
MECLiS-i MEB'ÜSAN 
(wU~~) 

İki medisli 
Osmanlı Parlamentosu'nun 

seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı . 
L ~ 

Hey' et-i Meb'usan olarak da adlandırı
lan Meclis-i Meb'usan, 23 Aralık 1876'da 
yürürlüğe giren Kanun-ı Esasi'nin öngör
düğü Meclis-i Umumi adlı Osmanlı Parla
mentosu'nu oluşturan iki meclisten biri 
olup halkın seçtiği mebuslardan meydana 
gelmekteydi. Parlamentonun diğer kana
dı padişahın tayin ettiği üyelerin oluştur
duğu Meclis-i A'yan'dı. Anayasaya göre 
meclislerden biri diğeri kapalı olduğunda 
toplanamazdı. 

Kanun-ı Esasi, her 50.000 erkek nüfus 
için bir mebus seçilmesini, mebusların 
otuz yaşını doldurmuş, medeni haklarını 
ve itibarını kaybetmemiş. yabancı devlet 
imtiyazına sahip olmayan, Türkçe bilen 
Osmanlı uyruklular arasından gizli oyla 
belirlenmesini, seçimlerin yapılış tarzı için 
ayrı bir kanun çıkarılmasını; seçimlerin 
dört yılda bir yapılmasını ve vilayet hal
kından seçilecek olan mebusların seçim 
bölgesini değil bütün Osmanlılar'ı temsil 
etmesini öngörüyordu. 

İstanbul ve taşra için ayrı ayrı seçim 
esasları belirlendi. Seçimler taşrada 29 
Ekim 1876 tarihli geçici talimata göre ya
pıldı. Talimatın şartları anayasada belir
lenen ilkelerden biraz farklıydı . Nitekim 
anayasada yer alan 50.000 kişiye bir me
b us oranı uygulanamadığı gibi otuz yaş 
zorunluluğu da yirmi beşe indirildi; cina
yetten veya siyasi bir suçtan mahkum ol
ma hali seçilmeye engel kabul edildi; ay
rıca mebusların memleketlerinde emlak 
sahibi olmaları şartı getirildi. Mebus sa
yısı sekseni müslüman, eliisi gayri müs
lim olmak üzere toplam 130 olarak belir
lendi ve kontenjanları vilayetlere bildiril
di. Mebusları halk değil daha önce halkın 
seçmiş olduğu vilayet, sancak ve kaza ida
re meclisleri üyeleri seçti. Üyeler, adayın 
ismini yazdıkları pusulayı kapalı ve mü
hürlü bir zarfa koyarak kazada kayma
kama, sancakta mutasarrıfa, vilayette 
valiye teslim edecek, vali daha sonra vi
layet ileri gelenlerinden bir meclis oluş
turarak seçilen şahısları belirleyecekti. En 
fazla oy alan seçilecek, eşitlik durumun
da kazanan kurayla tesbit edilecekti. Se
çim prosedürü, her mebusun seçim ev
rakının Meclis-i Meb'usan'da tek tek in-

celenip kurallara uygun olduğu genel ku
rulun onayından geçtikten sonra tamam
lanmaktaydı. 

İstanbul için ayrı bir beyanname neşre
dildi ve seçimler şehremanetinin nezare
tinde iki dereceli olarak gerçekleştirildi. 
Birinci aşamada İstanbul ve civarı yirmi 
seçim bölgesine ayrılarak her daire biri 
müslüman, diğeri gayri müslim iki vekil 
seçti. İkinci aşamada vekiller şehremane
tin de toplanarak beşi müslüman ve beşi 
gayri müslim toplam on mebusu belirledi. 
Bu arada Meclis-i Umumi'ye uygun bir 
çalışma yerinin tesbiti için görevlendiri
len komisyon Ayasofya civarındaki eski 
darülfünun binasında karar kıldı. Tadil ve 
tamir edilen binada padişahın, hükümet 
üyelerinin ve ziyaretçilerin meclis çalış
malarını izleyebilmeleri için yerler yapıl
dı. Ayrıca konuşmaları zaptetmek üzere 
bir yazı heyeti oluşturuldu ve stenograf
lar istihdam edildi. 

Meclis-i Umumi. 19 Mart 1877'de Dal
mabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nda 
yapılan, ll. Abdülhamid, devlet erkanı, 
u lema, ruhaniliderler ve yabancı misyon 
şeflerinin katıldığı bir merasimle açıldı. 
Açılış nutkunu padişah adına Mabeyn-i 
Hümayun başkatibi Küçük Said Paşa'nın 
okuduğu tören e ülkenin uzak yörelerin
den gelen bazı mebuslar yetişemedi. Me
buslar ertesi gün mecliste padişaha ve 
vatana sadık kalacaklarına ve anayasa hü
kümlerine uyacaklarına dair yemin ede
rek göreve başladılar. Padişah meclisin 
gizli oyla belirlediği kişiler arasından Ah
med Vefik Paşa'yı başkanlığa tayin etti. 

Meclis öncelikle çalışma biçimini belir
leyen geniş ve ayrıntılı bir iç tüzük hazır
ladı ( 13 Mayıs 1877). Başkanlık divanı baş
kan, iki başkan vekili ve iki katipten oluş
maktaydı. Meclis kendi içinde beş şubeye 
ve muhtelif encümenlere ayrılmıştı. Her 
encümenin başkanı, başkan vekili ve yazı 
işleri birimi mevcuttu. Encümenler hazır
ladıkları mazbataları başkana sunar, ay
rıca bastırılan mazbatalar üyelere dağıtı
lır, konu hakkındaki son kararı genel ku
rul verirdi. Oylama ayağa kalkarak, el kal
dırarak veya görevlilerin elindeki sandık
larla oy pusulalarını toplamak şeklinde 
olabildiği gibi gizli oy usulüyle de yapıla
bilirdi. Anayasa değişikliğinin veya hükü
met üyelerinden biri hakkında verilen 
soru önergesinin kabul edilebilmesi için 
üyelerin üçte ikisinin oyu gerekmektey
di. Vatandaşlar kimliğini ve adresini be
lirtmek şartıyla meclise dilekçe verebilir-

MECLiS-i MEB'ÜSAN 

di. Bunlar dilekçe encümeninde görüşü
lerek ilgili yere havale edilirdi. 

Oturumlar. genel tartışmaların yapıldı
ğı dinleyiciye açık, dinleyicilerin olmadığı 
özel ve mebuslarla katipler dışında kim
senin alınmadığı gizli toplantılar şeklinde 
üç tarzda yapılabilirdi. Üyeler, müzake
relerde ileri sürdükleri fikirlerden veya 
kullandıkları oylardan dolayı suçlanamaz 
ve meclis kararı olmadıkça tutuklana
mazdı. Müzakere zabıtları redakte edile
rek Takvim-i Vekayi' adlı resmi gazetey
le kamuoyuna da duyurulmaktaydı. 

Meclisin esas görevi kanun yapmak ve 
yıllık bütçe kanununu inceleyip kabul et
mekti. Yeni kanun teklif etme veya eski
leri değiştirme hakkı hükümete ait olup 
mebusların bu hakkı kullanabilmeleri 
padişahın iznine bağlıydı. Teklif öncelikle 
Şura-yı Devlet'e havale edilir, burada ge
rekli işlemler yapıldıktan sonra hüküme
te 1 mebuslara gönderilirdi. Hükümet 1 
mebus teklifi meclis başkanına, başkan 
da ilgili komisyona havale ederdi. Komis
yondan tekrar başkana gelir ve o da ge
nel kurula sunardı. Tasarı burada iki de
fa görüşülürdü . Birinci görüşmede genel 
hatlarıyla incelenir, maddeleri okunur ve 
konu hakkında söz almak isteyenler be
lirlenirdi. Beş gün sonra yapılan ikinci 
görüşmede maddeleri tek tek müzakere 
edilirdi. Bütçe tasarıları fasıl fasıl tartışı
lır, ardından da kanun veya bütçe tasarı
sının tamamı oylanırdı. Mecliste kabul 
edilen tasarı Hey'et-i A'yan'a gönderilir, 
burada da görüşülüp onaylandıktan son
ra padişahın tasdikiyle kanunlaşırdı. Red
dedilen tasarılar i se o yıl içinde tekrar 
meclis gündemine getirilemezdi. 

Anayasaya göre hükümet meclise karşı 
değil padişaha karşı sorumluydu. Ancak 
bir mebus hükümet üyelerinden biri hak
kında şikayette bulunur ve meclisin üçte 
iki çoğunluğu şikayeti haklı bulursa o ve
kil Divan-ı All'ye gönderilebilirdi. Ayrıca 
hükümetle meclis arasında bir anlaşmaz
lık çıkar ve iki taraf da görüşlerinde ısrar 
ederse padişah yeniden seçim yapılmak 
üzere meclisi feshedebilir veya hüküme
ti değiştirebilirdi. Hükümet, meclisin ka
palı olduğu dönemlerde Meclis-i Meb'u
san'ın toplanmasına kadar geçerli olmak 
üzere gerektiğinde geçici kanunlar çıka
rabilirdi. Hükümet üyeleri istediklerinde 
Meclis-i Umumi'nin her iki kanadındaki 
toplantılara katılabilir, Meclis-i Meb'usan 
da çoğunlukla alacağı bir kararla hükü
met üyesini çağırıp izahat isteyebilirdi. 
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Değişik dini grupların temsilcilerinin 
bulu nmasından dolayı cuma ve pazar 
günlerini tatil olarak belirleyen meclisin 
birinci faaliyet devresi 28 Haziran 1877'
de sona erdi. Bu süre zarfında iç tüzüğün
den Osmanlı- Rus savaşına ve matbuat 
nizamnamesine kadar pek çok konuyu 
görüştü. Seçim kanunu henüz hazırlan
madığı için ikinci dönem mebusları da yi
ne geçici talimata göre seçildi ve meclis 
·ı 3 Aralık 1877'de sade bir törenle açıldı. 

Elli altısı m üslüman, kırkı gayri müslim 
olmak üzere doksan altı üyesi vardı. Sa
vaşın , iç ve dış sorunların gölgesinde ça
lı şmalarını yürüten bu meclis birinciye 
oranla hükümete karşı daha sert bir üs
lup kullandı. Meclisle hükümet ve saray 
arasında oluşan gerilim, anayasanın ken
disine verdiği yetkiye dayanan ll. Abdül
hamid'in 13 Şubat 1878'de meclisi süre
siz olarak tatil etmesiyle son buldu. Kara
rı ertesi günkü toplantıda öğrenen me
buslar memleketlerine geri döndü. 

Yaklaşık otuz yıll ık bir aradan sonra 23 
Temmuz 1908'de Meşrutiyet ilan edildi 
ve anayasanın yeniden yürürlüğe konula
rak Meclis-i Umumi'nin açılacağı kamuo
yuna duyuruldu. Ancak hala bir seçim ka
nunu yoktu. Bunun üzerine 1. Meşrutiyet 
döneminde Meclis-i Meb'usan'da görüşü

I üp kanun laşmayan intihab-ı Meb'usan 
Kanun Layihası Takvim-i Vekayi'deya
yımlandı. Ayrıca İntihab-ı Meb'usan Ka
nunnamesinin Suret-i İcrasına Dair Tali
mat Layihası hazırlanarak taşraya gönde
rildi. Daha sonra yapılan bazı küçük de
ğişikliklerle birlikte bu iki metin 1908, 
1912, 1914 ve 1919 seçimlerine esas teş

kil etti. Buna göre her sancak bir seçim 
dairesi ve her nahiye de bir seçim şube
siyd i. Erkek nüfusu 25.000 ile 75.000 
arasında olan sancaklardan birer mebus 
seçilecekti. Seçimler iki dereceli olup bi-
rinci seçmenler ikincileri ve onlar da me-
busları seçmekteydi. Seçmen yaşı yirmi 
beş , seçilebilme yaşı ise otuzdu. Müker-

pıldı. Meclis-i Umumi bu bina dar gelince 
bir ara Çırağan Sarayı 'na taşındı; ancak 
çıkan bir yangında sarayın kullanılamaz 
hale gelmesi üzerine Cemile Sultan'a ait 
olan Fındıklı Sarayı satın alınarak meclise 
tahsis edildi ve kapanıncaya kadar faali
yetlerini burada sürdürdü. Meclisin gü
venliğini başlangıçta İ tfaiye Alay Kuman
danlığı, daha sonra ise yeni kurulan Mec
lis-i Umumi Muhafız Bölüğü sağladı. 

Anayasada bazı değişiklikler yapılarak 

meclisle padişah ve hükümet arasındaki 
ilişkilerle meclisin kendi yapısı esaslı bir 
şekilde düzenlendi (ı 5 Ağustos ı 909). 
Tahta çıkan padişahın Meclis-i Umumi'
de şeriata ve anayasa hükümlerine uya
cağına, vatana ve millete sadık kalacağı
na dair yemin etmesi esası getirildi. Diğer 
önemli değişiklik de hükümet üyelerinin 
sadrazam tarafından belirlenip padişa

hın onayıyla tayin edilmesi keyfiyetiydi. 
Ayrıca hükümet genel siyaseti itibariyle 
müştereken ve her vekil de kendi faaliyet 
alanıyla ilgili olarak münferiden meclise 
karşı sorumlu tutuldu. Artık neşredilen 
kanunların üzerinde hükümet üyelerinin 
yanında padişahın da imzasının bulunma
sı anayasal bir zorunluluktu. Ayrıca padi
şahın meclisi feshedebilme prosedürü 
zorlaştırılarak bunun için Meclis-i A'yan'ın 
da onayın ı alması şartı getirildi. Fakat 
meclis üzerinde hakimiyet kurmak iste
yen İ ttihatçılar 28 Mayıs 1914'te Meclis-i 
A'yan'ın bu yet kisini kaldırarak meclisin 
feshini kolaylaştırdı. 

Meclis bu değişikliklerle hükümete kar
şı biraz daha güçlü bir konuma getirildi. 
Nitekim hükümetle arasında görüş ayrı

lığı meydana gelir ve hükümetin isteği 
meclis tarafından ikinci defa reddedilir-
se hükümet ya meclisin görüşünü kabul 

etmek veya istifa etmek zorundaydı. 
Ayrıca verilen soru önergesi sonucunda 
meclisten güvenoyu alamayan vekilin hü
kümet üyeliği, güvenoyu alamayan sad
razam olursa hükümet düşmekteydi. Bu 
şartlarda meclisi ikna edemeyen bir hü
kümetin iktidarda kalma şansı zayıftı . Ay
rıca eski kanunları tadil veya yeni kanun 
t eklif etme yetkisi hükümete, Meclis-i 
Meb'usan'a ve Meclis-i A'yan'a kadar ge-
nişletildi. Ancak meclislerden birinin ha
zırladığı kanun teklifi diğeri tarafından 

da onaylandıktan sonra padişahın irade
sine sunulabilirdi. Padişah teklifi düzel
tilrnek üzere geri gönderebilirdi. Bu du
rumda d üzeitilen metnin onaylanabilmesi 
için meclisin üçte ikisinin oyu gerekmek
teydi. Başkanını ve başkan vekilierini seç
me hakkı da meclise verildi. Bu arada 
Meclis-i Umumi'nin yetkileri genişletildi. 
Nitekim padişahın barış. ticaret, tebaa
nın temel hakları , arazi terki veya ilhakı 
gibi önemli konularda meclisin onayını al
ması gerekiyordu. 

Çoğunluğu elinde bulunduran İttihat
çılar, kendilerine karşı muhalefetin gittik
çe artması üzerine konumlarını güçlen
dirmek ve muhalefeti sindirebilmek için 
18 Ocak 1912'de meclisi feshederek er-
ken seçime gitti. iktidarın gücünü ve im
kanlarını kullandıkları gerekçesiyle bu se
çim muhaliflerce "sopalı seçim" olarak 
nitelendirildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
etrafında kümelenen muhalefetin seçim 
sonuçlarına yaptığı itirazlar geçiştirildi ve 
sadece altı muhalif mebus meclise gire
bildL Meclis, bütün bu sorunların gölge
sinde 18 Nisan 1912'de ikinci dönem ça
lışmalarına başladı. Ancak İttihatçılar'ın 
uygu lamalarından rahatsız olan muhale
fet gittikçe güçlendi. Yeni kurulan Gazi 

rer oy kullanımının önlenebilmesi için seç- osmanlı Meclis· i Meb'Osanı·na g iriş kart ı 1 n; v /30 [19861, s. 324) 

menlerin nüfus cüzdaniarına "görülmüş-

tür" kayd ı düşülmüştü. 

İ ttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ahrar 
Fırkası ' nın katıldığı 1908 seçimlerini İtti
hatçılar ezici bir çoğunlukla kazandı. 1 7 
Aralık 1908'de yapılan görkemli bir açılış 

töreniyle Meclis-i Meb'usan tekrar faali
yete geçti. ll. Abdülhamid adına açılış 
nutkunu okuyan Ma beyn-i Hümayun baş
katibi Ali Cevad Bey'in ardından padişah 
da birkaç cümlelik bir konuşma yaptı. 
Merasim yeniden düzenlenip meclise tah
sis edilen eski parlamento binasında ya-
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Ahmed Muhtar Paşa hükümetinin prog
ramında . geçen seçimlerin kanunlara uy
gun yapılmadığı ve memurlarla askerle
rin politikaya karıştığı şeklindeki ifadeler 
mecliste büyük tartışmalara sebep oldu. 
Ahmed Muhtar Paşa bu gerilim üzerine 
Meclis-i A'yan'ın oluruyla4 Ağustos 191 2'
de meclisi feshettirdi. 

Balkan Savaşı yüzünden 1914 yılına ka
dar seçim yapılamadı. Bu arada İttihat
çılar. 23 Ocak 1913'te Babıali Baskını ola
rak adlandırılan bir darbeyle iktidarı ele 
geçirdi. Mahmud Şevket Paşa'nın öldü
rülmesi üzerine kurulan Said Halim Paşa 
hükümeti seçim hazırlıklarına başladı. O 
zamana kadar siyasi iktidarı perde arka
sından yönlendiren ittihat ve Terakki Ce
miyeti artık ön plana çıktı ve seçimlere 
tek başına katıldı. 14 Mayıs 1914'te açılan 
ve I. Dünya Savaşı yıllarında muhalefet ol
maksızın bir savaş meclisi olarak faaliyet
lerini sürdüren meclis pek çok geçici ka
nun çıkardı. Mondros Mütarekesi'nin 
ardından 21 Aralık 1918'de Padişah Vah
deddin tarafından feshedildL 

II. Meşrutiyet döneminin dördüncü ve 
son seçimleri sancılı bir ortamda yapıldı. 
2 Ekim 1919'da kurulan ve Anadolu'daki 
Kuva-yi Milliyyeciler'le iyi ilişkiler içinde 
olan Ali Rıza Paşa hükümeti seçime git
me kararı aldı. Aralık ayının ilk yarısında 
yapılan seçimlere Rumlar ve Ermeniler 
katılmadı. Vahdeddin'in hastalığını ileri 
sürerek gelmediği meclisin açılışı1 2 Ocak 
1920'de savaş şartlarında istanbul'a ula
şabilen yetmiş iki mebusla yapıldı. Mus
tafa Kemal Paşa meclis başkanlığına kut
lama mesajı gönderdi. Müdataa-i Hukuk
çular'ın ağırlıkta olduğu bu son Osmanlı 
Meclis-i Meb'Qsanı hayli kısa süren faali
yet süresi içerisinde Misak- ı Milli Beyan
namesi'ni ilan etti. 16 Mart 1920'de is
tanbul İtilaf kuwetleri tarafından işgal 
edildi ve İngilizler bir süre sonra Meclis-i 
Meb'Qsan'ı basarak Rauf (Or bay) Bey baş

ta olmak üzere bazı Müdafaa-i Hukukçu 
mebusları tutuklayıp Limni'ye ve Malta'
ya sürdü. Bunun üzerine varlığını kanıtla
mak isteyen meclis kendi iradesiyle otu
rumiarına ara verdi; nihayet 11 Nisan'da 
padişah iradesiyle kapatıldı. On iki gün 
sonra 23 Nisan'da Ankara'da Büyük Mil
let Meclisi açıldı ve mebusların bir kısmı 
Ankara'ya geçerek yeni meclise katıldı. 

Meclis-i Meb'Qsan II. Meşrutiyet döne
minde etkin bir yasama süreci geçirdi. 
Anayasa değişikliklerinin yanında pek çok 
önemli kanun çıkardığı gibi gensoru öner
geleriyle de hükümeti denetleme göre
vini etkili bir şekilde sürdürdü . Nitekim 

1909'da meclisle anlaşmazlığa düşen Kıb
rıslı Kamil Paşa hükümetini güvensizlik 
oyuyla düşürdü. Bu hükümet meclis ta
rafından güvensizlik oyuyla düşürülen ilk 
hükümetti. Ayrıca II. Abdülhamid'in taht
tan indirilmesi gibi önemli bir siyasi olay
da faal rol oynadı. 
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MECLiS-i MEŞA YİH 
(~t.;.o~ ) 

Tekkeleri denetlernek 
ve idari işlerine bakmak üzere 
1866 yılında şeyhülislamlığa 

bağlı olarak kurulan müessese. 
_j 

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar 
tarikatları denetleyen ve tekkelerin idari 
işleriyle uğraşan bir kurum bulunmuyor
du. Teşkilatlanmalarında belli ölçüde ba
ğımsızlığa sahip olan tekkeler, XIX. yüz
yılın ortalarına doğru bürokraside geli
şen merkeziyetçi harekete paralel olarak 
devlet denetimine alınmaya başlanmış
tır. Tekkeleri denetim altına almak için 
bilinen ilk çalışmalar ll ı. Selim zamanında 
yapılmıştır. istanbul'daki bazı tekke şeyh
lerinin istanbul kadılığına yaptığı şikayet 
üzerine. sapkın inanışiara sahip olan ta
rikat mensuplarının durumlarının teftiş 
edilerek devlete bildirilmesi ve bu tür ina
nışiara sahip kimselere tekke açtırılma
ması için bazı şeyhler görevlendirilmişti. 
Fakat görevli şeyhlerin yetkilerini aşan 
davranışları üzerine Muharrem 1208 

MECLiS-i MESAYiH 

(Ağustos 1793) tarihinde çıkarılan bir fer
manla bunların sayısı üç kişiyle sınırlandı
rılmıştır. Tekke vakıflarını Evkaf-ı Hüma
yun Nezareti'nin denetimine veren 1 227 
(1812) tarihli bir fermanla Osmanlı eya
Ietlerinde aynı tarikata bağlı bütün tek
keler tarikatın istanbul asitanesi merkez 
kabul edilerek buraya bağlanmıştır. Yine 
bu fermanla meşihatı boşalan bir tekkeye 
şeyh tayininde tevcihin şeyhülislamlığa 
arzedilmesi ve taşradaki tekkelere şeyh 
tayinlerinde merkez tekkenin görüşünün 
alınması usulü getirilmiştir. Bu fermanla 
birlikte tekkeler idari yönden şeyhülislam
lığın ve mali yönden Evkaf-ı Hümayun Ne
zareti'nin denetimine girmiştir. 

Tekkelerin denetim altına alınmasında 
ikinci önemli adım Meclis-i Meşayih'in ku
rulması olmuştur. Meclis-i Meşayih'in te
sisiyle ilgili bilgileri ihtiva eden en erken 
tarihli belge 1283 yılının Receb ayına (Ka
sım 1866) ait bir iradedir. Şeyhülislam 
Mehmed Refik Efendi'nin arz tezkiresi
nin ekli bulunduğu iradeden Meclis-i Me
şayih'in 1 281'de (1864) kurulduğu. fakat 
Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin meclisin 
şeyh tayinlerine ait yazılarını dikkate al
maması sebebiyle faaliyete geçmediğ i an
laşılmaktad ır. Mehmed Refik Efendi sa
darete gönderdiği bir tezkireyle Meclis-i 
Meşayih'in tahkim ve yeniden tesisini ta
lep etmiştir. 

Meclisin yeniden teşkili ve görevlerinin 
tesbiti maksadıyla on yedi maddelik bir 
layiha hazırlanmış. meclis üyeliğine seçi
len meşayihin isimleri bir pusu la ile sada
rete takdim edilmek üzere Bab- ı Meşl

hat'ın tezkiresine eklenmiştir. Meşihatın 
tezkiresi sadaret tarafından Meclis-i Va
la'ya gönderilmiş. burada Kavanln ve Ni
zamat Dairesi tarafından görüşülmüştür. 
Meclis-i Meşayih için hazırlanan nizamna
menin maddeleri Meclis-i Vala tarafın
dan kabul edilmiş ve teklif edilen meclis 
üyeleri uygun görülerek padişahın irade
sine arzedilm iştir. Meclis-i Meşayih 7 Re
ceb 1 283 ( 15 Kasım 1866) tarihli iradeyle 
yeniden kurulmuş ve nizamnamesi yü
rürlüğe girmiştir. 

1868 yılında Meclis-i Meşayih. Yenikapı 
Mevlevlhanesi şeyhi Osman Selahaddin 
Dede'nin başkanlığında her biri farklı ta
rikatlara mensup beş üyeden oluşuyordu. 
Sa'diyye. Kadiriyye. Sünbüliyye. Halvetiy
ye ve Nakşibendiyye'den birer temsilcinin 
bulunduğu meclisin üye sayısı1 874'te al
tıya çıkarılmış ve Rifaiyye tarikatı da bir 
üye ile temsil edilmeye başlanmıştır. 

187S'te başkan ve üyelerin yanı sıra 
mecliste meşayihten olmayan bir nazır 
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