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Osmanlı ilmiye teşkilatında 
yüksek dereceli kadılıklar için 

kullanılan bir terim. 
...J 

Osmanlı Devleti'nde dereceleri itibariyle 
kadılıklar esas olarak iki gruba ayrılmıştır. 
Bunlardan ilkine "mevleviyyet kadılıkları " . 

ikincisine ise "kaza kadılıkları" denilmek
teydi. Osmanlılar'da payitaht olan Bursa, 
Edirne ve İstanbul gibi şehirlerle Balkan
lar'da, Anadolu'da ve Osmanlı idaresinde 
bulunan çeşitli Arap topraklarında yer 
alan. gerek stratejik gerekse nüfus ve 
kültür bakımından önde gelen büyük şe 

hirler yönetim ve halkın güvenliği açısın
dan önem arzettiğinden buraların adli 1 
kaza! idaresinin başına tecrübeli ulema 
gönderilir ve bu kadılıklar mevleviyet ola
rak anılırdı. Tayin edilen kadılar da mevle
viyet rütbesini kazanmış olurdu. Bu nite
likleri taşıyan müderris ve kadılar "mevall. 
şüyüh-ı müderrisln. kibar-ı müderrisln" 
gibi sıfatlarla anılmıştır. 

Mevleviyetin terim olarak Xl/. yüzyılın 
ortalarından itibaren kullanıldığı anlaşıl
maktadır. Fatih Sultan Mehmed'in Teşki
lat Kanunnamesi'nde yer alan. "Ve Sahn 
mollaları makam-ı mevleviyettedir. Onlar 
cümle sancak beylerine tasaddur ederler. 
Ve dahil müderrisi ve hariç müderrisi dahi 
makam-ı mevleviyettedir" ifadesi, mevle
viyet makamında bulunan Sahn müder
risleriyle birlikte dahil ve hariç medrese
leri müderrislerinin büyük kadılıkların 

müstakbel kad ıları durumunda olduğu
nu. dolayısıyla zamanı ve sırası geldiğinde 
mevleviyet sayılan şehirlerin kadılıklarına 
tayin edileceklerini ortaya koyar. Bu du
rum. XIII. yüzyılın ikinci yarısında Kan ün! 
Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Sü
leymaniye medreselerinin öğretim faali 
yetine baş lamasına kadar sürdü . Bu ta
rihe kadar ilmiye teşkilatı içerisinde en 
yüksek rütbeli müderrisler. yevml60 ak
çeli Ayasofya Medresesi müderrisi bir ta
rafa bırakılırsa Sahn medreseleri müder
risleri olduğu için en yüksek kadılıklara 
da yine büyük bir çoğunlukla aynı med
reselerde ders vermiş olan müderrisler 
tayin ediliyordu. Ancak mevleviyet sayılan 
kadılıklar derece ve rütbe bakımından ke
sin bir sıralamaya tabi tutulmamıştı. 

XIII. yüzyılın ortalarından itibaren. sta
tü ve kadro bakımından Sahn medresele
rinin üzerinde bulunan Süleymaniye med
reselerinin faaliyete geçişiyle birlikte Fa-

t ih Sultan Mehmed zamanında teşekkül 
eden yapı yeniden ele alınarak ilmiye ta
rikinde rütbeler. payeler ve medrese hi
yerarşisi tekrar düzenlendi. Bundan son
ra mevleviyetlerin statüleri açıklık kazan
dı: hangi kazaların mevleviyet sayılacağı. 
hangi medreselerin müderrislerinin bu 
tür kadılıklara tayin edileceği belirlendi. 
Bu düzenlemeye rağmen mevleviyet ka
tegorileri bir anda değil. peyderpey or
taya çıkıp zaman içinde şekillenmiştir. 

Mevleviyet sayılan kadılıklar hem üc
retleri hem de itibar derecelenmesi ba
kımından sınıflandırılmıştır. Ücret bakı
mından mevleviyetler yevml 300 ve 500 
akçeli olmak üzere iki gruba ayrılıyordu. 
300 akçeli kadılıklar en düşük rütbeli 
mevleviyetlerdi ; bunlara daha sonra "dev
riye mevleviyetleri" denildi. Sahn medre
selerinin müderrisleri ise yevml SOO akçe 
ile kazaya çıkıyorlardı. 

Mevleviyetlerin itibar bakımından de
recelenmesi ise kadıların terfi sırasına gö
re devriye mevleviyetleri , mahreç mev
leviyetleri. bilad-ı hamse mevleviyetleri, 
Haremeyn mevleviyetleri şeklindeydi. 
Devriye mevleviyetine dahil ve hariç med
reselerinin müderrisleri tayin ediliyordu. 
Peyderpey devriye mevleviyeti statüsüne 
geçmiş olan şehirler Adana. Antep. Bağ
dat. Belgrad. Beyrut, Bosna. Çankırı. Di
yarbekir. Erzurum, Filibe. Konya, Kütah
ya. Maraş. Rusçuk. Sivas. Sofya. Trablus
garp, Van idi. Bu şehirlerde bir süre vazife 
yapan kadılar mazul duruma düştükten 
sonra mahreç mevleviyeti payesi alırlar. 
gönderilecekleri bir mahreç kadrosunun 
boşalması halinde mahreç mevallsi ola
rak tayin edilirlerdi. 

Devriye mevleviyetinin üzerinde yer 
alan kadılıklara ise mahreç mevleviyeti 
denilmiştir. Bunlar yüksek rütbeli med
reselerden ilk olarak kadılığa çıkılan yer
lerdir. Mahreç mevleviyeti statüsünde bu
lunan şehirler başlangıçta Galata. H alep. 
İzmir. Kudüs. Selanik. Tırhala Yenişehri'y
di. Daha sonra bunlara Eyüp, Girit, Saf
ya, Trabzon ve Üsküdar eklendi. Mahreç 
mevleviyetlerine önceleri Sahn medrese
leri müderrisleri tayin edilirken Xl/I. yüz
yılın ortalarından itibaren Sahn ile birlik
te Süleymaniye, Süleymaniye Darülhadi
si. hamise-i Süleymaniyye ve müsıle- i Sü
leymaniyye medreseleri müdenisleri ta
yin edilmeye başlandı. 

Bilad-ı hamse mevleviyeti statüsündeki 
kadılıklar başlangıçta Mekke. Edirne ve 
Bursa olmak üzere üç şehirden (bilad-ı se-
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Iase) ibaretti. Ardından bunlara Mısır (Ka
hire) kadılığı ilave edildi ve sayı dörde (bi
Iad-ı erbaa) çıkarıldı. 113S'te ( 1723) Mekke 
kadılığı Haremeyn mevleviyetine dahil 
edilince bu kategorideki kadılıkların sayısı 
yine üçe indi. ancak Şam'ın derecesinin 
yükseltHip buraya dahil edilmesiyle tek
rar eski sayıya ulaşıldı. Filibe'nin statüsü
nü n yükseltilmesiyle de statü bakımın
dan birbirine eşit bilad-ı hamse mevlevi
yeti son haliyle teşekkül etmiş oldu. Bu 
şehirlerden birinin kadısı terfi edeceği 
zaman Haremeyn kadılıklarına yükseli
yordu. 

Haremeyn mevleviyetine dahil kadılık

lar statü bakımından en yüksek kadılık
lardı. Bu grupta yer alan şehirler İstan
bul. Mekke ve Medine'dir. istanbul'un 
Osmanlı Devleti'nin başşehri, Mekke ve 
Medine'nin İslam'ın kutsal şehirleri ol
ması dolayısıyla bunlar itibar ve önem 
bakımından en yüksek statüde tutulur
du. İstanbul kadılığı ise bütün kadılıklar 
içerisinde en üst kadılık ve dolayısıyla en 
yüksek mevleviyetti. İstanbul kadılığının 
bir üstü, ilmiye tarikinin zirvesini temsil 
eden şeyhülislamlığa gidiş yolunun son 
merhaleleri olan Anadolu ve Rumeli ka
zaskerliğiydi. Şeyhülislam olabilmek için 
normal şartlar altında önce sırasıyla Bur
sa. Edirne ve İstanbul kadılıklarını geç
mek. sonra da Anadolu ve ardından Ru
meli kazaskerliği vazifelerinde bulunmak 
gerekiyordu. 

Mevleviyet sayılan şehirlere tayin edi
len kadıların hizmet süresi hakkında bir
takım rakamlar kaydedilirse de bunların 
hiçbiri kesin süreleri göstermez; en çok 
zikredilen rakam bir yıldır. fakat bu süre
nin de uzatılıp kısaltılması mümkündür. 
Ancak her halükarda müderrisler içeri
sinde özel muameleye tabi tutulanlar, 
başta hükümdar olmak üzere devletin 
üst mevkilerini ellerinde bulunduranla
rın iltimas ve himayesine mazhar olanlar 
veya rüşvet dahil bir vesileyle üst dere
celere yükselenler oldukça çoktur (Uzun
çarş ılı, s. 87-1 03). Osmanlı ulemasının hal 
tercümelerini veren eserlerde bu gibi du
rumlara dair bilgilere sıkça rastlanır. 

XVI. yüzyılın sonlarından başlamak 
üzere medreselerde olduğu gibi bilhassa 
mevleviyet statüsündeki kadılıklarda da 
yeni uygulamalar ortaya çıktı, zaman za
man birkaç küçük kazanın birleştirilme
siyle mevleviyetler ihdas edildi. Bu tür 
uygulamalardan en çok dikkat çekeni ise 
payeli tayinlerdir. Bu yeni uygulamayla 
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birlikte gerek müderrisler gerekse kadı
lıklar için biri mansıb, diğeri paye olmak 
üzere iki statü belirlendi. Böylece bir ma
kamın fiilen verilmesine "mansıb". aynı 
makamın fiilen işgal edilmeden sadece 
rütbe ve unvanının alınıp kullanılmasına 
ise "paye" denildi. Mevleviyet statüsünde 
kadılık olarak zikredilen şehirlerin çoğu
nun aynı zamanda payeleri de bulunmak
taydı. 
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Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye 
(ö. 672/1273) 

nisbet edilen tarikat. 
_j 

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mevlevi sil
silenamesinde tarikatın piri olarak sayıl
maktadır_ Eflaki. Mevleviliğin ilk kaynak
larından Mend.l:obü'J-<drifin'de Mevla
na'nın tarikat silsilesini Burhaneddin Mu
hakkık-ı Tirmizi, babası Bahaeddin Veled, 
Şemsüleimme es-Serahsi, dedesi Hatib-i 
Belhi, Ahmed el-Gazzali, Ebu Bekir en
Nessac, Muhammed ez-Zeccac, Cüneyd-i 
Bağdadi. Seri es-Sakati, Ma'rQf-i Kerhl. 
DavQd et-Ta i, Habib el-Acemi, Hasan-ı 
Basri vasıtasıyla Hz. Ali'ye ulaştırır (II . 
998); Mevlana'dan sonra da silsileyi 
Şems-i Tebrizi ile sürdürüp onun Sultan 
Veled'e, Sultan Veled ile Hüsameddin Çe
lebi'nin UluArif Çelebi'ye, Ulu Arif Çele
bi'nin Şemseddin Emir Abid, Selahaddin 
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Zahid ve Hüsameddin Vacid çelebilere, 
Emir Abid Çelebi'nin Emir Adil Çelebi'ye 
telkin ettiğini söyleyerek kendi dönemi
ne kadar getirir (a.g.e., II, 999). 

Mevlevilik başlangıçta Anadolu'daki di
ğer tasawuf akımları gibi adab ve erkanı 
belirlenmiş ve tekke düzeni kurulmuş kla
sik bir tarikat niteliğinde değildi. İbn Bat
tGta, ilk dönem sGfilerine nisbet edilen 
Cüneydiyye. Harraziyye gibi tarikatın mü
esseseleşmesinden önce adları "Mevla
nal" olan bazı zümrelerden bahsetmekte
d ir. Mevlana'nın ders verdiği medresenin 
yanına bazı binalar yaptıran Harizmli Emir 
Taceddin Mu'tezz-i Horasani, ona bir de 
aşıklar yurdu (darü'l - u şşak) kurmak iste
miş, fakat Mevlana bu teklifi ve gönder
diği 3000 altını geri çevirip "Biz şu atlas 
kubbenin altında ev kurmayız" matla'lı 
gazelini söylemişti. Ancak onun daha son
ra Sultan Veled'in ısrarı üzerine medre
senin yanına yoksullar için birkaç odanın 
inşasına razı olduğu bilinmektedir. Bu dö
nemde medresenin toplantı odası (cema
athane) bazan misafirlerin kaldığıbir ev 
olarak da kullanıldığına göre Mevlana'nın 
oturduğu medresenin henüz sağlığında 
iken küçük bir tekke mahiyeti taşıdığı 
söylenebilir. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tasawufta 
son mertebe saydığı melamet neşvesine 
sahip bulunan Mevlana, türbeyapmanın 
ve üstüne kubbe örtmenin mana erlerin
ce makbul olmadığını söylemesine rağ
men yerine halife bıraktığı Hüsameddin 
Çelebi dönemindeki en önemli olay, Sul
tan Veled'in teşvikiyle ve Muinüddin Sü
leyman Pervane ile karısı Gürcü Hatun'un 
maddi destekleriyle mezarının üzerine 
bir türbe yapılmasıdır. Bu olaydan sonra 
Mevlana'nın, babasının, büyük oğlu Ala
eddin'in ve Şeyh Selahaddin'in gömüldü
ğü eski gül bahçesi bir ziyaretgah haline 
dönüşmüş ve bu ziyaretgah için vakıflar 
kurulmaya başlanarak Mevlana mensup
ları içinde bulunan imamların . mesnevi
hanların. sema meclislerinde beste çalıp 
söyleyenlerin. bu işlere n ezaret edenlerin 
ve onların hizmetini görenlerin geçimieri 
vakıftan sağlanır hale gelmiştir. 

İlk tarikatiaşma faaliyetlerini başlatan 
Hüsameddin Çelebi'den ( ö 683/1284) 
sonra 691 ( 1292) yılında irşad makamına 
geçen Sultan Veled (ö . 712/1312). Anado
lu'da siyasi ve içtimai sıkıntıların yaşan
dığı bu dönemde babasının görüşlerini 
yayabilmek, vakfın gelirlerini arttırmak, 

yeni vakıflar tesis etmek ve elden çıkan
ları geri alabilmek için Anadolu'ya hakim 
olan Moğollar. siyasi iktidarı temsil eden 

Mehmed Esad Yesari'nin celi ta'lik ·va Hazret -i Mevlana· 
levhası (Emin Barın koleksiyonu) 

Selçuklu hanedanı mensupları ve Türk
men beyleriyle iyi ilişkiler kurmada başarı 
gösterdi ; daha sonra da yetiştirdiği hali
feleri Amasya'ya, Kırşehir'e, Erzincan'a 
yollayıp buralarda zaviyeler kurdurarak 
Mevleviliği yaymaya başladı. Babası ve 
Hüsameddin Çelebi gibi müderrislik ya
pan Sultan Veled de medresede. bir ce
maathanede, büyük kubbeli veya eyvan 
örtülü bir mekanda, mescidde yahut ken
disinin ya da mensuplarından birinin evin
de eski sGfıler gibi zikir. sema ve sohbet 
meclisleri düzenliyordu; onun da bir tek
kesi yoktu. Konya M evi evihanesi türbenin 
yapımından sonra kurulmuştur. 

Sultan Veled'in irşad makamına oğlu 
Ulu Arif Çelebi'yi bırakması tarikatın tari
hinde dönüm noktası oluşturmuş ve bu 
olayın ardından Mevlevilik "çelebi" un
vanıyla anılan Mevlana soyuna mensup 
şeyhler tarafından temsil edilmeye baş
lanarak Konya Mevlana Dergahı ve çelebi
lik makamı Mevleviyye tarikatının idare 
merkezi haline getirilmiştir. Gittiği he
men her yerde bir zaviye kurarak Mevle
viliğin yayılmasına büyük katkı sağlayan 
Ulu Arif Çelebi, babası Sultan Veled'in 
sağlığında ve sonrasında Mevlana ailesi
nin Anadolu'daki yegane dini otorite tem
silcisi hanedan olduğunu vurgulayan pro
paganda amaçlı seyahatlere çıkmış ve ön
ce Moğol hakimiyeti altındaki Selçuklu
lar'ın doğu topraklarına giderek Sivas, To
kat, Bayburt. Erzurum, Irak, Tebriz. Me
rend ve Sultaniye'de önde gelen yöneti
cilerle görüşmüştür. Kastamonu, Denizli, 
Kütahya, Birgi gibi önemli beylik merkez
lerini içine ?lan bu seyahatlerde Selçuklu 
Devleti'nin çöküşüyle yükselen Türkmen 
beylerinden Germiyan Emiri Alişiroğlu, 
Kütahyalı Yakub Bey ve Aydınoğlu Meh
med Bey ona intisap ederek Mevleviyye'
nin Konya dışındaki ilk önemli merkezle
rinin temellerini atmışlardır. Böylece Sul
tan Veled ve Ulu Arif Çelebi'nin gayretleri 


