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dukları için spiritüalisttirler. 6. Felsefe tarihinde ilk defa Meşşaller nübüweti bir
felsefe problemi olarak temellendirmeye çalıştıkları için epistemolojiye yeni bir
boyut kazandırmışlardır. 7. Farabi ve İbn
Sina kıyamet ve ahiret ahvaliyle ilgili ayet!erin sembolik olduğu düşüncesinden hareketle ahiret hayatının ruhanlliğini savunurlar. 8. Meşşaller. Aristocu anlayışla insanın sahip bulunduğu psikolojik aklın çalışmasını ontolojik (külll) bir güç kabul
edilen faal aklın etkisine bağlarlar. 9. Bunların ahlak felsefesinin temelini mutluluk anlayışı oluşturmaktadır. Dolayısıyla
hayata ve olaylara bakışlarında iyimserdirler. Onlara göre genel varlık planındaki
hakim değer iyiliktir. kötülük ise cüz"l ve
arızl bir olgudur.

Sonuç itibariyle denebilir ki İslam fel sefesinde en yaygın akım olan Meşşallik
saf bir Aristoculuk olmadığı gibi bu kadroda yer alan filozofların felsefi sistemleri de birbirinin aynı değildir. Ayrıca her
filozofun sisteminde yer yer görülen eklektisizmin tonu ve kaynağı farklı olduğu
için standart bir Meşşallik'ten söz etmenin de imkanı yoktur. Kendi içindeki farklılıklara rağmen Meşşallik, İbn Sina felsefesinde en olgun düzeye ulaşmış ve onun
külliyatı vasıtasıyla doğrudan, Fahreddin
er-Razl'nin eserleri kanalıyla da dolaylı
olarak etkinliğini sürdürmüştür. Özellikle
müteahhirln dönemi kelamcı - filozofların
kitaplarında "sem'iyyat" bahisleri ayrı tutulacak olursa "el-umOrü"l-amme·· genel
başlığı altında işlenen felsefi ve ilmi konulardaki hakim düşünce Meşşallik'tir. Hatta Meşşalliğe karşı Eflatunculuğu esas
alarak İşrakıyye akımını kuran Şehabed
din es-Sühreverdl'nin bile öğrencilerine
bıraktığı vasiyette kendi felsefesini temellendirdiği ljikmetü'l-İşrd~ adlı eserini kastedip, "Onu Meşşal yöntemi iyi bilenlerin dışında ehil olmayanlara verme yiniz" demesi (a.g.e., s. 512) Meşşalliğin
İslam fikir, bilim ve kültür dünyası üzerinde geniş bir etki alanının bulunduğunu
göstermektedir.
Bilhassa Gazzall tarafından, gerek ilahiyyatla ilgili belli başlı konulardaki görüş
leri gerekse bu konuları incelerken izledikleri yöntem bakımından müslüman
Meşşal filozofları na karşı yöneltilen eleş
tiriler bu harekete ağır bir darbe vurmuş
tur. Gazzall, Meşşalliği tanıttığı Ma]faşı
dü '1-feldsife'nin ardından yazdığı Tehdiütü'l-ieldsife'de yirmi noktada topladı
ğı temel meselelerle ilgili görüşlerini dikkate alarak Meşşaller'in İslam dini açısın
dan durumlarını değerlendirmiştir. Evre-
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nin

başlangıçsiz olduğu (kıdem-i

alem).
ilminin sadece tümelleri kapsadığı yahut O'nun bütün eşyayı ancak külll bilgiyle bildiği ve ahiret hayatının sadece ruhani bir hayat olduğu şeklinde anlaşılan görüşleri dolayısıyla filozofları tekfir etmiş, diğer on yedi meseledeki görüş
leriyle de bid'ata saptıklarını öne sürmüş
tür. Meşşalliğe yöneltilen bu eleştiriler ve
tartışmalar sonraki kelamcılar tarafından
da devam ettirilmiştir.
Allah'ın
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İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin

L

resmi yayın organı olarak
Paris, Cenevre ve Brüksel'de
yayımlanan siyasi gazete.

maya başlandı. Mechveret supplement
iran çais başlığını taşıyan .Fransızca nüshası da 7 Aralık'ta yayın hayatına girdi.
Meşveret 6 Mayıs 1898'e kadar otuz sayı , Fransızca nüshası da 1908'e kadar 202
sayı yayımlan dı. Gazetede Meşveret baş
lığının altında "ve şavirhüm fı'l-emr" ayeti
(Al-i im ran 3/159) yer almakta. "Osmanlı
ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin vasıta-i
neşriyatıdır" denilmektedir. İlk zamanlarda on beş günde bir altı ile on sayfa halinde ve el yazısı taşbaskı olarak çıkarıl
maya başlanan gazetenin iki veya dört
sayfası "İlave-i Meşveret" başlığıyla veriliyordu. 12-23. sayılar matbaa hurufatıy
la basılmış , 13. sayıdan itibaren "İI~ve-i
Meşveret" terkedilmiş ve zamanla yayım
takvimi aksamıştır.
İlk sayısındaki mukaddimede din ve
millet ayırımı yapmadan bütün Osmanlı
lar ' ı ittihat ve ittifaka davet eden Ahmed
Rıza devlete ve Osmanlı hanedanına saygı
gösterip kanun dairesinde itaat edeceği
ni, ancak umumun menfaatine zararlı
işlerde tenkitten çekinmeyeceğini belirterek padişahın dalkavuğu olmadığı gibi
milletin de riyakar bir nedimi olmayacağı
nı ifade etmiştir. Bir diğer vurgu da adalet müessesesinin padişahın keyfi ve
müstebit siyasetine kurban edildiği hususudur.

Gazetenin başlıca yazarları Ahmed Rı 
za. Hoca Kadri, Halil Ganem, "Bir Kürd"
imzasıyla Abdullah Cevdet, "Sal" imzasıy
la Şerefeddin MağmOmi ve Mizancı Murad'dır. Ayrıca cemiyet üyeleri ve okuyuculardan gelen ve bazıları açık ad yerine
M.C., M.F.. H.H. , K.M .. A.D. gibi rumuzlar
taşıyan birçok mektup ve yazı da gazetede yer alıyordu. Ahmed Rıza, devletin
verdiği görev ve maaşları kabul edip
kendisini terkeden bir kısım arkadaşının
asıl niyetinin imzalarını saraya karşı bir
şantaj olarak kullanıp menfaat temin etmek olduğunu düşünerek yazılarda rumuz kullanmayı zorunlu kıldığını ve kişi
lerden söz eden yazıları yayımlamadığını
kaydetmektedir (Meclis-i M ebusan ve
Ayan Reisi Ahmed Rıza Bey'in Anı/arı, s.
20) .
Meşveret'in neşriyatından rahatsız

_j

Türk basın tarihinin en önemli ürünlerinden olan gazete, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Paris şubesi başkanı Ahmed
Rıza tarafından 1 Aralık 1895'te çıkarı!-

olan Babıali'nin Fransız hükümetine baş
vurusu üzerine gazetenin Fransa'da basım ve dağıtımı yasaklandı ve Ahmed Rı
za'nın sınır dışı edilmesine karar verildi.
Kararı protesto eden Ahmed Rıza . Fransız basınında kendisine geniş destek sağ
layınca hükümet sadece Türkçe gazetenin Fransa sınırları içinde basılmasını ya-

ME~>VERET
sakladı.

Bunun üzerine Ahmed Rıza Cenevre'ye giderek29 Nisan 1896'dan itibaren Meşveret'i burada çıkarmaya başla
dı. Ancak Mizancı Murad'ın Mısır'da yayımladığıMizan gazetesinin kısa zamanda cemiyet mensupları arasında kabul
görmesi, ardından Murad Bey'in Avrupa'ya geçmesi üzerine Ahmed Rıza Meş
veret'in 3 Aralık 1896 tarihli 23. sayısın
da. "Mizan'ın memleketimizde şöhreti
ve Meşvere t'e hakk-ı tekaddümü vardır.
Türkçe Meşveret yerine bu aydan itibaren Miz an çıkacak. M eşvere t'in Fransız
ca'sı yine devam edecektir" diye bir ilan
verdi.
1897 yazında

Ahmed Rıza Brüksel'de kendisini destekleyen Georges Larand adlı bir Belçika milletvekilinin editörlüğü altında gazeteyi
çıkarmaya başladı (24 Aralı k 1897-6 May ıs 1898, sy. 28- 30). 29. sayısı 14 Ocak'ta
yayımlanan gazetenin 30. sayısı dört ay
gecikmeyle 6 Mayıs 1898'de çıkarıla bildi.
Bu arada Ahmed Rıza. İstanbul'un baskı
sıyla Belçika hükümeti tarafından da sı
nır dışı edilmişti. Fransa'da açtıkları dava istedikleri gibi sonuçlanınca Meşve 
ret'in tekrar Paris'te yayımına devam etmesini düşünen Ahmed Rıza bunun için
Fransız makamiarına başvurdu . ancak
olumlu cevap alamadı. Bunun üzerine 6
Mayıs 1898'deki 30. sayıda cemiyetin
Türkçe Osmanlı ve Arapça Sada-yı Millet gazetelerini çıkaracağını. dolayısıyla
Meşveret'i neşre gerek kalmadığı için
ileride icap ettiği takdirde tekrar yayımla
yacağını bildirerek gazeteyi son defa durdurdu, kendisi de arada bir O smanlı'da
yazı yazdı. Gazetenin Fransızca nüshası ise
devam edecekti.

Mizancı

Murad ve bazı
ile anlaşıp Mizan'ın
yayımını durdurunca Ahmed Rıza bunu
bir ihanet olarak niteleyip M eş veret'i
Brüksel'de yeniden çıkarmaya karar verdi. Ancak Babıali'nin Belçika hükümetiyle görüşüp Ahmed Rıza'yı sınır dışı ettirme girişimi ve Cenevre'de yeniden oluşan
İttihat ve Terakki yönetiminin Osmanlı
gazetesini yayımlamaya başlaması Meş
veret'in neşrini güçleştirdi. Buna rağmen
arkadaşları Babıali

SUPPL!:MEN r

REO:\CTION

4S, Rue

Monıo .

•s

FRANÇAıS

t'ı m.ı~": ~cıcs

u.

dt /a

Jeurı~

Ouıu.;ıo:..

Le: Tiont~ cılt 7-..wıps .:ını rJrpoıle ıbn $ un dt ı.,urs dı:rniers
noıı1Cros, etletır :ıfıirm:ıtitm n'3 pıov~ııe :ıu;;urıc .::ontnıdicıion
jusqu'ici , q ue Mouud I:Jcy :ıur.>it pris ı·eng:ıgemcnt, :ıu nomdtı
p:ırıi de IJ Jeun~ Turqı.tic. •l'~capter /;ı tn\•c oiferte p;ır lt• Sult:ın
cı Je renucr :i. Constarıı iıu:ıple , conti~nı dJns l:ı p1roh! do:ınee
p;t r AbJul H:ım!ıl de r~;ı l is er des rH.um ~s t:ı.nıı:ibl~s ~~ sılr ieu ses.
Mourad-H~v c.sı cert, iııcnıerıı un hommc dıstlng u e ct ıov.ıl;
ııı:ıis il ne rcj,resente, :ıprö tııut, •lUt lui ıeul ou ccuıı; qUI Iu i
;ıur-Jient aeco!dt une dilclgıttion pır pouvoirs regulien- ce qu.e
nou~ ignorons. Nous ne uoyc:ı s pn, en ıous cııs, qu'll pulsse
p3rler ;ıu nom du parti Je la jel!ni Tarquie dont lcs noınbreux
CIO:ınen ıs son ı tplrs~ r~ınıngu, :ıus.sl bkıı quedlnsl'inı ~ıieur de

ı

Mechver et'te Jön Türkler'in
belirtiliyor. ayrıca Auguste

l".&.•nH

MECHVERET
o rıan~

PARIS

Fransızca

organı olduğu

l'ri x

Jı.ı :-luuı~w

10 CENT IM ES

ot Ahmed RIZA.

M.

Zinovi~!'f ft~lı :ıu

plus

ııı;ıt

,wee M. Gicrs.

o.ıu i r:ı\·~it tJ,ıi.

gmi en le: nomm~nt i Sıocklw\m. C.ır:ı,ı(rc: c:nıiactc:nı·:ıhiS I1m ,
il ne p.>tıı•ait P'S tonvcniı :'ı M. Glers, dıır.t b p.ıtiıique tcrrr :ı
tı::.r!c nc~·;ı~corn'!'odalı poiot .ı ..s •·intiı~s J~ ~oıı _sutnrJonnO:eı
quı ne vıs:ııt q~':ı l:ı. cons,·r.'ltıon Joı son r..ırldeuıUı: et;. r~vAn ·
cemcnıJescslıls.
·
Nous :ı.ccucUioıı ~. en :out (~S. l';ırriv~e 1.hr . rwuv~au rtpr~s~n·
hı nt thı Tr.~r . lı Coıısı~ntı nople. s.ıns ;u,ıcıınc ıllu~ı\ln, ıııaı s aussı

s~n~:ıpprthensıon cug~r~e . ~1ı~lı::rC qucl..:ıuc; v~rwıti."S Jc pur~
~~p~r~.ıc;; la poııd_quc d~ 1~ Russıc, 9uelqu'c n s,iı ~e pers .. nrıd
dıylurmtıquc. :ı ~ı c, ut ct serı~ le m,·me:. 11 ~pp:uue~.t!r~ d.> :ı c
:ıu,, on~m_~ııs._ d :ı ~r Ucı deS puıs~nccs. s ıl j en .ı. quı ii<'OU~nı

!ı b .rtıtcneut~e~ d~ lı _Tu rquıe, _ .ı eu ııcutr:ıl~scr !ts ~ffds.

l'F.);.fı:~:t~:~;~·libr~ de aoirc 3\Jjourd"hui i ı,ı p~rnıc de t~lui ou~:~~u:~~rr ~~~~ :i r~r~~:~~~~~~~~ ~~~=~~~~~,r~er~~n;:r!.;~~:~(~~~~:
1 1

~ur le coınpt( duqud il no ~rris~niı \o"ll{ rCceınmc nt cn~oıe urw
mt ıi~n ~e qui rJ rJıSSlil in v ın dble; ınılurıto re un e fuıs,

ı< qu·~ucune ,ı:ıarıde puiss~ncc ne p.ıs~i·~c Jcs l)rıroits ~~ Coııs·
t:ııı ı!nup ! e ... L~ 1-:""J~ pul sS~ıncc rıui e ı c nıl r.ıit s~ Junıııı.•t ion
« sur ı~ Turquie nı:qu e rrait um inıluc-ncc pollthıue ~~ cornnıer
" ci~le t!normes. Ccue inllucnct ~ni t p~rıicuh<'rcmcnı rcıl,ıı.ı·
• t~bte pour tes !>ays ''Oisins. si die C~~it e.ıcr~.;e_ıı~r b Russioı,
« c:ır b pop.ubııon tles tıaıs lnll\~ııuıue~ cl ~tın" p~ ı tl" <.le
• 1' A uui~hc c st Sil ve ~~ orthıhiOS"e_. C'tn 'e qıu fil t! lr~ ~

nous .:.

ı>o mm cs f..ırtCs ıle decl:ırcr quc le p:.ırtl de la Jeune Tu r qııie ne
s:ıur:ı:it Ctre~uı;~ı-.-t touı cn\icr par une seulc individu:ı.liiC pıs plus
p;ı.r Mour~ı.J Bey quc p~r n'imporle lequel d'entrt Jl.;)US.
De conCCII :wec p!usieuıs de noı compllri.;)\CS ~py.ırt~1ı,nt :ı
.Jivcrs.:.s confcs~iuns no us avons Cl.ıborC t l publi,; un progı:\mmc
1

f'~.l~~ nt~~~~n:~~elfJ:ı~~: Le\~~ ~~~;~~:;~~~;~~;~.,~;~/r,ı;n;.~~~
,ı u bonheur, 1te ı~ pıospt:rit.! et de l '.:ı.veıı\r ele rıotre comnıunı·
p~ıric.

Nous
ınoıifs

.

sou!urıon~ que ceux , bicn rucs d';.ıt!eurs, qui pour des
irıcxpllqufs scmblcnt renoııcer :ı ta hıttc

restes jusqu'!d

n':ıiı·nt pas~

s"cn

ıepent ir.

o~

WL~,\::~~·s11 :;·~~o~0 :~~;~:~:~:1 :.:~i~ı ~!r: {~~~ ~~ ~:.ı:~i~c:;
~~~o;~ıi~~,'J:v~~~~~~~~~l·~·~~~~-~~;~~ıci~:ı~~iidİf~uZ;u~ru~~~~:rZc~:

,ı~ııı;ınd~ un ;ıjournement ~Ul' .:ı,, J~ ııu :ıS juil!et. Cest ~lors
qu'iıııervin ı I'Aınb.ıss:ıı.le ottom:ırıe dem~nJ:ııı t, ~u ~onı dı.t
Sııltmı, l;ı rcnıiSo.! si•lf d it .ıu pro.:C·s. Cepcndanı, ı~ Trıbun:ıl ıı
\·tu ducoir ıixcr uıı~ d;ıtı:. ~ı l':ıtf~ite Sel':l ;t pptl.:.e \e -1 :ıoı·ıı .

C H OS ES D E TU RQ U 1E

,/m.c

;ıjourrıcm,•ıns. ~ vıliıı Cıe

sorı c,)ı~.

"f"i,.ıt<

re(U

p~r

k

Sulı~n.

··n lu·

rc,:.,v,it Ic

telıigı~n>mc ~uw:m t : & A
le"· .:ha le ;-(ult~ıı. IO >ut'e
:ılhısitlrı ;, !:ı sııuat>.ııı polııiqut pı~~nt~ a Ct( c'v it<'ı: , l'~r ,\dt· ·
r~uc~ ~u vn:u ~-~pnıo.! d':ıvıınc.: rı•r S. M .• :ı Ctt rtfcı ~.
l.r T:ı;:d•l.ı/1 ol~ !j!tlitı r:ırportt en uutr~ •ıu"iı b ı'~~cpti ~n ,,f.
r~ı" par M. Cımh,•n 1:1 wilk Jr snn dı.lp:ı rl, iı b aıt•ıııie, ~ ı:.
snn t ıi .ıu Su l ı:nı fııı proj'OS(~ ,rnnc f;ı(ıııı ıi ... te, ın ~L~ l' :unlı~5~-1·
<leu r ne pnrl~ ım:ıııe ı•:ıs son vrırc :ı~<"~ li·vru ...
Jlepuis lnrııı:ıe:ıı p~ Jtiiı . k wrr~ Ji)'luııı:ıtiq"Je ;, C')lı~;ınıi 
nupk sıı rl:ıiııı .ı~~ ~iouc:ı rıııı•:ıa .ı ıı .ı:ıtııtl~ ks ~nı.lit"n.-~~ "lll:
sui~ tıcs . l.cs chd~ ,ı..: 1ııı~s"'"~ 11n1 lı- J.,•·.ıir .ı~ solticit,·l 11t·s

le

M.

C1nılıu:ı,

~~:~~~:~i~~~~e~~~~~~:·~:·::;::~::i:~_:·:~.:t!-.::~~~:-~~~ı~~~-~:~~1~~~

E.~ı_,;,~,~.!''~:j~ı~ı~~ i~~:~ua:~~~n~t:u~ ~~n~~~~ci' ~~;~:~~~~~~~~ ~~~::ı~~~~~ ~::,,;;~~~~~~S~lt~:.ı;~,~~~~~~~~:·.u:~i..~!e~~~ "ı~~~~:~~~ :~~~~·~;
1
1
~f~:~~eq1~~~~~~~ r~r:~~~~s~~~~cs~~. at~~~~~~o~~e,!~!:~~~~~c~~ ~;:·~ı'i:;.';c"k ~~·.;t~~ ~~~:;~',',\~.'~ı",' J:~r~~~ ~;;~:~.: .:;~~r ~~~·:?.~·. ~~::;::·:::-:

tc

cntrJvt touıcs f~forıııes s~ricusts. M. lınovic-ıf o'~ur:ı d b ıoıs ın~nt d1ns J'cırcur, •·n s'uıı~~ ı nJııt •ltı ' h c~ı ~·~riJi••'-(" ..ı nı:oj( .•
oıW: Ufl( dıfi>CUI\ e ~ m,ırdlefSU{ SCS \I~~CS
I UC Uıt dt f~: r.: ·ı~tH' , f't> UI :ı!IIS! ,lıf<', ~ rıtı(/ı,ınıhn• ;•euJ:ım p! ııl)u rcstc, M J:ınovıeff cGnn~ ıı trop hıcn lcs tndıtıoru .!c son
sicur~ S<'ll\;tine$ dU:ıt: .ımlı~ss:ı.Jrur•. ııın.J1s qu"ıl lt<; .;,mblı-, rux
p:ı\S ptıur tes #voır toogtcınps pr~tıquce~ :ıu ıkp~·ı cmeııl ~sı~·
t l leurs su i ıe.~. U'. ıncnt ioı L~ t"nr çCS en J "~utrc s ''""usı;ıı.~cs.
ııquc \') rt SI~ vıste ele ı~ vcılt~ ıl ~~ndıcı:ı ı ~ggfJVcr! ı sıiUJt.O n
~ r, ~3nS J~s <~use~ dı~!oın~ı l.pw:< , ıl \'$~ ~rıJıspens;.!•l•• M ııc
ı.l c l:ı Turquie c:ı y (:ıvorls~nı l:ı proıp~nJer:ırıce du l~al~ıs. M~ıs tes ı ı:ııu~ıs sc ıJqı;ırtı.r ıle ı~ !"~le nı··~~ııc, et ~~ ~ı~leurs Al .. hıi:ILııllı,ı
pl:ııı~ !es ıııicu:ıı: .:onıbinrs, ks d css~ ı ns lts pJus urıetııcu:ı.: sont
~ pu ~pp r.enJı~. ~ses J cpcıı~. q u " 1··•u\nır .ııoıııner " 'ı.~ ~.-~ı"-' ~ ~
p;ırfois d~jouis pM ld f:virıcııı~nts, ptodulı~ ~ ux-ııı~nı~ s p:ı_ı un
~ . dt s rıo ı:-s•·_ın~ıı ı s. ~~~~ ~ ·.
.oııılı :·~ ~~,ı~ıı! ne lı:ı :ı- ı:'' r·" r.~ıı

\('\

.

~:?r2:~~ı:::~l'~d~~~~:,~.~:n~~~c~~~'s'~: ~~~~·:;~~~.·s,~~~~,~~·:·~~i :~~~;;:~r~~T;::::;:~~~~;::~:·~~~:.s~~~:~::;:~~~~-:!;;:~~;:':; ~i~~.·~:~):~":

1897 Türk-Yunan meselesiyle ilgili olarak 35. sayıda yayımlanan bir yazıda Osmanlılar hatalı gösterilince Mechveret
cemiyetin resmi yayını olmaktan çıkarıldı .
Aristidi Efendi'nin yazdığı yazıda Girit'te
isyancılar haklı görülüyordu. Cemiyet
mensupları buna tepki gösterip tekzip
edilmesini istediler. Ahmed Rıza bunu kabul etmeyince cemiyetten ihraç edildi.
Gazete ll. Meşrutiyet'ten sonra 202. sayı
ile sona erdi.

şartlar

Jieııcedrcnng~ .
r~u.ı i~ocı: ol•teııuı: t~a;

pozitivist takvim kul19. sayıdan itibaren başlığın
altına pozitivizmin sloganı olan "ordre et
progres" (nizam ve terakki) ibaresi konulmuş, bazı okuyuculardan gelen tenkitler
üzerine "dinsizlik suçlamalarına meydan
vermemek için" 33. sayıdan sonra ibare
kaldırılmıştır; ancak 1 Aralık 1898'de bu
ibare tekrar kullanılmaya başlanmıştır. İlk
sayılarda tek sayfa çıkarılan Mechveret
muhtevanın yoğunluğuna göre sayfa sayısını arttırmıştır. Yazarları Halil Ganem
(KatolikArap). Ahmed Rıza. G. Ümid mahlasıyla Aristidi Paşa (Ortodoks Rum). Albert Fua (yahudi). Anmekyan (Pierre Anmeghian) Efendi'den (Ermeni) oluşuyor
du ve bir anlamda Osmanlı kompozisyonunu ifade etmekteydi.

Ahmed Rıza hatıratında gazeteleri güç
ve maddi imkansızlıklar altında
çıkardığını söylemekte ve başlıca maddi
destekçileri olarak Stockholm elçisi Şerif
Paşa. Mısırlı İzzet Paşa. Mısırlı Prenses
Nazlı Hanım, Mehmed Ali Paşa'nın zevcesi Enise Hanım. Girit'ten İbrahim Edhem Bey ve Mısırlı Said Halim Paşa'nın
adlarını vermektedir (Meclis-i Mebusan
ve Ayan Reisi Ahmed Rtza Bey 'in Antları,

~~.~~~e~~:~~~ı~s ~;~~~~J:~ ~~~ıı~:~~:~~.ı.~~!~~~J~7'r,~. u~~,s~:~ :;

:
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IY>prb un ı~ ı~;:wm nl." r~prtJJuit pM le 1 '~mp.~. M. Wnıtnın ,
.ıp r~s

bulduğu

lanılıyordu.

Mechveret'te özellikle Türkler hakkın
da Avrupa kamuoyunu bilgilendirmeye,
Avrupalı hükümetleri ve devlet adamlarını etkilerneye yönelik beyannameler. yazılar ve açık mektuplar neşredilmekteydi.
Ayrıca Avrupa'da Türkler ve müslümanlar hakkındaki aleyhte neşriyata karşı bir
tepki vardı. Meşveret'te ise padişah ve
yönetim tarzına yönelik eleştiriler ağırlık
taydı. Gazete, Ahmed Rıza'nın görüşleri
çerçevesinde Osmanlı devlet idaresinin
şiddet kullanılmadan devrilmesi ve bunun için yabancı müdahalesine taraftar
olunmaması yolunda yayın yapıyordu.

ltiı97 .
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Turqule

Comte'un

S. ] 9)

1 Ağustos 1897
tarihli
Meşueret

gazetesinin
Fran sızca

ekinin
ilk sayfas ı

M eşveret

sadece bir gazete olarak deve yayın tarihinde bir fikir
organı olarak da önemlidir. Ziyaeddin
Fahri Fındıkoğlu bir Meşvere t monografisi yayımiayacağını söylemekle birlikte
ğil

Türk

basın
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MESVERET
böyle bir çalışma mevcut değildir. Meş
veret ile (fotokopi) Fransızca nüshasının
eksik birer koleksiyonu İslam Araştırma
ları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
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MEŞVERET MECLiSi
(bk. MECLiS-i MEŞVERET).
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MEŞYEHA

(bk. FEHRESE).

L

r

_j

META
(ttMJf)

L

Dünyada insanların
istifade etmesine elverişli nimet
ve imkanlar için kullanılan
bir Kur'an tabiri.
_j

Sözlükte "gelişme, en iyi duruma gelme, uzama, büyüme" gibi anlamlara gelen mütfı ' masdanndan isim olan meta'
kelimesi (çoğul u emtia), "insanın elde
edip yararlanmak istediği her türlü maddi değer ve ihtiyaç maddesi demektir.
Daha dar anlamda özellikle hububat nevi
saklanabilir gıda maddeleri ve giyim kuşam gibi orta ömürlü, kap kacak, alet
edevat ve mefruşat türü uzun ömürlü
kullanım değerine sahip dayanıklı şeyler
için kullanılır. Meta ve aynı kökten müt'a
kelimeleri, erkeğin eşinin geçimini sağla
mak üzere ona vermekle yükümlü olduğu
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maddi değeri ve özellikle hanımını boşa
ması halinde ona ödeyeceği nafakayı ifade etmekte, ayrıca "mehir" manasma da
gelmektedir. Kadınla erkeğin belirli maddi menfaat karşılığında gerçekleştirdiği
sınırlı süreli evliliğe "müt'a nikahı", aynı
yılın hac ayları içinde umreyi ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak suretiyle
eda edilen hacca da "temettu' haccı" denilmektedir (Ragıb el-isfahanl, el-fVlü{redtit, "mt<a" md.; ibnü'l-Eslr. IV. 292-293;
Lisanü '1-'Arab, "mfa" md.; Te ha nevi, II ,
1334)
Meta kelimesi Kur'an-ı Kerim'de biri
olmak üzere otuz beş
ayette geçmekte. ayrıca otuz beş ayette
aynı kökten çeşitli isim ve fiiller yer almaktadır. Hadislerde de benzer kullanım
Iara sıkça rastlanır (Wensinck, el-Mu' cem,
"m tea" md.). Bazı ayetlerde ve ilgili hadislerin çoğunda meta. herhangi bir değer
yüklenmeksizin dünya hayatının normal
ihtiyaç maddeleri için kullanılmıştır. Mesela Hz. Adem ve eşi şeytan tarafından
aldatıldıktan sonra bulundukları yerden
çıkarılıp arza indirilmiş ve orada kendileri
için "yer! eşecek bir yer ve ihtiyaç maddeleri" (meta) bulunduğu bildirilmiştir (elBakara 2/36). Yine. boşanmış kadınlara
faydalanacakları uygun şeyler verilmesini
emreden ayette de (el- Bakara 2/241) kelime bu anlamda geçmektedir (ayrıca bk.
el-A'raf 7/24; en-NOr 24/29; el-Ahzab 33/
53). Bir ayette. Allah'tan af dileyip tövbe
edenlere ödül olarak verilecek maddi nimetlerin "güzel bir meta" nitelemesiyle
anıldığı görülür (Hud Il/3) Hz. Peygamber de en hayırlı dünya metaının faziletli
bir zevce olduğunu belirtmiştir (Müslim,
"Raç!a<", 59; ibn Mace, "Nikal:ı", 5).
çoğul şeklinde

İslam'ın başlangıcından itibaren Hz.
Peygamber' e ve dine karşı cephe alanların başında müreffeh bir hayat süren,
kendilerini soylu ve üstün kabul eden
zengin aristokrat kesimler yer alıyor, bunlar büyük ölçüde yoksul ve mazlum kişi
lerden oluşan müslümanları küçümsüyorlardı. Bu sebeple meta kelimesinin yer
aldığı ayetterin çoğunda kelimenin putperest dünya görüşünün en önemli ahlaki problemlerinden olan maddeperestlik
bağlamında kullanıldığı görülmekte, insanın söz konusu değerlerin cazibesine
kapılıp hayatını sadece bunları elde etme uğruna tüketmek yerine kendisine
ahiret mutluluğunu ve nimetlerini kazandıracak işlere yönelmesi gerektiği bildirilmektedir. Buna göre, "Dünya hayatı aldatıcı bir metadır" (Al-i imran 3/185; elHadld 57/20); "Dünyanın metaı azdır, Al-

lah'a karşı saygısı olanlar için ahiret daha hayırlıdır" (en-N isa 4/77; ayrıca bk. etTevbe 9/38; er-Ra'd 13/26). Al-i İmran süresinin 14. ayetinde nefsani arzulara ve
özellikle kadınlara. oğullara, yığın yığın
biriktirilmiş altın ve gümüşe. özel yetiş
tirilmiş soylu atlara, sağmal hayvaniara
ve ekiniere düşkünlüğün çekici kılındığı
belirtildİkten sonra bütün bunların dünya hayatının metaı olduğu, halbuki insanın Allah katındaki güzel yeri ve üstün
mertebeyi hedeflernesi gerektiği bildirilmekte, böylece hem meta kavramının
içeriğine ışık tutulmakta hem de maddi
değerler karşısında takınılacak tavrın ölçüsüne işaret edilmektedir. Kur'an bir
yandan. kendilerini dünyanın geçici menfaatierinin cazibesine kaptırarak bunların ötesinde değer tan ı mayanların kapıl
dıkları derin yanılgıya dikkat çekmek, diğer yandan da toplumda dini ve insani
sorumluluk bilincini geliştirmek, ayrıca
maddi sıkıntı içinde yaşayan ve bundan
dolayı aşağılanan müslümanları teselli
edip asıl saygınlığın ahiret kurtuluşuna
ulaşmak amacıyla çaba harcamak olduğunu. her kişinin ölümü tadacağını ve Allah katında herkesin yaptığının karşılığını
eksiksiz bulacağını, kendilerini ateşten
koruyacak işler yapanların büyük kurtuluşa ereceklerini hatıriatmakta ve dünya
hayatının aldatıcı bir metadan ibaret bulunduğunu bildirmektedir (Al-i imran 3/
185) Pek çok kaynakta yer alan bir hadiste (mesela bk. fVlüsned, Il, 303 . 334, 372;
Müslim, "Birr", 60), dünyada iken bazı hayırlı arneller işlemekle birlikte başkaları
nın haklarını gasbettiği için ahirette tam
bir ziyana uğrayacak olanlar "ellerinde
parası ve metaı kalmamış müflisler" diye
nitelen miştir.
Meta kavramı maddi ve geçici nimet
ve imkanları içerdiğinden İslami kaynaklarda konunun ahiakla münasebeti, bu
nimet ve imkanlar karşısında takınılması
gereken tutumun ölçüsüyle ilgili görüş
ler genellikle dünya kelimesi çerçevesinde ortaya konmuş, başta Gazzall olmak
üzere bilhassa mutasawıflar tarafından
bu hususta zengin bir literatür oluşturul
muştur (geniş bilgi için bk. DÜNYA).
Fıkıh

literatüründe meta özellikle give süs eşyaları gibi
insanların ihtiyaçlarını doğrudan gideren
dayanıklı malları ifade eder. Dolayısıyla
kullanılarak tüketilen dayanıksız şeyler
kelimenin kapsamına girmez. Fertterin
ağırlıklı olarak kendileri için üretim yaptığı tabii geçimlik ekonomilerden piyasa

yim

kuşam. mefruşat

