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TOPLUM YAPISI 

 Osmanlı Devleti’nin toplumsal, idari, hukuksal ve siyasi yapısı ırk esasına göre değil, 
millet sistemi denen inanç temeline göre şekillenmiştir.  

 Arapça milla kelimesinden gelen millet sözcüğü dinî cemaat anlamını taşımaktadır. 
Osmanlılar, her cemaate örf ve âdetlerine göre bir düzen kurma imkânı vermiştir. Her 
millet grubunun yönetimi, devlet ile ilişkileri, idari, mali ve adli işleri bu millet grubunun 
yöneticileri tarafından yürütülmüştür.   

 Osmanlı Devleti’nde devlet ile gayrimüslim halk arasındaki ilişkilerin hukuki bir zemine 
oturtulması Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde olmuştur.  

 İslâm hukukuna göre halkı Müslüman olmayan bir şehir fethedilince şehrin sakinleriyle 
zimmet akdi denilen bir anlaşma yapılırdı. Bu anlaşmayı kabul eden gayrimüslimlere 
zımmi denirdi.  

 Millet sisteminde din ve mezhep esasına göre tasnif edilen zımmiler, Rumlar, Ermeniler 
ve Yahudiler üç ayrı millet olarak kabul edilmiştir.  

 XVIII. asırdan itibaren Katolikler ve Protestanlar da millet sistemi içerisindeki yerlerin i 
almışlardır.  

 Bu sistemle gayrimüslimlerin idare edilmesi daha kolay hale gelmiştir.  
 

                                                  Osmanlı Toplumu 

Devletin resmî tasnifine göre Yerleşim durumuna göre Dinî yapıya göre 

Askerîler (seyfiye, ilmiye, kalemiye) Şehirliler  Müslümanlar  

Reaya (yönetilenler) Köylüler  Gayrimüslimler  

Konargöçerler  

 
 

 
 

 Osmanlı devlet sisteminin temeli, seyfiye, kalemiye ve ilmiye sınıflarının birlikte 
çalışmasına dayanır.  

 Ümera, ulema ve kalem ehlinin yetkileri kanunnamelerle belirlenmiştir. Böylece merkez 
ve taşra teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesi sağlanmıştır.  

 Taşra idarecilerinin çoğu seyfiye sınıfı tarafından atanmıştır. Sadaret kethüdası 
tarafından tayin listesi yapılmış ve sadrazam tarafından atamalar gerçekleştirilmiştir.  

 Kalemiye sınıfı, Osmanlı bürokrasisinin oluşmasında, resmî yazışma usullerinin ortaya 
çıkmasında önemli rolü oynamıştır.  

OSMANLI DEVLETİ'NDE YÖNETENLER 
SINIFI (ASKERÎLER)

KILIÇ EHLİ 
(SEYFİYE)

Yönetim ve askerlik 
işleriyle uğraşan, genelde 
enderunda eğitim alan ve 

ümera denilen sınıftır.

Kapıkulu askerleri, 
tımarlı sipahiler,  subaşı, 
sancakbeyi, beylerbeyi, 
vezir ve sadrazam bu 
sınıfın temsilcileridir.

KALEM EHLİ 
(KALEMİYE) 

Devletin yazışma, 
mali işleri ve dış 

işlerinden sorumlu 
olan sınıftır.

Nişancı, defterdar, 
reisülküttap bu 

sınıfın 
temsilcileridir. 

İLİM EHLİ 
(İLMİYE)   

Medreselerde 
yetişen ve ulema 
denilen sınıftır.

Kadı, müderris, 
kazasker ve 

şeyhülislam bu sınıfın 
temsilcileridir.
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 İlmiye sınıfı denilince sadece ilim adamları ve eğitim kavramları anlaşılmamalıdır. Bu sınıf 
devletin yargı, yönetim ve şehir hizmetleri de dâhil olmak üzere birçok alanında hizmet 
vermiştir.  
 

Osmanlılarda ilmiye sınıfının görevleri  

 Eğitim-öğretimin sürdürülmesi müderrisler, idari ve adli hizmetlerin görülmesi 
kadılar, sosyal, idari ve askerî konularda dinî görüşün açıklanması müftüler 
tarafından yapılmıştır. 

 İlmiye sınıfının üç temel görevini şöyle maddeleştirebiliriz: 
 Tedris → Müderris 
 İfta → Müftü 
 Kaza → Kadı 

 Kadıların adli görevi yanında idari, beledi, askerî, mali ve noterlik alanlarında da 
görev ve yetkileri bulunurdu. 

 Vakıfların denetçisi de olan kadılar; asayiş kuvvetlerinin, belediye hizmetlilerinin 
ve zabıta görevlilerinin de amiriydi. 

 Kadılar evlenme, boşanma, veraset meselelerinde; mahkeme kayıtlarının 
tutulmasında, her türlü akdin kaydedilmesinde, divanın emirlerinin halka 
bildirilmesinde ve sefer esnasında idaresinde bulunduğu yerde ordunun 
ihtiyaçlarının görülmesinde sorumlu ve yetkiliydi. 

 Müftüler ve şeyhülislamlar toplumun inanç ve ibadetleriyle ilgili sorunların 
çözülmesi ve devlette şeriatın uygulanmasından sorumlu idi. 

 
Kanuni Dönemi’nde şeyhülislamlık makamı ortaya 
çıkmıştır. Ebu’s-Suud Efendiʼden itibaren Rumeli 
kazaskerliği yapanlar şeyhülislamlık makamına atanmıştır. 
Şeyhülislamlar, dinî konular dışında zamanla örf, âdet ve 
geleneklerle ilgili konularda, kiliselerdeki seçim 
anlaşmazlıklarını halletme konusunda, savaş ilanında, barış 
yapılmasında, ıslahatların uygulanmasında fetva makamı 
olmuştur 

 

VAKIF SİSTEMİ 

 Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemiyle, devlet hazinesinden harcama yapmadan sosyal, 
eğitim, hayır ve din kurumlarının giderleri karşılanmış, devamlılıkları sağlanmıştır.  

 Vakıf, bir kişinin ya da kurumun kendisine ait olan taşınır ya da taşınmaz mallarının 
gelirlerini kendi isteğiyle bir kişi ya da kuruma sürekli olarak bırakmasıdır. Vakfı kurana 
vâkıf, vakfın taşınır, taşınmaz mal varlıklarına ve gelirlerine mevkuf, vakfın kuruluşunu 
gösteren belgeye vakfiye, vakfın yöneticisine de mütevelli denirdi. 

 

FETHEDİLEN YERLERDE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ 

 Anadolu’nun İslamlaşmasında Mevlânâ Celâlettin-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı 
Velî, Ahî Evran gibi sûfî ve âlimlerin etkileri olmuştur. Bunların öğretilerini benimseyen 

kuruluşlar, Osmanlıların ilk dönemlerinde Osmanlı beylerini desteklemişlerdir. Dolayısıyla 
Osmanlıların fethettikleri toprakların Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında da bu 
mutasavvıfların düşünceleri etkili olmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 
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   Ahmet Yesevî 

 Öğretisinin temeli hikmet, sohbet ve ahlak esaslarına dayanır. Birlik 
üzerinde durmuş, ayrılık ve gayrılığı yermiştir. 

 Eserlerine kaynak olarak Kur’an ve hadisi esas almış ve onların özünü 
dile getirmeye çalışmıştır. 

   Mevlânâ Celâlettin–î Rumî 
 Öğretisinde insanlara iyiliği, alçak gönüllüğü, cömertliği, merhametli ve 

doğru olmayı öğütlemiştir. 
 Mevlânâ öğretilerinde, dinî-tasavvufi düşüncesinin kaynağının Kur’an ve 

sünnet olduğunu vurgulamıştır. 
   Yunus Emre 

 Irk, din ve dil ayrımı yapmadan tüm insanlığa yönelik öğretiler 
geliştirmiştir. 

 Yunus Emre, öğretilerinde bütün insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe, 
merhamet ve şefkate davet etmiş; insan olmanın, kendini bilmenin, 
Allah’a ulaşmanın şartlarını ve yollarını anlatmıştır. 

   Hacı Bektâş–ı Velî 

 Öğretisinin temelini akıl ve bilgiye dayandırır. 
 Bütün yaratılmışlara aynı gözle bakmış ve kimseyi herhangi bir 

özelliğinden ötürü diğerinden üstün tutmamıştır. 
 Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı kurmaya çalışmıştır. 
 Hacı Bektâş-ı Velî, ilhamını Kurʼanʼdan alarak insana bakar, insana 

hizmeti en büyük ibadet sayar. 
   Ahî Evran 

 Toplumun mutluluk ve refahı için bütün sanat dallarının gerekliliğini 
savunmuş, sanat erbablarının belli işyerlerinde toplanarak oralarda 
sanatlarını icra etmelerini yani bir araya gelmelerini tavsiye etmiştir. 

 Ahi teşkilatının kurucusu olan Ahî Evran kişinin, kötü huylardan arınıp iyi 
huylar kazanmasını hedeflemiştir. 

 
 
 

 Osmanlı Devleti, fethettiği toprakları bayındır hale getirerek Müslüman ve 
gayrimüslimlerin bir arada ve güvenle yaşamasını sağlamıştır. Vakıflar, fethedilen 
toprakların bayındır hale getirilmesinde önemli görevler yapmışlardır.  

 İstimalet politikasıyla Osmanlı Devleti etnik ve dinî yönden farklı unsurların bir arada 
yaşamasını sağlamıştır.  

 Osmanlılar fethedilen bölgelerdeki Rum, Ermeni ve Yahudilere; yasalara uydukları, 
vergilerini ödedikleri sürece kendi okul, hastane ve mahkeme gibi kurumlarını yaşatma 
imkânı vermiştir.  

 Osmanlıların fethettiği bölgelerdeki fiziki dönüşüm ise uygulanan imar ve iskân politikası 
ile olmuştur.  

 Osmanlılar, bir şehri fethedince ilk olarak ana kiliseyi camiye çevirmiş ve ona Ulu Cami 
adını vermiştir. İkinci adım olarak ise şehre kadı ve subaşı tayin etmiştir. Fethedilen 
bölgelere Türk Müslüman nüfusu iskân etmiştir.  

 Fethedilen şehirlerde Ulu Cami, Türklerin yerleştiği semtin merkezini meydana getirmiştir. 
Ulu Cami’nin yanında ise çarşı, bedesten veya arasta denilen yapılar kurularak bunların 
etrafında da mahalleler oluşturulmuştur 
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OSMANLILARDA HUKUK 

 Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yazılı bir hukuk olmadığından hukuksal 
anlaşmazlıklar töre ve geleneklere göre çözümlenmiştir. Ayrıca, Türkiye Selçuklularının 
hukuki uygulamaları da devam ettirilmiştir.  

 Osmanlı Devleti’nde hukuk; şer’i ve örfi hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu.  

 İlk Osmanlı Kanunnamesi Fatih tarafından Kanunname-i Âli Osman adıyla 

düzenlenmiştir. 
 

OSMANLILARDA EĞİTİM 

 Osmanlı eğitim anlayışı; meslek sahibi, topluma yararlı ve itaatkâr bireyler yetiştirmektir. 

 Osmanlılardaki mevcut eğitim kurumları; 
 Sıbyan mektepleri, 
 Medreseler, 
 Acemi Oğlanlar Ocağı, 
 Yeniçeri Ocağı, 
 Enderun mektebidir. 

 Camiler, tekkeler, loncalar, saray ve konaklarda da eğitim verilirdi. 

 Osmanlılarda azınlıklara da kendi okullarını açma hakkı getirilmişti. 
 
Medreseler ve Tekkeler 

 Medreselerde tefsir, hadis, kelam ve fıkıh gibi temel İslami ilimlerin yanında matematik, 
astronomi, fizik, mantık ve felsefe gibi akli ilimler de okutulmuştur. 

 Medreseler; Osmanlı Devleti’nde âlimlerin yetiştirildiği, bilginin üretildiği yerdir. 

 İlk Osmanlı medresesi İznik’te Kayserili Davud tarafından Orhan Bey döneminde 
açılmıştır. Diğer padişahları da Bursa ve Edirne’de çeşitli medreseler yaptırmıştır. 

 Fatih’in yaptırdığı Sahn-ı Seman Medreseleri ve Kanuni Sultan Süleyman döneminin 
Süleymaniye Medreseleri önemli kurumlardır. 

 Medrese eğitiminden farklı olarak daha çok halkın din eğitimini ve mensuplarının nefs 
terbiyesini esas alan tekke ve zaviyeler, eğitim ve bilgi üretiminin yapıldığı diğer 
kurumlardır. 

 Fatih döneminde medreselerde aklî bilimler ve felsefe önem kazanmıştır. Bu dönemde 
önemli bilim insanları medreselerde görev yapmışlardır. 

 
Akşemseddin (?-1459) 

 Akşemseddin Türk siyasi tarihi ve bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

 II. Mehmet’in İstanbul’u kuşatması sırasında, padişahın ve ordunun manevi gücünün 
yükseltilmesini sağlamıştır. 

 Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazında hutbeyi okumuştur. 

 Akşemseddin hastalıkları kalıtımsal olan ve mikrop yoluyla geçen şeklinde ikiye 
ayrılmıştır. 

 Avrupa’daki Louis Pasteur (Pastör) ve Robert Koch (Rabırt Koh) gibi bilginlerin 

öncüsü olmuştur. 
 

Ali Kuşçu (?-1474) 

 Ailesi, Türk sultanı ve bilim insanı Uluğ Bey’in Doğancı Başısı olduğu için Kuşçu 
lakabıyla tanınmıştır. 

 Matematik ve astronomiyle ilgilenmiştir.  

 Semarkant’ta Kadızâde-i Rumî, Gıyâseddin Cemşîd el Kâşî ve Uluğ Bey’den 

matematik ve gökbilimi dersleri almıştır. 

 Ali Kuşçu’yla beraber İstanbul medreselerinde, özellikle gök bilimi ve matematik alanında 
büyük gelişmeler başlamıştır. 

 Osmanlı Devleti’nde Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi ve Mehmet (Mirim) Çelebi gibi 

kıymetli gök bilimcilerinin yetişmesini sağlamıştır. 
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Uluğ Bey (1394-1449) 

 Asıl adı Muhammed Taragay olan Uluğ Bey, Timur’un torunudur. 

 Bilimsel çalışmalarıyla tanınmıştır. 

 Matematik ve gök bilimine ilgi gösteren Uluğ Bey, Semerkand Medresesi’ni kurmuş; 
devrin en büyük rasathanesi olan Semerkand Gözlemevi’ni de yaptırmıştır. 

 Zîc-i Uluğ Bey (Yıldızların Fihristi) adlı eseri, günümüze kadar konumsal gök biliminin 

temel kitabı olarak kullanılmıştır. 

 İngiltere’de Greenwich Gözlemevi’ni kuran John Flamsteed Britanya Gök Tarihi adlı 

eserini hazırlarken, Zîc-i Uluğ Bey’den yararlanmıştır. 

 1836’da yayınlanan 4 ciltlik Ay haritasındaki kraterlerden birine Uluğ Bey ismi verilmiştir. 
 

OSMANLILARDA EDEBİYAT 

 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, 
Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterir. 

 Farklı kültürlerin katkılarıyla oluşan bu birikim, tarih boyunca yazılı veya sözlü olarak 
kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. 

 Kültürün yazılı olarak aktarılmasında çoğunlukla ferman, berat, ahitname gibi devlet 
yayınları ile tercüme kitap, risale ve minyatür vb. etkili olmuştur. 

 Osmanlıların ilk kütüphanesi, Bursa’da I. Murat döneminde kurulmuştur. 

 II. Murat; Türk diline önem vermiş, yabancı eserlerin çevirisinin yapılmasını sağlamıştır. 
II. Murat; Danişmentliler ve Selçuklular dönemlerinde Türk kültürü üzerinde çok etkili olan 
Fars kültürünün etkisini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu dönemde Âşık Paşa’nın 
yazdığı Garipname adlı eserle Türkçe yazımı teşvik edilmiştir. Bu dönemde Türkçe 
yazılan diğer eserler de şöyledir:  
 Yazıcızâde Ali → Tevârih-i Âl-i Selçuk  
 Molla Arif Ali →  Danişmendnâme 
 Şeyhî → Hüsrev ve Şirin  
 Mercimek Ahmet → Kâbusnâme  
 Yazıcızâde Mehmet Efendi → Muhammediyye   

 
                                       OSMANLILARDA EDEBİYAT 

Divan edebiyatı Halk edebiyatı Tekke edebiyatı 

Temsilcileri:  

Nesimi 
Ahmedi 
Baki  
Fuzuli 
Ruhi 

Temsilcileri:  
Pir Sultan Abdal 
Kul Ahmed  
Hayali 
Gevheri 
Karacaoğlan  
Köroğlu 

Temsilcileri:  
Hacı Bektaşi Veli  
Kaygusuz Abdal 
Akşemseddin 
Abbdurrahim Tirsi 
Eşrefoğlu Rumi 
Kemal Ümmi 

 

 Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadece siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile meşgul 
olmamış, kültürel faaliyetlerde de bulunmuştur. 

 Birçok Osmanlı padişahı yüksek eğitimlerinin yanında kalemi güçlü şairler olarak da 
karşımıza çıkar.  

 Padişahlar “divan” sahibi olacak kadar şiir yazmıştır. Osmanlıları padişahları, şiir yazarken 
mahlas kullanmışlardır. 

 

Şair Sultanlar Kullandığı Mahlas     

II. Murat Murâdî 

Fatih Sultan Mehmet Avnî 

II. Bayezid Adlî 

Yavuz Sultan Selim Selimî 

Kanuni Sultan Süleyman Muhibbî 



6 
 

 

GÜZEL SANATLAR 

Minyatür, tezhip, kakmacılık, çinicilik, hat sanatı, ebru, ciltçilik, ahşap ve taş işlemeciliği, 
dokumacılık en çok da mimari gelişmiştir. 

 

Mimari alanda Osmanlı tarihine damgasını vuran 
Mimar Sinan’dır. En önemli eserleri 
Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Rüstem Paşa 
Camii, Mihrimah Sultan Camii, Sokullu Mehmet Paşa 
Camii ve Edirne’deki Selimiye Camii’dir. 

 
Çini 

Osmanlı’daki en önemli el sanatlarından biri olduğu söylenilebilir. Çinicilik içinde kil bulunan 

bir çeşit topraktan yapılan parçaların birçok motifle bezenip pişirilmesi işidir. İznik, Bursa, 

Kütahya, İstanbul ve Edirne gibi şehirler Osmanlı’daki başlıca çini merkezleridir. Mimari ile iç 

içe olan çini süslemelerinin en canlı örneklerine Topkapı Sarayı Çinili Köşk, İznik Yeşil Camii, 

Bursa Yeşil Camii ve de Yeşil Türbe’yi örnek verebiliriz. Çinicilik, günümüzde daha çok 

Kütahya’da yapılmaktadır.   

Hat 

Hattatlık, estetik bir şekilde yapılan yazı yazma işi olarak adlandırılabilir. İslamiyet’e göre dini 

olan yazılarda resim bulunmaması gerektiği için hat sanatı kullanılmıştır. Bu sanat, zaman 

geçtikçe Osmanlı’da mimari ve dekoratif alanlar olmak üzere birçok alanda kullanılmıştır. 

Osmanlıda’ ki en önemli hattatlar Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Karahisarlı Ahmet ve 

Ali Bin Yahya Sofi’dir. 

Dokumacılık 

Dokumacılık; kadife, pamuk, ipek, yün ve keten gibi malzemelerin işlenip halı, kumaş, kilim 

vb. ürünlere dönüştürülmesi işlemidir. Hızla artan nüfus, saray ve ordunun artan ihtiyaçları 

doğrultusunda Osmanlı’da çabuk bir şekilde gelişen bir el sanatı olmuştur. Özellikle Bursa’da 

çok gelişmiş; birçok çeşit kadife, yünlü kumaşlar ve ipekten dibalar bu şehirde dokunmuştur.  

Ahşap İşlemeciliği 

Ahşap işlemeciliği ahşap olan malzemelerin üzerine yapılan her türlü çizimin belirli aletlerle 

yontulması ve oyulması sonucu ortaya çıkan bir el sanatıdır. En fazla kullanılan malzemeler 

abanoz, gül, kiraz, elma, ceviz, sedir, şimşir, armut ve kestane ağaçları olmuştur.  

Taş Süslemeciliği 

Taş süslemeciliği; işlenebilecek durumda olan birçok farklı taş türüne çeşitli araçlar 

aracılığıyla çeşme, mezar taşı, köprü, ibadethane gibi yapılarda kullanılmak üzere şekil 

verilmesi ve estetik bir biçime getirilmesidir.  

ÖĞRENMEK 

YARARLIDIR 
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