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C) OSMANLI DEVLET TEŞKILATI



1.6. OSMANLI DEVLETİ’NDE YÖNETİM 
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. 



• İlk Türk İslam devletlerindeki adil yönetim,

Türk cihan hakimiyeti ülküsü ve kanun

üstünlüğü anlayışı ile Osmanlı Devleti’nde de

devam ettirilmiştir. Bu anlayış «devlet-i ebed

müddet», «nizam-ı alem» ve «kanun-ı kadim»

esasları ile süreklilik kazanmıştır.



• Osmanlı’nın yönetim sistemi, Yavuz Sultan Selim’in 

Mısır Seferi’ne kadar monarşik bir özellik taşırken 

1517’den itibaren halifeliğin Osmanlı’ya geçmesiyle 

devlet yönetimi monarşik yapının yanında teokratik 

(dine dayalı) bir yapıya da bürünmüştür. Ancak 

Osmanlı Devleti’nin teokratik yönetim anlayışı 

kendine has özellikler taşımış, Osmanlı Sultanı, halife 

ünvanını kullanmakla birlikte, dini görüş ve fetvaları 

şeyhülislamdan almıştır.



• Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren ülkeyi 

yönetme yetkisi, eski Türk geleneklerinde olduğu gibi 

hanedan üyelerine aitti. Bu nedenle padişah olan kişi 

malikü’l mülk, yani ülkenin ve devletin tek sahibiydi.



• Osmanlı Devleti’ni kuranların vatanlarına verdiği önem ve 

vatanlarına yükledikleri anlam nedeniyle devlet, yöneten ve 

yönetilenler tarafından kutsal kabul edilirdi. Devletin kutsallığı 

anlayışı Devlet-i Aliyye (yüce devlet) kelimesi ile bütünleştirilmiş ve 

Osmanlı Devleti’nin resmi adı da Devlet-i Aliyye olmuştur.



• Osmanlı Devleti, yönetenler ve yönetilenler olarak iki sınıfa 

ayrılmıştır. Yönetenler kendi içinde seyfiye, kalemiye ve 

ilmiye sınıfını oluştururken; yönetilenlere ırk, dil ve din 

ayrımı yapılmadan reâya (tebaa/halk) denilmiş ve reâyaya

karşı izlenen İstimalet Politikası (gönül alma) sonucunda 

oldukça adaletli davranılmıştır. 



• Hatta bu istimalet politikası sonucunda Bosna Hersekliler gibi 

bazı Balkan toplulukları Türk İslam kültürünü benimsemişlerdir. 

Devlet işlerinde son dönemlerde Müslüman olmayan unsurlar 

yani Zımmîler de görev almış, kısacası tevdî-i emanet denilen 

işi ehline verme anlayışı uygulanmıştır.



• Osmanlı Devleti, tebaasından olan 

Hristiyan ailelerden devşirme 

sistemiyle alınan çocukları eğiterek, 

bunların asker olmasını veya devletin 

önemli kademelerinde yer almasını 

sağlamıştır. Kul sistemi adı verilen bu 

sistem ile yetişen kişiler, devlet 

yönetiminde sadrazamlığa kadar 

yükselebilmişlerdir. Sokullu Mehmet 

Paşa da bu sadrazamlardan birisidir.



• Osmanlı Devleti birçok milletten oluşmasına rağmen bu unsurları 

bir arada tutmayı başarmış, devlet içindeki bütün unsurlara eşit ve 

adaletli davranmıştır. Halka eşit davranan Osmanlı Devleti, çoklukta 

birlik olma anlamına gelen, Kesrette Vahdet düşüncesini bütün 

dünyaya göstermiştir. Osmanlılarda devletin sonsuza kadar 

yaşayacağına inanılmış ve bu anlayış Devlet-i Ebet Müddet olarak 

ifade edilmiştir. 



• Cihan Hâkimiyeti Ülküsü’nden hareketle, devletin 

sonsuza kadar yaşamasının Kanun-ı Kadim 

(Kanunnâme-i Âli Osman) ile mümkün olacağına 

inanan Osmanlı devlet yöneticileri, Nizam-ı Âlem 

için bir başka deyişle devletin dirlik ve düzenini 

sağlamak ve dünyaya düzen vermek için özel çaba 

sarf etmişlerdir.



1.7. Osmanlı Devleti ile İlk Türk İslam Devletlerinin 
Yönetim Anlayışı

• Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışında, ilk Türk İslam 

devletlerinde olduğu gibi otoritenin kaynağının Allah 

olduğuna inanılırdı. Allah’ın devleti hükümdara 

bağışladığına inanıldığı için hükümdarın yetkisi 

tartışılmazdı. Bu nedenle bütün yetki padişahın ve 

dolayısıyla onu temsil eden divanın elinde toplanmıştı. 



• Buna karşın reâya (halk) da 

adaletli bir şekilde yönetilmesi için 

padişaha verilmiş kutsal bir 

emanet olarak kabul edilirdi.

• Osmanlı’da kut anlayışı ve cihan 

hâkimiyeti düşüncesi devam etmiş 

ancak diğer bütün Türk 

devletlerinden farklı olarak 

merkeziyetçi bir yapı 

kurulmuştur.



• İlk Türk devletlerinde ikili yönetim anlayışı vardı. 

Selçuklularda ise devlet toprakları melikler arasında 

paylaştırılırdı. Osmanlı Devleti’nde durum bunlardan 

farklı olarak ülke hanedan üyeleri arasında 

paylaştırılmamış, padişah mutlak hâkim olmuştur. Bu 

yüzdendir ki Osmanlı Devleti diğer Türk devletlerine 

göre daha uzun ömürlü olmuştur.



• Osman ve Orhan Bey dönemlerinde geleneksel veraset 

anlayışı olan “Ülke hanedanın ortak malıdır.” töresi 

uygulanmış, bu uygulama sık sık taht kavgalarının 

çıkmasına sebep olmuştur. Merkezî otoriteyi 

güçlendirmek ve taht kavgalarını azaltmak isteyen I. 

Murat, veraset sisteminde değişiklik yaparak “Ülke 

hanedanın ortak malıdır.” anlayışını terk etmiş, “Ülke, 

padişah ve oğullarının ortak malıdır.” prensibini 

getirmiştir.



• Fatih Kanunnâmesi’nde de Devlet-i Âliyye’nin

bekası için (Nizam- ı Âlem) gerekirse kardeşlerin 

hal edilmesi (öldürülmesi) hükmü getirilerek 

“Ülke sadece padişahın malıdır.” fikri 

benimsenmiş, bu Kanunnâme ile merkeziyetçi 

yapı daha da güçlendirilmiştir. I. Ahmet’le 

birlikte, ekber (büyük) ve erşed (akıllı) anlayışı

benimsenerek büyük ve akıllı olan kardeşin 

hükümdar olması kararlaştırılmış, bu anlayış ile 

kardeşler arasındaki taht kavgalarına son 

verilmesi amaçlanmıştır.

I. Ahmet (1603-1617)



• Yönetim alanında yapılan bu değişikliklerin 

yanında, Osmanlı Devleti 1876 yılında 

Türklerin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi 

ilan ederek Mutlak Monarşi’den Meşruti 

Monarşi’ye geçmiş, halkın seçimlere katılması 

ve hükûmeti seçmesi sağlanmıştır.



Osmanlı Devleti ile Selçuklu ve Bizans Devletlerinin 
Yönetim Anlayışı

• Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı, süreklilik göstermesi 

açısından devamı olduğu Selçuklu Devleti’nin yönetim anlayışına 

(monarşi) benzemekle birlikte, ülke topraklarının hanedan 

üyeleri arasında paylaştırılması noktasında Selçuklu Devleti 

yönetim anlayışından ayrılıyordu. Çünkü Osmanlı Devleti daha 

merkeziyetçi bir yapıya sahipti. Osmanlı Devleti’nde “Ülke 

padişahın malıdır.” anlayışı hâkimken Selçuklularda ülkenin 

melikler arasında paylaştırılarak yönetilmesi hâkimdi.



• Bizans Devleti’nin yönetim anlayışı, yönetimin babadan oğula geçmesi 

noktasında Türk devletleri ile benzerlik gösteriyordu. Ancak Bizans 

Devleti’nde yönetimin başında bulunan hanedanlar, ordu komutanlarının 

güçlenmesi ile değişebiliyor ve onun yerine yeni bir hanedan 

gelebiliyordu. Bizans’ta imparator; ordu komutanı, yargıç ve aynı 

zamanda mutlak yasa koyucu olmuş, bazı dönemlerde imparatoriçeler de 

ülkeyi yönetmiştir.



• Osmanlı Devleti, Bizans’tan farklı olarak bütün unsurlara adaletli 

davranmış, bundan dolayı bünyesindeki bütün milletleri kendisine 

bağlamayı başarmıştır. Osmanlı’da her milletin kendi dinî esaslarına 

göre yaşamalarına izin verilmiş, insanlara özgür bir ortam 

sağlanmıştır. Başka dilden, dinden, ırktan ve mezhepten olan 

insanlara saygı gösterilmesi, Osmanlı Devleti’ni Bizans 

İmparatorluğu’ndan ayırsa da Osmanlılar, yönetim anlayışında Bizans

İmparatorluğu’nun merkezî yapısını kendilerine örnek almıştır.



Tanzimat Öncesi, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi 
Yönetim Anlayışları

• Klasik Dönem Osmanlı Devleti yönetim 

anlayışında padişahın mutlak otoritesi 

vardı ve son sözü padişah söylerdi. 

1808’lerde Osmanlı Devleti, İstanbul ve 

taşrada kaybolan otoritesini yeniden tesis 

etmek amacıyla II. Mahmut Dönemi’nde

ayanlar ile bir anlaşma yapmış, Sened-i 

İttifak adı verilen bu belge ile Türk 

tarihinde bir padişah, ilk kez kendi gücü 

dışında bir başka gücü tanımıştır.

II. Mahmut (1808-1939)



37. II. Mahmut’un ayanlarla Sened-i  
İttifakı imzalaması aşağıdakilerden 
hangisinin bir göstergesidir?

A-Padişahın mutlak otoritesinin 
sınırlandığının

B-Ayanların sayıca arttığının

C-Gelenek ve göreneklere bağlılığın 
azaldığının

D-Avrupa'nın sanayideki üstünlüğünün kabul 
edildiğinin

E-Yabancılara yeni ayrıcalıklar verildiğinin

1993-ÖYS



• XIX. yüzyılın ilk yarısına gelindiği zaman, 

Osmanlı Devleti içte ve dışta yaşadığı 

sorunları bertaraf etmekte zorlanmıştır. 

Padişah Abdülmecit, bu yüzden Batı’nın 

kültürünü iyi bilen Mustafa Reşit 

Paşa’yı, Tanzimat Fermanı’nı 

hazırlamakla görevlendirmiştir. 

Hazırlanan Tanzimat Fermanı (Gülhane 

Hatt-ı Hümayun), 3 Kasım 1839 

tarihinde devlet görevlileri ve yabancı 

elçilerin de hazır bulunduğu Gülhane 

Parkı’nda okunarak ilan edildi.
Mustafa Reşit Paşa



• Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle, kanun 

gücünün üstünlüğü ilk defa padişah tarafından 

kabul edilmiş ve padişah kendi haklarını 

sınırlandırmıştır. Bu fermanla Müslüman ve 

gayrimüslimlerin can, mal ve namus güvenliği 

devletin koruması altına alınmış, kanun önünde 

de herkes eşit kabul edilmiştir.



• Mahkemeler herkese açılmış ve hiçbir kimsenin 

yargılanmadan ceza almaması esasları getirilmiş, 

bütün vatandaşların mal mülk sahibi olma ve 

miras bırakma hakkına da sahip olduğu kabul 

edilmiştir. Bu ferman, Osmanlı Devleti’nde 

modern anlamda anayasacılığın başlangıcı olarak 

kabul edilmiş, bu gelişmeleri Islahat Fermanı 

(1856) ve meşruti yönetime geçiş izlemiştir.



• Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat 

Fermanı’ndan beklediği sonuçları 

alamamıştır. Bu durum karşısında bazı 

Osmanlı aydınları, bu sıkıntılı durumdan 

ancak meşruti bir yönetimle çıkılacağına 

inanmış, bu aydınlar II. Abdülhamit’i 

ikna ederek 1876 tarihinde Türklerin ilk 

anayasası olan Kanun-i Esasi’nin ilan 

edilmesini sağlamıştır. Kanun-i Esasi’nin 

ilan edilmesiyle birlikte, Osmanlı 

Devleti’nde meşruti yönetime 

geçilmiştir. 

II. Abdülhamit (1876-1909)



• Meşrutiyetin ilanı sonucunda Osmanlı halkı, mebusları 

(milletvekilleri) seçmek için oy kullanma hakkına sahip 

olmuş ve padişahın yanında ilk kez yönetime katılmıştır. 

Halkın yönetime katılmasıyla birlikte, Tanzimat öncesi ve 

Tanzimat Dönemi (1839-1876) yönetim anlayışından farklı 

olarak padişahın yanında meclis de yerini almıştır. Bunun 

yanı sıra kişisel haklar anayasa ile güvence altına alınmış, 

azınlıklara temsil hakkı tanınmış ve demokratikleşme için 

önemli bir adım atılmıştır.



• II. Mahmut ile birlikte 

oluşturulmaya çalışılan merkezî 

yönetim anlayışı, Tanzimat 

Dönemi’nde güçlendirilerek 

geliştirilmiştir. Bu dönemde 

saltanat hukukunda bir değişiklik 

yapılmamış, padişahlık ve 

halifelik makamları aynen 

korunmuştur.

II. Mahmut (1808-1939)





• Tanzimatlar birlikte sadrazamlık görevine dil 

bilen ve Batı’yı iyi tanıyan nitelikteki kişiler 

getirilmiş, göreve getirilen sadrazamlar da 

yönetimde ön plana çıkmaya başlamıştır. XIX. 

yüzyılın ilk yarısında merkezî yönetimde 

başvekâlet ismini alan sadrazamlar, Tanzimat 

Dönemi’nde eski güçlerine yeniden 

kavuşmuşlardır.



• Bu yeniden yapılanma girişimleri merkezden 

eyaletlere doğru genişleyerek sürmüş, merkezdeki 

divan kaldırılarak Heyet-i Vükela’ya (Bakanlar 

Kurulu) dönüştürülmüştür. Eyaletlerdeki mahalli 

idareler de merkezin doğrultusunda yeniden 

yapılandırılmıştır. Bu yapılanmaya göre mebusların 

atanması ve görevden alınması işleri de padişah 

iradesine bırakılmıştır.



• Tanzimat Dönemi’nde şeyhülislamların siyasi 

danışma gücü azaltılmış, mülkî idarede de 

merkeziyetçi bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Eyalet sistemindeki bu yeni yapılanmada valinin

ve taşradaki diğer görevlilerin (defterdar, 

zaptiye müdürü, kaymakam ve kaza müdürü)

görev ve yetkileri belirlenmiştir.



• Taşrada çok geniş yetkilere sahip olan 

yöneticilerin yetkileri sınırlandırılarak merkezî bir 

yönetim kurulması hedeflenmiştir. Taşra 

meclislerinde gerek Müslümanlara gerekse 

gayrimüslimlere belirli bir üye bulundurma 

hakkının verilmiş olması, halkın ayrım 

gözetilmeden yönetime katılmasını sağlamıştır.



• 1864’te kabul edilen Vilayet Nizamnâmesi’ne

göre, 1867’de eyaletler vilayet adını almış ve 

buralara yönetici olarak müşirler 

görevlendirilmiştir. Sancakları atama yoluyla 

kaymakam, kazaları seçimle işbaşına gelen kaza 

müdürü, köyleri de yine seçilerek işbaşına gelen 

muhtarlar yönetmiştir.



• Kanun-i Esasi’ye göre Osmanlı hanedanının en büyük evladı, 

saltanat ve hilâfet makamlarının sahibiydi. Buradan da 

anlaşılacağı gibi egemenliğin kaynağı değişmemiş, yasama ve 

yürütmede son sözü söyleme hakkı padişaha bırakılmıştır. 

Bakanlar Kurulu (hükûmet), meclise değil padişaha karşı 

sorumlu olmuştur. Padişah; başvekili, şeyhülislamı ve ayan 

mebuslarını seçme ve atama hakkına da sahip olurken, 

gerektiğinde bunları görevden alma hakkına da sahip olmuştur. 

Padişah isterse Mebusan Meclisi’ni feshetme hakkına da 

sahipken mebuslara bakanlar kurulunu düşürme yetkisi 

tanınmamıştır.



• I. Meşrutiyet Dönemi’nde başvekillik ya da yürütme 

organı konumunda bulunan Bâb-ı Âli, temel yapısını 

korumakla birlikte bazı değişikliklere uğramıştır. I. 

Meşrutiyet’ten önce padişahın mutlak vekili olan 

başvekil, 1876 Anayasası ile tüm mebusları doğrudan 

atayan padişahın güvendiği bir kişi olmuştur. Meclisin 

kapatılmasıyla birlikte hem sadrazam hem de Bâb-ı 

Âli gücünü ve etkinliğini yitirmiş, başvekil ise 

padişahın tam denetimi altına girmiştir.



• II. Meşrutiyet Dönemi’nde merkezî yönetimin 

kuruluşunda çok büyük bir değişiklik olmamıştır. Bâb-ı Âli 

ya da hükûmetin yapısı bazı küçük değişikliklerle olduğu 

gibi süregelmiş, merkezî yönetimin işleyiş ve etkinliği II. 

Abdülhamit Dönemi’ne göre önemli değişmeler 

göstermiştir. 1909’daki anayasa değişikliği ile hükûmetin 

padişah karşısındaki durumu yasal olarak güçlenmiş, 

hükûmetin bu gücü hukuksal gelişmelerden değil, ordu ve 

meclisi ele geçiren İttihat ve Terakki’ye dayanmasından 

ileri gelmiştir.



 Batıcılık: Bu fikrin savunucuları, 

«Batı medeniyetinin sosyal, hukuki, 

ilmi, ve kültürel gelişmelerinden 

faydalanmak gereklidir» tezini 

savundular. Ancak bu şekilde 

Avrupa’nın seviyesine 

ulaşılabileceğini inandılar. Batıcılık 

fikrini savunanlar arasında Tevfik 

Fikret, Celal Nuri gibi isimler vardı.  Tevfik Fikret



 Osmanlıcılık: Bu fikri savunanlar, 

devleti oluşturan tüm milletlerin din, dil 

ve ırk farkı gözetilmeden adalet ve eşitlik 

prensipleri içinde Osmanlıcılık duygusu 

etrafında toplanılması düşüncesidir. 

Özellikle Genç Osmanlılar (Jön Türkler) 

tarafından savunuldu. Bu fikrin 

savunucuları arasında Mithat Paşa, 

Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi isimler 

vardı. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 

ve Birinci Meşrutiyet bu fikir 

doğrultusunda gerçekleşti.



 İslamcılık (Ümmetçilik): Bütün 

Müslümanları bir çatı altında 

birleştirme düşüncesidir. Özellikle 

II. Abdülhamit döneminde ( 

Osmanlı padişahlarının aynı 

zamanda müslümanların halifesi 

olması sebebiyle) Batıya karşı bir 

İslam birliği kurma düşüncesi 

devlet politikası haline geldi. 

Mehmet Akif Ersoy, Sait Halim 

Paşa gibi isimler İslamcılık fikrinin 

başlıca savunucularıdır. 

Mehmet Akif Ersoy



 Türkçülük: Türkleri dil, din, soy ve ülkü birliği 

altında birleştirme düşüncesidir. Türk milletini 

bağımsız, modern ve refah seviyesi yüksek bir 

toplum yapma esasına dayalıydı. Öncelikle 

Osmanlı ülkesindeki Türkleri bu çerçevede bir 

arada tutma düşüncesinden, diğer 

bölgelerde yaşayan Türk fikir adamlarının 

katılımı ile bütün Türkleri bir arada tutma 

düşüncesine yani Turancılık fikrine 

dönüşmüştür. Bu fikrin savunucuları Ziya 

Gökalp, Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, 

Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerdi. Ziya 

Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle bu 

fikri ilmi bir temele oturtmaya çalışmıştır. Yusuf Akçura

Ziya Gökalp



• Âdem-i Merkeziyetçilik

• Prens Sabahattin’in 

savunduğu bu görüş, 

merkeziyetçiliğe karşı 

olan ve yerel 

yönetimlerin 

güçlendirilmesini 

savunan bir fikir akımıdır. Prens Sabahattin





tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


