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C) OSMANLI DEVLET TEŞKILATI



1.8. Osmanlı Devleti Teşkilat Yapısı



• Osmanlı, devlet teşkilat yapısını şekillendirirken ilk Türk 

devletleri, İlhanlılar, Bizans İmparatorluğu ve Selçuklular 

gibi devletlerin yönetimlerinden etkilenmiştir. Osmanlı 

Devleti’nin teşkilat yapısı birçok yönden Selçuklulara 

benzemekle birlikte, hükümdarın yetkisi bakımından 

onlardan ayrılır. Zira Osmanlı hükümdarları mutlak 

otoriteye sahiptir ve ülke yönetiminde merkeziyetçilik 

hâkimdir. Ülke Selçuklulardaki gibi şehzadeler arasında 

paylaştırılmamıştır.



• Hem Osmanlılarda hem de Selçuklularda 

hükümdar sarayda oturur ve ülkeyi buradan 

yönetirdi. Osmanlı Devleti, Selçuklulardaki İkta 

Sistemi’ni örnek almış ve onu geliştirerek Tımar 

Sistemi’ne dönüştürmüştür. Bir diğer deyişle 

Osmanlılardaki Tımar Sistemi, Selçuklulardaki 

İkta Sitemi’nin gelişmiş hâlidir.



• Osmanlılarla Selçukluların hukuk anlayışında bir değişiklik 

olmamıştır. Çünkü her iki devlet de hem örfî hukuk hem de 

şerî hukuk kurallarını uygulamıştır. Osmanlı devlet teşkilatı, 

merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılmış sarayın 

bulunduğu İstanbul merkez; diğer yerler ise taşra olarak 

kabul edilmiştir. Osmanlı padişahlarının payitaht olarak 

adlandırdıkları İstanbul, tarih boyunca Dersaadet, Asitane, 

İstanbol, İslambol, Konstantiniyye ve Konstantinapolis gibi 

birçok isimle anılmıştır.





Merkez Teşkilatı
a-Padişah

• Başlangıçta bey, gazi unvanlarını taşıyan 

Osmanlı hükümdarları daha sonra 

«hüdavendigar», «sultan», «han» ve 

«padişah» unvanlarını da kullanmışlardır.



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.



• Osmanlı devlet teşkilat yapısının başında padişah vardı. 

Padişah olacak hükümdar çocuklarına ilk dönemlerde 

çelebi sultan denirdi. Bu çocuklara daha sonra şehzade 

denilmeye başlanmış, şehzadeler devlet idaresinde 

tecrübe kazansın diye belli bir yaşa geldikleri zaman 

Şehzade Alayı denilen bir törenle sancaklara 

gönderilmişlerdir. Sancaklarda şehzadelere lala denilen 

devlet işlerinde deneyimli kişiler eşlik etmiş, her bir 

şehzade hükümdar olacakmış gibi yetiştirilmiştir.



• III. Mehmet Dönemi’nde şehzadelerin sancağa 

çıkma usulünden vazgeçilmiştir. Bu durum devlet 

işlerinde tecrübesiz padişahların yetişmesine 

sebep olmuş, hükümdar ölünce devlet adamları 

ile arası iyi olan şehzade İstanbul’a çağrılıp taht’a

çıkarılmıştır. Taht’a çıkan hükümdar Cülus denilen 

bir törenle kılıç kuşanmıştır.



• Osmanlı Devleti’nde padişah mutlak otoriteye 

sahip olduğu için yasama, yürütme ve yargı 

yetkisini elinde bulundurmakla birlikte, bu 

yetkileri vezirler ve divan üyeleri gibi çeşitli 

devlet görevlileriyle de paylaşmıştır.



DİVAN-I HÜMAYUN

Osmanlı Devleti, Orhan Bey zamanında Selçuklular, İlhanlılar ve 

diğer Türk devletlerini örnek alarak divan teşkilatını oluşturmuş, 

Osmanlılar divana; Divan-ı Hümayun adını vermiştir. Fatih Sultan 

Mehmet zamanına kadar divana padişahlar başkanlık etmiş, 

Fatih’le birlikte vezir-i azamlar da divana başkanlık etmeye 

başlamıştır. 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, günümüzdeki anlamıyla Bakanlar Kurulu, 

Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi çalışan bir 

meclisti. Divan, padişahın yetkisinde bulunan yasama, 

yürütme ve yargı güçlerinin uygulama aracıydı. Padişahlar 

halifelik unvanı taşımalarına rağmen, divanda karar 

alınacağı zaman gerekli durumlarda şeyhülislama 

danışırlardı. Divanda alınan kararlar padişahın onayından 

sonra mühimme defterine (Divan kayıtlarının tutulduğu 

defter) kaydedilerek kanunlaşır ve yürürlüğe girerdi.
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• 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. 



DİVANHANE (KUBBEALTI)

Kasr-ı Adil
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• 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



Saray



• Konak veya hükûmet binası anlamına da gelen saray, 

Osmanlı Devleti’nde padişahın özel hayatının geçtiği 

ve devlet işlerinin yürütüldüğü yerdi. İlk dönemde 

Osman Bey’in kaldığı konaklar saray denemeyecek 

kadar mütevazı yerlerdi. Orhan Bey ilk defa Bursa’da 

sarayda oturmuştur. I. Murat (1362-1389) Edirne’nin 

fethinden sonra burada da bir saray yaptırmış, bu iki 

saray İstanbul’un fethine kadar Osmanlı 

hükümdarlarına ev sahipliği yapmıştır.



• 1-Bab-ü Hümayun değil, Babüsselam



BAB- I HÜMAYUN-Avluya Giriş Kapısı
Saltanat Kapısı

Babü’sselam-Saraya (Birun’a) Giriş Kapısı

Babü’ssaade-Enderuna giriş kapısı



• İstanbul’un fethinden sonra Fatih 

Sultan Mehmet, şimdiki İstanbul 

Üniversitesi’nin bulunduğu yere 

bir saray yaptırmıştır. Daha sonra 

bu sarayı beğenmeyerek yeni bir 

saray yapılmasını istemiş, yapılan 

bu yeni saraya Topkapı Sarayı adı 

verilmiştir. Bîrûn, Enderun ve 

Harem olmak üzere üç ana 

bölümden oluşan Topkapı Sarayı, 

günümüzde müze olarak 

kullanılmaktadır.

ARZ ODASI



SARAY

(MERKEZİ YÖNETİM)

BİRUN

(DIŞ)
ENDERUN (İÇ) HAREM
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• Bîrûn

• Sarayın dış bölümüydü ve sarayın dış 

hizmetlerine bakan devlet görevlileri 

burada bulunurdu. Divanın toplandığı 

kubbealtı denilen yer de buradaydı. 

Bîrûn’da çalışan görevlilerin sayısı 

oldukça fazlaydı. Bunlardan bazıları; 

padişah hocası, hekimbaşı, cerrahbaşı, 

yeniçeri ağası, altı bölük halkı vb. 

kişilerdi.



• Enderun

• Devşirme yoluyla yetiştirilen tebaadan meydana gelmiştir. 

Enderun, padişaha hizmet eden görevlilerin bulunduğu yer 

olmakla birlikte, idari ve askerî yöneticilerin yetiştirildiği okulun 

da bulunduğu bölümdü. Devşirme Sistemi’nde belli bölgelerden 

toplanan Hristiyan çocuklar, Türk ailelerin yanına verilirdi. Bu 

çocuklar İslam inancına ve Türk geleneklerine göre yetiştirilir, 

daha sonra Topkapı Sarayı’na alınırdı. Buradaki eğitimlerinden 

sonra yeteneklerine göre Enderun’da veya taşrada görev alırlar, 

bu görevlendirme işlemine ise çıkma denilirdi.



“Korunan mukaddes şey ve yer.” manasına da gelen harem, padişah ve ailesinin 

özel hayatının geçtiği bölüm, bir diğer deyişle padişahın eviydi. Aynı zamanda 

hayır faaliyetlerinin organize edildiği yer de olan harem, harem ağası tarafından 

yönetilirdi. Hareme giren kadınlar sıkı bir disiplin altında eğitim görürdü. 

GÖZDELER TAŞLIĞI

HAREM



• Burada eğitim gören kadınlara öncelikle Türkçe 

ve İslamiyet öğretilirdi. Türk İslam âdet ve 

âdâbını öğrenen kadınlar; dikiş-nakış, mûsıkî, 

hikâye anlatma ve şiir dalında ustalaşırlardı. 

Kadınlara dönemin en iyi hocaları ders verirdi. 

Türk mûsıkîsinin en büyük isimlerinden 

Tekbir’in bestekârı Itrî ve XIX. yüzyılın büyük 

bestekârı Hacı Arif Bey, harem hocalarındandı. 

Kısacası harem, adabı muaşeretin (görgü 

kuralları) öğretildiği büyük bir okuldu.



Kara Ağalar Koğuşu 



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


