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KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 
ÜLKE YÖNETİMİ  

Merkeze Bağlı Eyaletler (Salyanesiz-Yıllıksız Eyaletler) 

 I. Murat zamanında uygulanmaya başladı. 

 Merkeze bağlı eyaletler dirlik sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Bunlar eyalet, sancak, 
kaza, nahiye ve köy diye bölünürdü. Eyalet, sancak ve kazalarda güvenlik işlerine 
subaşılar, davalara da kadılar tarafından bakılırdı. Köylerde güvenlik işlerinden yiğit 
başı, adalet işlerinden de kadıların atadığı kadı naipleri sorumluydu. 

 Merkeze bağlı eyaletlerdeki diğer görevliler de; muhtesip, kapan emini, gümrük ve bac 
eminleriydi. 

 Merkeze bağlı eyaletler; Rumeli, Anadolu, Budin, Bosna, Karaman, Sivas, Musul, 
Erzurum’dur. 

Özel Yönetimli (Salyaneli) Eyaletler 

 Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulmuşlardır.  

 Bu eyaletlerin vergileri “iltizam”(peşin vergi) usulüyle hazineye aktarılırdı. 

 Bu eyaletlerin vali, asker ve diğer yöneticilerine yıllık olarak belli bir maaş verilirdi.  

 Özel yönetimli eyaletler; Mısır, Habeş, Yemen, Tunus, Cezayir, Trablusgarp’tır. 

Bağlı Beylikler 

 Bu eyaletler içişlerinde serbest dışişlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı olan özerk (muhtar) 
eyaletlerdi.  

 Bunların bey ya da emirleri padişah tarafından atanırlardı. Bunlar; her yıl belli miktarda 
vergi verir, savaş zamanında asker gönderirdi. Bağlı beylikler; Hicaz, Kırım, Erdel, Eflak, 
Boğdan’dır. 
 

 

OSMANLI EKONOMİSİ 

Tarım  

Ekonominin temeli tarım olduğu için tımar sistemi uygulanmıştır. 

 
Tımar Sistemi 

 Osmanlı Devleti; sınırlarını genişletince farklı ekonomik sistem ve çeşitli kültürlere sahip 
toplulukları da bünyesine katmıştır. Bu toprakların idaresi ve merkezî otoritenin bu 
bölgelerde de sağlanması için bir sistemin oluşturulması gerekmiştir.  

 Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklu ve Memlûklular gibi devletler döneminde uygulanan ıkta 
sistemini geliştirip tımar sistemini ortaya çıkarmıştır.  

 Tımar; geçimleri veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve 
memura, vergi toplama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Tımar sahiplerine 
ise ehli tımar veya Tımarlı Sipahi denilmektedir.  

 Tımar sistemi, dönemin şartları doğrultusunda uygulanmıştır. Para kullanımı ve dolaşımı 
o dönemlerde çok yaygın olmadığı için hazineye aktarılması gereken vergiler hem nakdî 
hem de ürün olarak toplanmıştır.  

 Toplanan vergilerin bir kısmı bölgedeki devlet görevlilerinin maaşlarını karşılamak için 
bırakılmış ve kalan kısmı hazineye aktarılmıştır.  

 Tımar sisteminin uygulanırken fethedilen herhangi bir bölgenin vergi gelirleri belirlenmiş 
ve bunlar tahrir defterlerine kaydedilmiştir. Bu gelirler, farklı büyüklükte parçalara 

ayrılarak ilgili şahısların rütbe ve mevkilerine göre dirlik olarak verilmiştir.  

 Tımar sisteminde; toprağın mülkiyeti devlete, kullanma hakkı köylüye, vergisi sipahiye 

aittir. 
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Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti’ne katkıları: 
 

 Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması  
 Vergilerin düzenli toplanması 
 Taşranın güvenliğinin sağlanması 
 Güçlü bir ordu oluşması 
 Otoritenin güçlenmesi 

   
 

Tımar sistemi Avrupa’daki feodaliteye benzetilebilir. 
Ancak aralarında büyük bir farklılık Osmanlılarda 
otoritenin güçlü olmasıdır. 

 
 
Osmanlı Toprak Yönetimi 

 Osmanlı toprak sisteminin temeli İslam toprak hukukuna dayanmaktadır.  

 Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk İslam devletlerinin 
toprak sisteminden yararlanmıştır.  

 Roma, Bizans ve eski İran medeniyetlerin de sistemini kendi döneminin şartlarına 
uyarlayarak bunlardan da faydalanmıştır.  

 Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken fethettikleri yerlerin geleneklerine ve hukukî 
durumuna da dikkat etmiştir. 
 

 
 
MİRİ ARAZİNİN BÖLÜMLERİ 
DİRLİK: Gelirleri memurlara maaş olarak bırakılan topraklardır. Bu topraklar gelirlerine göre 

bölümlere ayrılır. 
HAS: Yıllık geliri 100000 akçeden fazla olan topraklardır. Bu topraklar padişahlara, hanedan 

üyelerine, divan üyelerine, beylerleylerine ve sancak beylerine bırakılırdı. 
ZEAMET: Yıllık geliri 100. 000 akçe ile 20.000 akçe arasında olan topraklardır. Bu topraklar 

kadılar, subaşılar, müderrisler gibi ikinci düzeydeki memurlara bırakılırdı. 
TIMAR: Yıllık geliri 20. 000akçenin altında olan topraklardır. 
Mustahfız Tımarı: Geliri kaleleri korumakla görevli komutanlara bırakılırdı. 
Eşkinci Tımarı: Gelirleri savaşta yararlılık gösteren askerlere bırakılırdı. 
Hizmet Tımarı: Geliri cami imam - hatipleri ve saray hizmetlilerine bırakılırdı. 

OSMANLI TOPRAK 
YÖNETİMİ

MİRİ ARAZİ: Devlet 
mülkiyetinde olan 

topraklardır. 
Kullanım amacına 

göre bölümlere 
ayrılır.

MUKATAA ARAZİ 
(HAVAS - I 

HÜMAYUN): Devlet 
mülkiyetinde tutulan 

ve gelirleri 
doğrudan devlet 

hazinesine aktarılan 
topraklardır.

MÜLK ARAZİ:
Mülkiyeti kişilere 

bırakılan 
topraklardır. 

Müslümanlara 
bırakılan topraklara 

Öşri Arazi, 
Gayrimüslimlere 

bırakılan topraklara 
Haraci Arazi denir.

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 
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Dirlik toprakları dağıtılırken toprakların gelirleriyle idari mevkilere dikkat 
edilmiştir. 

 
PAŞMAKLIK: Padişahların annelerine, eşlerine ve kızlarına bırakılan topraklardır. 
OCAKLIK: Kale koruyucularına ve tersane harcamalarına ayrılan topraklardır. 
YURTLUK: Sınırlardaki Türkmen aşiretlerine bırakılan topraklardır. 
VAKIF: Sosyal kurumların masrafları için ayrılan topraklardır. 
MALİKÂNE: Üstün hizmetlerine karşılık devlet görevlilerine bırakılan topraklardır. 
ARPALIK: Saray adamlarına ve ilmiye sınıfından bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları süre 
içinde maaşlarına ek olarak verilen arazilerdir.  
 

 Osmanlılar, feodal oluşumları önlemek amacıyla çifthane sistemini 
geliştirmişlerdir.  

 Çifthane sisteminde bir çift öküzün işleyebileceği kadar mirî arazi belirli şartlarla 
kiraya verilmiştir.  

 Bir çift öküzün işleyebildiği arazilerin tümüne çiftlik, köylü ailesine ise hane 

denmiştir.  
 Çifthane sisteminde; ailenin emeği, bir çift öküz ve işlenen arazi bir üretim 

birimini ve dolayısıyla bir mali birimi oluşturmuştur.  
 Bu sistem içindeki çiftçinin elindeki araziyi satması, hibe veya vakfetmesi 

yasaktır. Tahrir defterleriyle kayıt altına alınan arazilerden çift resmi denilen 
arazi vergisi ve toprağını boş bırakan köylüden çift bozan vergisi alınmıştır. 
Çifthane sistemi, toprakların büyük çiftlikler hâline getirilmesini önlemiştir. 

 

Hayvancılık 

Osmanlı ekonomisinin önemli unsurlarından birisidir. Hayvancılıktan ulaşım, taşımacılık, 
dokumacılık ve gıda sektöründe yararlanılmıştır. 

 

Ticaret  

 Ticareti geliştirmek için bedesten, han, arasta ve kapan denilen alışveriş merkezleri 
yapılmıştır.  

Han: Şehirlerde yapılan, tüccarların hem konakladıkları hem de mallarını depoladıkları 
yerler. 
Arasta: Genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile 

meydana gelen yerlerdir. 
Kapan: Toptan ticaretin yapıldığı yerlerdir. 
Bedesten: İçinde kumaş, mücevher, silah gibi eşyaların satıldığı çarşıdır. 

 Muhtesip ve eminler çarşı ve pazar yerlerini denetlemişlerdir.  
Muhtesip: Şehirlerde çarşı – pazar denetimi yapan kişiler, belediye memuru. 
Emin: Denetim yapan kişiler. 

 Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek amacıyla doğu-batı yönünde, işlek bir yol ağı 
kurulmuştur.  

 Bu yol ağında güvenliği sağlamak için menzil teşkilatı, derbentçiler, mekkari taifesi 
denilen örgütler kurulmuştur 

Menzil teşkilatı: Haberleşmedeki hız ve güvenliği sağlamak için görevlendirilmiş grup. 
Derbentçiler: Geçit, yol, köprülerde ticari güvenliği bakım ve onarım sağlayan yapı. 
Mekkari taifesi: Özel ulaşım ve mal naklini yürüten teşkilat. 
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Sanayi  

 Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temelinde, toplumun ve devletin ihtiyaçlarını karşılamak 
vardı. Bu anlayışla devleti yönetenler iktisadi hayatı düzenlerken belirli ilkelere göre 
hareket ederlerdi.  

 

 
   
  

 Osmanlı ekonomisi tarım ve el emeğine dayalıydı.  

 Osmanlı ekonomisinin tarım dışındaki üretim sisteminde Lonca Teşkilatının ve narh 

uygulamasının rolü büyüktü. Loncalar, fütüvvet ve Ahilik zincirinin zamanla değişikliğe 
uğramış bir şeklidir.  

 Lonca Teşkilatı şehrin nüfusuna göre üretim miktarının ayarlanması ve ürünlerin 
fiyatlarının belirlenmesinde etkiliydi.  

 Hirfet adı verilen kunduracı, demirci, marangoz gibi meslek gruplarına ayrılan esnaf ayrı 

ayrı loncalara kayıtlıydı.  

 Bu teşkilat içinde her iş kolunun başında o koldaki ustalar tarafından seçilen bir şeyh, bir 
kethüda ve bir yiğitbaşı bulunurdu. Bu kişilerin; mesleğe çırak kazandırmak, hammadde 
temin ederek üyelere dağıtmak, üretilen malların standartlara uygunluğunu kontrol etmek 
ve meslek mensupları arasında dayanışmayı sağlamak gibi görevleri vardı.  

 Osmanlı Devletiʼnde fiyatları denetim altında tutmak amacıyla ilk dönemlerden itibaren 
narh uygulamasına başvurulmuştur. Narh başta ekmek, buğday, un olmak üzere temel 
ihtiyaç maddelerine konan azami ve asgari fiyattı. Belirlenen fiyatın üstünde ve altında 
satış yapılamazdı. Narh, malın kalitesine göre tespit edilmekteydi. Fiyatlar belirlenirken 
halkın alım gücüne de dikkat edilirdi. Narh uygulamasıyla haksız rekabet önlemek 
istenmiştir. Narha riayet etmeyenler, eksik ve hatalı mal satanlar ise cezalandırılırdı. 

 
 
 
 

Osmanlı Ekonomisini 
Etkileyen İlkeler

İaşecilik(Provizyonizm)

Reayanın refahını sürekli 
kılmak için öncelikle 
istenilen kalitede ve 

uygun fiyata yeterli malın 
bulunması ilkesidir.

Gelenekçilik

Bu ilke mali ve sosyal 
ilişkilerde mevcut 

dengeleri korumayı ve 
var olan düzeni bozacak 

değişme eğilimlerini 
engellemeyi ifade eder.

Fiskalizm

Hazineye ait gelirleri 
mümkün olduğu kadar 

yüksek düzeye çıkarmak 
ve ulaştığı düzeyin altına 

inmesini engellemeyi 
amaçlayan ilkedir.
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Osmanlıda Mesleki Eğitim ve Meslek Grupları  

 Loncalar meslek örgütü olmanın yanı sıra bir dayanışma örgütüydü. Loncalar, toplumda 
felakete maruz kalanlara da yardım ederdi. Orta sandığı ve teavün (yardımlaşma) sandığı 
gibi sandıklarla üyeler arasında bir yardım düzeni oluşturulmuştu.  

 Üyeler; ticarethanelerinin ıslahı, sanatlarının geliştirilmesi veya aletlerinin yenilenmesi için 
gerekli parayı sandıktan borç olarak alırlardı.  

 Sandıkların gelirleri, esnafın bağışları ile usta ve kalfaların aidatlarından oluşurdu.   
 Osmanlı Devleti’nde vasıflı eleman ihtiyacı, Lonca Teşkilatı’na küçük yaşta alınan 

çocukların yetiştirilmesiyle karşılanmıştır.  

 Loncalarda çıraklık- kalfalık – ustalık sürecinde mesleki eğitim verilirdi.  

 Loncalar kendilerine bağlı esnafa gedik hakkı da verirdi. Gedik çıkmak, bir meslekle ilgili 
dükkân açabilmekti.  

Osmanlılardaki bazı meslekler şöyledir: 

Meslekler Mesleklerin Görevleri 

Kazzazlar İpek işleyen ipek satan kişiler. 

Hallaçlar 
 

Yünü veya pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini 
yapan kişiler. 

Nalçacılar Ayakkabının altına metal pençe çakan kimse 

Nalbantlar Hayvanların ayağına nal çakan kimse 

Muytablar Kıl dokuyan kıldan eşya yapan kimseler. 
Palanduzlar Palan, bir çeşit semer diken kimseler. 

Neccarlar Kaba ağaç işi yapan bir çeşit marangoz 

Bennalar Bina yapan kimse inşaatçı 

Kahhâller Göz hekimleri 

Debbâğlar Deriyi terbiye eden tabaklayan kullanıma hazırlayan kişiler 
Kebeciler Yünden veya kaba kumaştan kalın kilim, ceket, palto, aba yapan kişiler. 

Simkeşler Gümüş tel, sim işleyen zanaatkârlar 

Bezzazlar Pamuk, Yün, ipek bez imal eden kumaş işi yapan kişi. 

Dülbentçiler Pamuklu, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez işi yapanlar. 

 
 

Maliye 

 Osmanlılarda ilk mali teşkilat I. Murat Dönemi’nde oluşturulmuştur.  

 Osmanlı Devleti'nde maliye işleriyle ilgilenen en yetkili kişi divan üyesi olan defterdardı. 

 Devletin gelir kaynakları; savaş ganimetleri, halktan toplanan vergiler (şer’i – örfi), bağlı 
beyliklerin gönderdikleri vergiler, maden, tuzla ve orman gelirleriydi. 

 

VERGİLER 

Şeri vergiler  Örfi vergiler 

Öşür: Müslüman çiftçiden toplanan 

onda bir oranında ürün vergisidir. 

Haraç: Gayrimüslim çiftçiden toplanan 

onda bir oranında ürün vergisidir. 

Cizye: Gayrimüslimlerden askerlik 

yapmadıkları için toplanan vergidir.  

Zekât: Müslümanların çok 

zenginlerinden toplanan kırkta bir 
oranında mal vergisidir. 

Avarız: Savaş sırasında ordunun konakladığı 

yerlerden toplanır. 

Çift resmi: Müslüman çiftçiden alınan arazi 

vergisidir. 

Çift bozan: Toprağını boş bırakan köylüden 

alınır. 

Ağnam: Hayvancılıkla uğraşanlardan toplanır. 

Mücerred: Bekârlardan toplanır. 

Bennak: Evlilerden toplanır. 

Asiyab resmi: Değirmenlerden toplanır. 

Derbent resmi: Geçit yerlerinden toplanır. 

Bac resmi: Pazar yerlerinden toplanır. 

 


