
MECLiS-i MESAYiH 

görevlendirilmiş, müderris menşeli bir de 
katip tayin edilmiş, 1891'de bir mukay
yit göreve başlamıştır. Üye sayısı yıllara 
göre azalıp çoğalan meclisin başkanlığı 
1892-1897 yılları arasında boş kalmıştır. 

1902'de Meclis-i Meşayih nazırlığı kaldı
rılmış. 1911'de Şeyhülislam Musa Kazım 
Efendi görevde iken üye sayısı ikiye dü
şürülmüştür. Meclis-i Meşayih. 1 O Mart 
1334 (10 Mart 1918) tarihindeTakvim-i 
Vekayi'de yayımlanan Meclis-i Meşayih'in 
Tevsli Kanunu ile bir başkan, yedi üyeden 
oluşmak üzere yeniden kurulmuştur. 

İstanbul tekkeleri, Meclis-i Meşayih'in 
teşekkülü üzerine bulundukları bölgelere 
göre tarikat ayırırnma gidilmeden önce 
otuz beş merkez tekkeye bağlanmış, 1918 
yılından sonra bu sayı on beş merkezle 
sınırlandırılmıştır. İstanbul'daki on beş 
merkez tekkenin yanı sıra müstakil mer
kezler olarak beş mevlevlhane ile sekiz 
Nakşibendl tekkesi mevcuttu. Merkez 
tekke uygulamasının son şekliyle birlikte 
İstanbul içindeki tekkelerin Meclis-i Me
şayih ile haberleşmesini merkez tekkeler 
aracılığıyla yürütmesi ve merkez kabul 
edilen tekkelerin diğer tekkeler üzerinde 
denetim haklarının bulunması hususları 
1 334 ( 1 918) tarihli Meclis-i Meşayih Ni
zamnamesi'nin Merkez Tekaya Talimat
namesi ile kabul edilmiştir. Bu talimatna
meye göre her bölgedeki meşayih kendi 
merkezinde t oplanarak gizli oyla araların
dan seçeceği iki şeyhi tekkelerin deneti
miyle görevlendirecekti. Bir merkeze bağlı 
tekkeler yoklama ilmühaberleriyle sürekli 
kontrol edilecek ve bu ilmühaberler mer
kez tekkede muhafaza edilecekti. Yılda 
bir defa olmak üzere umumi ve tasdikli 
yoklama cetveli merkez şeyhleri tarafın
dan Meclis-i Meşayih'e verilecekti. 

Taşra tekkeleriyle ilgili ilk düzenleme
ler ll. Mahmud devrinde başlamış ve ta
rikat pirinin medfun bulunduğu dergah 
merkez kabul edilerek merkez tekke şey
hi kendi tarikatına ait diğer tekkelerin 
idaresinden sorumlu tutulmuştu . 1334 
(1918) tarihli Meclis-i Meşayih Nizamna
mesi ile İstanbul'daki tekkeler merkezle
re ayrılıp yeni bir idare kurulunca taşrada 
da böyle bir teşkilatlanmaya ihtiyaç du
yulmuş, şeyhülislamlığın tesbit ettiği vi
layet, liva ve kazalarda Encümen-i Meşa
yih adıyla müftü başkanlığında iki üyeden 
oluşan bir kurum oluşturulmuştur. Ulema 
ve meşayih arasından gizli oyla seçilen bu 
iki üye mahalli meşayih ve iyi hal sahibi 
kişilerden meydana gelen bir komisyon 
tarafından seçimle tayin ediliyordu. 
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Evladiyet ve hilafet usulüyle tevcih edil
mekte olan şeyhlik vazifesi, Meclis-i Me
şayih'in kurulmasından sonra doğrudan 
meclis tarafından kontrol edilmeye baş
lanmıştır. Bir dergahın şeyhi vefat ettiği 
zaman şeyhlik görevinin tevcihi için Mec
lis-i Meşayih'e müracaat edilir, müracaat 
eden kişi şeyhin neslinden ise ve gerekli 
şartları taşıyorsa tayin gerçekleşirdi. Me
şi hat evladiyet üzere meşrut olmaz ve 
şeyh de eviadı olmadan vefat ederse şey
hin mensup olduğu tarikatın halifelerin
den biri şeyh tayin edilirdi. 

Tekke vakıflarına ait vakfiyelerin Mec
lis-i Meşayih defterlerine kaydedilmesi, 
bunların korunması, kontrol ve denetimi 
meclisin görevlerindendi. Meclis-i Meşa
yih m eşihat tevcihlerinde öncelikle vakfİ
yelerin şartlarını dikkate alıyor ve tevcih 
muamelelerini bu vakfiyelere dayanarak 
yapıyordu. Evladiyet dışındaki tevcih mu
ameleleri icazetname almış olan halife
lerio icazetnamesi kontrol edilerek yapı
lıyor ve bu icazetnameler Meclis-i Meşa
yih tarafından kaydediliyordu. Meclis-i 
Meşayih şeyhülislamlık müessesesinin 
kaldırılmasına kadar faaliyetlerini Bab-ı 
Meşlhat'ta sürdürmüştür. 
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MECLİS-i MEŞVERET 

( ..:.ı)~~) 

Osmanlı Devleti'nde 
önemli ve olağan üstü 
konuların görüşüldüğü 

danışma meclisi. 
_j 

İslam devlet geleneğinde önemli bir 
yeri olan meşveret usulü Osmanlı Devle
ti'nin hemen her devrinde sıkça başvuru
lan bir uygulamadır. Gerek divan toplan-

tılarında gerekse bunun dışında ihtiyaç 
duyuldukça bu tür görüş alışverişlerinin 
yapıldığı bilinmektedir. Meşveret toplan
tıları , çeşitli kesimlerden görüşülecek ko
nuyla ilgili kimselerin bir araya gelmesiyle 
gerçekleştirilirdi. Söz konusu geniş katı
lımlı toplantılar ı. Abdülhamid ve lll. Se
lim dönemlerinde nisbeten daha düzenli 
bir şekle girdi. Muhtemelen bunun sebe
bi, 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşından 
sonra devletin varlığını tehdit eden bu h
ranların sebep olduğu siyasi kargaşa ve 
sorunların çözümünde sorumluluğu pay
laşıp geniş bir mutabakata dayandırarak 
halkın gözünde meşrulaştırma düşünce
siydi. 

Bu tür meclisler belge ve metinlerde 
Meşveret-i Hassa, Meclis-i Has, Meşve

ret-i Havas, Meclis-i Şura. Darü'ş-şura. 
Meclis-i Müşavere, Encümen-i Meşveret, 
Meclis-i Hassü'l-has ve Meclis-i Umumi 
gibi isimlerle geçer. Adlandırmadaki çe
şitliliğin bir kısmı mahiyet farkından kay
naklanmaktadır. Sınırlı sayıda üst düzey 
yöneticinin katıldığı meclise Meclis-i Has
sü'l-has, bunun biraz daha genişletilmiş 
olanına Meclis-i Has, geniş bir katılırola 
toplananına Meclis-i Umumi veya Meşve
ret-i Amme denilmekteydi. Bazı durum
larda Meclis-i Hassü'l-has konuyu görüş
tükten sonra daha geniş bir mutabakatın 
gerekliliği ortaya çıkarsa Meclis-i Umumi 
toplanırdı. 

Meşveret Meclisi savaşa veya barışa 
karar vermek, antlaşmalar yapmak ve 
önemli devlet işlerini görüşmek üzere 
toplanırdı . Meşverete katılacak kişiler ve 
görüşülecek hususlar padişahın emri üze
rine önceden belirlenirdi. Ayrıca sadra
zam da bir telhisle meclisin toplanmasını 
padişaha önerebilirdi. Toplantılar padişa
hın, padişah katılmadığında sadrazarnın 

başkanlığında yapılırdı. Eğer konu, üze
rinde düşünülerek karar verilecek kadar 
önemliyse gerekli bilgi ve belgeler önce
den üyelere verilirdi. Meclisin aldığı ka
rarlar mazbata haline getirilip saraya su
nulur ve padişah genellikle alınan kararla
ra uyardı. Ayrıca meşverete katılmayan , 

ancak konuyla ilgili olan ricale de bilgi 
verilirdi. Mazbatalarda katılan üyelerin 
isimleri, meşverette yaptıkları açıklama

lar ve neticede meclisin aldığı kararlar 
ayrıntılı olarak yer alırdı. 

Meclis bazan esnaf, esnaf kethüdaları, 
yeniçeri aşçı ustaları, başkarakullukçular 
ve diğer avaının da katılımıyla çok geniş 
bir platformda toplanabilirdi. Nitekim lll. 



Selim'in tahta geçişinden yaklaşık bir ay 
sonra topladığı bir meclise 200'den fazla 
kişi katılmıştı. Şanizade Mehmed Ataul
lah Efendi, oy vermekten aciz kalabalıkla
rın meclis toplantısına katılmasından do
l ayı rahatsızlığını açıkça dile getirir; meş
veretin sünnet olduğunu, ancak bundan 
yarar sağlanabilmesi için öncelikle katı
lımcıların rey ve tedbir sahibi olmaları ge
rektiğini belirtir. Konuşulanların meclis 
dışına çıkmasını engellemek de devrin yö
neticilerini meşgul eden diğer bir mese
le idi. 1. Abdülhamid, 1783'te bu amaçla 
yayımladığı bir fermanla meclisiere üst 
düzey devlet görevlilerinin katılması esa
sını getirdi. Öte yandan sadrazam. konu
şulan hususları dışarıda söz konusu et
memeleri için her meclisten sonra katı
lımcıları uyarmaktaydı. Buna rağmen 
mecliste müzakere edilen önemli devlet 
sırları kısa bir süre içinde yabancı devlet 
elçilerinin kulağına ulaşmaktaydı. Dola
yısıyla meclise katılacak kişilerin seçimi 
hemen her meclis toplantısında önemli 
bir sorun olarak öne çıkardı. Davet edile
cek kişiler görüşülecek konuya göre de
ğişebilird i. 

Meşveret Meclisi'nin toplandığı belli bir 
yer yoktu. Toplantı Tersane'de, sarayda, 
Babıali'de. sadrazam veya şeyhülislam 
konağında. kaptanpaşa divanhanesinde, 
Ağakapısı'nda veya padişahın huzurunda 
olabilirdi. Padişahın huzurunda gerçek
leştirilen toplantılara üyeler alayla ve top
lu halde giderdi. Devlet merkezinde olan
ların dışında sefer zamanlarında ordu ku
m andanının bulunduğu yerde de toplantı 
yapılabilirdi. Babıali'de sınırlı üyenin ka
tıldığı toplantılar genelde sadaret kethü
dası odasında olurdu. Sadrazam, sadaret 
kethüdası. relsülküttab, çavuşbaşı. def
terdar ve diğer bir kısım bürokratların 
katıldığı bu toplantı lara "meşveretçik" 

denirdi. Ulema ve ocak ağaları bu toplan
tılarda yer almazdı . incelenecek husus, 
halkın yardımını gerektirecek kadar 
önemli ve geniş kitleleri ilgilendiren bir 
konu olduğunda meclis istanbul'daki ca
milerden birinde de toplanabiliyordu. Ni
tekim Osmanlı-Rus savaşı esnasında He
zargrad'la Silistre Kalesi'nin düşmesi ve 
Rus kumandanının Rusya'nın şartlarının 

kabul edilmemesi durumunda istanbul'a 
gelip barışı orada yapacağı tarzındaki sert 
mektubu üzerine ll. Mahmud, soruna 
milletçe bir çözüm bulunması için 24 
Haziran 1810 tarihinde Fatih Camii'nde 
umumi bir meşveret toplanmasını iste-

di. Camide alınan cihad kararı ertesi gün 
bütün ülkeye duyuruldu. 

Değişik rütbe ve statüdeki insanların 
mecliste bir arada bulunması meclisin 
sağlıklı çalışması açısından ciddi bir so
rundu. Çünkü düşük rütbe ve makam sa
hiplerinin büyüklerinin düşüncesine ay
kırı fikir beyan etmeleri zordu. Böyle olun
ca da meşveretten beklenen amaç ger
çekleşmiyordu. Bu meseleyi çözebilmek 
için öncelikle sadrazam ve şeyhülislam 
gibi üst rütbeli memurlar konuyu açtık
tan sonra meclis başkanı burada rütbe 
farkının önemli olmadığını, herkesin ken
di görüşünü çekinmeden açıkça söyleme
si gerektiğini. mecliste susup alınan ka
rarlara dışarıda muhalif konuşanların ce
zalandırılacağını, ayrıca doğru bildiğini 

söylemeyenierin ahirette sorumlu olaca
ğını üyelere bildirirdi. Mecliste kararların 
oy birliğiyle alınması hedeflenirdi. Meclis 
görüştüğü konunun önemine göre bazan 
birkaç gün ardarda toplanabilir, bazan 
da herhangi bir karara varmadan dağı
labilirdi ; padişah böyle durumlarda bir 
karar verilmesi için meclise müdahale 
edebilirdi. 

Meşveret Meclisi 'nin toplanma günleri 
zamanla düzenli hale getirildi. Toplantı
lar pazartesi ve perşembe olmak üzere 
haftada iki gün yapılmaya başlandıysa 
da topçu. humbaracı ve lağımcı askerle
rinin bu günlerde talimleri olduğu ve ocak 
ağaları meşverete katılamadığı için top
lantı günleri pazar ve salı olarak değişti
rildi. Böylece meclis daimi bir meclis özel
liği kazandı. Ele alınan konuların şerlliği 
hususunda fikir beyan ederek fetva ve
ren şeyhülislam ve ulemanın mecliste 
hayli yüksek bir nüfuzu vardı. Bu nüfuz 
1830'lu yıllardan itibaren zayıflama sü
recine girdi. 

ll. Mahmud meşveret meclislerini I. Ab
dülhamid ve lll. Selim gibi gayet yararlı 

bir şekilde kullandı. Bu dönemde meclis 
toplanma periyodu ve katılımcılar açısın
dan belirgin şekilde kurumlaştı. Özellikle 
1830'lu yıllarda devletin merkezi yapısın
da gerçekleştirdiği reformlarla ve kurdu
ğu yeni nezaretlerle Avrupa! bir kabine 
sistemi görüntüsünü ortaya koyan ll. 
Mahmud, daimi meclislerle alt kademe
lerdeki yöneticilerin de karar verme me
kanizmasında yer almasını sağladı. Üst 
düzey görevlilerin bir araya gelmesiyle 
oluşan Meclis-i Meşveret'ten Meclis-i Vü
kela'ya, yani modern hükümet yapısına 
tedrld bir geçiş yapıldı. Daimi meclisierin 

MECLiS-i TEDKiKAT-ı SER'iYYE 

kuru lması meşveret meclislerinin top
lanmasına engel teşkil etmedi. Nitekim 
devletin büyük bu h ran dönemlerinde yi
ne sorumluluğu daha geniş kitlelerle pay
laşmak üzere meşveret meclisleri toplan
mıştır. Bunların sonuncusu, Paris Antiaş
ması'nın imzalanıp imzalanmaması ko
nusunu müzakere etmek üzere Damad 
Ferid Paşa tarafından çağrılan ve 22 Tem
muz 1920 günü Mehmed Vahdeddin'in 
huzurunda toplanan saltanat şürasıdır. 
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(bk. MAHKEME). 
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ı MECLiS-i TEDKİKAT-ı ŞER'İYYE ı 
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Osmanlı adiiye teşkilatında 
şer'iyye mahkemelerinden gelen 

dosyaları istinat veya 
temyiz mahkemesi olarak incelemekle 

görevli yüksek yargı organı 

L 
(bk. MAHKEME). 
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