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KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 

OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞI 

 Devleti mutlak egemen olan padişahlar yönetmiştir.  
 İlk Osmanlı padişahları; bey, gazi, çelebi, Hüdavendigar gibi unvanlar kullanmışlardır. 

 Osmanlı tarihinde ilk defa I. Murat sultan unvanını kullanmıştır. Daha sonra padişahlar 
han, hünkâr gibi unvanlar almışlardır. Yavuz döneminden itibaren halife unvanını 
kullanmaya başlamışlardır. 

 Orta Doğu devlet geleneğini benimseyen Osmanlılarda devlet düzeni, otoritenin karar 
birliğine ve saltanatın dokunulmazlık inancına dayanırdı. Ülkenin ve devletin tek sahibi 
padişahtır. Mutlak otorite olan padişahı, mührünü verdiği veziriazam temsil ederdi. Divân-
ı Hümâyun’da bulunan diğer vezirler ise danışman konumundaydı. Osmanlı Devleti’nde 
otorite birliği bu şekilde sağlanmaktaydı.   

 Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin güçlendirilmesi ve istikrarın sağlanması için bazı 
uygulamalara gidilmiştir. 

 Osmanlı Devleti’nde I. Murat dönemine kadar Ülke hanedanın ortak malı olarak kabul 
edilmiş, I. Murat döneminden itibaren Ülke padişah ve oğullarının malı sayılmıştır. 

 Fatih döneminden itibaren Ülke padişahın malıdır anlayışı benimsenmiştir. Fatih 
dönemine kadar gelenek olarak devam eden kardeş katli uygulaması, Fatih 
Kanunnamesi ile yasal bir uygulamaya dönüşmüştür. 
 
XVII. yüzyılda, I. Ahmet döneminde kardeş katli uygulaması kaldırılarak ekber ve erşed 
kuralı getirilmiştir. Ekberiyet, Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesinin tahta çıkmasıdır. 

 

 Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yapılan başka bir çalışma, Fatih döneminden 
itibaren divan toplantılarına sadrazamların başkanlık etmeye başlamasıdır. 

 Osmanlı padişahlarının haremde yetiştirilen cariyelerle evlilik yapmaları da merkezi 
otoriteyi güçlendirmek için başlatılan bir uygulamadır. 

 Osmanlı padişahları müsadere ve kulluk hakkı uygulamaları ile de mutlak otoriteyi 
güçlendirmişlerdir. Bu uygulamalar da Fatih Kanunnamesi ile yasallaşmıştır. 

 
MÜSADERE: Kişilerin mallarına padişah tarafından el konulabilmesidir. 
KULLUK HAKKI: Padişahların, devşirmeleri yargılamadan öldürebilmesidir. Buna siyaseten 
katl de denir. 
 

 Osmanlılarda padişahların oğullarına şehzade denirdi.  

 Osmanlı Devleti, padişah adayı olması sebebiyle şehzadelerin eğitimine çok önem 
vermişti. Saray geleneğine göre dört yaşına gelen şehzade, haremdeki Şehzadegân 
Mektebinde ilk eğitimine başlardı. Bed-i Besmele Merasimi denen ve bütün devlet 

adamlarının katıldığı büyük bir törende şehzadeye, konusu besmele öğretimi olan ilk 
dersi şeyhülislam verirdi. Şehzadeler eğitim hayatı boyunca Kur’an-ı Kerim, tarih, 
coğrafya, Arapça, Farsça dersler alır; ok ve yay yapmayı, güzel yazı yazmayı öğrenirdi. 
Ayrıca spor dersleri olarak ok atma, ata binme, avcılık, cirit atma, gürz kullanma ve güreş 
eğitimi alırdı.  

 I. Murad Dönemi’nden itibaren ise şehzadeler on dört on beş yaşına geldiklerinde, 
sancakbeyi olarak görevlendirilmeye başlandı. Sancaklara vali olarak atanan şehzadelere 
Çelebi Sultan denirdi. Sancağa çıkma izni verilen şehzadeler, Şehzade Alayı denilen 
büyük bir törenle başkentten uğurlanırdı. Sancağa çıkma usulünün temel amacı, ileride 

padişah olacak olan şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmasını sağlamaktı. 
Sancağa çıkan şehzadenin yanında Lala denilen tecrübeli bir devlet adamı bulunurdu.  
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 Sancağa çıkma usulü sayesinde şehzadeler; yönetim ve askerî konularda 
tecrübe kazanır, halkı yakından tanır ve yeteneklerini gösterme fırsatı 
bulurlardı.  

 Osmanlılar bu uygulamada kendilerinden önceki Türk devletlerini örnek 
almışlardır. Ancak daha önceki Türk devletlerinde şehzadelere verilen 
yetkiler Osmanlı şehzadelerine verilmemiştir. Amaç otoriteyi korumaktır.  

 Osmanlı Devleti için stratejik öneme sahip olan şehzade sancaklarının 
birçoğu aynı zamanda eski beyliklerin merkezleriydi. Balıkesir, Kütahya, 
Manisa, Antalya, Konya, Kefe, Amasya, Sivas, Karaman, Trabzon, Bolu 
şehzadelerin gönderildikleri önemli yerleşim yerleriydi. 

 

OSMANLILARDA DEVLET TEŞKİLÂTI 

 Osmanlı devlet yönetiminin merkezinde padişah ve ülkenin yönetildiği saray teşkilatı 
bulunurdu.  

 Osmanlı Devleti’nde bilinen ilk sarayı Orhan Gazi Bursa’da yaptırmıştır.  

 I. Murad Devri’nde Edirne Sarayı, İstanbul’un Fethi’nden sonra da bugün İstanbul 
Üniversitesi yakınlarında Eski Saray olarak bilinen saray inşa edilmiştir.  

 Cihan hâkimiyetinin ve gücün sembolü kabul edilen Topkapı Sarayı, 1465-1478 yılları 
arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından bugün Sarayburnu denilen mevkide 
yaptırılmıştır.  

 Topkapı Sarayı’nda padişah, ailesi ile birlikte ikamet etmiş ve devleti buradan yönetmiştir. 
Padişahların sünnet merasimlerinden, defin işlemlerine kadar birçok faaliyet burada 
yaşanmıştır. Ayrıca saray, devlet kademesinde görev alacak devlet adamlarının 
yetiştirildiği en önemli eğitim merkezidir. 

 Fatih Dönemi’nde yaptırılan Topkapı Sarayı; birun, enderun ve harem olmak üzere üç 
bölüme ayrılırdı. Ana giriş kapısı Bab-ı Hümâyun, orta kapı Babüsselam ve padişahın 
huzuruna açılan Babüssaade kapıları, bölümler arasında geçişi sağlamıştır.  

 
Birun, Farsça’da “dış” anlamına gelir ve sarayın en geniş bölümüdür. Saray muhafızları ve 
çalışanları burada yer alırdı. Birunda; adalet kasrı, hastane, mutfaklar, ahırlar, erzak odaları, 
odun ambarları, çalışanların koğuşları, kayıkhaneler, bostanlar, bahçeler, cirit oyunu ve ok atış 
talimleri için alanlar ve küçük meydanlar bulunurdu.  

                                             Birun’daki Görevliler 
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Müneccimbaşı Gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kişidir. 
 

Hekimbaşı Sarayda bulunan hekimlerin başıdır. 
 

Padişah hocaları Yüksek ilmiye rütbesiyle hizmet eden hocalardır. 
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Şehremini 
 

Sarayın ihtiyaçlarına, kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine 
bakan kişidir. 

Darphane emini Para basımından sorumlu olan kişidir. 

Matbah-ı amire 
emini 

Sarayın mutfak işlerinden sorumlu olan kişidir. 
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Emir-i âlem 
 

Saltanat sancaklarından sorumlu olan kişidir. 
 

Kapıcılar 
kethüdası 

Sarayın kapılarını bekleyen görevlilerin başıdır. 

Çaşnigir başı Sofra hizmetlerini görenlerin başıdır. 
Bostancı Sarayın bahçesi, bostanı ve sahillerinden sorumlu kişilerdir. 

Ehli Hiref Saray sanatkârlarıdır. 

Çavuşbaşı 
 

Divân-ı Hümâyun toplantılarında teşrifat hizmeti ve mübaşirlik 
yapan görevlilerin başıdır. 
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Enderun, Farsça “iç” anlamına gelir. II. Murad tarafından devlet adamı yetiştirmek için ilk defa 

Edirne Sarayı’nda kurulan bu bölüm, Fatih tarafından Topkapı Sarayı’nda da uygulandı. En 
seçkin devşirme çocuklarının eğitildiği ve Osmanlı devlet sisteminin üst düzey yöneticilerinin 
yetiştirildiği bir okul niteliğindeki Enderun Mektebi bu bölümde yer alırdı. Padişahın özel 
hizmetlerini gören devşirmeler yani iç oğlanlar burada eğitilirdi. Arz Odası ve Kutsal 
Emanetler’in de yer aldığı Hırka-i Saadet Dairesi başta olmak üzere Büyük ve Küçük odalar, 
Doğancı Koğuşu, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Oda Enderun bölümünde 
bulunurdu.  
 

                                 Enderun’daki Görevliler 

Has odabaşı Has Oda’nın amiridir. 

Silahdar ağa Padişahın silahlarından sorumlu olan kişidir. 

Çuhadar ağa Padişahın kaftan ve kürklerine bakan görevlidir. 

Rikabdar Padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumlu kişidir. 

Tülbent ağası Padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını muhafaza eden kişidir. 
Kapı ağası Sarayın genel sorumlusu ve sarayda padişahın mutlak vekilidir. 

 
  
Harem, Arapça “yasak” anlamına gelir. Padişahın özel hayatını sürdürdüğü bölümdür. 
Padişahın evi olan haremde, padişahın ailesi ve cariyeler bulunurdu. Hanedan üyeleri ve 
darussaade ağası dışında hiç kimse buraya giremezdi. Haremde Enderun’dakine benzer bir 
eğitim ve teşkilat sistemi vardı. Disiplin ve protokol kurallarının geçerli olduğu haremde 
cariyeler; edebiyat, müzik, güzel sanatlar, el işleri, güzel konuşma, zerafet öğrenirler ve 
beylerbeyi, sancakbeyi, vezir gibi üst rütbeli devlet adamlarıyla evlenirlerdi.  
 

                                Harem’deki Görevliler 

Saray ağası Sarayın temizlik ve düzeninden sorumluydu. 

Saray kethüdası Saray kapısını bekleyen görevlileri idare ederdi. 

Hazinedar ağa Harem-i Hümâyun’un masrafları ile ilgilenirdi. 

 
 

 Osmanlılarda merkez yönetim teşkilatı Divan-ı hümayundur. Divân-ı Hümâyun, Orhan 
Bey zamanında kurulmuş, Fatih ve Kanuni dönemlerinde genişletilmiştir.  

 Devlet kurulu anlamına gelen Divân-ı Hümâyun’da siyaset, hukuk, sosyal, ordu, ekonomi 
ile ilgili her türlü konu görüşülüp tartışılır ve padişahın onayı ile karara bağlanırdı.  

 Divan toplantıları Topkapı Saray’ında, Kubbealtı denilen salonda yapılırdı. Divan 
toplantılarında alınan kararlar mühimme defterlerine kaydedilirdi. 

 Orhan Bey zamanından Fatih Dönemi’ne kadar Divan toplantıları her gün yapılmaktaydı. 
Fatih’le birlikte toplantılar haftada dört güne indirilmişti.  

 Fatih Dönemi’nden itibaren divan veziriazamın başkanlığında toplanmaya başlamıştır.  
 XVII. yüzyılda Divan toplantıları haftada iki güne düştü.  
 XVIII. yüzyılda ise Divân-ı Hümâyun idari bir kurum olarak işlevini kaybetmeye başladı.  
 Divân-ı Hümâyun; günümüzde Danıştay,  Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Bakanlar 

Kurulu gibi kurumların görevini yerine getiren önemli bir kuruldu.  
 Divan’da alınan kararlar, padişahın onayından geçtikten sonra Osmanlı hukukuna göre 

kanun sayılırdı.  
 Divân-ı Hümâyun; din ve millet ayrımı yapmaksızın, hangi meslek grubundan olursa 

olsun herkese açıktı. Herhangi bir şekilde haksızlığa uğradığını düşünen ve mahallî 
kadılarca yanlış hüküm verildiğine inananlar, davalarını Divan’a getirebilirdi. Ayrıca 
askerî sınıf ve vakıf mensuplarından şikâyetçi olanlar için de Divan her zaman açıktı. 

 Divanda bütün devlet işleri görülür ve büyük davalara bakılırdı.  
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Divanı Hümayunun Üyeleri 

Veziriazam Padişahın vekilidir ve mührünü taşır. 

Vezirler  Veziriazamın yardımcılarıdır. Sayıları yedidir. 

Kazaskerler  Büyük davalara bakarlar, kadı ve müderrislerin atamasını yaparlar. 
Sayıları ikidir. 

Defterdarlar  Maliye işlerine bakarlar. Sayıları ikidir. 

Nişancı  Resmî yazışmalara tuğra çeker, toprakları kaydeder ve dağıtır. 

Kaptanıderya  Donanma komutanıdır. 

Reisülküttab  Dış işleriyle ilgilenir.   
Müftü 
(Şeyhülislam) 

Alınan kararların dine uygun olup olmadığını denetler. 

Yeniçeri 
ağası 

Yeniçeri ocağının komutanıdır. Vezirlik unvanı varsa toplantılara katılır. 

 

 Divan-ı hümayun, üç kolun temsilcilerinden oluşurdu. Bunlar; seyfiye, ilmiye ve 
kalemiye sınıflarıydı. 

 

                                                  Divan-ı hümayun 

Seyfiye İlmiye Kalemiye  

Yönetim ve askerlik işleriyle 
uğraşan sınıftır. 

Medrese eğitimi alanların 
oluşturduğu sınıftır. 

Bürokrasi ve diplomasiyle 
uğraşan sınıftır. 

Divandaki temsilcileri: 

Veziriazam 
Vezirler 
Kaptanıderya 
Yeniçeri ağası 

Divandaki temsilcileri: 

Kazaskerler 
Şeyhülislam  

Divandaki temsilcileri: 

Defterdarlar 
Nişancı 
Reisülküttab  

 
 

OSMANLILARDA ASKERÎ TEŞKİLÂT 

Kara Kuvvetleri 

 Osman Bey zamanında Osmanlı birlikleri yalnız Türkmenler ve aşiret kuvvetlerinden 
oluşuyordu. Osman Bey’in gazileri ile yaptığı başarılı askerî faaliyetler diğer aşiret 
Türkmenlerinin de onlara katılmalarını sağlamıştır. Osman Gazi, kendi safında savaşan 
Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermiş ve ele geçirilen topraklara yerleşme 
hakkı tanımıştır. Bu şekilde elde ettikleri topraklar karşılığında aşiretler, Osman Bey’e 
tabi olmuş ve savaş zamanlarında atlı askerler göndermiştir. Bunlardan başka Beylik 
Dönemi’nde, Ahiyân-ı Rûm (Ahiler), Bâcıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm, Gaziyân-ı Rûm 

adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetler de seferlere katılmıştır.  
 Osman Bey’in idaresindeki askerî kuvvetler; düzenli savaşan, kuşatmalar yapan askerî 

birliklerden ziyade akında ve pusuda yetenekli okçu süvarilerden oluşurdu.  

 Beyliğin sınırlarının hızla genişlemesi, Orhan Bey’i askerî düzenlemeler yapmak zorunda 
bıraktı. Devamlı savaşa hazır, yaya ve atlı kuvvetlerin bulundurulması gerekiyordu. 
Fetihlerin devamı için gerekli olan ilk düzenli birlikler, Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa 
Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra 

oluşturuldu. 

 Orhan Bey zamanında kurulan ilk düzenli birlikler yaya ve müsellemler adını almıştır. 

 Osmanlı Devleti’nde askerî güç olarak eyalet askerleri ve yeniçeriler etkin bir şekilde 

kullanılmıştır. Merkezde Kapıkulu askerleri ile eyaletlerde Tımarlı Sipahilerden oluşan 
Osmanlı ordusu, XVI. yüzyılın sonlarına kadar dünyada önemli düzenli ordulardan 
olmuştur.  

 Osmanlı Devleti, ülke sınırlarının hızla genişlemesi üzerine daimî bir orduya ihtiyaç 
duymuştur. Osmanlı ordusundaki yaya ve müsellem birlikleri devamlı silahaltında 
bulunmadığından fetihler için yetersiz kalmışlardır. I. Murat döneminde Edirne’nin 
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fethinden sonra Rumeli’deki diğer fetihlerle savaş esirlerinin sayısında büyük bir artış 
olunca Kazasker Çandarlı Kara Halil’in çalışmaları ile Pencik sistemi uygulanmaya 
başlanmış ve Kapıkulu Ocaklarının temeli atılmıştır. Diğer taraftan da tımar sisteminin 
uygulanmaya başlamasıyla Eyalet Ordusunun temeli atılmıştır.  

 
Pencik usulüne göre savaş esirlerinin beşte biri asker olmak üzere devlet 
tarafından alınırdı. Pencik sisteminin benzeri Osmanlı Devleti’nden önce 
Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular gibi devletlerde gulâm sistemi olarak 
uygulanırdı.  

 
                                 OSMANLILARDA ASKERÎ TEŞKİLAT 

KARA KUVVETLERİ DENİZ 
KUVVVETLERİ 

KAPIKULU ORDUSU EYALET 
ORDUSU 

YARDIMCI 
GÜÇLER 

Donanma  

Piyade Ocakları Süvari 
Ocakları 

Akıncılar  Bağlı beyliklerin 
askerleri 

Acemi Oğlanlar 
Ocağı 

Sipahi  Azaplar  

Yeniçeriler  Silahtar  Deliler  

Cebeciler  Sağ 
ulufeciler 

Yaya ve 
müsellemler 

Topçular  Sol 
ulufeciler 

Tımarlı 
sipahiler 

Top arabacıları Sağ 
garipler  

Yörükler  

Humbaracılar  Sol garipler Gönüllüler  

Lağımcılar  Beşliler  

 
Kapıkulu Ocakları 

 Devletten ulufe denilen maaş alan merkezî kuvvetlerdir.  

 Devşirmelerden oluşur. 
 
Kapıkulu Piyadeleri 
Acemi Oğlanlar Ocağı: Devşirmelere ilk askerlik eğitiminin verildiği ocaktır. 
Yeniçeriler: Yaya askerleridir.  
Cebeciler: Yeniçerilerin silah, araç ve gereçlerini yaparlardı.  
Topçular: Top döken ve bu topları savaşlarda kullanan sınıftı.  
Top Arabacıları: Topçuların kullanacakları topları savaş alanlarına taşıyan sınıftı.  
Humbaracılar: Havan toplarını ve elle atılan humbaraları yapan sınıftı.  
Lağımcılar: Kale kuşatmaları sırasında kalelerin altından tünel açan ve fitil döşeyerek 
patlatan sınıftı.  
 
Kapıkulu Süvarileri 
Kapıkulu Ocaklarının atlı bölümleriydi. Bunlara Altı Bölük Halkı da denirdi.  
Sipahi: Savaşta padişahın sağ tarafında bulunurdu.  
Silahtar: Padişahın solunda bulunur ve çadırını korurdu.  
Sağ Ulufeciler - Sol Ulufeciler: Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.  
Sağ Garipler - Sol Garipler: Ordunun ağılıklarını ve hazineyi korurlardı. 
 
Eyalet Askerleri 
Akıncılar: Sınır bölgelerinde, düşman ülkelerine akınlar, baskınlar tertipleyerek yıpratma 

harekâtında bulunan hafif süvari birlikleridir.  
Azaplar: Donanmada ve kale muhafızlıklarında kullanılan hafif süvari birlikleridir.  
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Yaya ve müsellemler: Yol, köprü yapımı gibi geri hizmetlerde kullanılan askerlerdir.  
Yörükler: Top çekmek, top döküm işlerinde çalışmak gibi geri hizmetlerde kullanılırlardı. 
Deliler: Ordunun en ön safında düşmanı ürküten kıyafetleri ve korkusuzca saldırmaları ile 
tanınan askerlerdir. 
Beşliler: Düşmana yakın yerlerde hendek ve siperlerle çevrili yerlerim savunmasından 

sorumlu olan süvarilerdir.  
Tımarlı sipahiler: Eyalet askerlerinin en önemli bölümünü oluşturan, dirlik topraklarında 
yetiştirilen atlı askerlerdi. 
 
 
Donanma 

 Osmanlıların ilk donanması, Orhan Bey zamanında alınan Karesi donanmasıdır. İlk 
Osmanlı tersanesi, Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu’da açıldı. 

 Osmanlı donanmasının güçlenmesi Fatih Sultan Mehmet zamanına rastlar. Osmanlı 
donanması en üst düzeye Kanuni Sultan Süleyman zamanında ulaştı. Osmanlıların üç 
büyük donanması vardı. Bunlar: 
 Akdeniz donanması, 
 Karadeniz donanması, 
 Kızıldeniz donanmasıdır. 

 Osmanlı donanmasında; firkate, pergende, kalyata, kadırga, baştarde, mavna denilen 
gemiler vardı. 

 

 

 


