 
konferansları ve bunların bir araya geti-
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rildiği kitaplar mecalis olarak tanınır. Bu 
mezhebin filozoflarından biri olan Müey
yed- Fiddin'in meclislerini kapsayan el
Mecalisü'l-Mü'eyyediyye'si 800 konfe
ransı içerir. ilim meclisleri, modern üni
versitelerin doğuş sürecinde medrese ön
cesi bir öğretim tarzı olarak kabul edilir 
(Makdisi, s. 10 vd.). Hadis· kaynaklarında 
düzgün bir kıyafetle güzel kokular sürü
nerek meclise gelmek, selam vermek, 
bulduğu boş yere oturmak, ön tarafa 
geçmek için insanları rahatsız etmemek, 
gizlice konuşmamak, çirkin sözlerden ka
çın mak, konuşulan gizli şeyleri meclis dı
şına taşımamak gibi meclisierin adabıyla 
ilgili birçok rivayet yer almaktadır. ilim 
ve fazilet ehli yanında yaşlı kimselerle ida
reci konumundaki kişiler için ayağa kalk
mak, halkaları genişletmek suretiyle on
lara yer vermek Kur'an'ın da emrettiği bir 
nezaket kuralıdır (el-Mücadile 58/11 ). Hz. 
Peygamber meclisleri günahlardan salim 
olanlar, iyiliği emredip kötülükten vazge
çirmeye çalışanlar ve he la k edenler olmak 
üzere üçe ayırmış (Müsned, lll , 75). iyi ni
yete rağmen meclislerde işlenebilecek 
günahlara kefaret için kısa bir dua öğret
miştir (Darimt. "İsti'~an", 29; İbn Asakir. 
V, 184). 

Cahiliye şairlerinden Tarafe, mu allaka
sında kabilesinin meşveret meclisini kas
tederek dileyenin kendisini "halkatü'l
kavm"de bulabileceğinden söz eder (Ha
tib et-Tebrlzl. s. 98). Araplar meşveret için 
bir araya gelinen kabile meclislerine "na
di" derlerdi. Ümmü Zer hadisinde. koca
ları hakkında konuşan hanımlardan biri 
evlerinin nadlye yakın olduğunu söyleye
rek(Buharl. "Nikal:ı", 82; Müslim. "Feza'i
lü'ş-şaJ::ıabe", 92) meclise katılan üst dü
zey kimselerin kendilerine misafir olması, 
varlıklı ve cömert olan kocasının bunları 
ağırlaması ile övünür (Nevevl. XV. 215-
216). Kur'an'da Lut kavminin nadtlerde 
yaptıkları hayasızlıktan söz edilir (el-An
kebut 29/29). Mekke'de bulunan Darün
nedve önemli konularda kararların alın
dığı bir asiller meclisiydi. Darünnedve'nin 
ileri gelenlerinden Ebu Cehil'le ilgili ayet
lerde," ... o vakit çağırsın nadlsini" denil
mektedir (Elmalılı. VIII, 5961 ). 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar
da, bu tür siyasi nitelikli meclis geleneği
nin Ortadoğu'da milattan önce üç binyı
lına kadar uzanan bir geçmişinin olduğu 
tesbit edilmiştir. Gılgamış destanında 
şehir devletlerinden oluşan eski Mezopo
tamya'da Kiş hakimiyetini kabul etmeyen 
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Uruk Hükümdan Gılgamış'ın önce yaşlı
lar meclisinden savaş yetkisi istediği. bu 
isteği reddedilince eli silah tutan kimse
lerden oluşan gençler meclisine başvur
duğu, onların kabulü üzerine işgalci Kiş' e 
karşı savaş açtığı anlatılmaktadır. Bazı 

ilim adamları bunu tarihte ilk ikili meclis 
olarak yorumlamışlar, eski Yunan'daki 
"ekklesia" ve Roma'daki "comitium"dan 
çok önce halk meclislerinin Mezopotam
ya'da kurulduğu sonucuna varmışlardır 
(Kramer. s. 25 vd.). 

Eski Ahid'de daha çok evlilik dışı ilişki

lerde karar mercii olarak geçen şehrin ih
tiyarları da (Tesniye, 22/15; 25/9) bir tür 
meclistir. Kitab-ı Mukaddes'te bilhassa 
Yeni Ahid'de yer alan ve Türkçe'ye "millet 
meclisi" olarak çevrilen "council" ile, yük
sek bir hahamın liderlik ettiği yetmiş 
kişiden oluşan dini mahkeme kastedil
mektedir (Robinson. s. 206). 

Kur'an'da işlerini aralarında danışma 
ile yürütme mü minierin bir özelliği olarak 
zikredilir (eş-Şura 42/38) Bu ise devletyö
netiminde en doğru kararı verme açısın
dan gerekli görülen bir danışma meclisi 
(meclis-i şura) oluşturulması için delil sa
yılmıştır. Hz. Peygamber savaş gibi önemli 
konularda sahabenin ileri gelenleriyle is
tişare ederdi. Daha sonra aynı yolu takip 
eden dört halifenin her birinin şura mec
lisleri vardı . Hz. ömer'le başlayan, resmi 
işlerin görüşülüp karara bağlandığı di
vanlar zamanla gelişmiş ve çeşitli ihtisas 
gruplarına ayrılm ıştır. Meclis adı verilen 
bu gruplar esas itibariyle hesap işleriyle 
ilgilenir. bunun yanında çeşitli hizmetleri 
yürütürdü. Abbasller devrinde faaliyette 
bulunan bu meclislerden bazıları şöyle 
sıralanabilir: Meclis-i beytülmal, meclis-i 
asıl. meclis-i bina. meclis-i ah bar. meclis-i 
ceyş. meclis-i esküdar, meclis-i hisab. 
meclis-i küra', meclis-i tafsll. meclis-i arz. 
Eyyubller'de devletin mali işlerini yürü
ten dlvanü'l-malin işleyişini kontrol eden 
heyete meclisü ashabi'd-devavin. arnil
lerin topladığı vergileri müşriflere teslim 
ettikleri sırada orada bulunan memurlar 
heyetine "meclisü'l-harb" adı verilmiştir. 
Selçuklu sültanlarının devlet adamlarını. 

elçileri ve özel misafirlerini kabul ettiği 
toplantıya da "meclis-i has" denirdi (ibn 
Blbl. ı. 83, 153, 173 ). ilhanlılar ve Memlük
ler gibi bazı devletlerde de görülen bu 
meclis "emir-i meclis" adı verilen görevli 
tarafından yönetilirdi. Memlükler'de sa
vaş ve barış kararları meclisü'l-ceyş ta
rafından verilirdi. 
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Emevller'den itibaren eski iransaray 
geleneğinin taklidiyle müslüman hüküm
darların saraylarında "münademe" deni
len eğlence meclisleri kurulmaya başlan
mıştır. Bu meclislerde belli bir sıraya gö
re oturulurdu. Hükümdarın ailesi ve ço
cukl arı ilk tabakayı. hükümdarın yakın 
dostları. nedimleri, ilim ve şeref ehlin
den sohbet ettiği kimseler ikinci. güldü
rücü, şakacı ve eğlendiriciler üçüncü ta
bakayı oluştururdu . Mesleğinde mahir 
mOsiki erbabı ilk tabakadan. şarkıcılar 
ikinci tabakadan. mizahçı. güldürücü ve 
çalgıcılar üçüncü tabakadan sayılırdı (Ca
h iz. s. 23 vd ) 

Arapça'da geceleri yapılan sohbet mec
lislerine ay ışığının renginden ilham la "se
m er". toplanılan yere ve toplanan insan
lara "samir" denilmişti r (Usanü'l-'Arab, 
"smr" md.). Kelime Kur'an'da inen ayet
leri eğlenceye alanların durumuyla alakah 
olarak geçmektedir (el-Mü'minun 23/67). 
Hz. Peygamber de zaman zaman gece 
meclislerine katılıp geçmiş milletierin ib
ret alınacak hikayelerini anlatırdı. Buhar! 
semerle ilgili olarak birkaç bab açmıştır 
("<ilim",4l;"Şalat", 149,150, 151) Daha 
sonra halifeler de gece meclislerinde baş
ta siyer ve megazl olmak üzere çeşitli ta
rihi olayları ve ibret alınacak kıssaları din
lemeyi gelenek haline getirmişlerdir. Sel
çuklu sultanları meclislerinde siyasetna
me türünden eserleri ve tarih kitaplarını 
okutup dinlerlerdi. Kerlmüddin Aksarayl. 
ilhanlılar'ın Anadolu valisi Timurtaş No
yan'a ithaf ettiği Müsameretü'l-a{ıbfır 

ve müsayeretü'l-a{ıyar adlı eserinde hü
kümdarların sohbet meclislerinde tarih 
kitaplarının okunmasının faydaları üze
rinde durmuştur (bk. s. 1-4). 

Meclis kelimesi halife. sultan. emir, ve
zir, kadı gibi devlet ve ilim adamlarına ya
zılan mektuplarda bir saygı ifadesi ola
rak kullanılmıştır. inşa kitaplarında bu 
konu ayrıntılı biçimde ele alınmış ve mec
lis kelimesine eklenen sıfatiarın ayrı bir 
önemi olduğu vurgulan mıştır. Derece ola
rak el-meclisü'l-allyi birinci sırada zikre
den inşa kitaplarında daha sonra el-mec
lisü's-saml, el-meclisü'l-keblr, el-mecli
sü'r-refi'. meclisü'l-emlr, meclisü'l-kadl. 
meclisü's-sadr, meclisü'ş-şeyh tabirleri
ne yer verilmiş. dua cümleleriyle birlikte 
bunların kimler için kullanılabileceğine 
işaret edilmiştir. 

Başta Osmanlı Devleti olmak üzere is
lam ülkelerinde XIX. yüzyılın ortaların
dan itibaren meclis kelimesi. mahiyet ve 
fonksiyonları birbirinden farklı da olsa 
parlamento karşılığında kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu çerçevede millet mecli
si için Türkiye'de Meclis-i Meb'usan, Mil
let Meclisi, Büyük Millet Meclisi; iran'da 
Meclis-i Şüra-yi Milli; Arap ülkelerinde 
Meclisü şüra'n-nüwab, Meclisü'n-nüv
vab, Meclisü'l-ümme, Meclisü'ş-şa'b, el
Meclisü'l-vatanl gibi terkipiere yer veril
miştir. Senato için Meclis-i A'yan (Osmanlı 
Devleti, Irak, Ürdün). Meclisü'ş-şüyuh (Mı
sır, Sudan), Meclis-i Sina (İran); her iki 
meclis için Meclis-i Umumi (Osmanlı Dev
leti) ve Meclisü'l-ümme (Irak, Ürdün) gibi 
isimler tercih edilmiştir. 
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