
engel olmak için kendileriyle birlikte sa
vaş kabiliyeti olan adamları da maaşa 
bağlandılar. Bazı kaynaklarda ı. Hişam'ın 

(788-796). savaş sırasında ölen askerle
rin geride kalan erkek çocuklarını da di
vana yazdırdığı ifade edilmektedir. An
cak bu uygulamanın sırf divana kayıtlı 

askerlerin çocukları için mi, yoksa sava
şa iştirak eden bütün askerlerin çocuk
ları için mi geçerli olduğu tesbit edile
memiştir. İlk defa Hişam tarafından baş
latıldığı anlaşılan söz konusu uygulama
nın daha sonra gelen emirler dönemin
de devam ettirilip ettirilmediği de kesin 
olarak bilinmemektedir. Özellikle lll. Ab
durrahman döneminde (912-961) bir ta
raftan sakalibenin, diğer taraftan itaat 
altına alınan asi liderlerin ve adamları
nın sayılarında görülen artışa paralel 
olarak Oivanü'I-ceyş'e kayıtlı olanların 

sayısında da büyük bir artış görüldü. An
cak bu halife döneminde beytülmalin ge
lirleri çok yükselmişti; dolayısıyla diva
na kayıtlı askerlerin maaşlarının öden
mesinde herhangi bir problemle karşı
laşılmadı. Amiriler'in idareyi ellerinde 
bulundurdukları dönemde Arap asker
lerinin ve sakalibenin ihmal edilmesine 
bağlı olarak divana kayıtlı askerlerin ço
ğunluğun u bu sırada Kuzey Afrika'dan 
getirilen Serberi askerler teşkil ettiler. 
mvanü'I-ceyş'in Mülükü't-tavaif ve Nas
rTier (1232-1492) dönemlerinde de devam 
ettiği görülmektedir. Yalnız bu divan. 
özellikle Nasriler devrinde maaşlı asker
lerin kayıtlı olduğu bir yer olmasının ya
nı sıra askeri meselelerin görüşülüp ka
rara bağlandığı bir müessese olma özel
liğini de kazanmıştır. 

Endülüs Emevi Devleti'nde Divanü'l
ceyş'ten başka resmi yazışmaları yürü
ten mvanü'r-resail ve'l-kitabe ile mali 
işlerle ilgilenen ve gelir giderleri kontrol 
eden mvanü'l-harac ve'l -cibayat adlı iki 
divan daha mevcuttu. mvanü'l-harac'a 
mvanü'l-eşgal, mvanü'l-a'mal, mvanü'l
hisban, mvanü'z-zimam da denilirdi. Di
vandan sorumlu olan görevliye katib ve
ya sahib adı verilirdi. Divan teşkilatı ve
zirlik gibi önemli bir daireydi ve başka
tip vezir rütbesinde olup aynı maaşı alır
dı. mvanü'I-harac'ın reisi olan sahibü'l
eşgal vezirden daha nüfuzlu idi. Bu di
vanla doğrudan veya dolaylı olarak bağ
lantılı olan mvanü'l-hizane ise özellikle 
devlet hazinesinden sorumluydu. mva
nü'r-resail IV. (X.) yüzyıldan itibaren gi
derek daha fazla önem kazanmış ve alt 
şubelere ayrılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Kütiyye, TariiJu i{titafıi 'l·Endelüs (nşr. İb
rahim ei-Ebyarll. Kahire 1982, s. 44, 124; İbn 
Hayyan, el·Muktebes, Ll, 180 ; a.e. (nşr. P. Chal
meta v.dğr.) , Madrid 1979, V, 164, 173, 239, 248· 
249; A!Jbarmecma'a, s. 42·49, 57, 68·69, 109; 
Himyerf. Şı{atü cezireti ' l·Endelüs (nşr. E. Levi
Provençai) !basım yeri ve tarihi yokl. s. 21, 36, 
100; İbn İzarf. el·Beyanü'l·mugrib (nş r. E. et
Tabba), Beyrut 1950, ll, 48; İbnü'I-Ebbar. el· 
fjulletü's·siyera' (nşr. Hüseyin Mu'nis). Kahire 
1963, ı , 61; İbnü 'I-Hatfb. el -ifıata, ı , 102·104; 
:?ikru Biladi'l·Endelüs (nşr. L . Molina), Madrid 
1983, s . 114, 125, 164, 166, 176, 178-179; S. 
M. Imamuddin, Muslim Spain, Leiden 1981, s. 
49-50; R. Ariee. Historia de Espana·Espana 
Musulmana, Bareelona 1984, lll , 123·127; E. 
Levi- Provençal. Historia de Espana-Espana 
Musulmana, Madrid 1987, IV, 165; V, 39-40; 
G. S. Colin. "Diwan", E/2 ( İng . ). ll, 331. 

L 

Iii MEHMET ÖZDEMİR 

DivAN-ı AHKAM-ı ADLİYYE 

( -d~ ~~' ü~~ ) 

Tanzimat döneminde kurulan 
ilk Osmanlı temyiz mahkemesi. _1 

Meclis-i Vala -yı Ahkam -ı Adliyye'nin 
ikiye ayrılmasıyla 11 Zilkade 1284 (5 Mart 
1868) tarihinde kuruldu. Meclis-i Vala'
nın diğer kolu ise yine aynı tarihte Şü
ra -yı Devlet olarak düzenlendi. Bazı kay
naklarda divanın kuruluş tarihi 8 Zilhic
ce 1284 ( 1 Nisan 1868) şeklinde verilmek
teyse de (Özoğuz, s. 21-22) bu tarih m
van-ı Ahkam-ı Adliyye Nizarnname-i Esa
sisi'nin kabul tarihidir (Düstur, Birinci ter
tip, ı. 327) . Meclis-iVala'nın ikiye ayrıla
rak Divan-ı Ahkam-ı Adliyye ile Şüra-yı 
Devlet'in kurulmasını sağlayan irade ise 
11 Zilkade 1284 tarihini taşımaktadır (İb
nülemin, II, 320/ 6; Seçkin, s. 2 I 5; Shaw 
divanın kuruluş y ılını 1867 olarak vermek
tedir, bk. History of the Ottoman Empire, 

Il, 80; fakat bu doğru değildir). 

ll. Mahmud döneminin son yıllarında 
(ı 838), ihtiyaç duyulan yeni kanuni dü
zenlemeleri hazırlamak ve belirli dava
lar için bir üst mahkeme olmak üzere 
Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye kurul
muştu. Bu meclisin üç daireye ayrılıp bi
rinin "muhakemat" olarak adlandırılma
sından meclisin böyle bir üst yargı göre
vininin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Başbakanlık Arşivi'nde bulunan kısas ve 
nefıy defterlerinde belirli türde ceza da
vaları için bu meclisin temyiz mahkeme
sine benzer bir fonksiyon icra ettiği gö
rülmektedir. Bunun yanı sıra Meclis-i Va
la, üst kademedeki bazı kamu görevli
lerinin belirli davalardaki yargılamalarını 
da bizzat yapmıştır. Ancak Meclis-i Va-

DIVAN-ı AHKAM-ı ADLİVYE 

la· nın her türdeki hukuk ve ceza dava
ları için bir temyiz mahkemesi olarak 
çalışması söz konusu olmamıştır. 

İslam hukuk tarihinde sadece temyiz 
işlerine bakan bir kurum bulunmamak
la birlikte temyiz kavram ve usulü bu 
hukuka yabancı değildir. İslam'ın ilk dö
nemlerinden itibaren mahalli kadılar ta
rafından görülen davalarda ilgili hukuk 
normunun uygulanışının halifeler tara
fından temyizen kontrol edildiği bilin
mektedir. Daha sonra özellikle Abbasi
ler'de mezalim. divanları diğer görev
leri yanında zaman zaman temyiz görevi 
de yapmışlardır. Osmanlılar'da ise Di
van-ı Hümayun. yürüttüğü siyasi ve ida
ri görevlerin yanı sıra kadılar tarafından 
görülen davaları davacı veya davalının 

isteği üzerine tekrar gözden geçirmek
teydi. Ancak Divan-ı Hümayun böyle bir 
kazai görev yaparken sistematik bir 
temyiz mahkemesi olmaktan çok zaman 
zaman temyiz görevleri de olan bir yük
sek mahkeme görünümündedir. Veziri
azamın başkanlığında toplanan çarşam
ba ve cuma divanlarının da böyle bir 
fonksiyonu olduğu söylenebilir. Fakat yu
karıda belirtildiği üzere ne Meclis-i Va
la ne de bu divanlar, hiçbir zaman yal
nızca temyiz mahkemesi olarak çalışan 
birer kurum olmamışlardır. Bu sebeple 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye, görev alanına 
giren hukuk ve ceza davalarını temyi
zen inceleyen ilk mahkeme kabul edil
mektedir. 

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulu
şuna başlıca iki faktörün tesir ettiğini 
söylemek mümkündür. Birincisi, böyle 
bir mahkemenin kuruluşuna duyulan 
hukuki ihtiyaçtır. XIX. yüzyılın başların
dan itibaren Osmanlı Devleti'nde içtimaL 
iktisadi ve ticari faaliyetlerin büyük bir 
canlılık kazanması, mahkemelere inti
kal eden hukuki problemierin sayı ve tür 
olarak artmasına yol açmıştır. Devletin 
kuruluşundan itibaren yargı görevi ifa 
eden tek hakimli ve tek dereceli mah
kemeler bütün bu davalara yetişmekte 
zorlanmaya başlamıştı. Bunun neticesin
de 1860 yılında karma ticaret mahke
meleri, 1864'te de Vilayet Nizamnamesi 
ile nizarniye mahkemeleri kurulmuştur. 
Nizarniye mahkemelerinin vermiş oldu
ğu kararları temyizen denetleyecek bir 
mahkemeye gittikçe ihtiyaç duyulması, 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması
nın başlıca amilini oluşturmuştur. İkinci 
faktör, nizarniye mahkemelerinin kuru
luşunda rolü olan Batılı devletlerin tesir 
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ve baskısıdır. Paris Konferansı'nda mah
kemelerin -kendi istekleri doğrultusun

da- yeniden düzenlenmesi için baskı ya
pan Batılı devletler, 1867 yılında Osman
lı Devleti'nin çeşitli tarihlerde yapmayı 
vaad ettiği hukuki ve adli ı slahatı ne öl
çüde gerçekleştirdiğini belirlemek için 
bir tahkikat yaptılar. Ancak ticaret mah
kemeleriyle nizarniye mahkemelerinin 
kuruluşunu ve işleyiş esaslarını yetersiz 
bularak daha köklü değişikliklerin ger
çekleştirilmesi için Osmanlı Devleti 'ne 
baskı yapmaya başladılar. Bunun üzeri
ne idari ve adli yapıda yeni düzenleme
lere gidildi, Sonuçta ilivan-ı Ahkam-ı Ad
liyye ile Şüra-yı Devlet tesis edildi. Bi
rincisinin başına Ahmed Cevdet Paşa, 

ikincisinin başına Midhat Paşa getirildi. 
Divan - ı Ahkam-ı Adliyye reisliği 13 Zil
kade 1286 (14 Şubat 1870) tarihinde ne
zarete çevrildi ve Cevdet Paşa bu tarih
ten itibaren nazır olarak görevine de
vam etti. 

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin kuruluşu 
sırasında bu mahkemeye ve genel olarak 
nizarniye mahkemelerine karşı, şer'iyye 
mahkemelerinin mevcudiyetine rağmen 
kurulmuş olmalarından dolayı halkta ve 
bilhassa ulema kesiminde bazı tepkile
rin meydana geldiği görülmektedir. Cev
det Paşa bu tepkileri hafifletmek ama
cıyla, Osmanlı ulemasınca yakından ta
nınan Celaleddin ed-Dewanfnin Risô.le 
der Divan-ı Me;;r;ô.lim adlı kitabını özet 
teyerek tercüme etmiş ve geniş bir ule
ma kitlesinin bulunduğu bir mecliste 
okumuştur. Dewani bu risalede, normal . 
mahkemelerin yanı sıra mezalim mah
kemelerinin kuruluşunun İslam huku
kuna aykırı olmadığını çeşitli delillerle 
savunmaktadır. 

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin görev ala ~ 

nı şer'iyye mahkemeleri, cemaat mah
kemeleri ve ticaret mahkemelerinin gö
rev alanları dışında kalan hukuk ve ce
za davalarına münhasırdı ; yani bu divan 
genel olarak nizarniye mahkemeleri di
ye adlandırılan meclis-i deavi ve meclis-i 
temyizlerce kesin hükme (kazıyye - i muh
keme) bağlanmış, yine meclis-i temyiz ve 
divan-ı temyizlerde istinafen görülmüş 
dava ların temyiz mercii olarak görev ya
pıyordu (bu meclisler için bk. NizAMiYE 
MAHKEMELERİ). 11 Zilkade 1284 (5 Mart 
1868) tarihli Divan-ı Ahkam-ı Adliyye Ni
zamnamesi, ceza ve hukuk dairelerine 
ayrılmış bulunan tek bir mahkemeden 
bahsederken (md. 4) 8 Zilhicce 1286 (11 
Mart 1870) tarihli Divan-ı Ahkam-ı Ad
liyye Dahili Nizamnamesi divana bir de 
istinaf mahkemesi eklemiştir. Buna göre 

388 

divanın kuruluşu şu şekilde olmaktadır: 1. 
Mahkeme-i Temyız. Bu mahkeme hukuk 
ve ceza dairesi olmak üzere iki daire
den oluşmaktadır. z. Dersaadet'teki en 
büyük mahkeme-i nizamiyye (istfnaf mah
kemesi). Bu mahkeme Mahkeme-i Tem
yiz'ce bozulup kendisine gönderilen, is
tinafı olmayan mahkemelerce görülüp 
doğrudan doğruya istlnaf edilen ve öne
mi dolayısıyla doğrudan kendisine ha
vale edilen davalara bakınakla görevli
dir. Her mahkeme beş ile on üyeden olu
şur ve bir Divan-ı Ahkam-ı Adliyye reis 
(nazır) vekilinin başkanlığında çalışır. Üye
lerin üçte ikisi müslümanlardan, üçte 
biri gayri müslimlerden oluşmaktadır. 

Divan- ı Ahkam- ı Adliyye nazırı Mahke
me-i Temyiz'in bütününe başkanlık eder. 
Divan üyeleri istifa etmedikçe, daha yük
sek bir memuriyete tayin edilmedikçe 
veya aleyhlerine bir mahkeme kararı bu
lunmadıkça azledilemezler. 

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye kuruluşun

dan sonra birtakım değişikliklere uğra
mıştır. Bunların en önemlisi, bir temyiz 
mahkemesi olarak çalışmaya başlayan 
bu divanın giderek Adiiye Nezareti'ne 
dönüşmesi ve gerek temyiz gerekse is
tinaf mahkemelerinin bu nezaret bün
yesinde birer ayrı kuruluş haline gelme
sidir. 22 Ramazan 1288 (5 Aralık 1871) 
tarihli Dersaadet'te Hukük- ı Adiye ve 
Cezaiyye Mehakim-i Nizamiyyesi'nin Teş
kilat ve Vezaifıne Dair Nizamname, DI
van-ı Ahkam-ı Adliyye Nezareti bünye
sinde kurulmuş bulunan istinaf ve tem
yiz mahkemelerinin varlığından bahset
mektedir (Düstur, Birinci tertip, 1, 359-
360, md. 14-16, 23). 187S'te temyiz mah
kemesine ayrı bir başkan tayin edilerek 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye nazırının aynı 

zamanda temyiz mahkemesi başkanı ol
ması usulüne son verildi. 1293 (1876) yı
lından itibaren de resmi belgelerde ar
tık Adiiye Nezareti'nden bahsedilmekte
dir. 27 Cemaziyelahir 1296 ( 18 Haziran 
1879) tarihli Mehakim-i Nizamiyye'nin 
Teşkilatı Kanunu'nda sadece temyiz mah
kemesi ifadesi geçmektedir (Düstur, Bi
rinci tertip, IV, 240). 

Temyiz mahkemesi bünyesinde de za
man içinde bazı değişiklikler olmuştur. 

23 Şewal 1304'te ( 15 Temmuz 1887) Ni
zamiye Mahkemeleri Kanunu'nda yapı
lan değişiklikle temyiz mahkemesine bir 
de istida dairesi eklenerek daire sayısı 
üçe çıkarılmıştır (Düstur, Birinci tertip, V, 
853-854). 18 Cemaziyelewel 1335 (12 
Mart 1917) tarihli bir kanunla şer'iyye 

mahkemeleri tarafından verilen hüküm
terin temyiz mercii olmak üzere temyiz 

mahkemesine bir şer'iyye dairesi ilave 
edilmiştir (Düstur, İkinc i tertip, IX, 270-
271 ı O zamana kadar şer'iyye mahke
mesince verilen kararların temyizi, şey
hülislamlık bünyesindeki Meclis-i Ted
kikat-ı Şer' iyye tarafından yapılmaktay

dı. Şer' iyye mahkemelerinin şeyhülislam
lıktan alınıp Adiiye Nezareti'ne bağlan
masının tabii sonucu olarak bu mahke
melerin temyiz mercii de bu nezaret bün
yesine nakledilmiştir. Ancak bu uygula
ma fazla sürmemiş, 14 Şaban 1338 (3 
Mayıs 1920) tarihli bir kararname ile şer'
iyye mahkemeleri tekrar şeyhülislamlı
ğa bağlanmış, temyiz mahkemesindeki 
şer'iyye dairesi de kaldırılmıştır (temyiz 
mahkemesinde yapılan değişiklikler hak
kında geniş bilgi için bk. Seçkin, s. 26 vd.). 
Bu tarihten kısa bir süre sonra. Osman
lı Devleti'nin sona ermesiyle birlikte tem
yiz mahkemesi elindeki dosyaları, 7 Ha
ziran 1920 tarihinde yeni Türk devleti
nin temyiz mahkemesi olarak kurulan 
Sivas Temyiz Heyeti'ne devretmiştir. 
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