DiVAN
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
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zinin gelirinde meydana gelen değişik
yeknesaklık mevcut o l malıdır. Yemen
liklerin tesbitini isterdi. Bu divanın göiÇin de aynı şey söylenebilir. Suriye'de
revlerinden biri de iktalardaki zirai faaliise eyaJetler emirlikler halindeydi.
yetin kont rolü ve her üç yı lda bir ikta
Bütün vergi ve gelir kaynaklarının Disahiplerinin aldığı ve vermekle mükellef
vanü'l -mal'e bağlı Divanü'l-harac, Divaolduğu miktarı gözden geçirmekti. DM1nü'z-zekat. Divanü'I-cevali. Divanü'n-natnü'l-ceyş , askerlerin camekiyyeli ve rarQn, Divanü'I-mukataat, Divanü'l-ahbas.
tıblı sınıftan iktalı sınıfa naklini de ya- . Divanü'l-mevarisi ' I-haşriyye (DTvanü't-tepard ı. Bir kimse iktalı sınıfa nakledilirse
rikat). Divanü'l-medaris, Divanü'I-cevami
o andan itibaren iktaının gelirinden pagibi özel divanları vardı. Divanü ' l-ceyş ' in
yını alırd ı. Bu divan, askerlerin izinsiz olaDivanü'I-mal'e sıkı sı kıya bağlı olduğu
rak iktalarından ayrıldıkları zamanlarda
nun en açık delillerinden biri. 587 (1 191)
aldıkları ücretierin geri alınmasıyla ilgiyılında Akka'daki birliğin değiştirilmesi
li işlemleri de yapardı. Ayrı ca bir iktaın
esnasında Divanü'l-mal'deki (DTvanü 'l gerçek geliriyle ikta sahibine verilmesi
hizane) kıpti katipierin askerlerin mali iş
kararlaştırılan meblağ a rasındaki farklerini tanziminde görülmektedir. Sultanın
la rı ceridetü ' I - fevazıla kaydetmek ve bir
ve bazı emirlerin divanü'l-hasları mevaskerin ölümü sebebiyle artan para ve
cuttu.
malları geri almak da bu d ivanın görevDivanü'l-mal'in başkanını, Meclisü asIeri arasındaydı. Divanü'I - ceyş'ten çıkan
habi'd-devavin adlı bir heyet tayin ederaskeri iktaların evrakı misal (berat). kıs
di. Fatımiler devrindeki Divanü't-tahsa ve nüzQI çeşitlerine ayrılırd ı. Bu ikklk ' ın vazifesini gören Divanü' l-mal'in
taların alanları çok dardı. Bunlarda ikişleyişini kontrol eden bu heyet sultanın ,
tah ancak iktaın kendisine tayin edilen
naibin veya vezirin başkanlığında topgelirinden faydalanır, onu mülk edineIanırdı. Divanü'l-mal'in başkanına nazı
mezdi. Bununla beraber askeri iktalar
rü 'd-devavin veya nazırü'n-nüzzar da
da idari iktalar (iktaü'l-has) gibi babadan
denirdi. Bu zat, bütün mali divanlar üzeoğula miras kalabilirdi. Divanü ' I-ceyş baş
rinde kontrol hakkına sahip bulunan Dikanına nazırü'l-ceyş denirdi.
vanü'n - nazar·ın başkanıydı . Nazırü'd - de
Divanü'I-mal, İslam devletlerinde çok
eski devirlerden beri devam eden kuvvetli bir mali teşkilatın geliştirilmiş şek
lidir. Bu büyük divan, ikinci derecede pek
çok divana ayrılarak devletin mali işleri 
ni idare ediyordu. Selahaddin-i EyyQbi
devrinde bu divanın teşkilatı ve işleyişiy
le ilgili bilgilerin büyük bir kısmı Mısır'a
aittir, Şam ve diğer eyaletlerdeki maliye divanı hakkında pek az bilgi vardır.
Mısır çok eski dönemlerden beri büyük
bir ta rım ülkesiydi. Tarımın yapılışı, sulama işleri ve tarım vergilerinin tahsili
bazı küçük değişikliklerle eski şeklinde
devam ediyordu. Ziraatın ve zirai vergilerin öneminden dolayı zaman zaman
bu konuda bazı eserler kaleme alınmış
tır. Selahaddin-i EyyObi ve oğlu el-Melikü'l-Aziz devrinde MahzQmfnin yazdığı
el-Minhiic ii al}kiimi'l - l]arô.c ile İbn
Memmati'nin Kavô.ninü 'd-devô.vin adlı eserleri zirai hayat, haraç dışındaki diğer vergiler ve devletin çeşitli gelir kaynakları hakkında epeyce bilgi verirler. Ayrıca merkezlerdeki mali teşkilatın emirliklerde veya vilayetlerde şubeleri bulunuyordu. Emirlikler ve vilayetler amillikIere ayrılıyordu. Amilliklerdeki en yetkili
mali memur amildi. Mısır'da merkeziyetçi bir idare bulunduğundan merkezle vilayetler arasında mali idarede büyük bir
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vavine aynı zamanda sahibü' d - divani'lmal adı da verilirdi, Suriye'de ise sahibü'd-divan veya müşrifü ' d-divan olarak
anılırdı. Kaynaklarda ayrıca şaddü ' d-de
vavin (müşiddü'd -devavln) denen bir memurdan daha bahsedilir. Bu görevi sultan veya onun adına naibleri yerine getirirdi. Bunlar divanların disiplin a ltında
işletilmesi ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması ile görevli olmalıdır. Emrinde asker bulunduğundan kimse buna
karşı gelmeye cesaret edemezdi. Nazı 
rü ' d- devavin kalem e rbabından olduğu
için emirler veya bazı yüksek rütbeli kişiler ta rafından emirleri dinlenmiyordu.
Bundan dolayı İmadüddin el - İsfahani
müşrif tayin edilince emirlerin ve askerlerinin teftişini Emir Ziyaeddin Bekrisan'ın yardımıyla yapmıştı. Selahaddin-i
EyyObi Kudüs'te iken yolsuzluk yapan
bir memur Mısır' dan kaçıp ona sığınmış,
sultan onu Mısır'daki naibi Mübarek'in
yanına geri göndermişti. Buna göre naib aynı zamanda müşiddü'd - devavin olmalıdır.

Mali idarede nazıriardan başka çeşitli
kadernede memurlar da bulunuyordu.
Bunların tuttuğu cerideler (günlük hesapl a rın sonucu) vardı. Cerideler ve defterIerden başka vergi tahsili için tahmini
hesabı ve fiili tahsilatın miktarını gös-

teren muvafaka ve cemaa adında umumi hesap defterleri tutuluyordu. Devletin masrafları "haric bi'n-nafaka" denilen bir şehadetname ile kaydedilirdi. Birçok memur evrakın kontrolü ve memurların teftişiyle görevlendirilmişti. Vergi
teşkilatının bütçeyi hazırlarken sicilieri
tutacak, hesapları yapacak ve vergilerin
miktarını tahmin edebilecek bilgili elemanlara ihtiyacı vardı.
Naz ı rdan sonra en yüksek memur divan mütevellisiydi. Her divanın ayrı bir
mütevellisi vardı ve bunlar divanın işle
rinin yürütülmesinden sorumlu idi. Mütevelli emir de olabilirdi ve nazır her şey
den onu mesul tutardı. İşi nazırdan datıa zor olan mütevelli ya emanet ya bedel veya iltizamla tayin edilirdi. Emanetle tayin edilirse bir suistimali olmadıkça
kendisine dokunulmazdı. Bedelle tayin
edildiği takdirde vaad ettiği meblağı sağ
laması, vergi tahsilinde suistimal yapmaması gerekirdi. Fakat az meblağ toplar veya vergi tahsilinde herhangi bir kusuru olursa aziedilip yerine başkası getirilirdi. İltizamla tayin edilen mütevelli
anlaştığı meblağı vermekle mükellefti.
Mali kudreti yüksek olanlar bu şekilde
mütevelli tayin edilebilirdi. Fevkalade bir
hal sebebiyle anlaştığı meblağı temin
edemeyen mütevellinin durumu sultana havale edilirdi. Ödemesi gereken malların bir kısmı arniller üzerindeyse sultan ondan havaleyi kabul edip etmemekte serbestti. Mütevelli bütün işlerini nazır tarafından verilen talimata göre yürütürdü. Mütevelliden sonra müstevfi gelirdi. Eyyı1biler devrinde bu memur eski
itibarını kaybetm i şti ve mütevellilerin
yardımcısı durumundaydı. Müstevfi, divanda çalışan memurlardan vermeleri
gereken malları ve hesapları ister, divan
mütevellisine verilmesi gereken malları
bildirir, cerideler tutar ve gelir giderleri
kontrol ederdi.
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C) Memlükler'de Divan. Memlükler devrinde de ordu, maliye, vakıflar vb. devlet işleri öncekilere benzer tarzda çeşit
li divanlar tarafından yürütülmekteydi.
Bunlar arasında mvanü'l-inşa (Kitabetü'ssır) en önemli devlet dairelerinden bi ri
olup yabancı devletlerle, eyaletlerle ve
tabi hükümdarlarla yapılan yazışmaları,
veliaht ve diğer görevlilerin tayinleriyle
ilgili tefviz ve tevki'leri, halkın şikayetle
riyle ilgili devlet kararlarını hazırlardı. DTvanü'l-inşa ' nın Dımaşk ve Halep gibi
muhtelif şehirlerde birer şubesi vardı.
Divan başkanına re'sü dTvani'l-inşa, sahibü divani'l-inşa, nazıru devavini'l-inşa
deniliyordu; XIV. yüzyılın sonunda ise bu
görevliye katibü's-sır adı verilmişti. Divan başkanı, görevi icabı devlet sırları
na vakıf olduğu için son derece güvenilir ve muhatabına göre farklı üslüplarla
mektup yazabilen kimseler arasından
seçilirdi. Başkan elçileri ve gelen mektupları hükümdara takdim eder, sahibü'l-beridin görevlerini de yürütürdü. İlk
defa Evhadüddin Abdülvahid b. İsmail
ei-Hanefi bu iki görevi birlikte yürütmüş
tür. Şehabeddin ei-Ömeri, Makrizi ve Kalkaşendi gibi meşhur alim ve münşTier
de bu divanda yetişmişlerdir.
Divanü'l-ceyş

(Dfvanü'l-cüyüşi'l -ma nsü

re). sultanın memlüklerinin ve diğer ordu mensuplarının iktalarını tanzim etmek suretiyle bunlara ait muamele ve
yazışmaları yürüten divan olup buna mvanü'l-iktaat da denilirdi. Askerlerin ikta beratları, onlara yapılan ödemeler, ikta edilen arazilerin alan ve değerlerini
gösteren cetveller bu divanda bulunurdu. Divanü:I-ceyş, Mısır ve Suriye askerlerine ait işleri daha düzenli bir şekilde
yürütmek üzere Divanü'l - ceyşi'I-Mısri
ve Divanü'l-ceyşi'ş-Şami olmak üzere
ikiye ayrılmıştı. Divan başkanı olan nazı
rü'l-ceyşin maiyetinde bizzat sultan tarafından seçilen sahibü divani'l-ceyş, sahibü divani'l-memalik, katibü'l -memalik, şühüdü'l-memalik ve müstevfller bulunurdu.
Divanü'l-has, ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun tarafından kurulmuş olup sultana mahsus arazilerle tah-

sil edilen şerT ve örfi vergilerin kontrolünü yapıyordu. Başkanına nazırü' 1- has
(nazırü'l-havassi'ş-şerTfe) deniliyordu. Sultan Berkuk Divanü'l-hizane'yi de bu divana dahil edince önemi daha da arttı.
Sultan Berkuk tarafından kurulan Dfvanü'l-müfred sultanın memlüklerine ait
elbise. maaş vb. işleri idare etmekle görevli olup başkanına nazıru divani'l-müfred, sahibü divani'l-müfred ve üstadar
(üstadüddar) adı veriliyordu. Bütün mali
işlerin yürütülmesinden, maaşların ödenmesinden Divanü'l-emval sorumluydu
ve bunun başkanı vezirdi.
Diğer divanlar arasında Divanü'l- ahbasi'l-mebrüre cami, ribat, zaviye, hankah ve medrese gibi hayır müesseseleriyle ilgili vakıfla ra bakınakla görevliydi
ve ahbas. el-evkafü'l-hükmiyye ve el-evkafü'l-ehliyye adlı üç bölümden oluşu
yordu. Divanü'l-mürteceat (istffaü'l-mürtecea). aziedilen veya ölen emTrlerin işle
riyle olduğu gibi müsadere edilen malların muhafazasıyla da meşguldü. Bu divanın başkanına nazırü'l-mürteceat (müstevfi'l -mürtecea) denilirdi. Divanü'n- nazar
ise mali işl erle ilgili divan l arın en büyüğü olup diğer mali divanlar buna bağlıy
dı. Yıllık, aylık ve günlük hesaplar burada tutulur, maaş ve diğer ödemeler bu
daire vasıtasıyla yapılırdı. Divanü istifa -yi
sohbet, Divanü istifa-yi devlet ve Divanü beyti'l-mal olmak üzere üç alt daireden oluşuyordu. Başkanına vezTrü'd-devle, nazırü'd-devle veya nazırü'n-nüzzar
adı veriliyordu.

Bun ların dışında idari teşkilata dahil
DMinü'I-ahra, Divanü't-tawahin, mvanü'l -mevarisi'l -haşriyye, Divanü'l-eşraf,

Divanü'l-bimaristan, Divanü'z-zekat adlı divanlar da mevcuttu.
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D) Büyük Selçuklular'da Divan. Büyük
Selçuklular'da devlet işlerinin görüşülüp
karara bağlandığı Divan-ı A'la denilen
büyük divan Divan-ı İnşa, Divan-ı istifa,
Divan-ı İşraf, Divan-ı Arz ve Divan-ı Berfd'den oluşuyordu. Divan-ı İnşa (Divan-ı
Tuğra. Dfvanü'r-resail ve'l - inşa). devletin
iç ve dış bütün yazışmalarının idaresi ve
belgelerin hazırlanması ile, menşur, tevki', ferman ve misal adıyla çıkarılan emirnarnelere sultanın tuğrasını çekmekle
görevliydi. Bu divanın başkanına sahib-i
divan-ı inşa (tuğra) , tuğrai veya münşT- i
memalik denilirdi. Sahib-i divan-ı inşa
mükemmel bir üslüba sahip olmak zorundaydı. Çünkü yazıların kaleme alın
masında edebi şekil mükemmelliğine
önem veriliyordu. Divandan çıkan her
emirnarneyi (misal), her mektubu ve her
muhabereyi son derece itinalı bir şekil
de kontrol eden sahib-i divan-ı inşa vezirden sonraki en büyük devlet memurudur ve genel olarak niyabet-i vezaret
görevini de yerine getiriyordu. Zübdetü'n-Nusra ve nu{Jbetü'l- cusra'da tuğ
railikten büyük mansıb şeklinde bahsedilmesi, Vezir HatTrülmülk'ün aziedildiğinde Divan-ı Tuğra'ya tayin edildiğinin
belirtilmesi, Büyük Selçuklu İmparator
luğu'nda başta Nizamülmülk'ün soyundan gelenlerin, ayrıca baz ı nüfuzlu şah
siyetlerin vezir olmadan önce tuğrailik
mansıbını işgal etmeleri, Divan-ı Tuğra'
nın vezaretten sonra gelen en büyük makam olduğunu göstermektedir. Başlan
gıçta tuğraTnin görevi sadece tuğra çekmekti. Tuğrul Bey zamanında bu memuriyetin başında Türk asıllı bir emir
vardı. Nizamülmülk'ün vezaretinden itibaren bu makama iranlılar tayin edildi
ve Divan-ı Tuğra Divan- ı İnşa ile birleş
t irildi.
Divan-ı A'la 'n ın mali işlerle uğraşan
dairesi Divan-ı istifa (Divanü'z-zimam ve'listffa) adını taşıyordu. Bu divanın başka
nına sahib-i divan-ı istifa, müstevfT-i memalik veya sadece müstevfi denirdi. Devletin bütün maliye memurlarının amiri
olan müstevfT halkın durumunu iyileştir
meye çalışır, hakları ve mükellefiyetieri
eşit şekilde taksim eder, ancak yeni vergi ihdas edemezdi. Yapılan şikayetleri
sonuçlandırmakla da mükellefti. Ayrıca
bütçenin gelir ve gideri hakkında tutulan defterlere nezaret eder, vergi tahsili için yetkili memurlar görevlendirir,
memurların maaşlarını öder, mali bakımdan iktiilan denetler ve gerekli düzenlemeleri yapardı. Müstevfiye. devletin bütün şehir ve eyaletlerine mümes-
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