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ARİF ÖZBEYLİ



C) OSMANLI DEVLET TEŞKILATI



4- Taşra ve Eyalet Yönetimi 

• Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’du ve 

İstanbul dışındaki bütün topraklar taşra olarak 

adlandırılırdı. Taşra yönetiminin temelinde 

Tımar Sistemi vardı. Taşra teşkilatı yönetim 

birimi olarak eyaletlerden oluşurdu. Eyaletler 

sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da 

köylere ayrılırdı. 



Osmanlı idari teşkilatında eyaletler vergi düzeni esas alınarak salyâneli

(yıllıklı) ve salyânesiz (yıllıksız) olmak üzere kısımlara ayrılmıştır. 

Bunların dışında imtiyazlı (ayrıcalıklı) bazı eyaletler de vardı. 



• Salyâneli eyaletlerde İltizam Sistemi, salyânesiz eyaletlerde ise 

Tımar Sistemi uygulanırdı. Bunların yanında imtiyazlı (ayrıcalıklı) 

iç işlerinde serbest dış işlerinde merkeze bağlı eyaletler de vardı. 

İmtiyazlı eyaletlerden Kırım, sadece asker gönderir, diğerleri 

vergi verirdi. Hicaz ise ne asker gönderir ne de vergi verirdi.



• I. Murat Dönemi’nde Rumeli’deki topraklar (sancaklar) 

birleştirilerek merkezi Manastır olan Rumeli Beylerbeyliği 

kuruldu. Rumeli’de fethedilen yerlerin artmasıyla, Anadolu 

ve Rumeli’nin tek yönetici ile yönetimi sakıncalı görülmüş ve 

beylerbeylik sayısı ikiye çıkarılmıştır. Yıldırım Bayezid 

Dönemi’nde de merkezi Kütahya olan Anadolu 

Beylerbeyliği oluşturulmuştur. Rumeli Beylerbeyliği 

protokol bakımından Anadolu Beylerbeyliği’nden daha önde 

yer almıştır.



• Osmanlı Devleti yeni topraklar fethettikçe, farklı 

milletlerden olan halkı idare etmenin zorluğunu 

görmüş, bu nedenle taşrada farklı bir idari 

yapılanmanın içerisine girmiştir. Farklı 

milletlerden insanları idare etmek amacıyla 

taşradaki yapılanma yeniden düzenlenmiş ve 

taşraya en üst yönetici olarak beylerbeyi 

unvanıyla yöneticiler atanmıştır



• Atamaları padişah tarafından yapılan beylerbeyi, 

ilk etapta eyaletin askerî yöneticisi iken, 

ilerleyen dönemlerde eyaletin mülkî amiri 

unvanını kazanmıştır. Taşranın ikinci büyük 

yöneticisi ise sancak beyi unvanını taşıyan 

yöneticiler olmuştur. Kazalardaki sivil yönetim, 

adalet ve belediye işleri ise kadı tarafından 

yürütülmüştür.





• Tanzimat Dönemi’nde yayınlanan 1864 Vilayet 

Nizamnâmesi’yle Osmanlı Devleti idari yapıyı 

yeniden düzenlemiştir. Vilayet Nizamnâmesi’ne

göre vilayette vali, sancakta mutasarrıf, kazada 

kaymakam, nahiyede nahiye müdürü, köyde de 

muhtar yönetici olmuştur.



Askerî Teşkilat

• Osmanlı askerî teşkilatı; Selçuklular, İlhanlılar ve 

Memlük askerî teşkilatları örnek alınarak 

oluşturulmuştur. Osmanlılarda ilk düzenli ordu 

(yaya müsellem), Orhan Bey Dönemi’nde 

kurulmuştur. Osmanlı ordusu, kara ve deniz 

kuvvetleri olmak üzere iki bölümden 

oluşmuştur.
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Kara Kuvvetleri

• I. Murat Dönemi’nde sınırların genişlemesiyle 

birlikte, ilk Türk İslam devletlerinde kullanılan 

Gulam Sistemi’ne benzeyen bir sistem 

oluşturulmuştur. Buna göre savaş esirlerinin 

beşte biri alınıp bu kişilere Türk İslam terbiyesi 

verilir, bu terbiyeden geçen kişiler daha sonra 

askerî sınıfa dahil edilirdi. 



• Pencik adı verilen bu 

sistemde Türk İslam örf ve 

âdetlerini öğrenen savaş 

esirleri, daha sonra Acemi 

Oğlanlar Ocağı’na alınır ve 

burada yedi-sekiz yıl eğitim 

aldıktan sonra kapıkulu 

ocaklarında göreve başlardı.



• Pencik Sistemi’nde sürekliliğin 

olmaması nedeniyle Mehmet 

Çelebi Dönemi’nde devşirme 

sistemine geçilmiştir. Bu sistemle 

belli bölgelerdeki Hristiyan 

ailelerden alınan çocuklar, Pencik 

Sistemi’ndeki gibi bir eğitime tabi 

tutulmuş, verilen eğitimin 

ardından ordu veya bürokraside 

göreve alınmıştır.

Mehmet Çelebi (1413-1421) 



• Osmanlı Devleti, ilk Türk İslam devletlerindeki İkta 

Sistemi’ni, Tımar Sistemi adıyla geliştirerek bu sistemi 

devam ettirmiştir. Tımar Sistemi içerisindeki eyalet 

askerleri, Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını 

oluşturmuştur. Tımar Sistemi devletin hem atlı asker 

ihtiyacını karşılamış hem de toprağın işlenmesini 

sağlamıştır.





Deniz Kuvvetleri

• Osmanlı donanması (deniz 

kuvvetleri) ilk olarak Orhan Bey 

Dönemi’nde Karamürsel’de 

oluşturulmuş, donanma 

komutanına kaptan-ı derya, 

donanma askerlerine de levent 

adı verilmiştir. 



• XVI. yüzyılda altın çağını yaşayan Osmanlı donanmasının 

ünlü denizcileri arasında Barbaros Hayrettin Paşa, Piri 

Reis ve Seydi Ali Reis gibi önemli kişiler yer almıştır. Bu 

dönemdeki belli başlı tersaneler; İstanbul, Gelibolu, 

Rusçuk, İzmit, Sinop, Basra ve Süveyş’te açılmıştır.



• Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren gaza

fikrini her zaman canlı tuttuğu için savaş sanatına 

büyük önem vermiş, mali ve idari kurumlarını 

savaş üzerine teşkilatlandırmıştır. Savaşın 

planlanmasında ise en kötü ihtimaller üzerinde 

durularak hareket edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde Savaş Organizasyonu



• Osmanlı Devleti’nin katıldığı savaşlar genelde bahar 

ile birlikte başlar, kış girmeden de sona ererdi. 

Yapılan savaşlar yaklaşık altı ay devam ettiği için 

askerin iaşesi, ihtiyaçları, savaş araç ve gereçleri için 

ayrı bir bütçe oluşturulurdu. Bu bütçe; mukataa, 

kürekçi bedelleri ve cizye gelirlerinden oluşurdu. 

Ayrıca reâyadan savaş durumunda alınan ek vergiler 

de vardı. Bunlar; Avarız-ı Divaniye, İmdadiye-i 

Seferiye ve Sürsat gibi isimler verilen gelirlerdi.



• Osmanlı ordusu savaşa giderken ordunun geçeceği yol 

güzergâhlarında bulunan yerleşim yerlerindeki mülkî amirlere 

haber salınır, mülkî amirlerden güzergâh yollarının düzeltilmesi, 

köprülerin tamir edilmesi ve ordunun konaklayacağı yerlerde 

hazırlık yapılması istenirdi. Osmanlı ordusu sefere; sağ kol, orta 

kol ve sol kol olmak üzere üç ayrı koldan ilerlerdi.



• Yol güzergâhlarında ordunun konaklayacağı 

menzil denen yerlerde ambarlar bulunurdu. Bu 

ambarlarda hem askerlerin hem de hayvanların 

ihtiyaçları için un, arpa, buğday, çavdar, pirinç, 

yağ, bal vb. yiyecekler depolanır ve burası barış 

zamanında bile boş bırakılmazdı. Bazen de yol 

güzergâhında yiyecekler satın alınır, askerlere 

günlük pişirilmiş sıcak yiyecekler verilirdi.



• Osmanlı ordusu her daim savaşa hazır 

hâlde bekletilirdi. Kapıkulu ocakları 

merkezde bulunur, ordunun en kalabalık 

kısmını oluşturan tımarlı sipahiler ise tımar 

olarak kendilerine verilen topraklarda 

yaşarlardı. Tımar sahipleri aldıkları gelir 

karşılığında cebelü denilen asker 

beslerlerdi. Bu askerler bulundukları 

yerlerde her türlü askerî eğitimi alır, savaş 

zamanı tımar sahipleri ile birlikte savaşa 

katılırlardı. 



• Akıncılar ise bilgi toplama, sınırları koruma ve sabotaj gibi 

faaliyetlerle düşmanı yıpratırlardı. Osmanlı’da ayrıca gerek 

duyulduğu zaman Kırım Askerî Kuvvetleri de orduya eşlik 

ederdi. Savaşlar sırasında diğer bağlı beyliklerden de zaman 

zaman orduya asker katılımı olurdu.



Osmanlı Ordusunda Değişim

• Osmanlı Devleti’nde ordu XVI. yüzyıl sonlarına kadar 

eğitimli ve mükemmel bir yapıya sahipti. Ancak 

devşirme usulüne aykırı olarak Kapıkulu Ocakları’na 

eğitimsiz ve başıboş kimselerin girmesiyle askerî 

teşkilatta bozulmalar başlamıştır. Merkezdeki bu 

bozulmaların yanında taşrada eyalet kuvvetlerinin de 

bozulmasıyla ordu eski gücünü kaybetmiştir.



• XVII. yüzyılda Yeniçeri Ocağı ve 

Tımarlı Sipahi Teşkilatı’nın 

ıslahı için çeşitli çalışmalar 

yapılmış fakat bu çalışmalarda 

başarılı olunamamıştır. Yeniçeri 

Ocağı’nı kaldırmayı düşünen II. 

Osman ise bu düşüncesi 

yüzünden hayatını 

kaybetmiştir.

II. Osman (1618-1622) 



• XVIII. yüzyılda I. Mahmut 

Dönemi’nde askerî alanda 

önemli ıslahatlar yapılmıştır. 

Fransız asıllı Conte Dö

Bonneval’ın (Kont Dö Bönivel) 

(Humbaracı Ahmet Paşa) 

Osmanlı himayesine girmesi ile 

birlikte topçu ocağı ıslah edilmiş 

ve teknik subay okulu açılmıştır.

I. Mahmut (1730-1754) 



• I. Abdülhamid Dönemi’nde ise deniz mühendishanesi açılarak 

yenileşme çalışmaları devam ettirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde ordu 

sistemindeki bozulmaya karşı gerçek anlamda ıslahat girişimi XVIII. 

yüzyılda III. Selim tarafından yapılmıştır. Bu dönemde Nizam-ı 

Cedid adıyla yeni bir ordu kurularak Tımar Sistemi yeniden 

düzenlenmeye çalışılmış, Kabakçı Mustafa İsyanı nedeniyle III. 

Selim ıslahatlarda istenilen sonuca ulaşamamıştır.



• Yeniçeri Ocağı’nın askerî 

disiplinden uzaklaşması 

üzerine II. Mahmut iktidara 

gelişinin ilk yıllarında Sekban-

ı Cedit adıyla yeni bir askerî 

birlik kurmuş ancak Yeniçeri 

Ocağı bu askerî birliğin 

kuruluşuna karşı çıkınca 

Sekban-ı Cedit’i kaldırmak 

zorunda kalmıştır.

II. Mahmut (1808-1939)



• Sürekli isyan eden ve yeniliklere karşı çıkan Yeniçeri Ocağı’nın 

içinde; “Devlet ocak içindir.” anlayışı oluşunca, II. Mahmut 

ocağın bu yapısıyla devam etmesinin devlete ve millete zarar 

vereceği kanaatine varmış ve 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı 

kaldırmıştır. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, tarihe Vakay-ı 

Hayriye (hayırlı olay) olarak geçmiştir. II. Mahmut tarafından 

kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine, Asâkir-i Mansure-yi

Muhammediye (Muhammed’in zafer kazanmış ordusu) adıyla 

yeni bir ordu kurulmuştur.



• Asâkir-i Mansure-yi Muhammediye ordusu, 

merkezî ve düzenli bir ordu olduğu için kısa sürede 

taşrada aynı özellikte yeni birlikler 

oluşturulamamış, bu nedenle taşrada Redif adıyla 

yeni birlikler kurulmaya başlamıştır. Osmanlı 

ordusunda teşkilatlanmayla başlayan yenileşme 

girişimlerinin yanında, askerî eğitimde de 

değişiklikler yapılmıştır. 



• II. Mahmut Dönemi’nde Askerî Tıp Okulu açılmış ve devletin doktor 

ihtiyacı bu şekilde karşılanmıştır. Askerî tıp okuluyla birlikte, muvazzaf 

asker yetiştirmek maksadıyla Harp Okulu, Harp Okulu’na öğrenci 

yetiştirmek amacıyla da bugünkü ortaokul (rüştiye) ve liselerin (idadî) 

yerini tutan askerî rüştiye ve idadîler açılmıştır.



• Tanzimat Dönemi’nde askerî alanda da kalıcı ve 

köklü değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat 

Fermanı’nda askerlik sorununa değinilmiş, 

askerlik görevinin vatan borcu olduğu 

anlayışından yola çıkılarak herkesin bu görevi 

belirli bir süre için yerine getirmekle yükümlü 

olduğu vurgulanmıştır.



• Yapılan bu kalıcı düzenlemelerle, Osmanlı toprakları coğrafî 

durumu ve genişliği dikkate alınarak beş büyük ordu bölgesine 

ayrılmıştır. Bu ordularda görev yapacakların askerlik süresi beş 

yıl olarak belirlenmiş, askere alımlarda ise kura (ad çekme) 

yöntemi uygulanmıştır. Yapılan bu köklü değişikliklerle birlikte 

Asâkir-i Mansure-yi Muhammediye’nin yerine Asâkir-i Nizamiye 

diye adlandırılan Osmanlı düzenli ordusu kurulmuştur. Askerlik 

alanında yapılan yenilikler öncelikle Müslüman halk üzerinde 

uygulanmış, gayrimüslimlerin ise bedel ödeyerek (bedeli nakdi) 

askerlikten muaf tutulmaları yönünde karar alınmıştır.



• Tanzimat Dönemi’nde deniz 

kuvvetlerinde de önemli 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Özellikle Sultan Abdülaziz 

Dönemi’nde zırhlı gemilerden 

oluşan büyük bir filo kurulduğu 

gibi çağın gerektirdiği teknik 

personelin yetiştirilmesine ve 

deniz fabrikaları ile tezgahlarının 

geliştirilmesine büyük önem 

verilmiştir.

Sultan Abdülaziz (1861-1876) 



• Osmanlı ordusu, 1877-1878 yılları arasında yapılan Osmanlı-

Rus Savaşı’nda başarısız olunca, 1879 yılında bir karar 

alınmış, alınan bu kararla Avrupa ordularında olan tümen 

(fırka) düzeninin Osmanlı ordusunda da uygulanmasına 

başlanmıştır.



• II. Abdülhamit Dönemi’nde, Doğu Anadolu toprakları 

üzerinde bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek ve Rusya 

ile çıkacak bir savaş durumunda bölgede hazır silahlı güç 

bulundurmak amacıyla yerel halktan oluşan Hamidiye 

Alayları kurulmuştur. 



• II. Abdülhamit Dönemi’nin sonlarına doğru 

Osmanlı ordusu ülke çapındaki teşkilatlanmasını 

tamamlamış, coğrafî konum ve nüfus göz 

önünde bulundurularak ülke sekiz ordu 

bölgesine ayrılmıştır. Ayrıca bu dönemde Harp 

Akademisi (Erkan-ı Harbiye Mektebi) açılarak 

harp okullarından sınavla seçilen subaylara üst 

düzeyde askerî dersler verilmiştir.



• Yapılan bu değişikliklerle Osmanlı ordusu dış 

görünüşü ve yapılanmasıyla çağdaş bir görünüm 

kazanmış ancak hedeflenen başarılara XX. 

yüzyılda meydana gelen savaşlar (Trablusgarp, 

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı) yüzünden 

ulaşamamıştır.



II. Mahmut, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Devlet 
Teşkilatlanması

• XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti için zorunlu değişim ve 

dönüşümün tarihidir. Bu süreç içinde devlet teşkilatı ve 

ordu yapısında ortaya çıkan köklü ve yapısal değişimler 

söz konusudur. Devlet adamları, merkez ve taşra 

teşkilatındaki bozulmaları önlemek, bu kötü gidişe son 

vermek ve askerî alandaki başarıları tekrarlamak için 

ıslahatlara girişmişlerdir. 



• Devlet yönetiminde sadrazamın 

etkisi arttığı için divan toplantıları 

sadrazam konağında yapılmaya 

başlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren 

önem kazanan reisülküttap, 19. 

yüzyılda Hariciye Nazırlığı’na

dönüşerek dış politikadaki etkinliğini 

giderek arttırmıştır.



• II. Mahmut Dönemi’nde devlet yönetiminde önemli 

değişiklikler olmuştur. Merkezî bürokratik sistem yeniden 

ele alınarak; Dar-ı Şûra-yı Askerî (askerî işler), Meclis-i Vâlâ-

yı Ahkâm-ı Adliye ve Dar-ı Şûra-yı Bab-ı Âli (yönetim işleri) 

oluşturulmuştur.



• Divan-ı Humayun ise işlevselliğini yitirdiği için 

kaldırılmış, yerine nazırlıklar (bakanlıklar) 

kurulmuştur. II. Mahmut, merkezî otoriteyi 

güçlendirmek için çeşitli tedbirler almıştır. Bu 

tedbirler arasında; ayanlar ile Sened-i İttifak’ın 

imzalanması, sadrazam ile şeyhülislamın 

yetkilerinin kısıtlanması ve Yeniçeri Ocağı’nın 

kaldırılması vardır.



• Bu dönemde idari yetkiler Heyet-i Vükela (Bakanlar 

Kurulu) arasında paylaştırılmış; sadrazam, başvekâlet 

konumuna getirilmiştir. Başvekâlet konumuna 

getirilen sadrazam, bakanlıklar arasında işbirliğini 

sağlayan bir statü kazanmıştır. II. Mahmut, devlet 

işlerinin ahenkli bir şekilde yürütülmesi için çeşitli 

meclisler ve komisyonlar kurmuş , önceden divanda 

görüşülen devlet işleri, kurulan bu komisyonlardaki

meclislerde görüşülmeye başlamıştır.



• II. Mahmut Dönemi’nde memurlar ilk kez içişleri ve 

dışişleri diye ikiye ayrılmış ve bunların maaşları 

hazineden verilmeye başlanmıştır. Memurun malına 

devlet tarafından el konulması anlamına gelen 

müsadere usulü ise uygulamadan kaldırılmıştır. 

Yapılan bu çalışmaların yanında, Anadolu ve 

Rumeli’deki vilayetlerin merkeze bağlanması devlet 

otoritesini biraz daha sağlamlaştırmıştır. 



• Müsadere : Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının 

veya zenginlerin ya eceliyle ölmeleri ya da idam 

edilmeleri halinde, sahip oldukları mallara devlet 

tarafından el konulmasına "müsadere" denir. İlk defa 

Fatih Sultan Mehmet zamanında uygulanan bu yöntem, 

II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Müsadere 

sisteminde kişilerin miras hakkı bulunmazdı. Sistemin 

kaldırılması ile miras bırakabilme hakkı doğmuş oldu.



• II. Mahmut, merkezî otoriteyi 

artırmak için valileri maaşa 

bağlamış ve onları memur 

derecesine indirmiştir. Yine bu 

dönemde köy kethüdası diye 

adlandırılan muhtarlıklar

kurulmuş, ayanların taşradaki 

görevleri muhtarlara 

devredilmiştir.



• Abdülmecit Dönemi’nde ise daha önce Avrupa’da 

elçilik görevinde bulunan Mustafa Reşit Paşa, 

padişahın emriyle Avrupa tarzında ıslahat 

çalışmalarına başlamıştır. Osmanlı Devleti, 

Avrupalıların azınlık haklarını öne sürerek kendi iç 

işlerine müdahalesini engellemek, dağılmayı önlemek 

ve Mısır meselesinde Avrupa’nın desteğini almak için 

Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. 



• II. Mahmut Dönemi’nde başvekâlete dönüşen 

sadrazamlık, Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla eski 

konumuna getirilirken, şeyhülislamın siyasi 

danışmanlık rolü azaltılmıştır. Yine bu dönemde 

farklı görevleri olan birçok meclis açılmış, 

mülkiyenin başındaki sadrazam, ülkeyi kendisine 

bağlı olan Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu) ile 

yönetmiştir.



Tanzimat Dönemi Meclisleri ve Bu Meclislerin 
Önemi
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• Bu dönemde yürütme ve yargı birbirinden ayrılmış 

ve yargının bağımsızlığı sağlanmıştır. Tanzimat 

Fermanı’yla ilan edilen maddelerin uygulanması için 

taşra yönetiminde de değişikliklere gidilmesi 

gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Ferman herkesten 

eşit vergi alınmasını öngördüğü için İltizam Usulü 

kaldırılmış ve vergiler merkezden gelen memurlar 

tarafından toplanmıştır.



• Osmanlı Devleti, merkezin denetim ve kontrolünü 

artırmayı amaçladığı için 1840, 1864 ve 1871 yıllarında 

yayımlanan Vilayet Nizamnâmeleri ile çeşitli 

düzenlemelere gitmiştir. Devlet yetkilileri daha merkezî bir 

yönetim anlayışını devreye sokmak ve Islahat Fermanı 

neticesinde Müslümanların eşitlikten; gayrimüslimlerin de 

askerlik meselesinden dolayı ortaya çıkan olumsuz 

tepkilerini önlemek amacıyla, 1871 yılında yeniden idari 

düzenlemeye gitmiştir.





• Osmanlı aydınları XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

dünyadaki anayasal gelişmelerden etkilenmiş, Genç Osmanlılar 

Cemiyeti’ne üye olan bu aydınlar, Osmanlı Devleti’ne bu 

anayasal nitelikleri kazandırmak için çalışmışlardır. 



• Tanzimat ve Islahat fermanlarından istedikleri sonuçları 

alamayan Osmanlı aydınları, meşrutiyet yönetimine 

geçişle birlikte dağılmaktan kurtulacaklarına inandıkları 

için II. Abdülhamit’i tahta çıkarıp meşrutiyetin ilan 

edilmesini sağlamıştır. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte halk 

yönetime katılmış, meclis ise iki kısımdan oluşmuştur. 

Yeni açılan bu meclislerde Ayan Meclisi’nin üyelerini 

padişah, Mebusan Meclisi’nin üyelerini ise halk seçmiştir.





• II. Abdülhamit tahta çıkınca, Şûra-yı

Devlet (Danıştay)’te bir komisyon 

oluşturmuş, Sadrazam Mithat Paşa 

başkanlığındaki 28 kişilik bu 

komisyon, ilk Türk anayasası olan 

Kanun-i Esasi’yi (1876) hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu yeni Anayasa, 23 Aralık 

1876’da II. Abdülhamit tarafından 

kabul edilmiş, böylece Osmanlı 

Devleti’nde artık Meşruti Monarşi 

yönetimi başlamıştır.

Mithat Paşa 



• 1877-1878 tarihleri arasında Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) çıkınca, azınlık 

milletvekillerinin olumsuz tutumları nedeniyle II. Abdulhamit meclis 

çalışmalarını askıya almıştır. Ayrılıkçı hareketlerin devam etmesi, ülkenin 

ekonomik sıkıntılar yaşaması ve çalışanların maaşlarını zamanında 

alamaması gibi sıkıntılar nedeniyle, Genç Osmanlılar (Jön Türkler) İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’ni kurmuş, başarıya ulaşmak için tekrar meşrutiyeti ilan 

ettirmek istemişlerdir.



• II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz 1908) ile 

tekrar parlamenter ve anayasal düzene 

geçilmiş ve böylece çok partili dönem 

başlamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

etkili olduğu bu dönemde, Serbesti 

gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi Galata 

Köprüsü üzerinde öldürülünce siyasi hava 

ittihatçıların aleyhine dönmüştür. Bu 

olaydan sonra İstanbul’daki avcı taburları 

ayaklanmış, 13 Nisan 1909 (31 Mart Olayı) 

tarihinde İstanbul’da isyan başlamıştır.

Hasan Fehmi 



• Tarihte 31 Mart Vakası diye geçen bu olay üzerine Selanik’ten 

gelen Hareket Ordusu, 25 Nisan 1909’da İstanbul’a girerek 

isyanı bastırmış ve II. Abdülhamit’i tahttan indirerek yerine 

kardeşi V. Mehmet Reşat’ı tahta çıkartmıştır.



Kanuni ve Şarlken Dönemi Devlet ve Ordu Teşkilatı

• Osmanlı Devleti ile Şarlken Dönemi Kutsal Roma 

Germen (Cermen) İmparatorluğu karşılaştırıldığında, 

gerek devlet teşkilatı, gerekse ordu teşkilatı açısından 

aralarında çok büyük farklılıklar olduğu görülür. 

Osmanlı Devleti düzenli bir devlet teşkilatına sahipti ve 

bu devletin son derece merkeziyetçi bir yapısı vardı. 

Devlette son sözü hükümdar söylerdi. 



• Padişahın almış olduğu kararlara devletin ileri 

gelenleri ve eyalet yöneticileri kesin olarak uymak 

zorundaydı. Devlete bağlı eyaletler, askerleriyle 

birlikte padişahın emri altında olmak ve her zaman 

savaşa hazır hâlde beklemek zorundaydı. Hiçbir 

eyalet ve sancak yöneticisinin; “Ben savaşa 

katılmıyorum.” deme hakkı ve lüksü yoktu.



• Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun durumu hem askerî hem 

de devlet teşkilatı açısından Osmanlı Devleti’nden farklıydı. Kutsal 

Roma Germen İmparatorluğu, Ortaçağ boyunca kademeli olarak 

gelişen bir devlet oluşumuydu. Devletin en tepe noktasında bir 

imparator, imparatorun hemen altında ise bu imparatora bağlı 

bulunan çeşitli unsurlar vardı. Bunlar; elektör prensler, prensler, 

kontlar, kilise başrahipleri, şövalyeler ve şehir temsilcilerinden 

oluşuyordu ve bu teşkilatlanma, düzenli bir siyasi yapı oluşumunu 

engelliyordu.



• Bu imparatorluk üyelerinin güçleri 

dünyevî ve uhrevî açıdan farklılıklar 

gösterirdi. En önemli karar verme 

organları ve sorunları tartışma yerleri 

imparatorluk meclisiydi. Bu meclisteki 

en etkili kişiler, kralı seçen ve âdeta 

imparatorluğun ana yapıtaşı vazifesini 

gören elektör prenslerdi. Onlardan 

sonra da imparatorluğun diğer üyeleri 

gelirdi. 

Şarlken



• Kısacası Kutsal Roma Germen 

İmparatorluğu, bir derebeylikler 

birlikteliği olarak da 

adlandırılabilir. Neticede bu 

imparatorluk karmaşık bir 

teşkilat yapısına sahipti. 

İmparatorluğu oluşturan 

unsurlar imparatora sadakatle 

bağlı gibi görünseler de aslında 

bu sembolik bir bağlılıktı.



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


