






A-OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞI

 Osmanlı Devleti’nde yönetim, İslam 

hukukuna dayanır. Ancak Osmanlı 

devlet anlayışını boyutlandıran bazı 

diğer unsurlar da vardır. Bunlar eski 

Türk geleneği ve fethedilen yerlerin 

daha önceki uygulamalarıdır.



İslam inancına göre,halk Allah tarafından 

hükümdarların idaresine bırakılmış kutsal 

bir emanettir. Hükümdar bu emanetleri 

adaletle yönetmek zorundadır. Yönetilenler 

de hükümdara mutlak itaat etmekle 

yükümlüdürler.



 Mutlak ve devredilmez haklara sahip 

olan padişah,Osmanlı hanedanına 

mensuptu. Devlet kurucusunun adını 

taşıyordu. Osman Gazi’nin soyundan gelen 

ailenin erkek bireyleri,saltanat makamına 

geçmişlerdir. 



 Saltanatın bu aileye mahsus olduğu 

düşüncesi,Devlet’in siyasi varlığını 

yitirdiği ana kadar devam etmiştir. XVII.

yüzyılın başlarına kadar tahta kimin 

geçeceği belli değildi. Hanedanın bütün 

erkeklerinin bu hakkı vardı.



 I.Murat’tan itibaren “Ülke hanedanın 

ortak malıdır.” anlayışının yerini “Ülke 

padişah ve oğullarınındır” anlayışı aldı. 

Bu uygulamayla taht kavgalarının 

sınırlandırılması ve merkezi otoritenin 

korunması hedeflenmiştir. 



 79. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht 
kavgalarının aşağıdakilerden 
hangisine ortam hazırladığı 
savunulamaz? 

 A) Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine 
karışmasına 

 B) Merkezî otoritenin zayıflamasına 

 C) Parlamenter sisteme geçilmesine 

 D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine 

 E) Güçlü olanın tahta geçmesine                                             
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 31. Osmanlı Devleti yönetiminde, belli dönemlerde 
geçerli olmuş ilkelerden bazıları şunlardır:

 Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.

 Devlet yönetimi hükümdar ile oğullarına verilmiştir.

 Yönetim hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır.

 Bu ilkeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili 
anlayışı ortaya koymaktadır?

 Bağımsızlık                B) Adalet       C) Egemenlik

 D) Halkçılık            E) Eşitlik
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 Şehzadelerin devlet yönetiminde 

deneyim kazanmaları için sancaklarda 

vali olarak görevlendirilirlerdi. 

Yanlarına tecrübeli devlet 

adamlarından hoca görevlendirilirdi. 

Bu hocalara Lala denirdi.
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AMASYA







ŞEHZADE CAMİİ



TRABZON



MANİSA



 Padişah ölünce oğullarından 

hangisinin tahta geçeceği 

konusunda,devlet yönetiminde 

etkili grupların (ümera, ulema vb.) 

tercihleri de önemli rol oynuyordu. 

Buna biat denirdi.



Tuğranın Kısımları



Ferman



 OSMAN GAZİ OĞLU ORHAN GAZİYE VASİYETİ

 Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. 

Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin 

güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli 

olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya 

yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helalı 

harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca 

tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu 

gibi kişilere iş verme'.. Zira yaratandan korkmayan, 

yaratılandan hiç korkmaz. 



 Büyük günah işleyen ve bunu devam 

ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle 

kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu 

Peygamber-i Zişan'ın sadık tebligatı üzere 

hareket eder de şer'i şerifin dışına 

çıkmazdı. 



 Zulümden, bidatten sakın. Zulme ve 

bid'ate teşvik edenleri devletinden 

uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale 

uğratmış olurlar



 Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. 

Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin 

şecaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, 

tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. 

Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine 

tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok 

hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet 

büyük zararlar görür. 



 Beytü’l-malı koru! Devletin servetini 

çoğaltmaya çalış!., Şer'i şerifin ölçüsüne göre 

sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve 

gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef 

etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla 

gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için 

milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve 

cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.



 Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet 

erkanım koru!.. Vefatlarından sonra böyle 

kimselerin çoluk-çocuğuna bak, 

ihtiyaçlarım karşıla.!. .Halkından hiç 

kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak 

edenlere yardım ile iltifat elini uzat, 

böylelerinin yakınlarına sıkıntıdan kurtar. 



 Askeri erkanı iyi koru!.. Alimler, 

fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin 

bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve 

ikramda bulun. Bir kemal sahibi 

işitince onunla yakınlık kur, dirlikler 

ver ve ihsan eyle!.. 



 Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı 

maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam 

bulsun!..

 Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir 

bey olarak gelip hak etmediğim halde 

bunca inayet-i celile-i Rabbaniye'ye

mazhar oldum. Sen de benim yolumdan 

git ve bu Din-i Muhammedi'yi ve ashabını, 

başka sana tabi olanları koru. 



 Allah'ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve 

senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. 

Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile 

her bir işe teşebbüs de Allah'ın yardımına güven. Halkı 

düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!.. 

Haksız, yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede 

bulunma!,. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan".

 TABİPLERİN TEDAVİSİNDEN ACÎZ 
KALDIKLARI HASTALIK , TEMBELLİKTİR



2- OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI



 Osmanlı Devleti’nde bütün 

teşkilat,padişahın mutlak ve ortak 

olunmaz egemenliğini gerçekleştirmek 

üzere kurulmuştu. Yasama,yürütme 

ve yargı yetkilerini kendisinde 

toplamıştı. 



 Hükümet, eyaletlerin yönetimi, ordu 

doğrudan padişahın şahsına bağlı bir 

bütün olarak teşkilatlandırılmıştı. 



 Bu bütünün merkezinde padişah 

ve saray teşkilatı bulunuyor ve 

ülkenin her tarafındaki bütün 

birimler bu merkezden 

yönetiliyordu. 



 Orhan Bey döneminden itibaren 

toprakların genişlemesi, nüfusun çoğalıp 

devlet işlerinin yoğunlaşması üzerine idari, 

askeri, ekonomik ve hukuki düzenlemeler 

yapılarak devlet teşkilatının kurulup 

gelişmesini sağlamaya çalıştılar.



 Orhan Bey zamanında başkentte, devlet 

işlerinin görüşülüp karara varılması 

amacıyla Sasaniler, Araplar, Selçuklular ve 

diğer Türk devletlerindeki uygulamaları 

örnek alınarak Divan-ı Hümayun 

kuruldu. 



 Divan’ın başlıca iki özelliği en üst 

yönetim örgütü ve en yüksek 

mahkeme olmasıdır.



Kubbealtı



 63. Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlılarda devlet 
işlerinin görüşüldüğü divanın bir karar organı 
olmaktan çok bir danışma organı olduğunu 
gösterir?

 A-Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması

 B-Divanın gerekli görülen yerde toplanması

 C-Görüldüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar 
alması.

 D-Kararlarda son sözün padişaha ait olması.

 E-Divanda büyük davalara bakılması.







 Padişahın başkanlığında toplanan 

divanda siyasi, askeri,adli, ekonomik işler 

görülür,davalara bakılırdı. Divan, din,dil,ırk, 

cinsiyet, meslek vb. ayrımı yapılmaksızın 

herkese açıktı. Divan-ı hümayun 

toplantılarına vezir-i azam, vezirler, 

kazaskerler, defterdar ve nişancı 

katılırdı.



Sadrazam



Baş 
Çuhadar
Defterdar
Defter 
Emini
Nişancı
Darphane 
Emini



Kazasker
Kaptan
Paşa 
Çuhadar



 Devlet sınırlarının genişlemesiyle I.Murat 

zamanında Rumeli Beylerbeyliği kurularak 

ülke yönetim birimlerine ayrıldı. Böylece 

ülke eyaletlere,eyaletler sancaklara, 

sancaklar kazalara kazalar ise köylere 

ayrıldı. Yıldırım Bayezıt zamanında da 

Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. 



 Orhan Bey zamanında Yaya ve 

Müsellemler adıyla ilk ordu teşkilatı 

oluşturuldu. I.Murat zamanında da 

Yeniçeri  Ocağı kuruldu. 

Karesioğullarının Osmanlı Devletine 

katılması ile de ilk denizcilik

faaliyetleri başlamıştır. 



 İlk tersane 
Karamürsel ve 
Edincik’te daha 
sonra da Yıldırım 
Bayazıt tarafından 
Gelibolu’da 
açıldı.



 İlk Osmanlı parası Osman Bey 

zamanında basılmıştır. Daha sonra 

Orhan Bey döneminde de akçe 

denilen akçe denilen bu paradan 

bastırılmaya devam edilmiştir. 







 Ekonomisinin temeli tarıma dayalı 

Osmanlı Devleti’nde I.Murat 

zamanında dirlik sistemi kurularak 

ülke toprakları has,zeamet ve tımar 

olarak bölümlere ayrılmaya başladı.



 Bu dönmede hukuk ve eğitim 

alanında da eyalet,sancak,kaza ve 

köylere davalara bakması için kadılar 

görevlendirildi. 



 İznik’in alınmasıyla birlikte burada ilk 

Osmanlı medresesi kuruldu ve başına 

dönemin en önemli müderrislerinden 

Kayserili Davut atandı. Daha sonra 

Bursa ve Edirne’de de medreseler 

yapılarak eğitimin geliştirilmesine 

çalışıldı.





 54. Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta 
üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş 
olması bu imparatorluğa,

 I. stratejik bakımdan önemli konumda olma,

 II. farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi 
barındırma,

 III. merkeziyetçi sistemi benimseme

 özelliklerinden hangilerini 
kazandırmıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III                           
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Padişah

DİVAN-I 
HÜMAYUN

İlmiye

-Fetva (İfta)

-Kaza (Adalet)

-Tedris (Eğitim)
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Askeri Sınıf: 
Yönetenler

Seyfiye

-Vezir-i azam

-Vezirler

-Yeniçeri Ağası

Kalemiye

- Defterdar

- Nişancı

İlmiye

- Kazasker

- Şeyhülislam

Yönetilenler: 
Reaya

Müslümanlar

Türkler

Araplar

Acemler 

Boşnaklar

Arnavutlar

Gayrimüslümler

Rumlar

Eflak-
Boğdanlılar

Karadağlılar

Sırplar

Bulgarlar 

Ermeniler

Museviler

Süryaniler

Nasturiler

Keldaniler
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tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


