DiVAN
kıtalarının

birbirinden ara nağme ile ayve her kıtanın başına genellikle
"ah, yar" gibi terennümterin ilave edilmesiyle bestelenmiştir. Serbest izlenimi
veren, ancak kalıplaşmış ve ritimli ezgilerle okunan bu kıtaların arasında bütünüyle serbest okunan bir kıta da bulunur. Klasik Türk mOsikisinde çok az kullanılmış olan bu formun tanınmış örnekleri arasında Nevres Paşa'nın, "Yardım
ki yurdundan ayağ göçürmüş" mısraı ile
başlayan şehnaz ve, "Hasretle bu şeb gah
uyudum gahi uyandım " mısraı ile başla
yan uşşak divanlarıyla Suphi Ziya Özbekkan'ın, "Dün gece ye's ile kendimden
geçtim" mısraı ile başlayan hicaz divanı
en meşhurlarındandır.
rılması

Şehir

halk müsikisi eserleri arasında
yer alan divanların en belirgin özelliği,
aruz vezniyle ve konuşurcasına bir eda
ile (resitatif) icra edilmesidir. Ayrıca aruzun "mefailün mefailün feülün" kalıbı
ile ve on beşli hece vezniyle yazılan divan örnekleri yanında bir istisna olarak
on birli hece vezninde yazılmış divan örneklerine de rastlanmıştır.
Kars- Erzurum yöreleriyle Azerbaycan
daha çok divani adı verilen ve aşık mOsikisinde pek fazla kullanılan ezgilerden biri olan divanlar, aşık
meclislerinde yapılan fasılların en başın 
da çalınan ve söylenen eserlerdir. Bu öncelik sadece aşık meclislerine mahsus olmayıp bunun dışında özel toplantılar, düğünler ve halk hikayeleri anlatılan meclisler için de geçerlidir.
aşıkları arasında

Divani okumak, bir aşığın ustalığını
ve kudretini göstermesi bakımından son
derece önemli olduğundan divani bilmeyen aşık pek itibar görmediği gibi aşık
meclislerinde de yer alamaz. Bir halk sanatkarının divan seslendirebilmesi için
güzel ve geniş oklavlı bir sesin yanı sıra
müsiki ve daha çok telaffuza dayalı dil
kuralları ile divan ağzını iyi bilmesi gerekir. Divan veya divaniter bir kişi tarafından okunabildiği gibi beyitlerde sı 
rayı takip etmek şartıyla her beytin farklı kişiler tarafından okunması suretinde
de icra edilebilir.
Formun halk edebiyatı içinde genellikle ağdalı olan dili, hece vezninin kullanıldığı söyleyişlerde bile Arapça- Farsça kelime ve tamlamalarla dolu olabilir.
Çeşitli konuların işlendiği divanlarda tasawufi unsurlara çok yer verilir. Anadolu'nun muhtelif yörelerinden derlenen
divanların genellikle gazel ve murabba
biçiminde olduğu görülmektedir. Muhammes, müseddes ve ayaklı divan bi-

çiminde ezgili örneklere ise rastlanmamıştır. Azerbaycan aşık sanatında da
" gıfılbend divani, cığalı divani, divani mersiye, divani fahriye (öyüdleme-üstadname),
divani mühemmes beyan - ı hal tarihi
manzume, divani mühemmes tecnis, divani müseddes, zencirleme divani, divani mühemmes müseddes elif-lam" gibi
nazım şekillerinde örnekler bulunmaktadır. Divanlar yörelere mahsus özel ezgilerle okunur. Nazım şekillerinin farklı
oluşu veya mısralardaki hece sayısının
değişmesi, divanların güftelerinin tesbitinde birtakım zorluklara yol açsa da
esas olan ezgi kalıpları olup güfteler bu
belirli ezgi kalıplarına döşenmiştir.
Anadolu'da tesbit edilen divanların genellikle ayaklı serbest ritimli ezgiler grubundaki müzikal biçimde olduğu görülmektedir. Ancak bu biçimin pek çok istisnası olabilir. Bu divanlarda saz giri ş
leri önce ayak denilen ritimli bir metodik cümle, cümlecik veya bölümler halindedir. Güfte uzun hava tarzında ve serbest ritimle icra edilir. Zaman zaman ritimli güfteye veya ritimli saz metodisine de (ayak) yer verilir. Ayak metodileri
giriş, ara ve son bölümlerinde aynen kullanılabildiği gibi değişik de olabilir. Divanlar serbest ritimle de başlayabilir.
Bu gibi divanlarda güfte ritimli olarak
devam edebileceği gibi yerini ritimli bir
saz melodisine de bırakabilir. Özellikle
Elazığ yöresinde fasıl adabı çerçevesinde
maya, tecnis ve elezber gibi türterin yanında divanlar da birbiri ardınca icra edilir ve ezgiler ritimli bir biçime dönüşür.
Divan metinleri uzun hava tarzında ve
serbest olarak okunduğunda bile yedi
veya sekiz zamanlı iç ritimler hissedilir.
Bu iç ritim, taktf denilen vezne bağlı okuyuştan dolayı tabii olarak ortaya çıkar,
usta sanatkarlar ve aşıklar vezne bağlı
bu okuyuşlara bilhassa dikkat ederler.
Melodi kalıplarında mısra içindeki, ketirnelere bağlı motiflerde de taktfli okuyuşlara uyulduğundan hece vezinli, aşık
ağzı divanlarda bu özellikle karşılaşılır.
Usta malı okuyuşlarda değişmez kural
gibi görülen bu iç ritim ezginin girişin
de ve karara (kadans) varışlarında bozulabilir. Bazı yörelerde ayrıca usullü divanlara da rastlanmıştır. Ancak bu çeşit
ezgilerde de yine vezinle bağlantılı olarak ortaya çıkan yedi veya sekiz zamanlı
vurgular ağırlık kazanır.
Tesbit edilen divanHer arasında Doğu
Anadolu bölgesinde Osmanlı divanisi, mereke, yerli, Borçalı , Çıldır, Yürük, Azeri,
Terekeme, Esme Sultan, Şahnaz, Semai,

Erzurum, Kağızman, Kars, Melike, Karabağ, Türkmen, Karapapağ, Sezal, Hasta
Hasan, gazell, müstezad, Reisoğlu, Bektaşi ve Dudakdeğmez divanileri örnek
olarak verilebilir. Bu divanller özel divan! havaları ile okunur. Anadolu'nun diğer bölgelerinde bilhassa Konya ve Kastamonu'da da düz divan, hicaz divan. Yenikapı divanı. istanbul ağzı divan gibi çeşitlere rastlanmıştır.

Azerbaycan aşık sanatında da divaniter
on beş hecelidir. Bunlara baş divan! (Şer
hata - Şah Hatayi), orta divani. aya divanisi.
bahri divanisi. Revan Çukuru divanisi. Çıl
dır divanisi örnek olarak verilebilir.
Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenen divanilerin metinlerinde Aşık ömer,
Aşık Şem'i, Aşık Dertli, Seyyid Nigari, Erzurumlu Emrah, Öksüz ömer, Aşık Fahri. Aşık Kenzi, Aşık Şenlik. Aşık Sümmani ve diğer eski ustaların mahlaslarının
tapşırılmış olduğu görülmektedir. Bugün
elde Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin,
Çankırı. Çorum, Elazığ. Gaziantep, Giresun, Kars. Kastamonu, Kayseri. Kerkük.
Konya, Malatya. Mardin, Muş, Rize. Sivas. Tokat. Trabzon. Urfa ve Yozgat'tan
ezgili olarak derlenmiş altmış kadar divan örneği bulunmaktadır.
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İslam devletlerinde resmi işlerin
görüşülüp

L

karara bağlandığı meclis
ve buna bağlı devlet daireleri.

_j

Arapça, Farsça, Urduca ve Türkçe'de
anlamlarda kullanılan divan kelimesinin Farsça menşeli olduğu, Sasani
imparatorluğu'nda devlet idaresine ait

farklı
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bir terim olarak Arapça'ya geçtiği ve aslının Ararnice'den geldiği bilinmektedir.
Divan, devlet idaresindeki muhtelif idari. mali ve askeri hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan defterlere (kuyüdat defterleri), bunların ve devlet memurlarının bulunduğu yere verilen isimdir.
Sasanfler'le ilgili olmak üzere divana bu
adın niçin verildiğine dair iki rivayet vardır. Birinci rivayete göre Kisra Enüşiivan,
yanlarına uğradığı katiplerinin kendi kendilerine sayı sayıp hesap yaptıklarını görünce onlara "divane" {deli) demiş, zamanla bu tabir yaygınlaşarak katipierin
çalıştıkları yer için kullanılmaya başlan
mış, sonradan da "divan" şeklini almış
tır. İkinci rivayette, divan kelimesinin
Farsça'da "şeytan l ar" manasma geldiğ i .
katipiere devlet işlerini çok iyi bildikleri.
gizli ve açık her şeye çabucak vakıf oldukları, dağınık ve karışık hesapları ko-.
layca toparlayabildikleri için bu manaya delalet etmek üzere "divan" denildiği nakledilmektedir. Zamanla katipierin
oturduğu yere de bu ad verilmiştir.
Hz. Aişe' den rivayet edilen bir hadiste divan kelimesi "hesap defteri" anlamında kullanı l mıştır (Müsned, VI, 240) .
Diğer taraftan divan, şiirin Arap toplumundaki yerini ve önemini göstermek
için kullanılan bir terimdir. Bazı müellifler, Araplar'ın bütün bilgilerini içine alan.
bunları muhafaza eden ve daima baş
vurdukları şiire "dlvanü'I-Arab" veya "dlvanü ilmi'I-Arab" adını vermişlerdir. Divan kelimesi ayrıca. İslam dünyasında
bir şairin manzumelerini klasik nazım
şekillerine göre bir tertip dahilinde içine alan mecmualara verilen bir ad olmuştur.

Bugünkü Arapça'da "hükümet dairesi, yönetim bürosu. memurluk yeri ve
sekreterlik" manalarında da kullanılan
divanın arşiv; hükümdarın oturduğu şe

hir ve buradan

Batı

dillerine geçen ankanepe; Osmanlı Devleti'nde birkaç köyden müteşekkil bazı
bölgelerdeki küçük idari birim; mahkeme (diva n-ı harb, divan-ı ali); toplantı ve
kurul (divan kurmak. divan toplamak); devlet daire ve meclisi (Divan - ı Ahkam- ı Adliyye); Türk halk müsikisinde bir form
ve saz; Mağrib Arapçası'nda yabancı tacirlerin barındığı büyük han veya kervansaray gibi çok zengin ve çeşitli anlamlamıyla şarkka rl

ları vardır.

A) Hulefa -yi Raşidin , Emeviler , Abbasiler ve Fatımiler'de Divan. İslam dünyasın
da, ilk defa Hz. Ömer' in fey gelirlerini
dağ ıtmak için kurduğu divan teşkilatıy-
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la birlikte yaygın bir şekilde kullanılma
ya başlanan divan tabiri Emevfler ve bilhassa Abbasller zamanında. başta askeri ve mali sahalar olmak üzere çeşitli devlet hizmetlerine bakan müesseselere isim
olarak verilmişti r.
Hz. Ömer Irak, İran. Cezire. Suriye, Filistin ve Mısır'ın fethiyle birlikte İslam
devleti hakimiyeti altına giren gayri müslimlerin verdikleri ve fey adı altında toplanan cizye, haraç ve ticaret malları vergileri sonucunda artan gelirleri müslümanlara dağıtmak üzere bir teşkilat düşünmüştü. Kaynaklarda 1S (636) yılı zikredilmekle birlikte güvenilir otoritelerin
20 (641) tarihinde ku rulduğunu ifade
ettikleri divan teşkilatı muharip güçleri
kaydetmek ve hazineyi düzene koymak
için teşekkül etmişti. Bu ilk divana bazıları mvanü'l-cünd adını vermişlerse de
bunu yalnızca divan diye adlandıranlar
çoğunluktadır. Hz. Ömer feyden hisse
alacak Medine halkını. fetihlere katılmış
kuwetler ve aileleriyle birlikte kabile
esasına göre divan defterlerine kaydettirmiş, buna bir kısım m evali* de dahil
edilmişti. Divan defterlerinde şahıs isimleriyle birlikte yılda bir defa verilecek
atıyye ile (ata) aylık istihkaklar da (erzak.
yiyecek) belirtilmişti. Araplar'ın nesebini
çok iyi bilen üç kişiden oluşan bir heyet
divan defterlerini düzenlerdi. Aylık erzakın eşit miktarda (iki cerib yiyecek) tesbit edilmesine karşılık atıyyeler. İslami
yet'e geçmişte yapılan hizmetlere ve Hz.
Peygamber'e yakınlık derecesine göre
farklı miktarlarda belirlenmişti. Kabilelere göre divan defterlerine kayıt geleneği Emevi Devleti 'nin sonuna kadar
devam etti. Bu arada benzer divan defterleri Basra. Küfe ve Fustat gibi merkezlerde de tutulmaktaydı. Bu bölgelerde ayrıca Bizans ve Sasanf devirlerindeki haraç divanları da eskisi gibi devam
etti.
Emevfler zamanında Dımaşk'taki mvanü'l -harac merkezi divan oldu ve "edDivan· olarak adlandırılmaya başlandı.
Toprak vergilerinin t akdiri ve toplanmasıyla ilgili işler divanda yapılıyordu . Muaviye b. Ebü Süfyan zamanında (661-680)
Dlvanü'r-resail (muhabere divanı) şekillen
di. Halife bütün yazışmaları okur ve yorumlarını yapardı. Hemen ardından katip gerekli dokümanları veya mektupları hazırlardı. Muaviye, her mektup veya
dokümanın orijinalinin kontrol edilip mühürlenerek gönderilmesinden sonra bir
kopyasının çıkartılıp saklanacağı mvanü'l-hatem'i tesis etti. Sahtekarlığı ön-

lemek için bir de kontrol mekanizması
kurdu. Belazüri, bunu ilk defa İran tesiriyle Irak Valisi Ziyad b. Eblh'in gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Muaviye, daha sonra Abdülmelik b. Mervan tarafın
dan yeniden düzenlenen mvanü'l-berfd'i
de (posta dairesi) faaliyete geçirdi.
mvanü'l-cünd, bu tarihe kadar aralık
larla kabile esasına göre Araplar'ın kayıtlarını tutmak için nüfus sayımlarını
sürdürmüştü. Mısır divanı 1. (VII.) yüzyılda üç nüfus sayımını gerçekleştirdi.
Üçüncüsü 9S'te (713-14) Kurra b. Şerlk
tarafından yapıldı.

Muhtemelen bir Bizans kurumu örnek a l ınarak tesis edilen mvanü'n-nafakat bütün masrafların hesabını tutuyordu. Bunun hazine ile yakın bağlantısı olduğu görülmektedir. mvanü's-sadaka
zekat ve öşürleri tayin etmek. mvanü'lmüstegallat ise şehirlerdeki devlet topraklarını. binaları. özellikle halka kiralanmış çarşıları yönetmek için kuruldu. mvanü't-tıraz sancaklar, bayraklar. resmi
elbiseler ve bazı eşyanın yapımından sorumluydu. Divan katibinin adı elbiseler
üzerine yazılmıştı. Her bölge, bütün gelirlerin toplandığı bir haraç, bir resail ve
cünd divanına sahipti. Haccac'ın valiliği
sırasında bir divan baş katibi ayda 300
dirhem alıyordu.
Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan
divanlarda. tıraz* ve sikkelerde Arapçalaştırma politikasını başlatan ilk halife
oldu. O zamana kadar haraç divanların
da Irak ve İran'da Farsça, Suriye'de Grekçe, Mısır'da Kıptlce ve Grekçe kullanılı
yor. defter tutma ve kayıt işlemelerin 
de eski uygulamalar geçerli kabul ediliyordu. Hatta mahalli mühür ve tarihlere de sık sık rastlanıyordu. Bu karışıklı
ğa son vermek için Abdülmelik devrinde Arap şekil ve usullerinin esas alınma
sına çalışıldı. Eski takvimler müslüman
ay takvimine (kameri) göre düzenlendi.
Resmi dil olarak kabul edilmeden önce
ara sıra kullanılan Arapça yaygınlaştırıl
dı. Bu hususta ele geçen ilk papirüs 22
(643) tarihlidir. Ancak mahalli dillerin
kullanımı ll. (VIII.) yüzyıla kadar sürmüş,
divanların Arapçalaştırılması birkaç safhada gerçekleşmiştir. 78'de (697) Haccac Irak divanlarında Arapça kullanılma
sını em retmiş, 81 (700) yılında AbdülmeIik Suriye divanlarına aynı emri vermiş,
bunu 87'de (706) Mısır divanları takip
etmiş, son olarak da Horasan divanların
da Hişam b. Abdülmelik devrinde Arapça geçerli olmuştur (124 / 741-42). Bu
divanlarda çalışan çok sayıdaki zımmi-
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nin işine son verilmekle birlikte bazıları
görevlerini sürdürdü; mevali ise daima
görevde kaldı.
AbbasDer Emevi divan sistemini geve vezaret makamı aracılığıyla merkezi bir bürokratik
yönetim sağladılar. Halife Seffah devrinde (750- 754) el konulan Emevi toprakları için bir divan kuruldu. Bu da muhtemelen halifelik mülklerine bakacak olan
liştirip yaygınlaştırdılar

Divanü'd-dıya'ın başlang ıcını oluşturdu.

Halife Mansür devrinde (754-775) müsadere edilen mallar için geçici bir divan teşkil edilmişti. Ayrıca muhtemelen
saray hizmetindeki kişilerle ilgili olarak
da Divanü'l-ahşam kurulmuştu . Bunun
yanı sıra halifeye verilen dilekçeleri takip
etmekle görevli bir de Divanü'r-rika' vardı. 162'de (778-79) Mehdi ei-Abbasi'nin
hilafeti sırasında mevcut divanların her
biri için bir zirnam divanı o ld uğu bilinmektedir. 168 (784 -85) yılında bütün zimamları kontrol etmek için merkezi bir
divan olan Zimamü'l-ezimme tesis edildi.
Bu kurum divanların hesaplarını kontrol
etmekte, işlerini denetlemekte ve bir
divanla vezir veya diğer divanlar arasın
da koordinasyon görevini yerine getirmekteydi. Hakimierin görev yaptığı Divanü'l -mezalim, halkın devlet arnilieri
aleyhindeki şikayetlerine bakmak için
kurulmuştu.

Divanü'l-harac toprak vergileriyle ilgilenirken Divanü's-sadaka faaliyetlerini
sığır zekatıyla sınırlamıştı. Divanü'l-harac, gelir müfredatının özelliğini araştır
mak ve hesapları kontrol etmekle görevli cehbezlerden birini de içine alan değişik bölümlere sahipti. Başka bir bölüm
de ilgili kişilerin adlarıyla, gelen ve giden
mektup ve dokümanların kaydının yapıl
dığı Meclisü'l- esküdar'dı. Bu bölüm Divanü'l-berid ve Divanü'r-resail içinde de
bulunuyordu. Divanü'l-harac'daki yazış
malar Divanü' 1- hate m· de kontrol ediliyordu.
Mütevekkii-Aiellah devrinde (847-861)
ile aynı olması muhtemel Divanü'l-mevali ve'l-gılman'ın mevcut olduğu bilinmektedir. Bu divan, sayıları çok olan saray görevlileri ve kölelerle ilgiliydi. Ayrıca bu dönemde Divanü's-sır olarak da adlandırılan Divanü'lhatem, başkanının halifeyle yakın ilişki
si sebebiyle özel bir öneme sahipti. EyaJetlerde merkezi divanların küçük birer
örneği olan haraç, cünd ve resail gibi mahalli divanlar vardı.
Divanü'l-ahşam

Divanlarda görevli katipierin önde gelenleri bazan başka bir divana tayin edilebilirdi. Halife Me'mün dönemine kadar (813-833) katipierin maaşları ayda
1O dirhemle 300 dirhem arasında değiş
mekteydi. Me'mün devrinden sonra en
yüksek ücreti katibü ' l-haracın aldığı belirtilmektedir.
Divanlar özellikle lll-IV. (IX-X.) yüzyıl
larda büyük bir gelişme gösterdi. Mahalli divanların kayıtlarının kopyalan genellikle Divanü'l-harac'da toplanıyordu; ancak lll. (IX.) yüzyılın ortalarında her eyaletin merkezinde özel bir haraç divanı
da yer alıyordu. Mu'tazıd-Billah (892902) bu divanları birleştirerek Divanü'ddar (Divanü'd-dari'l-kebir) olarak adlandırılan bir divanda topladı. Ondan sonra
gelen Müktefi-Billah devrinde (902-908)
bu teşkilat doğu bölgeleri için Divanü' l maşrık . batı bölgeleri için Divanü'l-mağ
rib, Irak için Divanü's-Sevad olmak üzere üç divana ayrılarak yeniden teşkilat
landırıldı. Bunlar arasında oıvanü's-Se
vad en önemli divan olarak kabul edilir.
Bununla birlikte Muktedir- Billah devrinde (908-932) merkezi divan (Divanü' d -dar)
varlığını sürdürüyor, vezir veya bir katibe bağlı olan üç divan Divanü'd-dar'ın
bölümleri olarak kabul ediliyordu. Divanü'd-dar'ın katibi amillerle doğrudan
bağlantılıydı. Büveyhller'in Bağdat'a hakim olmasından ve AbbasT halifeliğinin
otoritesini kaybetmesinden sonra (334 /
945) sadece Divanü's-Sevad ayakta kalabilmiştir.

Bu dönemlerde haraç divanı arazilerin yüzölçümü, vergi oranları ve kullanı
lan ölçülerle ilgili kayıtları muhafaza ediyordu. Bunların kaynağı vergi geliri olan
haraç, cizye ve zekattı. Maverdi'nin işa 
ret ettiği Divanü'l-uşr (el·A hlcamü 's·sul·
taniyye, s. 182) haraç divanının sadece bir
bölümü olmalıdır. öte yandan Divanü'ddar teşkil edildiği zaman birbiriyle yakın
ilgisi olan zirnam divanları bir araya getirilmişti. Divanü'z-zimam, halkın ve beytülmalin haklarının muhafızı durumundaydı; ödemeler ve tahsilatla ilgili evrak,
kontrol edilmiş kıymet takdirleri ve Divanü'l- harac' da toprakları ilgilendiren
dokümanların bir kopyası burada saklanırdı. Halife tarafından verilmiş, vezir
ve Divanü'd-dar katibinin kontrolünden
geçmiş olan bir iktaı Divanü'z-zimam katibi divandaki kayıtlardan incelerdi. Divanü' n- nafakat'ın bütün divantarla ilgisi vardı; burası masraf hesaplarını araş-

tırır

ve rapor hazırlardı. lll. (IX.) yüzyılın
sonunda Divanü'n-nafakat asıl darülhilafenin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekteydi. Bu
divan giderlerin hesabını tutardı ve çeşitli harcama kalemleriyle ilgilenen alt
bölümleri mevcuttu. Ayrıca Zimamü' nnafakat adlı bir başka bölüm daha vardı ve bunun katibi aynı zamanda Zimamü'l-hazain'in işlerini de yürütürdü. Divanü's-sami olarak da adlandırılan beytüimal divanı hazineye gelen para ve
eşya kaynaklarının. her biri için, Divanü'l-hizane. Divanü'l-ehra ve Divanü hizanati's-siJah gibi küçük divanlar aracı
lığıyla düzenlenen kayıtlarını tutardı . Bu
divan bütün gelirleri inceler, ayrıca bütün harcamalar da oradan geçerdi. Vezir. bütün ödeme emirleri üzerinde katibin damgasının bulunmasını gerekli
saya rdı. Genel olarak divan aylık ve yıl
lık bilançolar hazırlard ı. 31 S'te (927) Vezir Ali b. Tsa haftalık bilançolar istedi.
Divanü'l-cehbez beytülmalden ayrı idi.
Divanü'd-dıya' hazine mülklerinin yönetimiyle ilgilenirdi. Dıya ' için genellikle bir
divanın mevcut olduğu bilinmektedir.
Mesela 32S'te (936-37) bir Divanü'd-dı
yai'l-hassa ve'l-müstahdese ve Divanü'ddıyai'I-Furatiyye vardı. 304'te (916-17)
Vezir ibnü'I-Furat Divanü'l-merafık'ı tesis etti. Bu divan, şüpheli yollardan kazanılmış servetlerden yöneticilerin aldı
ğı yardımlarla yani rüşvetlerle ilgileniyordu. Divanü'l-merafık Suriye'den her
yıl 100.000 dinar, Mısır'dan da 200.000
dinar toplardı. Vezir Ali b. Tsa devlete
zarar verdiği için bu divanı yasakladı.
ilgili her divanın ayrı bir
Fakat bazan zirnam divanla rının tek elde toplandığı da oluyordu.
29S'te (907) sadece bir gün hilafet makamında kalan İbnü'I-Mu'tezz'in veziri,
birbiriyle ilgili bütün divanları (usul) Ali
b. Tsa' nın, zirnam divanlarını da İbn Abdün'un idaresine verdi. 319'da (931) zimam divanları bir katibin, birbiriyle ilgili
diğer divanlar da vezirin sorumluluğuna
verildi. Böyle bir tasarrufa 325 (936-37)
ve 327 (938-39) yıllarında da gidildi.
Para

işleriyle

zimamı vardı.

Divanü'l-cünd. rütbelerine göre tasnif
askeri kıtalar ve onların ödeme
veya iktalarının kayıtlarını tutardı. Bu
divan biri ödeme ve harcamalarla ilgilenen, diğeri de asf<er alımları ve sınıflan
dırma yapan iki bölümden meydana gelmekteydi. Divanın hesap ve harcamalarına Zimamü'l-ceyş adlı bir divan nezaret ediyordu.
edilmiş
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DMinü'r-resail doğrudan doğruya vezirin veya bir katibin yönetimindeydi. Mektuplar ve resmi belgeler, vezirin (veya
halife) verdiği emirler doğrultusunda baş
katip tarafından hazırlanır ve halife veya
vezir tarafından tasdik edildikten sonra kopyası çıkarılırdı. Bazan özel bir yazıcı bu son kopyayı hazırlardı. Üç yıllık
aralıklarla mektuplar ve belgeler son bir
tasnife tabi tutularak fihristi çıkarılmak
üzere büyük arşive (el-hizanetü'l -uzma)
gönderilirdi. Muhtemelen önceleri Divanü'r-resail'in bir bölümü olan Di'vanü'lfed mektupları ve belgeleri alır, açar ve
tasnif eder, muhtevalarına ait açıklama
ları arkasına koyar ve vezire verirdi. Bu
divan aynı zamanda belgelerin kayıtla
rını da tutardı. 31S (927) yılında fed ve
hatem bir divan içinde toplandı.
301'de (913-14) Ali b. Isa, vakıftarla
hayır işlerini (vuküf ve sadakat) ve zekat
gelirlerini idare etmek için Olvanü'l-birr'i
kurdu. Bu gelirler Mekke, Medine, diğer
kutsal yerler ve Bizans sınırındaki gönüllüler için harcanıyordu. Olvanü's-sadakat sığırlardan alınan zekatları toplamayı sürdürdü. 31S (927) yılında bir katip her iki divana da (birr ve sadakat) bakıyordu. Bu dönemde, sarayın kadınların
bulunduğu bölümlerindeki işlere bakan
bir Olvanü'l-harem'den de bahsedilmektedir. Olvanü'l-müsaderin, müsadere edilmiş malları yöneten divandı. Bu mallarla ilgili olarak biri divan, diğeri vezir için
olmak üzere iki kopya çıkarılırdı. Müsadere edilmiş menkul malları yönetmek için Olvanü'd-dıyai'l-makbüza kurulmuştu.
Kısa süreli ihtiyaçlara cevap vermek
için kurulan divanlar yanında divanın bölümlerine de bazan divan denildiği görülmektedir. Ayrıca birden fazla divan
bazan bir tek katibin emrine veriliyordu. Abbas! Halifesi Mu'tazıd- Billah devrinde (892-902) divanlar salı ve cuma olmak üzere haftada iki gün tatil yapıyor
du. Divan başkanlarının maaşları farklıy
dı. IV. (X.) yüzyılın başlarında bir Divanü's-Sevad katibinin maaşı ayda SOO dinar, Olvanü'l-ata katibinin maaşı ise 10
dinardı. 314 'te (926-27) Ali b. Isa yüksek
maaşları üçte bir oranında indirdi. Böylece Dfvanü's-Sevad katibi 333,S dinar.
Dfvanü'l-fed ve Olvanü'l-hatem katipleri de 200 dinar almaya başladılar. Dfvanü ' l-maşrık ve Divanü'd-dıyai'l-hassa
ve'l-müstahdese katipleri 100 dinar, 01vanü'd-dar katibi soo dinar, zirnam divanlarının katibi, emrindeki katiplerle
birlikte toplam 2700 dinar alıyordu. Ali
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b. Isa, ödemede bulunulan ayları ekonomik sebeplerden dolayı yılın sekiz - on
ayına indirdi. Bu durum daha sonra yaygınlık kazandı.

Büveyhiler devrinde (945-1055) katip
ve katip yardımcısıyla Divanü's-Sevad ve
Di'vanü'd-dıya· (ed-Dıyaü'l-hassa) mevcudiyetini sürdürüyordu. Maliye için teşkil
edilen merkezi divan artık "divan" adını
almıştı ve vezirin veya rütbece ona yakın bir katibin yönetimi altındaydı. 389
(999) yılında Bağdat'ta dokunan ipekli
kumaşlar üzerinden öşür toplamak için
özel bir divan kurulmuştu. Hesap ve masrafları kontrol edecek özel zimamı ile 01vanü'n-nafakat devam etti. Dfvanü'z-zimam mali divanları idare etmek ve kontrolü sağlamaktan sorumluydu. Hazine
divanı Olvanü'l-hazain (Dfvanü'l-hazn) olarak adlandırılmıştı . Bu divanın başkanı
na "hazin" veya "na zır· denilirdi. Zamanla darphane de (darüddarb) onun emrine
verildi. Bununla beraber darphane için
Dfvanü'n-nakd ve'l-iyar ve dari'd-darb
olarak adlandırılan özel bir divandan bahsedilmektedir. Dfvanü'l-cünd, ordunun
esasını teşkil eden iki unsur olan Türkler ve Deylemiler için ikiye ayrılmıştı. Bu
divana Olvanü ' l-ceyşeyn denitirdi ve "arız·
diye adlandırılan bir başkan veya hazinedan vardı.
Fatımf divanları aslında Abbas! divanları ile benzerlik arzeder. Divanü'r- resait burada Divanü' l - inşa olmuştur. Başında sahibü dfvani'l-inşa bulunurdu. Divanü'l-cünd Dfvanü'l-ceyş (Dfvanü'l-ceyş
ve'r-revatib) olarak adlandırılmıştı. Askerlerin orduya alınması, teçhizatı ve denetimiyle ilgilenen müstevfl yönetimindeki Dfvanü'l-ceyş ve ödemelerle ilgilenen Dfvanü'r-revatib olarak iki bölümden meydana geliyordu. Bununla beraber bazı bilgiler bu iki divanın sık sık ayrıld ığını , ilkinin sahibü divani'l-ceyşin yönetiminde olduğun u. ikincisinin de asker ve sivil maaşlarıyla ilgitendiğini göstermektedir. Donanınaya büyük önem
veren Fatımiler'de gemi yapımı ve deniz
kuwetlerine bakan Dfvanü'l- amair vardı. Maliye ile ilgilenen divanların işleri
karışıktı. Görünüşe göre Dfvanü'l-meclis merkezi büro idi. Bir bölümünün iktalarla ilgilendiği bilinen bu divanın değişik bölümleri vardı. Olvanü'l-meclis,
muhtemelen Abbas! divanının benzeri
olan bütün divanlardan gelen kararlar
temin edildikten sonra gerektiğinde bütçe hesaplarını yapmakla görevliydi. Divanü'n-nazar, mali divantarla onların memurlarının genel kontrolünü sağlıyordu .

Bu

divanın

Abbasiler'in merkezi Dfvanü'ltekabül ettiği anlaşılmaktadır.
Olvanü't-tahkik mvanü'n-nazar'a bağlıy
dı. Görevi diğer mali divanların hesaplarını incelemek olan bu divan, Abbasfler'in merkezi zirnam divanına uygun düşüyordu. Dfvanü'l-has sarayın mali işle
rine bakarken Dfvanü'l-ahbas da vakıf
larta ilgileniyordu. Dfvanü' l- mevarisi' 1haşriyye, müsadere edilmiş veya mirasçısı bulunmayan mülkleri idare etmek
için teşkil edilmişti. Mezalim işleri halife veya vezirin uhdesindeydi. Bu işle görevli iki katibi bulunan Dfvanü't-tevki'
vardı. Katipierin maaşları farklıydı. İnşa
katibi ayda 1SO dinar alırken Dfvanü'nnazar'ın 70, beytülmalin 100, Dfvanü'ttahkik katibinin so. Olvanü'l-ceyş, tevki',
meclis ve ikta katiplerinin maaşları ise
40 dinardı. Daha küçük katipler de S-10
dinar alırdı. Bu divanlarda gayri müslimlerin yaygın olarak görev almaları zaman zaman onlara karşı tepkilere sebep olurdu.
harac'ına

XI-XIII. yüzyıllarda Büveyhiler devrinden sonra Olvanü'r-resail Dfvanü'l-inşa,
katibi de katibü'l-inşa olarak adlandırıl
mıştır. Vezir tarafından yönetilen merkezi büroya ed~Drvan denilmiştir. Burası zamanla sahibü'd-divan adlı bir katip
tarafından idare edilmeye başlanmış,
sonra da ed-Dfvanü'l -azfz adını almıştı.
Mali hususlar. öncelikle DMlnü'l-harac'ın
işlerini gören Dfvanü'z-zimam'ın ilgi alanı içindeydi. İkta sahipleri ve yöneticiler
gelirlerini ona gönderirdi. Burası. bir katip tarafından (katibü'z-zimam. daha sonra sadr) yönetilen ana divan ve divanın
çalışmalarını ve gelirini kontrol eden bir
müşrif tarafından yönetilen bir alt bölüm
olmak üzere iki kısımdan teşekkül ediyordu. Her eyalette birnazır veya müş
rifin yönettiği bir divan vardı. el-Mahzenü'l-ma'mür, zamanla beytülmal için
kullanı lan "el -mahzen"in (hazine) yerini
aldı . Başkanı olan sahibü'l-mahzen de
nazır veya sadrta yer değiştirdi. DarpMne de bu divanın yönetimindeydi ve mevkii çok yüksekti. S94 'te ( 1198) divanın
sadrına bütün divanların üstünde bir
yetki verilmişti. Bir nazır tarafından yönetilen Hizanetü'l-gallat gibi birçok bölümü vardı. Burada ayrıca hazinenin iş
lerini kontrol eden bir müşrif de görev
almıştı. Bundan. işrafın eski zirnarnın
yerini aldığı açıkça anlaşılmaktadır. Dfvanü'l-cevalf, cizyenin değerini takdir etmek ve toplamakla görevliydi. Yeni bir
büro olan Dfviinü't -terikati'l- haşriyye,
mirasçısı bulunmayan mülkleri idare et-
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rnek gayesiyle kurulmuştu. Bir nazır tarafından yönetilen Divanü'l-akar. devlet
mülkiyetinde olan dükkanlar ve benzeri
binalara bakardı. İnşa ve onarım işleri
Divanü'l-ebniye olarak adlandırılan baş
ka bir büronun yetki alanına girmekteydi. Bu divanın personeli arasında mimar ve mühendisler de vardı . Divanü'lhisbe, genellikle kadılkudatın veya bir
naibin yönetimindeydi. Gayri müslimler
mali dairelerde müslümanlarla uzun süre birlikte çalıştılar. Zaman zaman bazı
sınırlamalar getiriidiyse de bu durum
geçici oldu. Nitekim S33'te (1138 -39) divan ve hazinedeki görevlerine son verilen yahudi ve hıristiyanlar bir ay sonra
tekrar vazifelerine dönmüşlerdi.
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B) Eyyı1biler'de Divan. EyyObller devrin-

yürüten Divanü'l-inşa,
mvanü'l-ceyş, Divanü'l-mal adlı üç büyük divan ve buna bağlı daireler vardı.
mvanü'l-inşa devlet idaresinde bürokrasinin merkeziydi. Her türlü iç ve dış yazışmalar. tayin, azil, nakil kararları buradan çıkardı. Divanın başl~anına aynı
zamanda katibü's-sır denirdi. Makrizi'ye göre katibü's -sı rrın vazifeleri arasın
da, içeriden ve dışarıdan sultana gönderilen resmi evrakı okumak ve onlara
cevap vermek, merasimleri idare etmek,
darüladlde sultanın önünde oturup yapılan şikayetleri okumak ve gerekli cevapları yazmak, sultanın huzurunda toplanan danışma meclislerinde gerekli açık
lamaları yapmak, sultanla emirler arasında çıkan anlaşmazlıkla rda ve önemli
işlerde aracılık yapmak, kadı ve müderrislerin tayin, nakil ve azillerini yapmaktı. Bunlardan başka posta ve muhaberat işlerinin düzenlenmesi de Divanü'linşa'nın görevlerindendi. Selahaddin -i EyyObl devrinde Divanü ' l-inşa'nın ve onun
başkanı Kadi el- Fazırın devlet idaresinde zikredilenlerden daha da üstün bir
yeri vardı. Kadi ei-Fazıl aynı zamanda
sultanın veziriydi. Bu sebeple Dlvanü'linşa'nın öteki divanlar üzerinde kontrol
yetkisi vardı. Diğer divanların başına getirilecek kişiler Kadi ei-Fazıl'ın fikri alı
narak tayin ediliyordu. Bu sırada Divanü'l-inşa'da Kadi ei-Fazıl'dan başka onun
yardımcısı ve NOreddin Mahmud'un Dlvanü'l- inşa başkanı İmadüddin el- İsfa
hanl de bulunuyordu. Bu iki yönetici aynı zamanda birer edip olup kendilerinden sonraki nesiller üzerinde büyük etki yapmışlardır. Divanü'l-inşa Fatımfler
dönemindeki geleneklerin tesiri altın
daydı. İmadüddin ei - İsfahanl dahi bu
konuda Irak'taki üsiOpçulardan ziyade
Mısır'da yetişip mesleğini orada ilerietmiş olan Kadi ei-Fazıl'ın yolunu takip etmekteydi. Merkezdeki Divanü'l-inşa'nın
daha küçük örnekleri eyaletlerde bulunuyordu. Daha sonraları büyük bir üne
kavuşacak olan Abdürrahim b. Şls el-Asnal bu devirde KOş, İskenderiye ve Kudüs dlvanü'l-inşalarında çalışmıştır. Mı
sır Divanü'l- inşası'nda yazılan evrakın
üsiObuna çok dikkat edilirdi; bu evrak
aynı zamanda bir dilcinin kontrolünden
de geçirilirdi. Fatımller'in son dönemleriyle Selahaddin-i EyyObl devrinde bu
işi meşhur dilci İbn Berrl EbO Muhammed Abdullah ei-Makdisl (ö 582 / ı 187)
yapmıştır. Divanü'l-inşa 'dan çıkan evrak
sultanın tuğrasını taşır, konusuna ve
de devlet

işlerini

gönderildiği yere göre çeşitli adlar alır
ve ayrı ebatta kağıtlara yazılırdı . Selahaddin-i EyyObl devrinden Kadi ei-Fazıl
ve İmadüddin ei-İsfahani'nin bugüne ulaşan münşeatındaki "sultaniyyat"tan, bu
sırada Divanü'l - inşa'dan çıkan evrakın
isimleri hakkında genel bir bilgi edinilebilmektedir. Bu evrakın zamanımıza ulaşan en önemli kısmını halifeye, Bağdat'
taki diğer görevlilere, çeşitli hükümdarIara ve emlrlere gönderilen mektuplar
teşkil eder. Bu mektuplar muhtelif meselelere dair mütalaalardan, cihada çağ
rılardan , tebşlrnamelerden , tebriklerden
ve taziyelerden meydana gelir.

Dlvanü'l- ceyş (Dfvanü'I -ikta ve'r-revatib). NOreddin Mahmud devrinde Dlvanü'r-revatib ve Divanü'l-idare ve't-techlzat olmak üzere iki kısma ayrılıyordu .
Elisseeff'e göre Selahaddin-i EyyObl devrinde mvanü'r-revatib yerini mvanü'likta'a bırakmıştı. Fakat onun bu iddiası
şüpheyle karşılanmalıdır. Zira Divanü'rrevatib Selahaddin-i EyyObl devrinde de
devam etmiş olmalıdır. mvanü'l-ceyş'in
mvanü'l-mal ile sıkı bir ilişkisi vardı. Bütün askeri iktaların dağıtımı. ayrıca maaş alan askerlere camekiyye ve ratıb tevzii bu divan tarafından yapılırdı. Bu divanın en önemli görevi askeri iktaların
dağıtımı ve kontrolü idi. Bu sebeple bütün iktaları, bu iktaların üç yıllık gelirini
ve bunun her yıla düşen payını gösterir
bir cerldeye (defter) sahip bulunurdu. Her
iktaın karşısında iktalının adı, senelik
tahsisatı ve rumuz şeklinde iktaın yıllık
geliri gösterilirdi. İkinci bir cerldede askerlerin, emirlerin adları, her emlrin ne
kadar asker bulundurduğu, menşuru 
nun tarihi, iktaı teslim alış tarihi, iktadan onun hassına ve askerlerine ne kadar hisse düştüğü yazılırdı. Bu defterde
emirlerden sonra askerlerin adları gelirdi. Bunlardan her şahsa ayrılan haneye menşur tarihi. iktaı teslim alış tarihi,
iktaın geliri ve kendi payı kaydedilirdi.
Dlvanü'l- ceyş 'te bunlardan başka günlükler hazırlanır, bunlara misaller, ihraçlar, yenilenen menşurlar yazılır ve bunlar hemen cerldelere geçirilirdi. Emirlerin adlarını ve arz tarihlerini gösteren
listeler yapılırdı. Bir asker emirden ayrı
lır veya ölürse menşura göre hizmetinin
muhasebesi yapılır, hizmet eksikliği varsa gereken miktar geri alınırdı. Menşur
larda ve misallerde iktaın türü ve tarihi
mutlaka kaydedilirdi. Osman b. Ali enNablusi'nin kaydına göre Mısır'daki 01vanü'l-ceyş başkanı her yıl memurların
dan, ülkenin sulama sisteminde ve ara381

