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C) OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPLUM



2.3. Osmanlı Devleti’ndeki Toplumsal Yapı

Osmanlı toplum yapısı ve toplum düzeni, zamana bağlı olarak 

değişiklikler göstermiştir. Sınırların genişlemesiyle birlikte Osmanlı 

hâkimiyetine giren dinî ve etnik grupların çeşitliliği artarken XVIII.

yüzyılın sonlarından itibaren sınırlarda gerilemeler başlamış, 

kaybedilen ülkelerdeki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu elde 

kalan topraklara çekilmiştir. Osmanlı toplum yapısı, XIV. yüzyıl 

başlarında tarih sahnesinde kendini hissettiren savaşçılar ile ahiler, 

dervişler, göçerler, Anadolu bacıları, abdallar, önceden beri bu 

coğrafyada yaşayan Hristiyan köylüler ve şehirli halktan oluşan bir 

özellik gösteriyordu.



Devletten imparatorluğa geçiş süreci ve 

imparatorluk devrinde Osmanlı toplumu; 

çok dilli, çok dinli, kısacası çok kültürlü bir 

yapıya dönüşmüş, sosyoekonomik açıdan 

bir tarım toplumu haline gelmiştir. Bu 

toplumda nüfusun ezici çoğunluğu geçimini 

tarımdan sağlarken devlet gelirleri de büyük 

ölçüde tarım ürünlerinden alınan vergilerden 

oluşmuştur. Osmanlı toplumunda nüfusun 

çoğunluğu köylülerden oluşurken halkın 

içinde hayvancılıkla uğraşan konargöçer 

unsurlar da önemli bir yere sahipti.



Osmanlı Devleti, yönetenler (askerî ve idari yöneticiler) ve 

yönetilenler (reaya/halk) olarak iki kısma ayrılmış, bu ayrım da 

görev dağılımından kaynaklanmıştır. Osmanlı Devleti toplum 

içerisindeki farklılıklara saygı gösterdiği için Osmanlı’da sosyal 

sınıf ayrımı, tabakalaşma meydana gelmemiştir. Yönetilenler 

sınıfından olan halk, üretim yaparak vergisini verir, bu suretle de 

askerî sınıfı desteklerdi. Padişah başta olmak üzere yönetenlerin 

görevleri ise şerî ve örfî hukuk kurallarını uygulayarak ülkede 

adaleti sağlamak, halkı refah ve huzur içerisinde yaşatmaktı.
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Osmanlı Devleti’nde yaşayan halk, benimsedikleri din ve mezhep esasına 

göre çeşitli topluluklara ayrılırdı. Millet Sistemi olarak adlandırılan bu 

sistemde her topluluk kendi dinî hukukunu uygulayabilirdi. Osmanlı 

Devleti’nde hâkim unsur olan Türklerle birlikte Araplar, Boşnaklar, 

Arnavutlar ve Acemler gibi Müslüman topluluklar ile Rumlar, Ermeniler, 

Yahudiler, Macarlar, Romenler ve Slavlar gibi gayrimüslim topluluklar da 

yaşamaktaydı. Gayrimüslimlerin toplumda çalışma, diledikleri yerde 

oturma ve seyahat etme hürriyetleri vardı. Ayrıca onların inanç, ibadet ve 

öğrenim haklarına da karışılmazdı. Gayrimüslimler de tıpkı Müslümanlar 

gibi evlenme, vasi (vekil) tayin etme, nafaka, miras, mal ve mülk edinme 

haklarına sahipti.

Osmanlı Toplumunda Millet Sistemi



Osmanlı Devleti, fethettiği ülkelerdeki milletlere kendi kendilerini 

idare etme hakkı tanımıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un 

fethinden sonra Ortodoks Rum Patrikliğine dinî ve hukuki haklar 

vererek bu topluluğun sevgisini kazanmıştır. Bunlarla birlikte, 

Musevilerin kendi havralarına sahip olmalarına imkân tanımış, 

ayrıca Ermenilerin başına da bir patrik tayin ederek onların dinî ve 

kültürel haklarına dokunmamıştır. Gayrimüslimler sosyal, kültürel 

ve ekonomik açıdan desteklenmiş, ibadet ve yaşamlarında da 

serbest bırakılmıştır.



 Osmanlıda durum böyleyken İspanya’da egemenlik kuran Hristiyanlar, 

Endülüs’teki Yahudi ve Müslümanları tehlikeli olarak görmüş ve onlara 

dinlerini değiştirmeleri için baskı yapmış, onları toplum dışına itilmeye, 

göçe ve ölüme mahkûm etmiştir. Burada yaşayan Müslüman ve Yahudiler de 

Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdir. Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü 

süre içinde farklı unsurları barış ve huzur içerisinde yaşattığı için Osmanlı 

Klasik Dönemi, Batı’da bile Osmanlı Barışı deyimi ile anılmıştır.



 İskânın kelime anlamı yurtlandırma, bir yere yerleştirmedir. İskân 

devletin ekonomik, idari ve toplumsal yapısını yakından ilgilendirir. 

Bu nedenle farklı milletlerden oluşan bir devletin iskân politikası 

büyük önem taşır. Çünkü planlı yapılan bir iskân siyaseti, merkezî 

idarenin gücünü artıracak, ayrıca ekonomik olarak hem devletin hem 

de toplumun refah seviyesini yükseltecektir. Osmanlı Devleti’nde 

uygulanan iskân siyaseti sayesinde hem devletin gelişmesi hem de 

fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca iskân 

uygulamaları ile boş yerler canlandırılmış ve bu uygulama sayesinde 

kırsal kesimlere ekonomik hareketlilik kazandırılmıştır.

Osmanlı’da İskân ve İstimâlet Politikası



 Osmanlı Devleti, Rumeli’deki ilk fetihlerinden itibaren, fethettiği şehir ve 

köylerde sistemli bir iskân politikası uygulamıştır. Rumeli’nin fethi sırasında 

topraklarını terk eden yerli unsurların yerine, Anadolu’dan çok sayıda 

konargöçer Oğuz boyları nakledilmiştir. Zaman içerisinde yapılan han, 

hamam, köprü, medrese, zaviye, imaret, tekke, cami ve sebil gibi eserlerle 

Rumeli’de imar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen imar 

faaliyetleri ile Rumeli tam bir Türk İslam coğrafyası hâline gelmiştir.

Priştine



 1430 yılında Selanik’in fethine şahit olan Rahip Johannis Anagnostis (Yoannis

Anignosis), yazdığı eserinde Venedik işgali altındaki Selanik halkının çektiği 

ıztırabı anlatarak Türklerin bir kurtarıcı olarak görüldüğünden bahsetmiştir. Yine 

bu eserde II. Murat’ın esirlerin fidyelerini bizzat kendisinin ödediği, şehrin îmar

edilmesi ve halka iyi davranılması konusunda emirler verdiği yazılmıştır. Macar 

tarihçi Lajos Fekete (Layoş Fekete), “Türkler, Macar halkına iş imkânları 

sağlamış, dinlerini ve kültürlerini yaşamaları konusunda da serbest bırakmıştır.”

diyerek Türklerin kendilerine yaklaşımlarından söz etmiştir.



Osmanlı Devleti, iskân siyasetinin yanında fethedilen bölgelerin 

halkına istimalet politikası (gönül alma) uygulayarak onlara iyi 

davranmış, can ve mal güvenliklerini sağlamış, dinî ibâdetlerini

yapmaları ve kendi kültürlerini yaşamaları konusunda kolaylıklar 

göstermiştir. Uygulanan iskân ve istimalet politikaları sonucunda, 

Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk gibi bölgelerde yaşayan 

insanların büyük bir kısmı İslamiyet’i seçmiş ve bu coğrafyalar 

Müslüman beldeleri hâline gelmiştir. 



Osmanlı Devleti tarafından uygulanan iskân ve istimalet

politikalarının etkileri, Balkan şehirlerinde bugün de 

hissedilmektedir. Birçok Balkan ülkesinde Osmanlı eserlerinin 

korunmasında bu politikaların etkisi vardır. Balkanlarda yaşayan 

farklı din ve ırktaki insan topluluklarının kültür, dil ve din 

mozaiğinde, Osmanlı Türk kültürü birleştirici rol oynamıştır. 

Balkanlara yerleşen Türklerin torunları bugün dahi gelenek, 

görenek ve inançlarını muhafaza etmektedirler.



 Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. 

Karahanlılardan Osmanlılara kadar olan zaman dilimi içinde on binlerce kişi, hiçbir menfaat 

beklemeden kendi paralarıyla hayır kurumları yapmışlar, bunların işleyebilmesi için de kendi 

mallarından ve paralarından bu kurumlara bağışta bulunmuşlardır. Vakıfların hayrat ve 

akarat olmak üzere iki önemli unsuru vardı. Doğrudan hizmet sunan vakıf bina ve 

kurumlarına hayrat, bu kurumların ebedî olarak yaşaması ve topluma hizmet sunabilmesi 

için vakfedilen gelir kaynaklarına da akarat denilirdi. Vakfın gelir kaynaklarının nasıl 

işletileceğine ve hedeflenen hizmetlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair ilkelerin belirlendiği 

belgeye ise vakfiye adı verilirdi.

Osmanlı’da Vakıflar ve Yardımlaşma Kurumları 



Vakıflar tarafından yapımı gerçekleştirilen cami, mescit, dârüşşifa 

(hastane), medrese, mektep, zaviye, imaret, sebil, çeşme, hamam ve 

han gibi yapılar ile bu yapılar topluluğunun tamamından oluşan 

külliyeler kurularak bir bölgenin fiziki ve sosyal alt yapısı 

tamamlanmıştır. Osmanlının yeni fethettiği beldeler, vakıf sistemi 

yoluyla kurulan külliyeler sayesinde İslamlaşmış, boş ve ıssız yerler 

iskâna açılmış, konargöçerler şehir medeniyetine ulaşmıştır. 

Medreselerde üretilen bilgiler, halka aktarılarak toplumda kültür 

Süleymaniye Külliyesi



Vakfın işleyişi şerî hukuk kurullarına göre düzenlenir ve vakıf 

idareleri devlet tarafından teftiş edilirdi. Vakıfları kadılar teftiş eder, 

bu yetkiye de nezaret denilirdi. Vakıf hukukuna göre bir kişi vakıf 

eser için harcadığı parayı geri alamaz ve bağışladığı mal üzerinde 

mülkiyet hakkı iddia edemezdi.



Vakıf malı satılamaz ve miras bırakılamazdı. Osmanlı Devletinde 

toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya çok büyük önem verilirdi. 

Bu nedenle Osmanlı da yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak 

kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlardan biri olan Bimaristan, 

İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adıdır. Osmanlılarda 

hastaneler için daha çok darüssıhha, şifahane, bimarhane, tımarhane 

ve dârüşşifa (şifa bulunan yer) kelimeleri kullanılmış, 

Bimaristanlarda diğer hastalarla birlikte akıl hastaları da tedavi 

edilmiştir. 



XIX. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı 

Devleti’nde de Avrupa’dakine benzer 

modern hastaneler yapılmaya başlanmış, 

ilk modern sivil Osmanlı hastanesi, Sultan 

Abdülmecit’in annesi Bezmi Âlem Valide 

Sultan tarafından 1843 yılında 

yaptırılmıştır. 1899’da da ilk modern 

çocuk hastanesi olarak Hamidiye (Şişli) 

Etfal Hastanesi açılmış, günümüzde ise 

Bimaristanların yaptığı görevleri, devlet 

hastaneleri üstlenmiştir.



Toplum yararına yapımı gerçekleştirilen kuruluşlardan bir 

diğeri de imarethanelerdi. İmarethaneler, Osmanlı’da 

fakirlere ve medrese talebelerine sıcak yiyecek dağıtmak 

amacıyla yapılan hayır kurumlarıydı. En bilinen 

imarethaneler ise Fatih ve Süleymaniye külliyelerindeki 

imarethanelerdi. Bu imarethanelerde şehirdeki fakirlerin 

yanı sıra misafirler de ücretsiz olarak yemek 

yiyebiliyorlardı. 



II. Meşrutiyet Dönemi’nde ikisi hariç bütün imarethaneler 

kapatılmış, imarethanelerin kapatılmasının yanlışlığı ise 

sonradan anlaşılmıştır. Günümüzde vakıfların desteğiyle 

fakir ve muhtaçlara sıcak yemek dağıtan imarethaneler, 

eski görkeminden uzak bir şekilde varlığını 

sürdürmektedir.



 Osmanlı Devleti, toplumsal yapısını insan ve adalet üzerine inşa etmiştir. 

Şeyh Edebali’nin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” sözleri yöneticilere yön 

vermiş, Müslüman Osmanlı toplumunda mahalle “Komşusu aç iken tok yatan 

bizden değildir.” anlayışı üzerine kurulmuştur. Osmanlı’da günlük hayat 

erken saatlerde başlar, esnaf ve zanaatkârlar dükkanda, müderris (öğretmen) 

ve öğrenciler okulda, asayişi sağlayanlar ile pazar yerlerini denetleyen 

görevliler görevlerinin başında olur ve işlerini yapmaya çalışırlardı. 

Osmanlı Devleti’nde Günlük Hayat



 Osmanlı toplumunda kadın, toplumsal hayatın bizzat içinde görev alarak 

ekonomiden mülk alım satımına, dokumacılıktan ev işlerine kadar değişik 

alanlarda varlığını göstermiştir. Osmanlı Dönemi’nde dinî bayramlar, 

geleneksel şenlikler ve Amin Alayı gibi özel günler, mahalle hayatının 

durağanlığına hareketlilik getirmiştir. Çocukların okula başladıkları gün 

yapılan törene Amin Alayı denmiş, bu törende mahallenin hocası tarafından 

dualar okunmuş ve davetlilere ikramlarda bulunulmuştur.



 Günümüzde de dinî bayramlar, düğünler, güreş 

ve geleneksel şenlikler toplumumuz tarafından 

büyük bir heyecanla beklenmekte ve bu 

etkinlikler toplumsal dayanışmayı sağladığı için 

sahiplenilerek devam ettirilmektedir. İstanbul 

Sefiri Montagu’nun (Montegü) eşi olan Lady 

Montagu (Leydi Montegü), 1717 yılında 

Osmanlı Devleti’ni ziyaret etmiştir. Edirne’de 

Sultan’a ait bir konakta kalan Lady Montagu, 

kaldığı konağın özelliklerine dikkat çekerek 

“Türkiye’de evlerin hepsi genellikle iki 

kısımdan ibarettir. Aralarında gayet dar bir 

geçitle bağlantı vardır.” demiş, haremle selamlık 

bölümünün bir geçitle bağlandığını belirtmiştir.



Osmanlılar zamanında evlerin duvarlarından rengarenk çiçekler 

sarkardı. Pencerelerin önünde bulunan sarı çiçek, evde hasta olduğu 

anlamına gelir ve oradan sessiz geçilmesi isteğini ifade ederdi. 

Kırmızı çiçek ise bu evde evlenme çağına gelmiş genç bir kız 

olduğunu ifade eder ve kötü söz kullanarak o kişinin yüreğini ve 

ruhunu incitmeyin mesajı verirdi. Evin kapı tokmaklarının çıkardığı 

sesler de anlam yüklüydü. Kapısında ay ve yıldız sembolü takılı 

evlerden hacca giden insan olduğu anlaşılırdı. 



 Günümüzde ise yüksek katlı binalar birbirine yakın olarak yapılmasına 

rağmen, binaların içinde yaşayan insanlar birbirlerinden uzaklaşmışlardır. 

Trafik yoğunluğu, fabrika gürültüleri ve kalabalık nüfus yüzünden şehirlerin 

sakinliği ve sessizliği bozulmuştur. Osmanlı’da hemen her sokakta bir hayır 

çeşmesi, çeşmelerin başında kuşların su içebileceği yerler vardı. Kuşların 

barınabilmesi için evlerin uygun yerlerine kuş evleri yapılırdı. Mahalledeki 

insanlar hayır ve sadaka konusunda çok duyarlı oldukları için yoksul 

komşular gözetilirdi. Sokak hayvanları için vakıf kuranlar bile vardı.



Osmanlı’da çocuklar, gelenekler ve İslam ahlakı 

doğrultusunda yetiştirilirdi. Sofraya hep birlikte oturulur, 

ramazan ayında iftarlar Müslüman ve gayrimüslim 

komşularla birlikte yapılırdı. Bugün de aynı düşünce 

devam etmekle birlikte, çalışma hayatının yoğunluğundan 

dolayı ailelerin yemekte bir araya gelmeleri bazen 

mümkün olmamaktadır. 



Osmanlı ailesi dinî nikah ile kurulur ve bu işlem 

kaydedilirdi. Ailede ölüm hâlinde miras paylaşımı da dinî 

kurallara göre yapılırdı. Bazı gayrimüslimler yaşam 

biçimindeki benzerlikler ve adaletli paylaşımdan dolayı 

İslam Miras Hukuku’na başvurmuş ve aile bireyleri 

miraslarını Müslümanlar gibi taksim etmiştir.



Osmanlı toplumunda doğum olayı büyük bir sevinç 

gösterisine dönüşürdü. Doğum gerçekleştikten sonra 

saçılar saçılır, yeni doğan çocuğa takılar takılır ve ailenin 

babası tarafından ziyafet verilirdi. Doğumdan sonraki en 

önemli hadise, çocuğa ad konmasıydı. Evin büyüğü, çocuk 

doğar doğmaz sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okur 

ve çocuğun ismini besmeleyle koyardı.



Hasta olan kimse tek başına bırakılmaz, herkes elinden geldiğince 

birbirine destek olurdu. Cenaze defin işlerinde mahalleli dayanışma 

örneği gösterir, birbirlerine kenetlenirdi. Cenaze evine önce kıble 

tarafındaki komşusundan başlayarak on gün boyunca yemek getirilirdi.

Komşular yüksek sesle konuşmaz, eğlenip gülmez, cenaze evinin 

acısına ortak olurdu. Doğum ve ölüm esnasındaki bu gelenek bugün de 

devam etmektedir. 



Osmanlı’da eve gelen misafir en güzel şekilde ağırlanır, 

onlara ikramlarda bulunulurdu. Ev sahibi misafirini 

kapıda karşılar, her iki taraf da ellerini kalplerinin üzerine 

götürüp öne doğru eğilerek selamlaşırlardı. Misafir yolcu 

edilirken de dış kapıya kadar uğurlanırdı. Türk milletinin 

misafirliğe yüklediği anlam ve verdiği önem günümüzde 

de geçerliliğini sürdürmektedir.



Osmanlılar zamanında dinî bayramlar mahallede şenlik havasında 

kutlanırdı. Bayram süresince herkes yeni elbiselerini giyer, ev ve 

dükkânlar işlemeli kumaşlar ve çiçeklerle süslenirdi. Ziyafetler ve 

ziyaretler, Osmanlı’nın sosyal hayatına renk katardı. Bayram 

geceleri minareler ışıkla donatılır, havai fişekler atılır, kayık 

gezintileri yapılırdı. Günümüz Türk toplumunda bayramlar, 

sevinçlerin paylaşıldığı, çocukların sevindirildiği ve büyüklerin 

gönüllerinin fethedildiği özel günler olarak devam etmektedir.



 Osmanlı Devleti’nde halk genellikle boza, şıra, 

şerbet ve süt gibi içecekleri içer, sofralarda ekmek 

ve pide eksik olmazdı. İstanbul’un kaliteli 

unlarından yapılan ekmekler ise dünya çapında bir 

üne sahipti. Koyun eti, en beğenilen lezzetli 

yiyeceklerin başında gelirdi ve yemeklerin yanında 

pilav da tüketilirdi. Evliya Çelebi, Bursa’daki 

Sultani Çarşısı için “Pirinç Hanı yakınındaki 

Kebapçılar Çarşısı çok güzel bir yerdir.” demiş ve 

bu şehre mahsus Hoşafçılar Çarşısı’ndan 

bahsetmiştir. Yemiş satan Kayağan Pazarı’ndaki 

dükkânların meyve dalları ile süslendiğini söyleyen 

Evliya Çelebi, Ulu Cami dibindeki Emir kahvesinin 

meşhur olduğunu ve buraların birer arifler mektebine 

döndüğünü ifade eder.

Osmanlı Toplumunda Yemek Kültürü, Eğlence ve Festivaller

Pirinç Hanı 



Saray ve konaklarda pişen nefis ve 

lezzetli yemeklerden dolayı, 

İstanbul Mutfağı dünya çapında 

bir ün kazanmıştır. Saraydaki 

düğünlere devlet erkanı, yabancı 

davetliler, ulema ve halk da 

katılabilirdi. Düğüne katılanlar 

hiyerarşik bir düzen içerisinde 

oturur, düğüne katılan herkese 

güzel bir ziyafet verilirdi.



 Lala Mustafa Paşa’nın verdiği ziyafeti tasvir 

eden minyatür İstanbul mutfağının 

zenginliğini göstermektedir. Minyatürlerden 

ve Surnamelerden de anlaşılacağı gibi saray 

düğünü ve şenliklerinde; ekmek (nan), çörek, 

poğaça, börek, pilav, kebap, şiş kebabı, 

tutmaç, çorba, ördek, kaz, tavuk çevirmeleri 

ve kızartmaları ile balık gibi yemekler 

yenilirdi. Tatlı olarak aseli, zerde, güllaç, 

helva, hurma, muhallebi ve baklava, içecek 

olarak da şerbet, üzüm suyu, boza, kahve vb. 

tercih edilirdi.



Osmanlı toplumundaki şenlikler ve geleneksel törenler, Orta Asya 

Türk şölen gelenekleri ve İslami unsurlara dayandırılmıştır. Şenlikler, 

hükümdar ve halkın buluştuğu nadir yerlerden birisi olmuş, bu 

geleneksel törenler ve şenlikler; doğum, evlilik ve sünnet gibi 

nedenlerle yapılmıştır. Şenlikler, devletin otoritesini ve zenginliğini 

halka ve dünyaya göstermiş, ekonomik hareketlilik getirmiş, dinî 

amaçlara hizmet etmiş ve halkın moral seviyesini yükseltmiştir. 



Osmanlı Devleti’nde yapılan düğün ve şenliklerde; cambazlık, 

hokkabazlık (sihirbazlık) ve kukla oyunları gibi çeşitli gösteriler 

sergilenirdi. Bu eğlencelerde ayrıca güreş, ok atma, cirit ve ata binme 

gibi spor gösterileri de yapılırdı.



 III. Ahmet’in şehzadelerinin sünnet 

şenliğindeki havai fişek gösterisini anlatan 

yandaki minyatürde görüldüğü gibi gece 

Okmeydanı’nda yapılan görkemli havai fişek 

gösterileri, şenliğin muhteşem açılışına katkı 

sağlardı. Padişah, yıldızlarla bezeli gece 

mavisi gökyüzündeki fişekleri çadırından 

izlerdi. Fırıldak, gemi ve fıskiye 

biçimlerindeki havai fişekler izleyicileri 

kendine hayran bırakırdı. Havai fişek 

kullanılarak yapılan bu eğlence anlayışı 

günümüzde de devam etmektedir.



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


