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meye başlandı. Ancak Ekber Şah'ın oğ
lu Cihangir zamanında ( 1605-1627) yeni
den eski uygulamaya dönüldü ve vezir 
kelimesinin kullanılışı yaygınlık kazandı. 
Şah Cihan'ın saltanatı döneminde (1628-
1657) vezir divan - ı kül, onun aynı bölüm
deki meslektaşları ise divan olarak ad
landırıldı. Bazan divan ve vezir kelime
leri aynı anlamda kullanıldı. Hatta tica
ret 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 salta
natının ilk yılında Mümtaz Mahal'in di
vanı idi. Bugün de HindO veya müslü
man bazı ailelerin erkek üyeleri, kendi
lerine intikal eden divan unvanını taşı
maktan büyük şeref duyarlar. 

Divana bağlı Maliye Nezareti daha çok 
divani adıyla biliniyordu. İngiliz hakimi
yeti 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 çe
şitli görevleri yerine getiriyordu. Divan 
sadece gelir kayıtlarının düzenlenmesin
den değil aynı zamanda acil ferman ve 
resmi mektupların tanziminden de so
rumluydu. Ayrıca şehzadelerin. eyalet 
valilerinin ve asilzadelerin temsilcileriyle 
görüşmeler yapıyordu. Sarayın gece ko
runması da onun görevleri arasındaydı. 
Divan-ı Halisa ve Divan-ı Ten ise ayrı ay
rı 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 ol
duğu defterleri inceler, hükümdarın şah
si hizmetiileri ve muhafaza birliklerine 
yapılacak masrafların tahmini hesapla
rını hazırlardı. Divan-ı Ten ise bütün me
selelerin hükümdara arzından sorumlu 
olup fermanların hazırlanması, dağıtıl
ması, cagirler, ulemaya maaş tevzii. ya
pılan ihsanlar ve rüznamelerin tanzimiy
le uğraşırdı. 

Eyalet divanı önem bakımından sipeh
salardan sonra geliyordu. Merkezi diva
nın tavsiyesiyle doğrudan hükümdar ta
rafından tayin edilen bu divan, emirleri 
merkezi divandan alırdı ve sadece ona 
karşı sorumlu idi. Böylece valinin kont
rolü altında olmadığından isyan, komplo, 
irtikap, kalpazanlık, görevi kötüye kul
lanma gibi tehlikeler asgariye indirilmiş 
olurdu. Eyalet divanının görevlerini be
lirten ve Mir'at-ı Ahmedi'de yer alan 
bir fermana göre bu divan güvenilir ve 
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tecrübeli bir görevli olarak ağır sorum
luluklar taşırdı. Vergi tahsildarlarının he
saplarının denetimi yanında vazifelerini 
kötüye kullananları ihbar eder, bazan 
da eyaletin muhasibi olarak görev ya
pardı. Zamanla bunların gücü büyük öl
çüde arttı. Mansab bahşetme yetkisi ya
nında merkezi divanın tasdiki ve hüküm
darın tuğrası bulunmayan cagirlerin tah
sisi için verilen eksik belgeleri tanzim 
ve imzalama yetkisine de sahip oldular. 
Eyalet divanına yardımcı olan alt kade
rnede bazı görevliler de vardı. Bu görev
liler katip durumunda olup merkezi di
vanın mührü ve hükümdarın fermanı ile 
tayin edilen pişkar, bir darüga, bir müş
rif. defterleri saklayan tahvildar-ı defter
haneden ibaretti ve hepsinin birer man
sabı vardı. Daha alt kadernede muamelat 
memuru durumundaki mirzanın da halk 
arasında büyük bir nüfuzu vardı. 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda "nizamat" ve
ya "fevcdari" terimleri genel idareyi ifa
de ederken divani terimi sadece gelirle
re bakan bir daire durumuna geldi. Bu
gün Hindistan ve Pakistan'da ceza mah
kemelerinden farklı olarak sivil mahke
meler divani adıyla anılmaktadır. East 
lndia Company de kendi kurduğu mah
kemelere "divani adalet" adını vermişti. 
Günümüzde Hindistan' ın bazı eyaretle
rinde idareden sorumlu üst düzey gö
revlisine divan denilmektedir. Divan ta
biri İngiliz yönetiminin verdiği "divan
sahib" ve "divan-bahadur" gibi bazı un
vanlarda da görülmektedir. Yine bugün 
ev ve malikanelerde "divanhane" adı ve
rilen ayrı bir bölüm bulunmakta ve sa
dece ailenin erkek üyeleriyle misafirlere 
ayrılmaktadır. 
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H) Endülüs Erneviieri ile Endülüs'teki Di
ğer Müslüman Devletlerde Divan. Divan te
rimi Endülüs'te daha ziyade Divanü'l
ceyş 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 fet
hini gerçekleştiren Arap ve Serberi as
kerleri, fetih sonrasında savaş yoluyla 
ele geçirdikleri topraklara yerleşmişler
di. Kaynaklarda "belediyyün" diye adlan
dırılan bu askerler başlarındaki valinin 
isteğiyle cihad harekatına katılmakla yü
kümlüydüler. Bunun karşılığında kendi
lerine beHi bir maaş ödenmez, ele ge
çen ganimetierin beşte dördü bunlara 
verilirdi. 123 (741) yılında Endülüs'e, Su
riyeli askerlerden oluşan ve bu sebeple 
kaynaklarda kendilerine "Şamiyyün" adı 
verilen yaklaşık 10-12.000 kişilik bir 
grup daha geldi. Fakat rekabet yüzün
den iki taraf arasında kanlı çatışmalar 
oldu ve bu ihtilaf ancak bir yıl sonra çö
züme kavuştu. Buna göre Şamiyyün, 
belediyyünun elindeki toprakların yeri
ne kendi aslf vataniarına benzeyen ve 
"ei-Küverü'l-mücennede" (askeri vilayet
ler) adıyla bilinen İşbiliye (Sevilla), İlbire 
(Eivira), Tüdmir, Bace (Beja), Reyyo (Re
gio), Ceziretülhadra (Aigeciras) ve Ceyyan 
(Jaen) vilayetlerine yer!eştirildiler. Buna 
karşılık maaşit olarak muvazzaf asker
lik yapmakla yükümlü tutuldular. Bu as
kerler için Dfvanü'l- ceyş (Dfvanü'l-cünd, 
Dfvanü ·ı-asakir, DTvanü ·s -sugiir) teşkil edil
di ve bu divana özellikle onlar kaydedil
diler. Söz konusu askerler iki livaya ay
rıldı. Bu iki livadan her biri sırayla ve 
üçer ay müddetle savaşa katılıyordu. Li
va kumandanı 200 dinar, askerler ise 
1 O'ar dinar maaş alıyorlardı. Ayrıca bu 
askerler ikta sahibi olmalarına rağmen 
öşürden muaf tutulmuşlardı. 

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 tara
fından Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden 
getirtilen ve İslamlaştırılmalarının ardın 
dan kısmen idari ve daha çok askeri 
hizmetlerde kullanılan kimseler de (sa
kalibe) dahil edildi. Aynı şekilde devletin 
kuruluşundan beri merkezi idareye kar
şı başlatılan isyanların liderleri de yaka
landıkları ya da kendiliklerinden teslim 
oldukları vakit Divanü'l-ceyş'e kayde
dildiler; ayrıca yeniden isyan etmelerine 



engel olmak için kendileriyle birlikte sa
vaş kabiliyeti olan adamları da maaşa 
bağlandılar. Bazı kaynaklarda ı. Hişam'ın 

(788-796). savaş sırasında ölen askerle
rin geride kalan erkek çocuklarını da di
vana yazdırdığı ifade edilmektedir. An
cak bu uygulamanın sırf divana kayıtlı 

askerlerin çocukları için mi, yoksa sava
şa iştirak eden bütün askerlerin çocuk
ları için mi geçerli olduğu tesbit edile
memiştir. İlk defa Hişam tarafından baş
latıldığı anlaşılan söz konusu uygulama
nın daha sonra gelen emirler dönemin
de devam ettirilip ettirilmediği de kesin 
olarak bilinmemektedir. Özellikle lll. Ab
durrahman döneminde (912-961) bir ta
raftan sakalibenin, diğer taraftan itaat 
altına alınan asi liderlerin ve adamları
nın sayılarında görülen artışa paralel 
olarak Oivanü'I-ceyş'e kayıtlı olanların 

sayısında da büyük bir artış görüldü. An
cak bu halife döneminde beytülmalin ge
lirleri çok yükselmişti; dolayısıyla diva
na kayıtlı askerlerin maaşlarının öden
mesinde herhangi bir problemle karşı
laşılmadı. Amiriler'in idareyi ellerinde 
bulundurdukları dönemde Arap asker
lerinin ve sakalibenin ihmal edilmesine 
bağlı olarak divana kayıtlı askerlerin ço
ğunluğun u bu sırada Kuzey Afrika'dan 
getirilen Serberi askerler teşkil ettiler. 
mvanü'I-ceyş'in Mülükü't-tavaif ve Nas
rTier (1232-1492) dönemlerinde de devam 
ettiği görülmektedir. Yalnız bu divan. 
özellikle Nasriler devrinde maaşlı asker
lerin kayıtlı olduğu bir yer olmasının ya
nı sıra askeri meselelerin görüşülüp ka
rara bağlandığı bir müessese olma özel
liğini de kazanmıştır. 

Endülüs Emevi Devleti'nde Divanü'l
ceyş'ten başka resmi yazışmaları yürü
ten mvanü'r-resail ve'l-kitabe ile mali 
işlerle ilgilenen ve gelir giderleri kontrol 
eden mvanü'l-harac ve'l -cibayat adlı iki 
divan daha mevcuttu. mvanü'l-harac'a 
mvanü'l-eşgal, mvanü'l-a'mal, mvanü'l
hisban, mvanü'z-zimam da denilirdi. Di
vandan sorumlu olan görevliye katib ve
ya sahib adı verilirdi. Divan teşkilatı ve
zirlik gibi önemli bir daireydi ve başka
tip vezir rütbesinde olup aynı maaşı alır
dı. mvanü'I-harac'ın reisi olan sahibü'l
eşgal vezirden daha nüfuzlu idi. Bu di
vanla doğrudan veya dolaylı olarak bağ
lantılı olan mvanü'l-hizane ise özellikle 
devlet hazinesinden sorumluydu. mva
nü'r-resail IV. (X.) yüzyıldan itibaren gi
derek daha fazla önem kazanmış ve alt 
şubelere ayrılmıştır. 
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Iii MEHMET ÖZDEMİR 

DivAN-ı AHKAM-ı ADLİYYE 

( -d~ ~~' ü~~ ) 

Tanzimat döneminde kurulan 
ilk Osmanlı temyiz mahkemesi. _1 

Meclis-i Vala -yı Ahkam -ı Adliyye'nin 
ikiye ayrılmasıyla 11 Zilkade 1284 (5 Mart 
1868) tarihinde kuruldu. Meclis-i Vala'
nın diğer kolu ise yine aynı tarihte Şü
ra -yı Devlet olarak düzenlendi. Bazı kay
naklarda divanın kuruluş tarihi 8 Zilhic
ce 1284 ( 1 Nisan 1868) şeklinde verilmek
teyse de (Özoğuz, s. 21-22) bu tarih m
van-ı Ahkam-ı Adliyye Nizarnname-i Esa
sisi'nin kabul tarihidir (Düstur, Birinci ter
tip, ı. 327) . Meclis-iVala'nın ikiye ayrıla
rak Divan-ı Ahkam-ı Adliyye ile Şüra-yı 
Devlet'in kurulmasını sağlayan irade ise 
11 Zilkade 1284 tarihini taşımaktadır (İb
nülemin, II, 320/ 6; Seçkin, s. 2 I 5; Shaw 
divanın kuruluş y ılını 1867 olarak vermek
tedir, bk. History of the Ottoman Empire, 

Il, 80; fakat bu doğru değildir). 

ll. Mahmud döneminin son yıllarında 
(ı 838), ihtiyaç duyulan yeni kanuni dü
zenlemeleri hazırlamak ve belirli dava
lar için bir üst mahkeme olmak üzere 
Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye kurul
muştu. Bu meclisin üç daireye ayrılıp bi
rinin "muhakemat" olarak adlandırılma
sından meclisin böyle bir üst yargı göre
vininin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Başbakanlık Arşivi'nde bulunan kısas ve 
nefıy defterlerinde belirli türde ceza da
vaları için bu meclisin temyiz mahkeme
sine benzer bir fonksiyon icra ettiği gö
rülmektedir. Bunun yanı sıra Meclis-i Va
la, üst kademedeki bazı kamu görevli
lerinin belirli davalardaki yargılamalarını 
da bizzat yapmıştır. Ancak Meclis-i Va-

DIVAN-ı AHKAM-ı ADLİVYE 

la· nın her türdeki hukuk ve ceza dava
ları için bir temyiz mahkemesi olarak 
çalışması söz konusu olmamıştır. 

İslam hukuk tarihinde sadece temyiz 
işlerine bakan bir kurum bulunmamak
la birlikte temyiz kavram ve usulü bu 
hukuka yabancı değildir. İslam'ın ilk dö
nemlerinden itibaren mahalli kadılar ta
rafından görülen davalarda ilgili hukuk 
normunun uygulanışının halifeler tara
fından temyizen kontrol edildiği bilin
mektedir. Daha sonra özellikle Abbasi
ler'de mezalim. divanları diğer görev
leri yanında zaman zaman temyiz görevi 
de yapmışlardır. Osmanlılar'da ise Di
van-ı Hümayun. yürüttüğü siyasi ve ida
ri görevlerin yanı sıra kadılar tarafından 
görülen davaları davacı veya davalının 

isteği üzerine tekrar gözden geçirmek
teydi. Ancak Divan-ı Hümayun böyle bir 
kazai görev yaparken sistematik bir 
temyiz mahkemesi olmaktan çok zaman 
zaman temyiz görevleri de olan bir yük
sek mahkeme görünümündedir. Veziri
azamın başkanlığında toplanan çarşam
ba ve cuma divanlarının da böyle bir 
fonksiyonu olduğu söylenebilir. Fakat yu
karıda belirtildiği üzere ne Meclis-i Va
la ne de bu divanlar, hiçbir zaman yal
nızca temyiz mahkemesi olarak çalışan 
birer kurum olmamışlardır. Bu sebeple 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye, görev alanına 
giren hukuk ve ceza davalarını temyi
zen inceleyen ilk mahkeme kabul edil
mektedir. 

Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulu
şuna başlıca iki faktörün tesir ettiğini 
söylemek mümkündür. Birincisi, böyle 
bir mahkemenin kuruluşuna duyulan 
hukuki ihtiyaçtır. XIX. yüzyılın başların
dan itibaren Osmanlı Devleti'nde içtimaL 
iktisadi ve ticari faaliyetlerin büyük bir 
canlılık kazanması, mahkemelere inti
kal eden hukuki problemierin sayı ve tür 
olarak artmasına yol açmıştır. Devletin 
kuruluşundan itibaren yargı görevi ifa 
eden tek hakimli ve tek dereceli mah
kemeler bütün bu davalara yetişmekte 
zorlanmaya başlamıştı. Bunun neticesin
de 1860 yılında karma ticaret mahke
meleri, 1864'te de Vilayet Nizamnamesi 
ile nizarniye mahkemeleri kurulmuştur. 
Nizarniye mahkemelerinin vermiş oldu
ğu kararları temyizen denetleyecek bir 
mahkemeye gittikçe ihtiyaç duyulması, 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması
nın başlıca amilini oluşturmuştur. İkinci 
faktör, nizarniye mahkemelerinin kuru
luşunda rolü olan Batılı devletlerin tesir 
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