
333

DÝVAN

Os man lı taş ra teş kilâtı nı da yan sı-

tan XVI. yüz yı la ait tah rir def ter le rin de 

yapılan araş tır ma lar ne ti ce sin de di van-

la rın Os man lı kla sik dö ne min de var ol-

du ğu ve özel lik le Ba tı Ka ra de niz’de Bo-

lu sancağın da (235 di van) yo ğun laş tı ğı 

dik ka ti çeker. Bo lu san ca ğın dan son ra 

di van lar Ço rumlu san ca ğı (ye di di van), 
Ken gı rı / Çan kı rı san ca ğı (beş di van), 
Rum vilâyeti (Si vas-To kat) (beş di van), 
Kas ta mo nu san ca ğı (üç di van), Bay burt 

san ca ğı (bir di van) şeklin de sı ra lan mak-

ta dır (Ha ri ta 1). Burad a di van ola rak 

kay de di len bölgeler de ki köyle rin ad la rı 

da zik re dil miş tir. Bu tah rir ka yıt la rın dan 

di van la rın, ka za veya idarî bö lü nüş te ti-

mar teş kilâtı na has bir as kerî / ida rî böl ge 

olan na hi ye ile köy ara sın da fonk si yo nel 

amaç lar la oluş tu rul muş bir bi rim ol du-

ğu an la şıl mak ta dır. Me selâ Bo lu san ca-

ğın da Acı öz di va nı al tın da Alın ca köyü, 

Vi ran şe hir ka za sı İki ki li se di va nın da ise 

Ekin ci ve Kö se ler köy le ri yer al maktadır.

Yer leş me le rin ku ru luş ye ri se çi min de 

do ğal se bep ler baş ta ol mak üze re ta rihî, 

kül tü rel, eko no mik vb. fak tör le rin et ki li 

ol du ğu bi lin mek te dir. Söz ko nu su fak-

tör ler, idarî bir bü tün lük ar ze den si ya sal 

ku rum lar da / dev let ler de hâkim olu nan 

coğ raf ya ya özel idarî teş kilâtlan ma yı zo-

run lu kıl mış tır. Ba tı Ka ra de niz böl ge sin-

de de ege men lik ku ran dev let ler, ge rek 

idarî ge rek se malî iş le ri ni ko lay ca ya pa-

bil mek ama cıy la köy ler den di ğer le ri ne 

gö re mer kezî ve bü yük olan bi ri ni di van 

mer ke zi ka bul et miş, di ğer le ri ni de bu 

mer ke ze bağ la ya rak top lu laş tır ma yo lu-

na git miş ler dir. Bir di van bün ye sin de üç, 

ver mek için di van edip kös çal dı ğı yer le re 

hâlâ di van laf zıy la tâbir edip ye di di van 

ye di nâhi ye ol muş tur” ifa de siy le di va nın 

ma hi ye ti hak kın da hay li be lir le yi ci bir ta-

nım yap mış tır.

Muh te lif ça lış ma lar da di van la il gi-

li ya pı lan ta nım lar şöy le ce sı ra la na bi lir: 

“Os man lı Dev le ti’nde bir kaç köy den mü-

te şek kil kü çük bir idarî bir lik”; “Os man lı 

yö ne tim ter mi no lo ji sin de en kü çük bi-

ri mi tem sil eden na hi ye le rin ye rel adı”; 

“Ana do lu bey lik le ri ve Os man lı lar’ın ilk 

dö nem le rin de köy ler den mey da na ge len 

idarî bi rim”; “bir kı sım köy le rin bir ara-

da ve mâruf bir mer kez et ra fın da idarî 

ve kazâî bir lik oluş tur ma sı”; “kü çük iskân 

yer le rin den te şek kül eden bir malî ver-

gi bü tün lü ğü”; “bir ara ya gel miş köy le rin 

idarî ve kazâî bir lik oluş tur ma sı”; “Ba tı 

Ka ra de niz böl ge si nin bir ve ya bir kaç ev-

lik kü çük grup lar ha lin de or man la ra da-

ğıl mış ve her el li-alt mış ta ne si bir kar ye 

iti ba riy le ev vel ce bir di va na, bu gün bir 

muh tar lı ğa bağ lı köy hâne le ri”; “Ku zey 

Ana do lu’da Sam sun, Bo lu, İs tan bul üç-

ge ni için de ka lan sa ha da bu lu na bi len ve 

ken di si ne has bir idarî sis te min mey da na 

gel di ği köy-al tı iskân şek li”; “Os man lı dö-

ne min de ba zı yö re ler de (Sam sun-Bo lu-İs-
tan bul üç ge ni) da ğı nık hal de bu lu nan köy 

yer leş me le riy le ir ti bat kur mak ve ver gi 

top la ma da ko lay lık sağ la mak mak sa dıy la 

bir üni te içe ri sin de yer alan köy yer leş me-

le ri de ği şik sa yı lar da (üçer li, be şer li, onar-
lı) grup lan ma sıy la olu şan idarî bi rim.” Bu 

ta nım la ma lar ge nel de doğ ru dur, an cak 

ay rın tı da di va nın fark lı özel lik le ri ni or ta ya 

koy mak tan uzak tır.

Gran de Sci en zi ato Ma te ma ti co” (Mat he-
ma ti cal Re vi ews, XIX/7 [1958], s. 183-
191); “Sur une théorème isopérimètri que 

d’Ibn-i-Ha it ham” (Ac tes du IXe congrès 
in ter na ti onal de l’his to ire des sci en ces, 
Bar ce lo na-Mad rid, 1-7 Sep tem bre 1959, 
Pa ris 1960, I, 453-460); “Démons tra ti on 

du pos tu lat d’Euc li de par Schams-ed-

Din Sa mar kandi: Tra duc ti on de l’ouv ra-

ge Aschkål-üt-teess¢s de Sa markand¢” 

(Re vue d’his toire des sci en ces et le urs 
app li ca ti ons, XI II [Paris 1960], s. 191-
196); “Ga li leo Ga li lei” (İTÜ Der gi si, XXII/5 
[1964], s. 1-4); “Qåd¢ Zåda al-R†m¢” (DSB, 
XI, 227-229); “Al-Samar qan d¢, Shams Al-

D¢n Mu ham mad Ibn Ashraf Al-Hu sayn¢” 

(a.g.e., XII, 90).
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Anadolu beylikleriyle
Osmanlýlar’da köy ile kaza arasýnda

idarî bir ünite.˜ ™

Söz lük te bir çok an la mı olan dîvân ke-

li me si, taş ra teş kilâtın da idarî ve malî 

açı dan ko lay lık sağ la mak ama cıy la ba zı 

köy le rin bir ara da dü şü nül dü ğü na hi ye ye 

ben ze yen bir idarî üni te yi ifa de eder. Özel-

lik le Ana do lu’da Sel çuk lu dö ne min de ve 

ar dın dan or ta ya çı kan bey lik ler le Os man-

lı lar’da ge nel lik le Ba tı Ka ra de niz böl ge sin-

de gö rü lür. Di va nı bu an lam da açık la yan 

Ev li ya Çe le bi, “Lisân-ı Is tılâh-ı Et râk-i Tos-

ya ve Bo lu ve Dörddîvân” baş lı ğı al tın da, 

“Etrâkin di van tâbir et tik le ri Er tuğ rul, 

Âl-i Selçûkiyândan Sultân Alâeddîn as rın-

da boy be yi iken ke fe re elin den bu dağ la rı 

fet het tik çe reâyâ ve berâyâya is timâlet 

1530 yılı tahrir defterlerinde yapılan taramalara göre divanların yerlerini gösteren harita
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dü zen len miş olup yir mi iki mad de den iba-

ret ti. Bi rin ci bö lüm de (md. 1) sı kı yö ne tim 

ilânı na se bep teş kil eden du rum lar, ikin ci 

bö lüm de (md. 2-5) sı kı yö ne ti min ic ra sı, 

üçün cü bö lüm de (md. 6-19) sı kı yö ne tim 

uy gu la na cak yer ler de iş le rin yü rü tül me-

si, dör dün cü bö lüm de (md. 20-22) sı kı yö-

ne tim ida re si nin kal dı rıl ma sı ko nu la rı ele 

alın dı. Ay rı ca 1876 Kånûn-ı Esâsîsi’nin örfî 

ida rey le il gi li 113. mad de sin de ki be lir siz lik 

de bu ka nun la açık lı ğa ka vuş tu ru lu yor-

du. Ka nu na gö re bir böl ge nin sı kı yö ne tim 

ida re si ne alın ma sı nın se bep le ri ara sın da 

harp, is yan ve cid di kar ga şa hal le riy le iç 

ve dış gü ven li ği bo zu cu ey lem ler sı ra lan-

mış tı.

İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâme si sı kı yö ne-

tim ko nu sun da ilk ka nunî dü zen le me gi bi 

gö rül se de as lın da bu ta rih ten ön ce fii len 

ve res men bu uy gu la ma nın var lı ğı dik ka ti 

çe ker. 24 Ni san 1877 ta ri hin de baş la yan 

Os man lı-Rus Sa va şı üze ri ne Ru me li böl ge-

sin de ki or du ku man dan lık la rın dan mer-

ke ze çe ki len tel graf lar da böl ge de âci len 

“kånûn-ı mahsûs” ilânı is te ni yor du. As-

lın da bu ta lep, bir yer de mer kezî yö ne-

tim den örfî ida re ilânı na yö ne lik bir ta lep 

ola rak de ğer len di ri le bi lir. Do ğu ve ba tı 

cep he le rin de ki mağlûbi yet ha ber le ri baş-

şeh re ula şın ca bu ha ber ler ka mu oyun da 

ga le ya na yol açı yor du. Baş şe hir de ki kal kış-

ma ve halk ha re ke ti hü kü me tin 14 Ma yıs 

1877 ta ri hin de örfî ida re ilânı na se bep 

ol du. Da ha son ra Edir ne’de ve ar dın dan 

Ru me li böl ge si nin ta ma mın da, do ğu da 

Er zu rum da hil ih ti yaç du yu lan vilâyet ler-

de örfî ida re ilân edil di. Bu na gö re 2 Ekim 

1877’de İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâme si’nin 

yü rür lü ğe gir me sin den dört-beş ay ka dar 

ön ce pek çok vilâyet te fii len örfî ida re ye 

ge çil miş olu yor du. İs tan bul ve ci va rın da 

14 Ma yıs 1877’de örfî ida re ilânın dan son-

ra ha zır la nan bir tâli mat la hü kü me tin ve 

or du nun yet ki le ri be lir len di. Bu tâli mat 

in ce len di ğin de, ge rek li gö rül dü ğü tak-

dir de şüp he li ve sa bı ka lı olup örfî ida re 

böl ge sin de ika metgâh tez ke re si ol ma dan 

ya şa yan ki şi le rin baş ka yer le re sü rül me si 

ve ya uzak laş tı rıl ma sı, aha li elin de bu lu nan 

silâhla rın top lan ma sı, zi hin le ri bu lan dı ra-

cak ya yın la rın ya pıl ma ma sı ve her tür lü 

top lan tı nın me ne dil me si hu sus la rı ka ra ra 

bağ lan dı.

2 Ekim 1877 ta rih li İdâre-i Ör fiy ye Ka-

rar nâme si, Os man lı Dev le ti’nde ola ğan 

üs tü hal ile il gi li ge nel çer çe ve yi or ta ya 

ko yar. Ka rarnâme de örfî ida re nin ilânıy la 

öz gür lük le rin bü yük öl çü de kı sıt la na ca ğı 

ve örfî ida re nin mülkî hü kü me tin va zi fe-

le ri ni as kerî hü kü me te bı ra ka ca ğı ifa de 

– —DÎVÂNIHARP

Osmanlýlar’da
XIX. yüzyýlda kurulan

askerî ceza mahkemelerinin
genel adý.˜ ™

Ola ğan üs tü za man lar da (özel lik le sa-
vaş, sı kı yö ne tim, ih tilâl, bü yük felâket vb.) 
ka nun la ra ay kı rı ha re ket ede rek mev cut 

si yasî, as kerî ve iç ti maî dü ze ni de ğiş tir me 

ça ba sın da olan ve ya için de ya şa dı ğı top lu-

ma ka nun dı şı ey lem ler le za rar ve ren le ri 

yar gı la mak üze re ku ru lan yük sek mah-

ke me dir. 1837 ta rih li ce za ka nunnâme-

sin de Dîvân-ı Harb-i Dâimî, Dîvân-ı Harb-i 

Mahsûs ve Dîvân-ı Harb-i Te ces süs adıy la 

üç mah ke me den bah se di lir. 1869 ta rih li 

As kerî Ce za Ka nu nu’nun uy gu la ma ya ko-

nul ma sın dan son ra mah ke me ler umu mi 

ve mah sus dîvân-ı harp ler le dîvân-ı harb-i 

örfîler şek lin de ye ni den teş kilâtlan dı rıl-

mış tır. İlk iki mah ke me, as ke ri ye men sup-

la rı nın iş le dik le ri mes lekî suç lar do la yı sıy-

la yar gı la ma ya par ken dîvân-ı harb-i örfî 

sı kı yö ne tim mah ke me si va zi fe si ni gö ren 

bir bi rim dir. 24 Ocak 1870 ta rih li As kerî 

Ce za Ka nunnâme si ve bu ka nu na ek di ğer 

ka nun la rın or ta ya çı kar dı ğı as kerî mah-

ke me ler ara sın da Dîvân-ı Harb-i Dâimî ve 

Mu vak kat, Dîvân-ı Harb-i Mahsûs, Dîvân-ı 

Harb-i Örfî ve Dîvân-ı Temyîz-i As kerî yer 

al mak ta dır.

Bu gün sı kı yö ne tim ye ri ne kul la nı lan 

“idâre-i ör fiy ye” kav ra mı, Os man lı Dev le-

ti’nde özel lik le 1876’da ilân edi len I. Meş-

ru ti yet ana ya sa sıy la li te ra tü re gir di. Bu 

ana ya sa nın 36. mad de sin de, “... dev le ti bir 

mu ha ta ra dan ve ya em niy yet-i umûmiy ye-

yi ha lel den vi kå ye için bir zarûret-i müb-

re me zu hur et ti ği ...” tak dir de bu ko nu da 

uy gu la ma ya ko nu la cak ka nu nun mü za-

ke re si için Mec lis-i Meb‘ûsan’a yet ki ve-

ril mek tey di. 113. mad de ise doğ ru dan 

doğ ru ya sı kı yö ne tim ko nu su na atıf ya pı-

yor du. Bu mad de de sı kı yö ne ti min ta nı mı 

ya pıl dı ğı gi bi kar ga şa or ta mın da re ji min 

na sıl iş le ye ce ği ne da ir bil gi de ve ril miş ti. 

Bu çer çe ve de Os man lı Dev le ti’nin Rus ya 

ile sa vaş ha lin de bu lun du ğu bir sı ra da 30 

Ni san 1877 ta ri hin de İdâre-i Ör fiy ye Lâyi-

ha sı ha zır la na rak 2 Ekim’de ka nun laş tı. 

Uzun yıl lar yü rür lük te ka la cak ve ken di sin-

den son ra ger çek leş ti ri len sı kı yö ne tim le 

il gi li dü zen le me le re de kay nak teş kil ede-

cek olan, hat ta Cum hu ri yet dö ne mi nin ilk 

sı kı yö ne tim ya sa sı ola rak II. Dün ya Sa va-

şı yıl la rın da ka bul edi len 22 Ma yıs 1940 

ta rih li Örfî İda re Ka nu nu’nda bi le zik re-

di len bu ka rarnâme dört bö lüm ha lin de 

beş, se kiz köy bu lu na bil di ği gi bi bu sa yı 

yir mi den faz la da ola bil mek te dir. Me-

selâ Ka sım Bey İma re ti’nin gi der le ri nin 

kar şı lan dı ğı ka lem ler be lir ti lir ken bun-

lar ara sın da iki di van ve bun la ra bağ lı 

top lam otuz köy kay de dil miş tir (Çe tin, 
s. 52).

Ana do lu coğ raf ya sın da 1530 yı lı na ait 

ve ri ler ışı ğın da (Ha ri ta 1) di van la rın Ba tı 

Ka ra de niz bö lü mün de da ha yo ğun bu lun-

ma sı nın se be bi muh te me len to pog raf ya-

nın en ge be li ol ma sı, bu to pog raf ya da ki 

kü çük düz lük ler de be lir li sa yı da hâne nin 

bir ara da yer al ma sı, köy le rin de bu şe-

kil de oluş ma sı dır. Yer leş me mer kez le-

rin de ki mes ken ler top luy sa da yer leş me 

çe kir dek le ri bir bi rin den nis be ten uzak tır. 

Bu du rum idarî açı dan top lu ha le ge tir-

me yi zo run lu kıl mış ol ma lı dır. XV ve XVI. 

yüz yıl la ra ait tah rir def ter le ri ne gö re özel-

lik le Ba tı Ka ra de niz’de Bo lu ve Zon gul dak 

çev re sin de yo ğun la şan di van lar Bey lik ler 

dö ne min de (Ço ba no ğul la rı, Can da ro-
ğul la rı) or ta ya çık mış tır. An cak Os man-

lı lar’da bir çok yer de di van lar zeâmet ve 

bö lük de de ni len ti mar teş kilâtıy la il gi-

li bir bi rim gi bi ka bul edil miş, za man la 

bun lar na hi ye al tın da top lan mış tır. Di van 

ta bi ri azal mak la bir lik te bir kı sım ke sim-

ler de var lı ğı nı ba zan yer, ma hal adı na 

dö nü şe rek sür dür müş tür. 1864 Vilâyet 

Ni zamnâme si’nde Os man lı idarî ya pı sın da 

dü zen le me ler ya pı lır ken di van ta nı mı nın 

ye ri ni na hi ye al mış tır.
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