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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-

383

