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II.KONU
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ASKERİ TEŞKİLAT VE EĞİTİM











 Topkapı sarayı hangi bölümlerden 

oluşuyordu?

 7.öğrenci



SARAY

(MERKEZİ YÖNETİM)

BİRUN

(DIŞ)
ENDERUN HAREM





Babü’sselam













 Enderun’un özelliği nedir?

 17.öğrenci



1-Enderun Mektebi

Enderun padişahın özel ha-yatını

geçirdiği bölümdü. Buranın özel 

kısımları, padişahın güvenilir 

hizmetlilerinin istihdam edildiği odalar 

(Enderun Mektebi) ve Harem’di.





Soru: Çıkma kelimesini bir 

cümle ile açıklayınız.

Cevap: Saraydaki bekar 

erkekler.



 Saray,padişahın güvenilir ve yetenekli 

kullarının yetiştiği,gerekli bilgi ve 

deneyimleri kazandıktan sonra,yönetim 

örgütü içinde önemli görevlere 

getirilecek insanların seçiminin yapıldığı 

bir merkez,diğer önemli bir özelliğiyle bir 

okuldu.





 Enderun’da kadınlar yönünden aynı 

fonksiyonları yüklenen bölüm haremdi. 

Topkapı Sarayı’nda ikinci avlunun solunda 

Divan-ı Hümayun’un arka kısmında yer alan 

Harem-i Hümayun genellikle Haliç’e nazır 

çeşitli sofalar, koridorlar, 

daireler,odalar,çeşmeler ve hizmet 

binalarından oluşmakta idi.















Birun,sarayın dış bölümüydü.Padişah bu bölüme 

açılan Babü’ssaade’de devlet işlerine bakardı.Fatih 

Sultan Mehmet bu kapının gerisinde Arz Odası

yaptırmıştı. Birun’ da padişah’ın taşra hizmetine ilişkin 

teşkilatı yer alıyordu. Bunlar şunlardı:

 Yeniçeriler,Altı Bölük Halkı (Kapıkulu Sipahileri), 

Topçular,Cebeciler,Mehterler, Müteferrikalar, 

çaşnigirler, çavuşlar, Kapıcılar, seyisler,çakırcılar, 

darphane eminliği, şehreminliği,Hassa mimarları vb.



 Divan-ı Hümayun’un iki önemli fonksiyonu 

nedir?

 11.öğrenci





a-Kuruluşu

Osmanlılar başlangıçtan itibaren Divan’ı 

almışlar ve çalıştırmışlardır. Divan-ı Hümayun 

sarayın bir parçasıydı.Divan’ın başlıca iki 

özelliği en üst yönetim örgütü ve en yüksek 

mahkeme olmasıdır.



 Divan-ı Hümayun’da hangi kolların 

temsilcileri vardı?

 4.Öğrenci



 İlmiyenin,seyfiyenin ve kalemiyenin

görevleri nelerdir?

 9.14.21.öğrenci



Padişah

DİVAN-I 
HÜMAYUN

Seyfiye

-Yönetim

-Askerlik

İlmiye

-Fetva (İfta)

-Kaza (Adalet)

-Tedris (Eğitim)

Kalemiye

-Mali bürokrasi

-İdari bürokrasi

Kazasker-Kaptan Paşa- Çuhadar



Padişah

DİVAN-I 
HÜMAYUN

……………

-Yönetim

………………..

İlmiye

-Fetva (İfta)

……………………….

-Tedris (Eğitim)

Kalemiye

-…………………. bürokrasi

-…………………… bürokrasi





 Divan,Birun’da Babü’ssaade önünde 

Divanhane denilen yerde toplanırdı.Fatih 

kanunnamesine göre ”Divan’da oturmak 

vezirlerin, kadıaskerlerin,defterdarların ve 

nişancıların yolu”ydu.Sonradan Divan’a 

yeni üyeler eklenmiştir. 







Askeri Sınıf: 
Yönetenler

Seyfiye

-Vezir-i azam

-Vezirler

Kaptan-ı Derya

-Yeniçeri Ağası

Kalemiye

- Defterdar

- Nişancı

İlmiye

- Kazasker

- Şeyhülislam



Askeri Sınıf: 
Yönetenler

Seyfiye

…………………….

-Vezirler

……………………………

-Yeniçeri Ağası

……………………………

- Defterdar

- …………………..

İlmiye

- …………………………

- Şeyhülislam





Osmanlı 
Devlet 

Yönetimi

Merkezi

Seyfiye

Vezir-i azam

Vezirler

Yeniçeri Ağası

Kaptan-ı Derya

İlmiye

-Kazasker

-Şeyhülislam

Kalemiye

Nişancı

Defterdar

Taşra

Seyfiye

-Beylerbeyi

-Sancak Beyi

İlmiye

-Kadı

-Naib

Kalemiye

-Mal Defterdarı













 7. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden 

hangisi vezirin görevlerinden biridir?

 A) Kadıları atama

 B) Saray görevlilerini yönetme

 C) Kapıkulu Ocaklarına asker toplama

 D) Gerektiğinde orduya komuta etme

 E) Divandaki görüşmelerin tutanağını 

yazma                                         2006-2



 77. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve 

boşanma davalarının karara bağlanması 

aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

 A) Kadı      B) Sadrazam  C) Reisülkûttap

 D) Şeyhülislam  E) Nişancı                                                                                                   

 2007-2





 Soru: Kadı kimdir?

 Cevap: Çocuk bakıcısı



 Kadının görevleri nelerdir?

Cevap:İki kişi arasındaki 

anlaşmazlıkları düzeltir.Buna fabl 

denir.



“Allahım, değiştirilebilen ve 

değişmesi gereken şeyleri 

değiştirme cesaret ve 

gücünü, değiştirilemeyecek 

şeyleri olduğu gibi kabul 

etme olgunluğunu ve ikisi 

arasındaki farkı 

anlayabilecek bilgeliği bana 

ver.”



 OSMANLILARDA DEVLET YÖNETİMİ

 S-1- Anlamlarını yanlarına yazınız. 

 Padişah ölünce oğullarından hangisinin tahta geçeceği 

konusunda,devlet yönetiminde etkili grupların 

(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu. Buna 

...................................denirdi.

 Toplanan oğlanlar, acemi ocağına gönderilmeden 

önce,içlerinden seçilenler,çeşitli saray okullarına 

gönderilirdi. Bunlara .....................................denirdi.

 ...............................................,eyaletin en yüksek rütbeli 

komutanıydı.



Bu kolun görevi yönetim ve 

askerlikti................................................

Padişahın özel hayatını geçirdiği 

bölümdü.............................................

Bu kolun görevi idari ve mali bürokrasi idi 

.....................................................

Davalara bakarlar ve aynı zamanda 

kazaları yönetirlerdi..........................................

Belediye işlerinden sorumlu idi 

.................................................................



Sarayda padişahın özel hayatının 

geçtiği iç bölüm.................................

Sarayın kadınların kaldığı 

bölümü......................................

Sarayın devlet işlerinin yürütüldüğü 

bölümü....................................

Tımar uygulamalarına ait kayıtların 

tutulduğu bölüm.......................................

Divan’a yapılan şikayetlerin kayıtlarının 

tutulduğu defter........................................



 Kalemiye Kaptan-ı Derya

 Seyfiye                                    Kadı

 İlmiye                                      Beylikçi  

 Donanma                                 Cariye

 Harem                                      Cebelü



 Kalemiye Reisü’lküttab

 Seyfiye                             Levend

 İlmiye                                Baş Kadın Kalfa 

 Donanma                          Şeyhülislam   

 Harem                               Tımarlı Sipahi           



Görevliler Seyfiye İlmiye Kalemiye

Sadrazam

Yeniçeri ağası

Kazasker

Defterdar

Nişancı

Müderris

Şeyhülislam

Reüsülküttap

Vezirler



Kazasker Defterdar Nişancı Yeniçeri ağası Sadrazam

Mali işler

Hukuk işleri

Eğitim işleri

Yazışmalar

Padişahın mutlak vekili

Güvenlik işleri

Dış işleri

Tımar dağıtımı

Tuğra çekmek



1453’te Fatih tarafından alınan İstanbul, Osmanlı 

Devleti’nin simgesi haline geldi. İstanbul alındığı 

zaman, Fatih burayı özenle koruyup geliştirecek 

önlemler aldı.Şehre Anadolu’nun çeşitli yerlerinden  

toplu iskan faaliyetlerine girişildi.Böylece yeni semtler 

oluşturuldu. Devlet adamlarının kurduğu vakıf siteleri 

yoluyla şehrin çehresi değişti ve Türk kimliği kazandı.





 Osmanlılar İstanbul’a Dersaadet, Der-i Aliye, 

İslambol gibi isimler vermişlerdir.Genel düzen 

ve güvenliği doğrudan sadrazamın 

sorumluluğun-daydı. İstanbul’un bütün 

yöneticileri, hangi koldan ve zümreden 

olurlarsa olsunlar,zümrelerinin en üst 

derecesinde sayılırlardı.Sadrazam sefere çıktığı 

zaman İstanbul’da bir sadaret kaymakamı 

bırakırdı. 



 Adalet işlerine taht kadısı bakardı. 

Belediye işlerinden Şehremini sorumlu idi. 

Zamanla İstanbul’un nüfusu arttığı 

için,iaşesini sağlamak üzere özel önlemler 

alınmış ve ülkenin birçok yerinin 

ürünlerinden belirli miktarlar sadece 

İstanbul’a tahsis edilmişti.



 Taht Kadısı : Çok yüksek kıdeme sahip 

olan ve taht davalarına bakan kadı

 Osmanlı’da yaşanan taht kavgalarını 

engellemek amacıyla seçilen bir 

görevlidir 

 Padişaha karşı yapılan isyanları bastırırdı.

 Ulufe: Burjuva sınıfı ile işbirliği yapan kişi.

 İşçilere verilen maaş

 Çiftbozan: Yeniçeri Ocağını kaldırma 

düşüncesi



 Tımar sistemi nedir?

 26.öğrenci



1-Tımar ve İltizam Sistemi

Tımar sistemi, bir kısım asker ve devlet 

görevlilerine belirli bölgelerden vergi 

kaynaklarının tahsis edilmesi ve buna karşılık 

olarak onlardan devlet için hizmet beklen-mesi

usulü idi. Böylece çok işlevli bir uygu-lama 

gerçekleştirilmiş oluyordu. Devletin tahsis 

ettiği,miktarı belirlenmiş vergi kaynağına genel 

olarak dirlik denirdi.



 Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi 

içine yerleştirilemeyen faaliyetlerin 

gerektirdiği parayı hazineye intikal 

ettirebilmek için tımar sisteminin 

yanında bir de iltizam sistemini

uygulanmıştır. 



 İltizam sistemi nedir?

 6.öğrenci



 İltizam usulü, kanunların 

saptadığı vergileri 

,yükümlülerden toplama ve 

devlet hazinesine intikal ettirme 

görevinin,açık artırma yoluyla ve 

belli şartlarla havale edilmesi 

sistemidir.



 Bu görevi üzerine alan kişiye 

mülte-zim denirdi. Mültezim üzerine 

aldığı görevi yerine getirirken,belli 

bir miktarı da geçimi için alıkordu. 



Osmanlı Devleti 
Taşra Yönetim 

Birimleri

KÖY

KÖY KETHÜDASI

NAHİYE

NAİB

KAZA

KADI

SANCAK

SANCAK BEYİ

EYALET

BEYLERBEYİ



 5.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı 

İmparatorluğunda bir yönetim biçimidir?

 A) Ocaklık        B) Sancak          C) Yurtluk         

 D) Has  E) Tımar



 Askeri-idari örgütlenmede esas nitelik ,bu 

görevlilerin padişahın yürütme gücünü 

ve otoritesini temsil etmeleri, yönetici ve 

askerlik özelliklerini bir arada taşımış 

olmalarıdır.



 23. Osmanlı İmparatorluğunda 

aşağıdakilerden hangisi temel idare 

birimidir?

A)Eyalet 

B)Has

C)Zeamet

D)Vakıf

E)İmaret



OSMANLIDA EYALETLER

Salyaneli Eyaletler

(Tımar Sistemi 
Uygulanmaz)

Mısır, Habeş,Yemen, 
Tunus,Bağdat,Cezayir, 

Trablusgarb

Salyanesiz Eyaletler 
(Tımar Sistemi)

Rumeli,Budin, 
Bosna,Anadolu, 

Karaman, 
Sivas,Musul, Erzurum

Özel Yönetimi Olan 
(İmtiyazlı)

Hicaz, Kırım, Erdel,Eflak, 
Boğdan



 52. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde, 

ele geçirilen yerlere Türkler yerleştirilirken buralarda 

güvenliğin korunmasına ve hukuk davalarının 

yürütülmesine de özen gösterilmiştir. 

Bu yerlerin güvenliklerinden ve hukuk davalarının 

yürütülmesinden sorumlu olan görevliler 

aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Defterdar, müftü

B) Subaşı, kadı

C) Şehzade, vezir

D) Bayraktar, müderris

E) Akıncılar, ahiler



 65.XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde sınırların 

genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine 
neden olduğu savunulamaz?

A)Beylerbeylerinin sayısının artmasına

B)Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya 

çıkmasına.

C)Beylerbeyinin öneminin artmasına.

D)Eyalet gelirlerinin azalmasına.

E)Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin 

artmasına

 1998-ÖSS



 C-Taşra Yönetiminde Diğer Görevliler

Taşra yönetiminde yer alan iki temel teşkila-

tın başında bulunan bey 

(beylerbeyi,sancak beyi) ve kadı ikilisinin 

altında, görev bakı-mından her ikisine bağlı 

olarak görev yapan çok sayıda görevli 

bulunuyordu.



 Muhtesib: Muhtesibler,esnaf gruplarını sürekli 

denetlerlerdi.Kanunnamelerde belirtilen 

nitelikte üretim yapmalarını sağlarlar ve 

aksine davrananları kadı marifeti ile 

cezalandırırlardı. Fiyat belirlemesi olan narh

,esnafın narha riayet etmesini sağlamak 

muhtesibin asıl görevleri arasındaydı.



 Kapan Eminleri: Bir kasaba veya şehrin ya da 

beldenin beslenmesi için çevresinden tarım 

ürünleri kapan denilen büyük tartıların olduğu 

pazar yerlerine gelir ve orada 

perakendecilere satılırdı.Kapana gelen 

malların adaletli bir şekilde dağıtımının 

yapılması görevini üstlenen görevlilere kapan 

emini veya kapan amili denirdi.



 Beytülmal Emini: Bir beldede kamuya ait 

çıkarları korumakla yükümlü olan görevli idi.

 Gümrük ve Bac Eminleri: Kasaba ve 

şehirlerdeki çeşitli sanat ve ticaret 

faaliyetleri vergiye tabi olduğu için,bu 

vergileri toplamakla görevlendirilmişlerdi.



Kara Ordusu

Osmanlı Ordusu

Kapıkulu Piyadeleri

Acemi Ocağı

Yeniçeriler

Cebeciler

Topçular

Top Arabacıları

Lağımcılar

Humbaracılar

Bostancılar

Kapıkulu Askerleri

Donanma (Deniz Kuvvetleri)

Kapıkulu Sipahileri

Sipah

Silahtar

Sağ ulufeciler

Sol ulufeciler

Sağ garipler

Sol garipler

Eyalet Askerleri

Tımarlı Sipahiler

Yayalar ve 
Müsellemler

Azaplar

Akıncılar

Yörükler

Deliler

Beşliler

Sakalar



Soru: Osmanlılarda ordu 

teşkilatını yazınız.

 Cevap: Kapıkulu Sipahileri: a-Sol 

yetimler b-Sağ yetimler c-Sol 

ögadalar (Sol tüfekçiler) d-Sağ 

üflemeyiciler (Sağ tüfekçiler)





 1-Osmanlı Eğitiminin Hedeflediği İnsan Tipi

 Osmanlı klasik döneminde, hedeflenen insan 

tipinde aranan ilk özellik, onun “ulü’l emre” 

itaatkar olmasıydı. Devlet, İslam devletiydi. 

Şeriat bunu emredi-yordu. Bu , Müslümanlar 

için dindarlığın ilk şartı idi. Müslüman 

olmayanlarda  bunu kabul etmişlerdi. 



 Birey, günlük hayatı içinde , bu gerekliliği 

her an duyar, kişiliğinin bir parçası haline 

getirirdi. Osmanlı klasik döneminde birey, 

dünyayla iletişimi zor olduğu için kendi 

toplumu içerisinde becerileri ve bilgileri 

öğrenirdi. Bu bakımdan birey, yaparak 

ve yaşayarak öğrenirdi.



 Edindiği bilgilerin uygulamaya 

yönelik olanları, yani yaparak 

öğrendikleri, aynı zamanda 

mesleğini de belirleyen 

bilgilerdi..



 Bu durumda, Osmanlı 

toplumunun eğiterek kazandırdığı 

değerlerle yaşatmak istediği insan 

tipi, itaatkar, dindar, sevecen, 

vefalı bir tipti. İnsanlar, bu ideal 

tipe, yaklaşa-bildikleri oranda 

eğitilmiş sayılırlardı.



 XVII.yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde 

mevcut örgün eğitim kurumları şunlardı: 

Sivil eğitimin yapıldığı Sıbyan Mektepleri, 

medreseler, askeri eğitim yapılan Acemi 

Oğlanları Ocağı,Yeniçeri Ocağı ve 

Enderun Mektebidir.





 Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatı da birer 

eğitim yeri olarak kabul edilmelidir. Ahilik ve 

Lonca Teşkilatı günümüzde yaygın eğitim 

dediğimiz fonksiyonu yerine getirmekteydi. 

Aynı zamanda mesleki eğitim kurumları da 

denebilir. Çünkü çırak, kalfa, usta şeklinde bir 

mesleki eğitim basamakları vardı. Ustalık 

belgesi almaya icazet denirdi.





 Enderun Mektebi

 Saray,padişahın güvenilir ve yetenekli 

kullarının yetiştiği,gerekli bilgi ve deneyimleri 

kazandıktan sonra,yönetim örgütü içinde 

önemli görevlere getirilecek insanların 

seçiminin yapıldığı bir merkez,diğer önemli 

bir özelliğiyle bir okuldu.



 Devşirme usulüyle (Osmanlı Devleti 

I.Murat’ tan itibaren Anadolu ve Rumeli’

deki Hıristiyan ailelerden,her aileden bir 

çocuk olmak üzere alınır.Müslüman ailelerin 

yanında bir süre kaldıktan sonra Acemi 

ocağına ya da İç oğlanı olarak saray 

okullarına gönderilirdi. Devşirme ihtiyaç 

duyuldukça yapılırdı. 



 Toplanan oğlanlar,acemi ocağına 

gönderilmeden önce,içlerinden 

seçilenler,çeşitli saray okullarına gönderilirdi. 

Bunlara iç oğlanı denirdi.Buralarda sıkı bir 

eğitimden geçirilen içoğlanları içinden ikinci 

bir elemeyle belirlenen en seçkinleri Topkapı 

Sarayı’ndaki Büyük oda ve Küçük odaya 

alınırlardı. 



 Bu odalar,yaparak ve yaşayarak verilen 

eğitimin en önemli basamaklarıydı.

Amaç,saraya alınanları gerçek bir dindar, 

devlet adamı,asker ve seçkin nitelikli bir 

kişi olarak yetiştirmekti. 



 Büyük ve Küçük Oda’da yetişen 

içoğlanları, yeniden bir seçim sonucu 

elenerek, Enderun’da padişahın şahsi 

hizmetine ait odalara alınırlardı. Kalanlar da 

askeri bölüklerden Silahdarlar Bölüğü’ne 

verilirdi. Enderun’da hizmet ve eğitim oda-ları

şunlardı: Seferli odası,Kiler odası,Hazine odası 

ve Has oda.  



 Bu odaların her birinin başında bir ağa 

bulunurdu. İçoğlanları buralarda hem hizmet 

ederler,hem de eğitim ve öğretimlerini 

sürdürürlerdi. Enderun’ da yetişen 

içoğlanları,daha sonra çıkma denilen bir 

atama usulüyle Birun’ da ,bu odaların ağaları 

da taşrada sancakbeyliği makamı gibi önemli 

görevlerde istihdam edilirlerdi. Enderun,bu 

yönüyle devlet adamı yetiştiren bir okul 

durumundaydı.



 Enderun’da kadınlar yönünden aynı 

fonksiyonları yüklenen bölüm haremdi. Topkapı 

Sarayı’nda ikinci avlunun solunda Divan-ı 

Hümayun’un arka kıs-mında yer alan Harem-i 

Hümayun genellikle Haliç’e nazır çeşitli sofalar,

koridorlar, daireler, odalar, çeşmeler ve hizmet 

binalarından oluşmakta idi.



Harem’in düzeni,çalışma usulleri odaların-

kine benziyordu. Başkalfa Kadın’ın yöneti-

minde yeterince görevlinin bulunduğu Ha-

rem’de kadınlar Enderun’un erkekler bölü-

mününkine benzer bir eğitime ve pratik ça-

lışmaya yönelirlerdi. 



 Saraya alınan kadınlar, Harem’deki 

deneyimleri,statülerine göre cariye, şakird, 

gedikli, usta ve haseki gibi adlarla 

sıralanırlardı. Eğer padişah tarafından 

sarayda alıkonulmazlarsa ,çıkma ile saray 

dışında görevlendirilen kapıkullarıyla 

evlendirilirlerdi.



 Harem halkını,padişah,valide sultan, padişah 

hanımları,sultanlar,şehzadeler gibi Harem’de 

hizmet edilenler ve ustalar,kalfalar, cariyeler 

şeklinde hizmet edenler olmak üzere iki grupta 

değerlendirmek gerekir. Harem Darü’s-saade

Ağası (Harem Ağası-Kara Ağa) tarafından 

idare edilirdi. Harem Ağası  Harem’in dış  

bölümü ve ihtiyaçlarıyla ilgilenirdi.



 İlk zamanlarda Osmanlı askeri kuvvetleri atlı aşiret 

birliklerinden oluşuyordu. Orhan bey döneminde yaya 

ve müsellemler adı ile bir ordu kuruldu. I.Murat 

döneminde de Kapıkulu Ocakları oluşturuldu. Hıristiyan 

ailelerden alınan çocuklar Türk ailelerin yanına verilirdi. 

Buradan Acemi Ocağına alınırdı. Acemi Ocağı’nda 

en başarılı olanlar Enderun Mektebine alınırdı. 



 Diğerleri Kapıkulu Ocaklarına dahil edilirdi. 

Kapıkulu Ocaklarına alınan askerler pratik 

bir eğitime tabi tutulurdu. Bu genellikle, 

keçeye kılıç çalmak ve testiye kurşun sıkmak 

şeklinde olurdu. Her askeri sınıf bulunduğu 

sınıfa bağlı olarak pratik eğitim alırdı.



 Osmanlı Devleti’nde askeri eğitim kurumu 

sayılabilecek başka okullar da vardı. 

Bunlardan biri Cambazhane Mektebiydi. 

Cambazbaşı denilen bir yönetici ile bir 

yardımcı ve otuz kadar öğrencisi vardı.

 Atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde 

düşmana karşı ilk saldırıya geçen 

Cambazlara eleman , Acemi Ocağından 

sağlanırdı.



 Osmanlı Devleti’nde askeri mızıka okulunun 

adı Mehterhane’dir. Orhan Bey döneminden 

beri var olduğu sanılmaktadır. Mehter 

Bölüğü’nün barındığı yere Nevbethane

denirdi. II.Mahmut Mehterhane’yi kaldırmış 

ve Askeri Mızıka örgütünü kurdurmuştur.



 Medrese, Arapça bir kelime olan, 

“Derese” türevinden gelmektedir. “İlim 

öğrenilen yer” anlamına gelir. Medrese 

teşkilatlı bir kuruluş olup, dershane ve 

etrafında öğrencilerin kaldığı odalar 

medreseler bel kemiğini teşkil eder. 

Kütüphane, imaret, hamam gibi kuruluşlarda 

medresenin ayrılmaz parçalarıdır. Çoğu 

zaman cami ve mescid bitişiklerine yapılırdı. 



 Medreselerin bir de vakfiyesi vardı. Bu 

vakfiye de medresenin çalışma sisteminden 

çalışanların günlük yevmiyelerine varıncaya 

kadar her türlü bilgi yer alırdı. Ayrıca hoca 

ve talebelerin ihtiyaç ve masrafları da bu 

vakfiyelerden karşılanırdı. 



 Diğer İslam Devletleri’nde olduğu gibi 

Osmanlılar’da da temel eğitim-öğretim 

kurumları medreseler idi. Osmanlılar, 

medreselerini Büyük Selçuklu, Anadolu 

Selçukluları ve diğer İslam devletlerini örnek 

alarak kurdular. Kısa zamanda şöhret bulan bu 

medreselere, İslam dünyasındaki diğer 

ülkelerden çok sayıda talebe ve âlim akın 

etmeye başladı.



 Osmanlı medreselerinde ilk dönemlerde 

müderrisler günde 4 ders vermekle 

yükümlüydüler. Tedrisat, medreselere ve 

müderrislere göre haftanın en çok üç günü 

(salı-perşembe-cuma) tatil olmak üzere 

devam ederdi. Osmanlı’larda ilk medrese, 

1330’da İznik’in fethini müteakip bir manastırın 

medreseye çevrilmesiyle yine İznik’te Orhan 

Gazi tarafından açılmıştır. 





 e- Dini Kurumlardaki Eğitim

 Osmanlı Devleti’nde halkı bilgilendiren 

önemli kurumlardan biri de cami, tekke 

ve zaviyelerdir. Bu kurumlar ilk 

zamanlarda birer öğretim yeri gibi 

faaliyette bulunmuşlardır.




