DiVAN
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 Avrupa'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 bütün işleri araştırıp inceleyen müşrifin
bu hususlarda tam bir vukuf sahibi olması ve bu meselelere dair sorulara cevap verip durumu aydınlatması gerekirdi. Devlet gelir ve giderlerini. asker maaşlarını inceleyerek suistimal yapılması
nı önlerdi. Divan-ı Büzürg'deki idari ve
mali işleri kontrol etmek de asıl vazifelerindendi. Memurların tayininde ve arnillerin divana verdikler i raporlarda müş
rif-i memalikin mütalaasının alınması iş
lemlerin yürümesine yardım ederdi. Nazır-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 memuriyetlerin t evcihinde görüşü alın ı rdı. Bütün
divan evrak ve muamelatı, hükümler,
misaller. beratlar, çeşitli divan defterleri, yargınameler bunun buyruldu ve imzasıyla yazılırdı. Vilayetlerde ona bağlı
memurlar vardı. Uluğ bitikçi-i memalik
ise Divan-ı Kebir-i iıhani Kalemi'nin başında bulunur, bu divandan çıkan emirleri, kararları yazdırır, divana ait mali
işleri takip eder, divan üyeleriyle görüşe rek mirf emvalin arttınlmasına çalışır
dı. Diva nı n gelir ve masraf defterlerini
inceleyerek divan kayıtlarını t utmak da
görevleri arasındaydı . Eyaletlerdeki divanlarda bulunan bitikçileri o tayin ederdi. Ayrıca beratlar ve belgeler de onun
bilgisi dahilinde yazılı rdı.
Divan-ı İlhanf'deki bitikçilerle bahşılar
tarafından

kaleme alınan ferman ve
emirlerin gönderilecek bölge ve devletlerin dilleri ve yazıları ile yazılması kanun gereğiydi. Irak-ı Arab taraflarına
gönderilecek hükümler Arapça, İran'a
ve Farsça konuşan diğer bölgelere gönderilecek 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 adamlardan olması gerekliydi. Uluğ bitikçi
emirlere ve vezirlere ait ferman ve hükümleri inceler ve istinsah ederdi. EmirIere ait ayrıntılı yarlıkla rın arkasına onların özetlerini yazardı. Münşi-i divan-ı
büzürg İnşa-i Memalik veya Dfvanü'rresail'in başkanı olup İlhanlı divanından
hükümdarlara, emirlere, vezirlere ve devlet adamlarına yazılacak nameler. fermanlar, beratlar ve misalleri herkesin
rütbe, derece ve mevkiine göre muhtelif tabirler kullanarak yazardı. Münşi-i
divan-ı büzürgün bir görevi de hükümdarıo sır katipliğiydi. Bu dairenin inşa
muamelatına hiç kimse müdahale etmezdi. Maiyetinde alimlerden oluşan bir
heyet bulunurdu.
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G) Gazneliler ve Hindistan'daki Diğer Müslüman Devletlerde Divan. Divan terimi bir

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 bulunduğunu belirtir. Ebü'I-Fazl ei-Beyhaki de
Sultan Mesud zamanında (ı 030- ı 040) Dfvanü'r-resail'de (Divan-ı in şa) görev yapıyordu. Bu bakımdan Moreland'ın , divan kelimesinin Hindistan tarihçileri tarafından ilk defa resmi bir idari bölümün
adı olarak XIII ve XIV. yüzyıllarda kullanıldığını belirtınesi yanlıştır.

Delhi Sultanlığı döneminde ( 1206-1555)
divan, esas itibariyle vezir ve onun başında bulunduğu maliye dairesi için kullanıldı. Bu yeni daire de tıpkı Divanü'rresail ve Divan-ı Mezalim gibi bu adı aldı. Aynı dönemde Gazneliler'de Divan-ı
Arz olarak bilinen ve vezirin kontrolü altında olan askeri dairelere de bu ad verildi. İdari teşkilat Delhi Sultanlığı döneminde büyük bir gelişme gösterdi, çok
sayıda daire kuruldu. Bunlar maliye ile
uğ raşan Divan-ı Vezaret, bazan bizzat
sultanın temsil ettiği , arız-ı memalikin
mesuliyetindeki askeri daire olan Divan-ı
Arz: vakıflar, din işle ri , meded-i maaş
tahsisi gibi konularla ilgilenen ve kadi-i
memalik olan sadrü's-sudürün kontrolü altında bulunan Dfvanü'r-resail: ilk
defa Muaviye b. Ebü Süfyan tarafından
kurulmuş olan Dfvanü'l-hatem ve Gazneliler'in hakimiyeti dönemindeki Divanü'r-resail'e benzeyen, bütün resmi yazışmalardan sorumlu Divan-ı İnşa : sadrü's-sudür veya ka d ılkudatın idaresindeki Divan-ı Kaza'ya bağlı şeri at mahkemelerinin yanında mezalim mahkemeleriyle meşgul olan Divan-ı Mezalim ; eyaIetlerden ve çeşitli yerlerden intikal eden
gelirlerin h esapla rıyl a uğraşa n ve on ları
kontrol eden mü şrifin idaresindeki Ofvan-ı İşraf idi. Ffrüz Şah Tuğluk zamanın
da ( 135 ı -1388) müşrif gelirlerle ilgi! enirken müstevfi giderlere bakıyordu. Firüz
Şah, devlete ait işletmelerin hesapları için
bir mutasarrıfın idaresinde yeni bir divan
teşkil etti. Bunun hesaplarının kontrolünü ise Divan-ı Vezaret yapıyordu.
Babürlüler döneminde önemli bir demaliye ve gelirler kısmının başındaki kişinin sadece divan olarak tanımlanmasıdır. Ekber Şah'ın saltanatı sı
rasında (15 56-1605) vezir kelimesi nadiren kullanıldı: bunun yerine bir müessese veya daireden ziyade bunların başındaki şahıs divan unvanı ile ifade edi!ğişiklik,
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meye başlandı. Ancak Ekber Şah'ın oğ
lu Cihangir zamanında ( 1605-1627) yeniden eski uygulamaya dönüldü ve vezir
kelimesinin kullanılışı yaygınlık kazandı.
Şah Cihan'ın saltanatı döneminde (16281657) vezir divan - ı kül, onun aynı bölümdeki meslektaşları ise divan olarak adlandırıldı. Bazan divan ve vezir kelimeleri aynı anlamda kullanıldı. Hatta ticaret hayatında zengin bir kişinin malf iş
lerine bakan veya büyük bir ticari işlet
meyi idare eden kişiye de divan denildi.
Mesela Diyanet Han, Şah Cihan ' ın saltanatının ilk yılında Mümtaz Mahal'in divanı idi. Bugün de HindO veya müslüman bazı ailelerin erkek üyeleri, kendilerine intikal eden divan unvanını taşı
maktan büyük şeref duyarlar.
Divana bağlı Maliye Nezareti daha çok
divani adıyla biliniyordu. İngiliz hakimiyeti sırasında divani sivil, fevcdari ise
ceza mahkemeleri için kullanılıyordu. Bu
terimler bugün hala Pakistan ' ın hukuki
yapısının bir bölümünü teşkil eder.
Babürlüler döneminde divan çok çeşitli görevleri yerine getiriyordu. Divan
sadece gelir kayıtlarının düzenlenmesinden değil aynı zamanda acil ferman ve
resmi mektupların tanziminden de sorumluydu. Ayrıca şehzadelerin. eyalet
valilerinin ve asilzadelerin temsilcileriyle
görüşmeler yapıyordu . Sarayın gece korunması da onun görevleri arasındaydı.
Divan-ı Halisa ve Divan-ı Ten ise ayrı ayrı görevleri yerine getirirdi. Bunlardan
ilki, gelirler bölümü tarafından hazırla
nan hesapları kontrol eder, tomar-ı cem'
denilen ve hükümdara ait topraklardan
(halisa) elde edilen vergilerin kayıtlı olduğu defterleri inceler, hükümdarın şah
si hizmetiileri ve muhafaza birliklerine
yapılacak masrafların tahmini hesaplarını hazırlardı. Divan-ı Ten ise bütün meselelerin hükümdara arzından sorumlu
olup fermanların hazırlanması, dağıtıl
ması, cagirler, ulemaya maaş tevzii. yapılan ihsanlar ve rüznamelerin tanzimiyle uğraşırdı.
Eyalet divanı önem bakımından sipehsalardan sonra geliyordu. Merkezi divanın tavsiyesiyle doğrudan hükümdar tarafından tayin edilen bu divan, emirleri
merkezi divandan alırdı ve sadece ona
karşı sorumlu idi. Böylece valinin kontrolü altında olmadığından isyan, komplo,
irtikap, kalpazanlık, görevi kötüye kullanma gibi tehlikeler asgariye indirilmiş
olurdu. Eyalet divanının görevlerini belirten ve Mir'at-ı Ahmedi'de yer alan
bir fermana göre bu divan güvenilir ve
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tecrübeli bir görevli olarak ağır sorumluluklar taşırdı. Vergi tahsildarlarının hesaplarının denetimi yanında vazifelerini
kötüye kullananları ihbar eder, bazan
da eyaletin muhasibi olarak görev yapardı. Zamanla bunların gücü büyük ölçüde arttı. Mansab bahşetme yetkisi yanında merkezi divanın tasdiki ve hükümdarın tuğrası bulunmayan cagirlerin tahsisi için verilen eksik belgeleri tanzim
ve imzalama yetkisine de sahip oldular.
Eyalet divanına yardımcı olan alt kadernede bazı görevliler de vardı. Bu görevliler katip durumunda olup merkezi divanın mührü ve hükümdarın fermanı ile
tayin edilen pişkar, bir darüga, bir müş
rif. defterleri saklayan tahvildar-ı defterhaneden ibaretti ve hepsinin birer mansabı vardı. Daha alt kadernede muamelat
memuru durumundaki mirzanın da halk
arasında büyük bir nüfuzu vardı.
XVII ve XVIII. yüzyıllarda "nizamat" veya "fevcdari" terimleri genel idareyi ifade ederken divani terimi sadece gelirlere bakan bir daire durumuna geldi. Bugün Hindistan ve Pakistan'da ceza mahkemelerinden farklı olarak sivil mahkemeler divani adıyla anılmaktadır. East
lndia Company de kendi kurduğu mahkemelere "divani adalet" adını vermişti.
Günümüzde Hindistan ' ın bazı eyaretlerinde idareden sorumlu üst düzey görevlisine divan denilmektedir. Divan tabiri İngiliz yönetiminin verdiği "divansahib" ve "divan-bahadur" gibi bazı unvanlarda da görülmektedir. Yine bugün
ev ve malikanelerde "divanhane" adı verilen ayrı bir bölüm bulunmakta ve sadece ailenin erkek üyeleriyle misafirlere
ayrılmaktadır.
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H) Endülüs Erneviieri ile Endülüs'teki DiMüslüman Devletlerde Divan. Divan terimi Endülüs'te daha ziyade Divanü'lceyş adıyla, beytülmalden kendilerine
maaş ve atıyye tahsis edilen askerlerin
kaydedildiği defter anlamında kullanıl 
mıştır. Endülüs 'te bu manada divanın
teşkili büyük bir ihtimalle 124 (742) yı
lından sonra olmuştur. Endülüs'ün fethini gerçekleştiren Arap ve Serberi askerleri, fetih sonrasında savaş yoluyla
ele geçirdikleri topraklara yerleşmişler
di. Kaynaklarda "belediyyün" diye adlandırılan bu askerler başlarındaki valinin
isteğiyle cihad harekatına katılmakla yükümlüydüler. Bunun karşılığında kendilerine beHi bir maaş ödenmez, ele geçen ganimetierin beşte dördü bunlara
verilirdi. 123 (741) yılında Endülüs'e, Suriyeli askerlerden oluşan ve bu sebeple
kaynaklarda kendilerine "Şamiyyün" adı
verilen yaklaşık 10-12.000 kişilik bir
grup daha geldi. Fakat rekabet yüzünden iki taraf arasında kanlı çatışmalar
oldu ve bu ihtilaf ancak bir yıl sonra çözüme kavuştu. Buna göre Şamiyyün,
belediyyünun elindeki toprakların yerine kendi aslf vataniarına benzeyen ve
"ei-Küverü'l-mücennede" (askeri vilayetler) adıyla bilinen İşbiliye (Sevilla), İlbire
(Eivira), Tüdmir, Bace (Beja), Reyyo (Regio), Ceziretülhadra (Aigeciras) ve Ceyyan
(Jaen) vilayetlerine yer!eştirildiler. Buna
karşılık maaşit olarak muvazzaf askerlik yapmakla yükümlü tutuldular. Bu askerler için Dfvanü'l- ceyş (Dfvanü'l-cünd,
Dfvanü ·ı-asakir, DTvanü ·s -sugiir) teşkil edildi ve bu divana özellikle onlar kaydedildiler. Söz konusu askerler iki livaya ayrıldı. Bu iki livadan her biri sırayla ve
üçer ay müddetle savaşa katılıyordu. Liva kumandanı 200 dinar, askerler ise
1O'ar dinar maaş alıyorlardı. Ayrıca bu
askerler ikta sahibi olmalarına rağmen
öşürden muaf tutulmuşlardı.
ğer

ı. Abdurrahman döneminden itibaren
(756-788) Dfvanü'l-ceyş'e Kuzey Afrika'dan getirilen Serberi askerleri, hıristi
yan krallıklarla yapılan savaşlar sırasın
da ele geçirilen veya köle tacirleri tarafından Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden
getirtilen ve İslamlaştırılmalarının ardın 
dan kısmen idari ve daha çok askeri
hizmetlerde kullanılan kimseler de (sakalibe) dahil edildi. Aynı şekilde devletin
kuruluşundan beri merkezi idareye karşı başlatılan isyanların liderleri de yakalandıkları ya da kendiliklerinden teslim
oldukl arı vakit Divanü'l-ceyş'e kaydedildiler; ayrıca yeniden isyan etmelerine

