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M RAMAzAN ŞEŞEN 

C) Memlükler'de Divan. Memlükler dev
rinde de ordu, maliye, vakıflar vb. dev
let işleri öncekilere benzer tarzda çeşit
li divanlar tarafından yürütülmekteydi. 
Bunlar arasında mvanü'l-inşa (Kitabetü's
sır) 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. DT
vanü'l-inşa ' nın Dımaşk ve Halep gibi 
muhtelif şehirlerde birer şubesi vardı. 
Divan başkanına re'sü dTvani'l-inşa, sa
hibü divani'l-inşa, nazıru devavini'l-inşa 
deniliyordu; XIV. yüzyılın sonunda ise bu 
görevliye katibü's-sır adı verilmişti. Di
van başkanı, görevi icabı devlet sırları
na vakıf olduğu için son derece güveni
lir ve muhatabına göre farklı üslüplarla 
mektup yazabilen kimseler arasından 

seçilirdi. Başkan elçileri ve gelen mek
tupları hükümdara takdim eder, sahi
bü'l-beridin görevlerini de yürütürdü. İlk 
defa Evhadüddin Abdülvahid b. İsmail 
ei-Hanefi bu iki görevi birlikte yürütmüş
tür. Şehabeddin ei-Ömeri, Makrizi ve Kal
kaşendi gibi meşhur alim ve münşTier 
de bu divanda yetişmişlerdir. 

Divanü'l-ceyş (Dfvanü'l-cüyüşi'l -mansü

re). sultanın memlüklerinin ve diğer or
du mensuplarının iktalarını tanzim et
mek suretiyle bunlara ait muamele ve 
yazışmaları yürüten divan olup buna m
vanü'l-iktaat da denilirdi. Askerlerin ik
ta beratları, onlara yapılan ödemeler, ik
ta edilen arazilerin alan ve değerlerini 

gösteren cetveller bu divanda bulunur
du. Divanü:I-ceyş, Mısır ve Suriye asker
lerine 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 ta
rafından seçilen sahibü divani'l-ceyş, sa
hibü divani'l-memalik, katibü'l -mema
lik, şühüdü'l-memalik ve müstevfller bu
lunurdu. 

Divanü'l-has, ei-Melikü'n-Nasır Mu
hammed b. Kalavun tarafından kurul
muş olup sultana mahsus arazilerle tah-

sil edilen şerT ve örfi vergilerin kontro
lünü yapıyordu. Başkanına nazırü' 1- has 
(nazırü'l-havassi'ş-şerTfe) deniliyordu. Sul
tan Berkuk Divanü'l-hizane'yi de bu di
vana dahil edince önemi daha da arttı. 

Sultan Berkuk tarafından kurulan Dfva
nü'l-müfred sultanın memlüklerine ait 
elbise. maaş vb. işleri idare etmekle gö
revli olup başkanına nazıru divani'l-müf
red, sahibü divani'l-müfred ve üstadar 
(üstadüddar) adı veriliyordu. Bütün mali 
işlerin yürütülmesinden, maaşların öden
mesinden Divanü'l-emval sorumluydu 
ve bunun başkanı vezirdi. 

Diğer divanlar arasında Divanü'l- ah
basi'l-mebrüre cami, ribat, zaviye, han
kah ve medrese gibi hayır müessesele
riyle ilgili vakıflara bakınakla görevliydi 
ve ahbas. el-evkafü'l-hükmiyye ve el-ev
kafü'l-ehliyye adlı üç bölümden oluşu
yordu. Divanü'l-mürteceat (istffaü'l-mür
tecea). aziedilen veya ölen emTrlerin işle
riyle olduğu gibi müsadere edilen mal
ların muhafazasıyla da meşguldü. Bu di
vanın başkanına nazırü'l-mürteceat (müs
tevfi'l -mürtecea) denilirdi. Divanü'n-nazar 
ise mali işlerle ilgili divanların en büyü
ğü olup diğer mali divanlar buna bağlıy
dı. Yıllık, aylık ve günlük hesaplar bura
da tutulur, maaş ve diğer ödemeler bu 
daire vasıtasıyla yapılırdı. Divanü istifa-yi 
sohbet, Divanü istifa-yi devlet ve Diva
nü beyti'l-mal olmak üzere üç alt daire
den oluşuyordu. Başkanına vezTrü'd-dev
le, nazırü'd-devle veya nazırü'n-nüzzar 
adı veriliyordu. 

Bunların dışında idari teşkilata dahil 
DMinü'I-ahra, Divanü't-tawahin, mva
nü'l-mevarisi'l -haşriyye, Divanü'l-eşraf, 

Divanü'l-bimaristan, Divanü'z-zekat ad
lı 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 Be
rfd'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, tev
ki', ferman ve misal adıyla çıkarılan emir
narnelere 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 zo
rundaydı. 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 ve
zirden sonraki en büyük devlet memu
rudur ve genel olarak niyabet-i vezaret 
görevini de yerine getiriyordu. Zübde
tü'n-Nusra ve nu{Jbetü'l- cusra'da tuğ
railikten büyük mansıb şeklinde bahse
dilmesi, Vezir HatTrülmülk'ün aziedildi
ğinde Divan-ı Tuğra'ya tayin edildiğinin 
belirtilmesi, Büyük Selçuklu İmparator
luğu'nda başta Nizamülmülk'ün soyun
dan gelenlerin, ayrıca bazı nüfuzlu şah
siyetlerin vezir olmadan önce tuğrailik 
mansıbını işgal etmeleri, Divan-ı Tuğra'
nın vezaretten sonra gelen en büyük ma
kam olduğunu göstermektedir. Başlan
gıçta tuğraTnin görevi sadece tuğra çek
mekti. Tuğrul Bey zamanında bu me
muriyetin başında Türk asıllı bir emir 
vardı. Nizamülmülk'ün vezaretinden iti
baren bu makama iranlılar tayin edildi 
ve Divan-ı Tuğra Divan- ı İnşa ile birleş
t irildi. 

Divan-ı A'la 'nın mali işlerle uğraşan 
dairesi Divan-ı istifa (Divanü'z-zimam ve'l
istffa) adını taşıyordu. Bu divanın başka
nına sahib-i divan-ı istifa, müstevfT- i me
malik veya sadece müstevfi denirdi. Dev
letin bütün maliye memurlarının amiri 
olan müstevfT halkın durumunu iyileştir
meye çalışır, hakları ve mükellefiyetieri 
eşit şekilde taksim eder, ancak yeni ver
gi ihdas edemezdi. Yapılan şikayetleri 

sonuçlandırmakla da mükellefti. Ayrıca 
bütçenin gelir ve gideri hakkında tutu
lan defterlere nezaret eder, vergi tah
sili için yetkili memurlar görevlendirir, 
memurların maaşlarını öder, mali ba
kımdan iktiilan denetler ve gerekli dü
zenlemeleri yapardı. Müstevfiye. devle
tin bütün şehir ve eyaletlerine mümes-
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siller göndermesi veya her eyalete na
ibler ve memurlar (gümaştegan) tayin et
mesi emredilmişse de bununla şüphe
siz eyaJet ve bölge maliye divanı idare
cileri ve memurları kastedilmiştir. Da
ha aşağı kademelerde bulunan bu ma
li teşkilatlar, müstevfiye devletin bütün 
vergi iş leri hakkında bilgi vermek zorun
daydılar. Maliye müfettişleri (mutasarrı

fan) ve memurlar da (mutasaddiyan) ken
disine yazılı bilgi verirlerdi. Müstevfi su
istimal yapan arnilieri cezalandırırdı. Ba
zı zarur i hallerde müstevfi-i memalik 
bölge idaresinin en alt organlarıyla ve 
amillerle bizzat ilgilenir ve gerekirse mü
dahale ederdi. Müstevfinin halka karşı 

görevleri hususi bir ehemmiyet taşır, re
ayadan haksız vergi alınmaması için bü
yük bir itina gösterirdi. Müstevfi vergi 
toplanmasında olduğu gibi devletin di
ğer gelirlerinin tahsil ve harcamasıyla 

ilgili hususlarda da yetkiliydi. Kendisine 
devlet in mali durumu hakkında bilgi ve
rilmesi mecburi idi. Müstevfi, aynı za
manda devlet bütçesinin açık vermeme
si için tedbir almak zorundaydı. Bütün 
gelir ve giderler deftere kaydedilir ve 
bu maksatla listeler (ceraid) ve defter
ler tutulurdu. Müstevfi vergileri yetkili 
arniller vasıtasıyla tahsil ederdi. 

Divan-ı işraf, Divan-ı istifa'yı ve dev
letin diğer dairelerini kontrol eden bir 
müessesedir. Bu divan devletin mali ida
resinin en yüksek seviyede kontrolünü 
yapar, bilhassa gelirlerin harcanmasını 
denetlerdi. Divan başkanına sahib-i di
van-ı işraf. müşrif-i memalik veya sa
dece müşrif denilirdi. 

Ordunun umumi idaresiyle görevli olan 
divan Divan-ı Arz'dır (Dfvanü ' J-ceyş) . Bu 
divanın başkanına sahib-i divan-ı arz de
nirdi. Muhtemelen eyaJetlerde daha aşa
ğı kademelerde divan-ı arzlar vardı. Çe
şitli rütbelerde askerlere iktalar tahsis 
etmek, maaşlarını vermek, birliklerinin 
ve bunlara ait teçhizatın kayıt ve kont
rolünü yapmak Divan-ı Arz'ın vazifesi
dir. iktaların idaresi de Divan-ı Arz'ın yet
kileri içindedir. Ancak bu divan iktalara 
sahip olamaz ve müstakil kararlar ala
mazdı. Maaşlarda olduğu gibi diğer dü
zensizlikleri de divana bildirmek zorun
daydı. iktaın miktarı Divan-ı Arz tarafın
dan değil bizzat hükümdar tarafından 
tayin edilirdi. Devletin istihbarat ve ha
berleşme görevini Divan-ı Berid yerine 
getirirdi. Bu divan Sultan Alparslan ta
rafından lağvedilmişti. Bunlardan baş
ka görevleri hakkında kesin bilgi edini
lemeyen, ancak mali konularla ilgili ol-
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duğu tahmin edilen bir de Divan-ı Na
zar bulunmaktadır. 

Divan -ı A'la'yı teşkil eden bu divanların 
başkanları gerektiğinde vezir gibi mah
kemeye sevkedilebiliyor ve yaptıkları ic
raatının hesabını vermeye mecbur tutu
labiliyordu. Zübdetü'n-Nuşra'da, müs
tevfi Zeynülmülk'ün hesapsız mal alıp 

sarfettiği için aleyhine birçok dava açıl
dığı , yakalanıp hapse atıldığı, mallarının 
müsadere ve evinin yağma edildiği ka
yıtlıdır. Büyük divanın eelselerine sahib-i 
divanlarla birlikte sultanın uygun göre
ceği görevliler de katılıyordu. Sultan Mu
hammed Tapar, Şerefeddin Enüşirvan 
b. Halid'i veziri Hatirülmülk'e naib tayin 
ederek divan müzakerelerini takibe me
mur etmişti. Sahib-i divanlar sultan ta
rafından tayin ve azledilirdi. Ancak nü
fuzlu vezirlerin de divan üyelerini azil 
ve hatta tevkif ettirdiği olmuştur. Mese
la Dergezini, müstevfi izzeddin isfaha
nfyi zincire vurdurup hapsettirmişti. 

E) Anadolu Selçukluları'nda Divan. Ana
dolu Selçukluları'nın divan teşkilatı Bü
yük Selçuklular'dan biraz farklıdır. Of
van-ı A'la, başta vezir olmak üzere na
ib-i saltanat, atabeg, müstevfi, pervane, 
tuğrai, müşrif gibi üyelerden oluşmak
tadır. Her iki devletin divanında müşte

rek olarak müstevfi, tuğrai ve müşrif 
vardır. Bunların görev ve yetkileri her iki 
devlette de aynıdır. Ancak Anadolu Sel
çukluları'nda Dfvan-ı inşa Divan-ı Arz'
dan sonra gelir. Mesela 1. izzeddin Key
kavus zamanında (121 1-1220) Şemsed
din Taber Divan-ı inşa reisi iken daha 
sonra emir-i arız - ı memalik-i Rüm ta
yin edilmiştir (İbn Bibi. s. ı 27). Anadolu 
Selçukluları'nda Mecdüddin Muhammed 
b. Hasan'ın Divan-ı istifa'ya tayiniyle il
gili bir menşurda, onun bütün Selçuklu 
topraklarının gelirini toplaması, divan
da çalışan görevlileri boş bırakmaması, 
nedimlerin sözlerine güvenerek iş yap
maması, devlet gelirlerinin zorbaların 

elinde telef olmasına meydan vermeme
si önemle istenmiştir. Bir başka men
şurda da müstevfilik makamının salta
natın direği olduğu ifade edilerek mer
kezde ve vilayetlerdeki mali işlerin iş bi
lir ve güvenilir kişilere (kardaran) verilme
si, maden ve tuzlalarda liyakatli arnille
rin görevlendirilmesi emredilmiştir (Tu
ran, s. 3-4, 6). 

Divan üyelerinden naib-i saltanat sul
tanın yokluğunda devlet idaresini üstle
nirdi ve geniş yetkilere sahipti. Naib-i 
saltanat seferlere bilfiil katılır, Selçuklu 
ordusuna kumanda ederdi. Atabeg Of-

van- ı A'la'da nüfuz sahibi üyelerden bi
riydi ve bütün devlet erkanı onun kont
rolü altında hareket ederdi. Pervane ise 
Divan-ı Pervanegi'nin başında bulunur, 
mülk ve ikta ile ilgili tayin. tevcih ve tah
sis işleriyle uğraşırdı. Menşur ve berat
ları hazırlar, defter kayıtlarını tutardı. 

Naib ve atabeg emirler arasından seçi
lirken müstevfi, tuğrai ve müşrif kalem 
erbabından olurdu. Vezirin de kalem er
babına dahil olduğu göz önüne alınırsa 
Selçuklu divanında sivillerin çoğunlukta 
bulunduğu anlaşılır. 

F) İlhanlılar'da Divan. Selçuklu devlet
lerinde olduğu gibi ilhanlılar'da da Of
van-ı Büzürg-i ilhani veya kısaca Divan-ı 
ilhani adı verilen bir divan teşkilatı mev
cuttu. Bu divan, sahib-i divan-ı büzürg 
ve sahib-i divan-ı ilhani denilen vezirin 
başkanlığında naib-i vezaret, defterdar-ı 
memalik (müstevfi-i memalik), müşrif-i 
memalik, nazır-ı memalik, uluğ bitikçi-i 
memalik, münşi-i divan-ı büzürg unvanlı 
üyelerden oluşuyordu. Naib-i vezaret ve
zirin yardımcısı olup divanda meseleleri 
özetleyerek ona arzederdi. Başlıca göre
vi divan defterlerin!, düstur ve ruznam
çeleri, gelir ve giderleri inceleyerek gö
rüşlerini vezire bildirmekti. Defterdar-ı 
memalik, daha sonra ihdas edilen müs
tevfinin maiyetine verilmişti. Bu görevli 
ilhanlı ülkelerinin gelir ve vergi defter
lerini inceler, vergilerin hafifJetilmesi ve
ya affı hakkındaki başvuruları gözden 
geçirirdi. Muhtesiblerden, vergilerden ge
len şikayetleri dinler, şikayet konusu 
eyaletin defterlerini getirterek durumu 
vezire ve divan üyelerine arzederdi. Def
terdar-ı memalikin emrindeki Defterha
ne için gerekli malzeme ve müstahdem 
tahsis edilir ve Defterhane otağı oluş
turulurdu. Hükümdarın seyahatlerinde 
malzeme ve otağ develerle nakledilirdi. 
Vezir divanı genellikle Defterhane'de ak
dederdi. Burada ayrıca defter işleriyle 
meşgul olan katipler bulunurdu. Müs
tevfi ilhanlı Devleti'nin mali işlerine ba
kardı. Müstevfilerin siyakat yazısını bil
meleri zaruri idi. Divan - ı istifa'da def
ter-i cami', defter-i mukarrer, defter-i 
avarice, defter-i harac- ı mukarrer-i di
van, defter-i kanün, defter-i tevcihat, 
defter-i rüznamçe adlarıyla tutulan ye
di defter siyakatle kaleme alınırdı. Dev
let hazinesinde nakit sahib-i cem' deni
len hazinedar tarafından muhafaza edi
lirdi. Müstevfiler eyaletlerdeki geliri ve
zir lerin emriyle ve maiyetlerindeki ser
şümar, haneşümar. bağşümar ve kob
çur denilen vergi memurları vasıtalarıy-



la toplarlardı. İlhanlılar'ın mali sistemleri 
kendilerinden önceki devletlerden alınmış 
olmakla beraber daha düzenli bir şekle 
sokulmuştu . Ticarette kullanılan bir çeşit 
çek İlhanlılar'da vardı . Bu tabirin ticari 
münasebetler dolayısıyla Bizans'a ve Av
rupa'ya geçmiş olduğu düşünülebilir. 

Divan üyelerinden müşrif-i memalik 
umumi müfettiş olup memleket içinde 
divana ait işlerin teftiş ve kontrolünden 
sorumluydu. Bunun maiyetinde bulunan 
memurlar gerektiğinde vilayetleri teftiş 
ederlerdi. İlhanlılar' ın ilk zamanlarında 
bu görev doğu ve batı ile ilgili olmak 
üzere ikiye ayrılmıştı. Mali ve idari bü
tün işleri araştırıp inceleyen müşrifin 

bu hususlarda tam bir vukuf sahibi ol
ması ve bu meselelere dair sorulara ce
vap verip durumu aydınlatması gerekir
di. Devlet gelir ve giderlerini. asker ma
aşlarını inceleyerek suistimal yapılması
nı önlerdi. Divan-ı Büzürg'deki idari ve 
mali işleri kontrol etmek de asıl vazife
lerindendi. Memurların tayininde ve arnil
lerin divana verdikler i raporlarda müş
rif-i memalikin mütalaasının alınması iş
lemlerin yürümesine yardım ederdi. Na
zır-ı memalik, Divan- ı Büzürg'ün işleri

ni ve hazine muamelelerini düzenlerdi. 
Emirlerin, tümen beylerinin, inakların ve 
divan mensubu katipierin mevacib ve 
maaşlarını verirdi. Rütbe ve memuriyet
lerin t evcihinde görüşü alın ırdı. Bütün 
divan evrak ve muamelatı, hükümler, 
misaller. beratlar, çeşitli divan defterle
ri, yargınameler bunun buyruldu ve im
zasıyla yazılırdı. Vilayetlerde ona bağlı 

memurlar vardı. Uluğ bitikçi-i memalik 
ise Divan-ı Kebir-i iıhani Kalemi'nin ba
şında bulunur, bu divandan çıkan emir
leri, kararları yazdırır, divana ait mali 
işleri takip eder, divan üyeleriyle görü
şerek mirf emvalin arttınlmasına çalışır
dı. Divanın gelir ve masraf defterlerini 
inceleyerek divan kayıtlarını t utmak da 
görevleri arasındaydı. Eyaletlerdeki di
vanlarda bulunan bitikçileri o tayin eder
di. Ayrıca beratlar ve belgeler de onun 
bilgisi dahilinde yazılırdı. 

Divan-ı İlhanf'deki bitikçilerle bahşılar 
tarafından kaleme alınan ferman ve 
emirlerin gönderilecek bölge ve devlet
lerin dilleri ve yazıları ile yazılması ka
nun gereğiydi. Irak-ı Arab taraflarına 

gönderilecek hükümler Arapça, İran'a 
ve Farsça konuşan diğer bölgelere gön
derilecek olanlar ise Farsça kaleme alı

nırdı. Türk ve Moğollar'a da kendi dil ve 
yazılarıyla hükümler yollanırdı. Bundan 
dolayı İlhanlı divanında çeşitli dilleri ve 

yazıları bilen, çeşitli din ve mezheplere 
mensup bahşıyan ve bitikçiyan-ı divan 
denilen memurlar vardı. Bahşıların ileri 
geleni ilhan-ı a 'zamın yani hükümdarıo 
maiyetinde bulunurdu ve bitikieri bizzat 
yazmak ve yazdırınakla mükellefti. Bu 
görevde bulunan kişinin güvenilir adam
lardan olması gerekliydi. Uluğ bitikçi 
emirlere ve vezirlere ait ferman ve hü
kümleri inceler ve istinsah ederdi. Emir
Iere ait ayrıntılı yarlıkların arkasına on
ların özetlerini yazardı. Münşi-i divan-ı 
büzürg İnşa-i Memalik veya Dfvanü'r
resail'in başkanı olup İlhanlı divanından 
hükümdarlara, emirlere, vezirlere ve dev
let adamlarına yazılacak nameler. fer
manlar, beratlar ve misalleri herkesin 
rütbe, derece ve mevkiine göre muhte
lif tabirler kullanarak yazardı. Münşi-i 
divan-ı büzürgün bir görevi de hüküm
darıo sır katipliğiydi. Bu dairenin inşa 
muamelatına hiç kimse müdahale et
mezdi. Maiyetinde alimlerden oluşan bir 
heyet bulunurdu. 
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ımı AYDIN T ANERI 

G) Gazneliler ve Hindistan'daki Diğer Müs
lüman Devletlerde Divan. Divan terimi bir 

DiVAN 

idari organ olarak Hindistan'a ilk defa 
Gazneliler zamanında girdi ve Sultan 
Mahmud döneminde (998-1030) ayrı bir 
idari bölüm olarak teşkil edildi. Nerşa
hi, Gazneliler devrinde Divan-ı Vezaret'i, 
yani vergi gelirler iyle ilgilenen bölümü 
de içine alan en az on divanın bulundu
ğunu belirtir. Ebü'I-Fazl ei-Beyhaki de 
Sultan Mesud zamanında (ı 030- ı 040) Df
vanü'r-resail'de (Divan-ı inşa) görev ya
pıyordu. Bu bakımdan Moreland'ın, di
van kelimesinin Hindistan tarihçileri ta
rafından ilk defa resmi bir idari bölümün 
adı olarak XIII ve XIV. yüzyıllarda kulla
nıldığını belirtınesi yanlıştır. 

Delhi Sultanlığı döneminde ( 1206-1555) 
divan, esas itibariyle vezir ve onun ba
şında bulunduğu maliye dairesi için kul
lanıldı. Bu yeni daire de tıpkı Divanü'r
resail ve Divan-ı Mezalim gibi bu adı al
dı. Aynı dönemde Gazneliler'de Divan-ı 
Arz olarak bilinen ve vezirin kontrolü al
tında olan askeri dairelere de bu ad ve
rildi. İdari teşkilat Delhi Sultanlığı dö
neminde büyük bir gelişme gösterdi, çok 
sayıda daire kuruldu. Bunlar maliye ile 
uğraşan Divan-ı Vezaret, bazan bizzat 
sultanın temsil ettiği , arız-ı memalikin 
mesuliyetindeki askeri daire olan Divan-ı 
Arz: vakıflar, din işleri , meded-i maaş 
tahsisi gibi konularla ilgilenen ve kadi-i 
memalik olan sadrü's-sudürün kontro
lü altında bulunan Dfvanü'r-resail: ilk 
defa Muaviye b. Ebü Süfyan tarafından 
kurulmuş olan Dfvanü'l-hatem ve Gaz
neliler'in hakimiyeti dönemindeki Diva
nü'r-resail'e benzeyen, bütün resmi ya
zışmalardan sorumlu Divan-ı İnşa : sad
rü's-sudür veya kadılkudatın idaresin
deki Divan-ı Kaza'ya bağlı şeriat mahke
melerinin yanında mezalim mahkeme
leriyle meşgul olan Divan-ı Mezalim ; eya
Ietlerden ve çeşitli yerlerden intikal eden 
gelirlerin hesapla rıyla uğraşan ve onları 

kontrol eden müşrifin idaresindeki Of
van-ı İşraf idi. Ffrüz Şah Tuğluk zamanın
da ( 135 ı -1388) müşrif gelirlerle ilgi! enir
ken müstevfi giderlere bakıyordu. Firüz 
Şah, devlete ait işletmelerin hesapları için 
bir mutasarrıfın idaresinde yeni bir divan 
teşkil etti. Bunun hesaplarının kontrolü
nü ise Divan-ı Vezaret yapıyordu. 

Babürlüler döneminde önemli bir de
ğişiklik, maliye ve gelirler kısmının ba
şındaki kişinin sadece divan olarak ta
nımlanmasıdır. Ekber Şah'ın saltanatı sı
rasında (15 56-1605) vezir kelimesi nadi
ren kullanıldı: bunun yerine bir mües
sese veya daireden ziyade bunların ba
şındaki şahıs divan unvanı ile ifade edi!-
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