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ARİF ÖZBEYLİ



4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ SINIF



Osmanlı Devleti’nde toplum, sosyal hayatın sağlıklı bir 

biçimde sürdürülebilmesi için iki büyük sınıfa ayrılmıştır. 

Bunlardan birincisi saltanat beratı ile padişahın dinî ya da 

idari yetki tanıdığı kişilerden oluşan yönetenler yani askerî 

sınıftır. Diğeri ise, idareye katılmayan muhtelif din ve 

soylara mensup zümrelerden oluşan yönetilenler yani 

reayadır. 



Reayanın görevi, üretim yapmak ve vergi vermek 

suretiyle askerî sınıfı desteklemektir. 



Padişah başta olmak üzere askerî sınıfın görevi ise 

Osmanlı hukukunu uygulayarak ülkede adaletin hüküm 

sürmesini ve halkın refahını sağlamaktır. Osmanlı 

toplumunda yönetenler sınıfı kendi arasında seyfiye, 

kalemiye ve ilmiye olmak üzere üç sınıfa ayrılırdı.





Osmanlı devlet sisteminin temeli, seyfiye, kalemiye ve 

ilmiye sınıflarının birlikteliğine dayanır. Bu birlikteliğe 

dayanan yapı içinde görev ve yetkileri kanunnameler ile 

ortaya konan umera, ulema ve kalem erbabı merkez ve 

taşra teşkilatının işlemesinde katkı sağlamıştır. 



 Örneğin Osmanlı Devleti’nde taşra teşkilatının çekirdeğini, 

merkezden atanan bir kadı ile güvenlik ve adaletten sorumlu 

bir subaşı oluşturmuştur. Taşra idarecilerinin çoğu merkez 

tarafından atanmıştır. Sadaret kethüdası tarafından tayin 

listesi yapılmış ve sadrazam tarafından atamalar 

gerçekleştirilmiştir.



Kalemiye sınıfı, merkez teşkilatında Osmanlı bürokratik 

geleneklerinin oluşmasında, resmî yazışma usullerinin ortaya 

çıkmasında önemli rolü olmuştur. İlmiye sınıfı denilince sadece 

ilim adamları ve eğitim kavramları anlaşılmamalıdır. Bu sınıf 

devletin yargı, yönetim ve şehir hizmetleri de dâhil olmak üzere 

birçok alanında hizmet veren bir teşkilattır. Bunun yanı sıra askerî 

ve idari sınıfın da ilmiye teşkilatınca yetiştirildiği 

düşünüldüğünde, Osmanlı Devleti’nin asırlarca ayakta 

kalmasında ilmiye sınıfının büyük rolü olduğu görülmektedir.



1-SEYFİYE (EHL-İ ÖRF)

 Padişah örfünün uygulayıcısı olan 

bir koldu. Diğer bir deyişle yürütme 

gücünü temsil ediyordu. Divan-ı 

Hümayun’daki temsilcileri 

vezirlerdi. Birinci vezir, vezir-i azam 

veya sadrazam diye adlandırılır ve 

devlet işlerinde padişahın mutlak 

vekili sayılırdı. 



 1475’e kadar padişah Divan’a 

bizzat başkanlık yapmıştır. Ondan 

sonra bir arz odası inşa edildi. 

Padişah divan üyelerini burada 

kabul etmeye başladı. Divan’da 

görüşülen önemli konulara ilişkin 

kararlar ancak padişahın onayı ile 

kesinlik kazanırdı. Ancak devlet 

işleyişine ait sıradan işlemler 

Divan’ da kesin karara bağlanırdı.



Vezirler Divan’da rütbece sırala-nırlar ve kendilerine kubbenişin

vüzera denirdi. Örf kolu, Divan dışında vezir, beylerbeyi, sancak 

beyi, kapıkulu zabitleri ve nefer-leri, tımarlı sipahileri olarak devam 

ederdi. Seyfiyenin iki temel görevi yönetim ve askerlikti.



Yönetim Görevi: Osmanlı 

yönetim geleneğine göre, 

reayanın refah içinde 

yaşayabilmesi, adaletle 

yönetilebilmesi için, 

seyfiye kolu içindeki her 

dereceden görevli bey 

veya paşa unvanıyla 

merkezde ve taşrada 

görev yapıyordu.



 Askerlik Görevi: Seyfiye’nin bir 

görevi de askerlikti. Osmanlı 

ordusu, devletin diğer kurumlarında 

olduğu gibi, kapıkulu ve tımar 

sistemlerinin birleşmesinden bir 

silahlı kuvvetti. Ordunun ağırlığını 

kara ordusu oluşturmaktaydı.  

Ancak erken tarihlerden itibaren 

Osmanlılar denizcilikte de önemli 

faaliyetler yürütmüşlerdir.



2-KALEMİYE

Bu sınıf, Osmanlı idari ve mali bürokrasisini oluşturuyordu. 

Divan’daki temsilcileri Nişancı ve Defterdardı. Nişancı, tımar 

sisteminin uygulanmasını sağlayan organizasyonun başındaydı. 

Ayrıca başta Divan yazışmaları olmak üzere, devlet merkezindeki 

bütün muamelatı emrindeki katiplerle yürütüyordu. Defterdarlarda 

maliye alanında aynı fonksiyonları yüklenmişlerdi. Küttab sınıfı, bu 

özellikleriyle devletin şeriat dışında örf alanındaki kurallarını sıkı 

sıkıya saklayan gruptu.



Nişancı: Tevki’i de denirdi. 

Nişancının üstlendiği görevler 

bakımından iki önemli işlevi 

vardı. Bunlardan ilki, merkez 

bürokrasinin her türlü 

işlemlerini yürütmekti. Bunu 

kendisine bağlı Reisü’lküttab

ve ona bağlı kalemler 

vasıtasıyla yapıyordu.



Beylikçi Kalemi: Divan kalemi denilen bu kalem, Divan-ı 

Hümayun’un işleyişi sırasında tutulan kayıtları düzenlerdi.

Tahvil Kalemi: Bu kalem, her kolun yüksek dereceli görevlilerinin 

özlük (atama, tayin, azil vb.)işleriyle ilgili ferman ve beratları 

düzenlerdi. Ayrıca tımar sistemi ile ilgili her türlü emirlerde 

buradan çıkarılırdı.

Ruus Kalemi: Tahvil kalemi dışında kalan devlet görevlilerinin 

özlük işlerine bakardı.

Amedi Kalemi: Sadrazam ile padişah arasındaki yazılı ilişkilerin, 

dış ilişkilere ait metinlerin düzenlendiği kalemdi.



Nişancının görev alanına giren 

ikinci işlevi, merkezde üçüncü 

hazine sayılan Defterhane-i amire

idi. Defterhane’de tımar uygu-

lamasına ait kayıtlat tutulurdu. 

Defterhane Defter Emini denen bir 

görevlinin denetiminde idi. 

Defterhanede yapılan işlemlere 

göre Mufassal, icmal ve 

Ruznamçe kalemleri vardı. 

Merkezdeki defterlerin bir nüshası 

da eyaletlerde bulunurdu.



TAHRİR DEFTERİ



 Her Mektup Geçemez 

 Osmanlı döneminde ,yabancı bölgelerden gelen mektup 

belgelerin bulaşıcı hastalık tehlikesine karşı özel karışımlarla 

tütsülenip dezenfekte edildiği ortaya çıktı.

 Araştırmacı –yazar Kamil Şahin tarafından yapılan çalışmada 

,Osmanlıların yurt dışından gelen ya da şüpheli görülen mektup 

,belge ve yazışmaların salgın hastalık tehlikesine karşı tütsüleme 

yoluyla dezenfekte edildiği ve bu işlemler için sterilizasyon 

merkezleri kurulduğu belirlendi. 18. ve 19. yüzyıllarda 

“Tahaffuzname” ismi verilen merkezlerde, sterilizasyon işleminde 

kullanılan ilaç ve maddelerle merkezlerde çalışan görevlilerin 

almış oldukları maaşlar ve diğer masraflar belgelerde ayrıntılı 

şekilde yer alıyor.





Klasik dönemde Anadolu 

ve Rumeli olmak üzere iki 

defterdar bulunurdu. Mali 

işlemler Defterdara bağlı 

çeşitli kalemlerce 

yürütülürdü. Bunların 

başlıcaları şunlardı: 

Ruznamçe kalemi, Maliye 

Ahkam Kalemi, Tarihçi 

Kalemi, Gelir-Gider kalemi.”



3-İLMİYE

Osmanlı Devleti’nde ikinci 

önemli kol ilmiye sınıfıydı. 

İlmiye sınıfı, medreselerden 

yetişen bilgili kişilerden 

oluşu-yordu. İlmiyenin 

devlet yönetiminde ve 

toplum toplum içinde üç 

önemli görevi vardı: 

Tedris,kaza ve ifta. 



Bu üç görevden ilki bilgi 

aktarma görevi idi. Buna tedris 

denmiştir. Medreselerde 

Müderrisler tarafından verilirdi. 

İkinci görev, kaza görevi idi. 

Kaza aslında hükümdara ait olan 

bir yetki idi. İlmiye bu yetkiyi 

onun adına kullanıyordu. 



Kaza, İslam hukukuna göre hüküm verme görevidir. Bu kaza 

görevi iki boyutluydu. Boyutunun ilk yönü, kişiler arasındaki 

anlaşmazlıkları “fasl”etmek, yani çözümlemekti. Bu bakımdan 

kaza yetkisini kullanan kadı ,bir yargıçtı. 



 Kazanın ikinci boyutu, kamu 

düzeni ile ilgiliydi ve bakımdan 

kadılar yönetim konusunda da 

büyük yetkilerle 

donatılmışlardı. Osmanlı 

kanununa göre, ”bey, kadı 

hükmü olmaksızın icraatta 

bulunamaz, kadı da hüküm 

verdikten sonra hükmün 

yerine getirilmesini bizzat 

kendisi yapamazdı”.



 ”İlmiye mensuplarının üçüncü

görev alanı ,ifta; yapılanların 

şeriata uygun olup olmadığı 

konusunda fikir beyan etme 

yetkisiydi. Bu yetkiye sahip 

olana müftü (şeyhülislam) 

denirdi. Müftüler, kendilerine 

başvurulması durumunda 

herhangi bir işlemin veya 

eylemin verirlerdi. Din 

kurallarına uygun olup 

olmadığına dair fetva 



 Şeyhülislam ve ilmiye mensuplarının özlük işlerini 

yürüten kadıaskerler, Divan-ı Hümayun’un üyesi olan 

ilmiye mensuplarıydı. Müderris, kadı veya müftü aynı 

kol içinde olan görevlilerdi. Bu sebeple bir ilmiye 

mensubu  bu görevlerden herhangi birini yapabilir,

isterse zaman içinde birinden diğerine geçebilirdi. 



Kadıların yönetim açısından 

görevleri şunlardı: Miras, ticaret 

ve nikah işlemlerini karara 

bağlarlardı. Yönetici olarak 

kadının kendi hüküm 

bölgesinde bütün görevliler 

üzerinde denetim yetkisi vardı. 

Hükümdardan gelen emirleri 

halka duyururdu. Vergilerin 

toplanmasında etkiliydi.



 Kadının en büyük 

yardımcısı naib idi. Naibler

bilhassa nahiyelerde kadı 

adına hüküm verirlerdi. Bazı 

büyük kazalarda miras 

işlemlerini yürütmek üzere 

kassam denilen görevliler 

bulunurdu. Mahkemelerde 

ayrıca kadıya bağlı olarak 

çalışan muhzırlar vardı.



 Bunlar davalıları 

mahkemeye getirmek ve 

hüküm sonrasında davacının 

hakkının alınmasında 

kendisine yardımcı olmak gibi 

önemli bir görevi yerine 

getirirlerdi. Kamu davası 

niteliğini taşıyan davaların 

suçlularını kadı huzuruna 

getirmek görevi, bir örf 

mensubu olan subaşıların

görevi idi.



Medreseler ve Tekkeler

Osmanlı Devleti’nde medreseler, İslami ilimleri üst 

düzeyde öğreterek insanların yararına sunmayı 

amaçlamıştır. Medreselerde tefsir, hadis, kelam ve 

fıkıh gibi temel İslami ilimlerin yanında matematik, 

astronomi, fizik, mantık ve felsefe gibi akli ilimler de 

okutulmuştur.



Osmanlı müderrisleri akli ilimlerden özellikle mantık ve 

matematiğe önem vermiştir. Osmanlılarda iyi kadı

olmanın yolu matematik ve astronomi gibi bilimleri de 

bilmekten geçmiştir.



Medreseler; Osmanlı Devleti’nde âlimlerin yetiştirildiği, 

bilginin üretildiği yerdir. Orhan Bey’den itibaren diğer 

padişahlar da Bursa ve Edirne’de çeşitli medreseler 

yaptırmıştır. Medreseler, müderrislerinin yevmiyelerine 

göre 20’li, 40’lı, 60’lı medreseler şeklinde 

derecelendirilmiştir. Medresenin derecesi yükseldikçe 

müderrisin geliri de artış göstermiştir.



En yüksek dereceli 

medrese Fatih’in 

yaptırdığı Sahn-ı Seman 

Medreseleriydi. Daha 

sonra Kanuni Sultan 

Süleyman, Sahn-ı Seman 

Medreseleri ile aynı 

dereceye sahip 

Süleymaniye 

Medreselerini yaptırmıştır. 

Sahn-ı Seman Medreseleri



Fatih ve Kanuni Dönemi’nde 

medreseler geliştirilerek alt 

bölümler oluşturulmuş ve 

hadis araştırmaları için 

Darülhadis, tıp eğitimi için 

Darüttıp, Kur’an’ın okunması 

ve ezberlenmesi için 

Darülkurra gibi ihtisas 

medreseleri kurulmuştur.



 Osmanlı Devleti’nde cami ve 

kütüphanelerde de medrese eğitimine 

benzer bir eğitim verilmiştir. 

Medrese eğitiminden farklı olarak 

daha çok halkın din eğitimini ve 

mensuplarının nefs terbiyesini esas 

alan tekke ve zaviyeler, eğitim ve 

bilgi üretiminin yapıldığı diğer 

kurumlardır. Osmanlı sultanları 

tasavvuf mensuplarına karşı oldukça 

müsamahakâr davranmıştır. 

Özbekler Tekkesi



Öyle ki tekkedeki derviş ve 

arifler, ilmiye sınıfından kabul 

edilmiş ve bunlara da 

yevmiye ödenmiştir. Devletin 

tekke ve zaviyelere olumlu 

yaklaşımı tek taraflı 

olmamıştır. Dervişler ve 

arifler de nüfuzlarını devletin 

ilerlemesi yönünde 

kullanmıştır.



 Fatih, ilmiye sınıfında hem teşkilat ve eğitim hem de anlayış 

açısından önemli değişiklikler yapmıştır. Bu dönemde müspet 

ilimler ve felsefi yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Birçok Latince eser 

Türkçe’ye çevrilmiş özellikle tıp, matematik ve astronomi 

alanlarında yeni eserler yazılmıştır. 



Dinî ve felsefi konulara ilgi 

duyan Fatih, ulema ile yakın 

ilişkiler kurmuş, birçok ilmî 

konunun tartışılmasını teşvik 

etmiştir. Bunun sonucu olarak 

Türk dünyasının önemli bilim 

insanları ya da onların yetiştirdiği 

kişilerden Akşemseddin ve Ali 

Kuşçu gibi alimler Fatih’in 

yanında yer almıştır.



Akşemseddin (?-1459)

 Asıl adı Şemseddin Mehmet olan 

Akşemseddin, Şam’da doğmuştur. Teni 

beyaz olduğundan Akşemseddin olarak 

meşhur olmuştur. Akşemseddin Türk siyasi 

ve ilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. II. 

Mehmet’in İstanbul’u kuşatması sırasında, 

padişahın ve ordunun manevi gücünün 

yükseltilmesine yardımcı olan 

Akşemseddin, fetihten sonra Ayasofya’da 

kılınan ilk cuma namazında hutbeyi 

okumuştur. 



Akşemseddin, Sahn-ı Seman 

medreseleri yapılıncaya kadar medrese 

olarak kullanılan Zeyrek Camisi’nde 

ders vermiştir. Hastalıkların nedenlerini 

açıklayan Akşemseddin’e göre 

hastalıklar, kalıtımsal olan ve mikrop 

yoluyla geçen şeklinde ikiye ayrılmıştır. 

Böylece Akşemseddin, mikroptan haber 

vermesi bakımından

Louis Pasteur (Pastör) ve Robert Koch

(Rabırt Koh) gibi bilginlerin öncüsü 

olmuştur.



Ali Kuşçu (?-1474)

Ünlü Türk sultanı ve bilim adamı 

Uluğ Bey’in “Doğancı Başısı” olduğu 

için ailesi “Kuşçu” lakabıyla 

tanınıyordu. Küçük yaştan itibaren 

matematik ve gök bilimine ilgi duyan 

Ali Kuşçu, Semerkand’da devrin en 

büyük bilim adamları olan Kadızâde-i 

Rumî, Gıyâseddin Cemşîd el Kâşî ve 

Uluğ Bey’den matematik ve gök 

bilimi dersleri aldı.



 Ali Kuşçu’yla beraber 

İstanbul medreselerinde, 

özellikle gök bilimi ve 

matematik alanında büyük 

gelişmeler başlamıştır. Onun 

etkisiyle Fatih, medreselerin 

vakfiyelerinde değişiklik yapmış 

ve müderrislere naklî ilimlerin 

yanında akli ilimlerde de uzman 

olma zorunluluğu getirmiştir. 



 İstanbul’un ünlü bilim insanları da Ali Kuşçu’nun matematik ve gök 

bilimi derslerini izlemiştir. Ali Kuşçu, Osmanlı Devleti’nde Hoca 

Sinan Paşa, Molla Lütfi ve Mehmet (Mirim) Çelebi gibi kıymetli 

gök bilimcilerinin yetişmesini sağlamıştır. Ali Kuşçu, İstanbul’un 

enlem ve boylamını belirlemek için de çalışmalar yapmış ve 

günümüzde kabul edilen değerlere yaklaşık bir değer bulmuştur.



 Uluğ Bey (1394-1449)

Asıl adı Muhammed Turğay olan 

Uluğ Bey Timur’un torunudur ve 

devlet adamlığından ziyade, 

bilimsel çalışmalarıyla tanınmıştır. 

Özellikle matematik ve gök 

bilimine ilgi gösteren Uluğ Bey, 

Semerkand Medresesi’ni kurmuş; 

devrin en büyük rasathanesi olan 

Semerkand Gözlemevi’ni de 

yaptırmıştır. 



Gök bilim kataloglarının en 

mükemmeli olan “Zîc-i Uluğ 

Bey”, günümüze kadar konumsal

gök biliminin temel kitabı olarak 

kullanılmıştır. Zîc; VIII ve XVI. 

yüzyıllar arasında İslam gök 

bilimcilerinin hazırladığı; 

yıldızların, gök cisimlerinin 

gerçek ve görünür konumları ile 

hareketlerinin çizimine verilen 

addır. 



XVII. yüzyılda, İngiltere’de Greenwich Gözlemevi’ni kuran John 

Flamsteed (Con Fileymstid) “Britanya Gök Tarihi” adlı eserini 

hazırlarken, Zîc-i Uluğ Bey’den yararlanmıştır. 1836’da yayınlanan 

4 ciltlik Ay haritasındaki kraterlerden birine Uluğ Bey ismi 

verilmiştir.



tariheglencesi

Kanalımıza abone olup, destek olabilirsiniz.


