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SARAY

(MERKEZİ YÖNETİM)

BİRUN

(DIŞ)
ENDERUN HAREM

2



Padişah

DİVAN-I HÜMAYUN

Seyfiye

-Yönetim

-Askerlik

İlmiye

-Fetva (İfta)

-Kaza (Adalet)

-Tedris (Eğitim)

Kalemiye

-Mali bürokrasi

-İdari bürokrasi

Kazasker-Kaptan Paşa- Çuhadar



Toprak Sistemi

Miri Arazi

Devletin Mülkiyetinde

Dirlik

Has

Zeamet

TımarPaşmaklık

Ocaklık

Malikhane

Yurtluk

Mukataa

Vakıf

Mülk Arazi

Şahıs mülkiyetinde

Öşri Arazi

Haraci Arazi



Askeri Sınıf: 
Yönetenler

Seyfiye

-Vezir-i azam

-Vezirler

-Yeniçeri Ağası

Kalemiye

- Defterdar

- Nişancı

İlmiye

- Kazasker

- Şeyhülislam

Yönetilenler: 
Reaya

Müslümanlar

Türkler

Araplar

Acemler 

Boşnaklar

Arnavutlar

Gayrimüslümler

Rumlar

Eflak-Boğdanlılar

Karadağlılar

Sırplar

Bulgarlar 

Ermeniler

Museviler

Süryaniler

Nasturiler

Keldaniler
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Enderun Mektebi

Devşirme 

Hıristiyan ailelerden çocuk ve gençlerin alınması

Zeki devşirmelerin Galata, İbrahim Paşa, Edirne, İshak Paşa saraylarına alınması ve oradan bir 
seçimle Topkapı Sarayına alınması. Topkapı Sarayına alınan bu gençlere İç Oğlanı adı 

verilirdi.

Küçük Oda

Bu odada 
eğitim 

görenler bir 
elemeyle 

diğer 
odalara 

geçerlerdi. 

Büyük Oda

Küçük Oda 
ve Büyük 
Odada 

elemeden 
geçeme-

yenler  
kapıkulu 

süvari

(sipahi ) 
bölüğüne 

ayrılırdı. 

Kiler Odası

Padişah ve 
haremin her 
türlü yiyecek 

içeceğini 
hazırlayan 
oda. Fatih 

zamanında 
oluşturul-
muştur. 

Yaklaşık 30 
kişiden 

oluşurdu.

Seferli Odası

Dördüncü Murat 
zamanında 

oluşturulan bu 
oda mensupları 

musikişinas, 
hanende, 
sazende, 
pehlivan, 

kemankeş, 
berber vs. olarak 

yetiştirilmiş iç 
oğlanlarından 

oluşurdu.

Hazine Odası

Padişahın 
değerli 

eşyalarını 
koruyan 

oda. 
Yaklaşık 60 

kişiden 
oluşurdu.

Has Oda

Padişahın şahsi 
hizmetlerini gören ve 

saraydayken onu 
koruyan oda idi. 

Başlarında has odabaşı 
vardı. Has odabaşı 

Padişahın giyinmesine 
yardım ederdi. Sayıları 

40 civarında idi. Bu 
odadan çıkma 

usulüyle birunda ya da 
taşra da görev verilirdi.



Osmanlı Devlet 
Yönetimi

Merkezi

Seyfiye

Vezir-i azam

Vezirler

Yeniçeri Ağası

Kaptan-ı Derya

İlmiye

-Kazasker

-Şeyhülislam

Kalemiye

Nişancı

Defterdar

Taşra

Seyfiye

-Beylerbeyi

-Sancak Beyi

İlmiye

-Kadı

-Naib

Kalemiye

-Mal Defterdarı



Osmanlı Devleti Taşra 
Yönetim Birimleri

KÖY

KÖY 
KETHÜDASI

NAHİYE

NAİB

KAZA

KADI

SANCAK

SANCAK BEYİ

EYALET

BEYLERBEYİ
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OSMANLIDA EYALETLER

Salyaneli Eyaletler

(Tımar Sistemi 
Uygulanmaz)

Mısır, Habeş,Yemen, 
Tunus, Bağdat, 

Cezayir, 
Trablusgarb, Şehr-i 

Zor, Lahsa

Salyanesiz Eyaletler 
(Tımar Sistemi)

Rumeli, Budin, Bosna, 
Anadolu, Karaman, 

Sivas, Musul, Erzurum

Özel Yönetimi Olan 
(İmtiyazlı)

Hicaz, Kırım, Erdel, 
Eflak, Boğdan



Yükselme Devri

Osmanlı Ordusu

Kara Ordusu

Kapıkulu Askerleri

Kapıkulu 
Sipahileri

Sipah, Silahtar , Sağ ulufeciler

Sol ulufeciler, Sağ garipler

Sol garipler

Kapıkulu 
Piyadeleri

Acemi Ocağı Yeniçeriler, 
Cebeciler, Topçular 

Top Arabacıları, Lağımcılar,

Humbaracılar

Bostancılar

Eyalet Askerleri

Tımarlı Sipahiler

Yayalar ve Müsellemler

Azaplar, Akıncılar, Yörükler, Deliler, 
Beşliler, Sakalar

Deniz Kuvvetleri 
(Donanma)
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Hakkaniyet Çemberi

ADALET

Halk

Hükümranlık 

Ordu

Kanun

Servet

Devlet
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OSMANLI TOPLUMU

DEVLETİN RESMİ TASNİFİNE 
GÖRE OSMANLI TOPLUMU

a-Yönetenler: 
Askeri sınıf

Saray halkı,

Seyfiye, 

ilmiye ve 

kalemiye

b-Yönetilenler:

Reaya

Osmanlı Devleti’nde,askeri 

sınıf dışında kalan,dolayısıyla 

yönetime katılmayan,geçimini 

tarım ve sanayi alanında 

üretim yapmak ve ticaretle 

uğraşmak suretiyle temin 

eden ve devlete vergi veren 

kesim,toplumun ikinci sınıfını 

oluşturuyordu. Bu sınıfa 

raiyyet sınıfı veya reaya 

deniliyordu.

YERLEŞİM DURUMUNA 
GÖRE OSMANLI TOPLUMU

Şehirliler

1-Askeriler (Yönetenler=Seyfiye,

ilmiye,kalemiye)  

2-Tacirler 3-Esnaf  

4-Diğer gruplar 

(yabancılar,yabancı 

temsilciler,yabancı tacirler veya 

gezginler,işsizler,seyyar satıcılar, 

seyyidler)

Köylüler Göçebeler

www.tariheglencesi.com



OSMANLI 
EKONOMİSİ

OSMANLI EKONOMİSİNİN TABİİ 
KAYNAKLARI:

İNSAN 

Bir yer fethedildiğinde ya da 

belirli aralıklarla kaza ve 

sancakların vergi yükümlüsü 

"erkek nüfusunu" ve bunların 

ödeyeceği vergi miktarını 

saptamak amacıyla "TAHRîR" 

denilen bir sayım yapılırdı. Tahrir 

defterlerini "Nişancı" tutar, bir 

örneği de Eyalette saklanırdı.

TOPRAK

Osmanlı Devletinde ekonominin en önemli  kaynağı 

topraktı. Osmanlı Devleti,ekonominin en ö-nemli 

kaynağı olan toprağı,genel olarak miri arazi 

tanımıyla kendi mülkiyetinde tutmuştur. Osmanlı 

Devleti,toplumun beslenmesi için özellikle ,susuz 

tarım yapılan,yani büyük ölçekli hububat üretimi için 

gerekli topraklar başta olmak üzere,ekim yapılan 

kasaba ve şehir sınırları dışında kalan 

toprakları,tasarrufu köylüde olmak üzere,kendi 

mülkiyetinde tutmuştur. 



Osmanlı Ekonomisi

Klasik dönem Osmanlı ekonomisinin temel ilkeleri İaşecilik, Gelenekçilik ile 

birlikte Fiskalizm, hazineye ait gelirlerinin ulaştığı düzeyin altına inmemesine 

dayanırdı.

Ekonomide devletin 

gelirlerini artırmayı ve 

giderlerini daraltmayı 

amaç edinen bir mantık 

ile hazinenin gücünü 

sürekli artırmaya çalışan 

ve güçlü kalmasını isteyen 

vergi kaçağını sıkı bir 

denetimle önlemeye 

çalışan sisteme Fiskalizm

(Gelircilik) denir. 

Bu ilkeye göre reayanın refahını 

sürekli kılmak için öncelikle 

piyasalarda istenilen kalitede 

uygun fiyata yeterli miktarda mal 

bulunmalıdır. Bu nedenle Osmanlı 

ekonomisinde üretime büyük önem 

verilmiştir. Büyük çapta ve seri 

üretiminin olmadığı bir ortamda, 

küçük işletmelere dayalı yüksek bir 

üretim potansiyeline erişilmişti. 

İthalat serbestti. 

Gelenekçilik, sosyal ve iktisadi 

ilişkilerde yavaş yavaş oluşan 

dengeleri eğilimleri mümkün 

olduğu ölçüde muhafaza etme 

ve değişme eğilimlerini 

engelleme ve herhangi bir 

değişme çıktığı taktirde, tekrar 

eski dengeye dönmek üzere 

değişmeyi ortadan kaldırma 

iradesinin hakim olması şeklinde 

tanımlanabilir.



OSMANLI EKONOMİSİ

OSMANLI DEVLETİNDE ÜRETİM

HAYVANCILIK TARIM ESNAFLIK (SANAYİ) MADENCİLİK
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OSMANLI EKONOMİSİ

OSMANLI DEVLETİNDE ÜRETİM YAPISI

A- Hayvancılık

Hayvancılık,tarım ekonomisinin 

ve genel ekonominin önemli 

unsurlarından biridir. Genel 

olarak göçebelerin uğraşı olsa 

da,köylüler de bu alanda önemli 

bir rol üstlenmişlerdir. Sadece 

göçebelerden alınan resm-i 

yaylak ve resmi kışlak yerine, 

hayvan besleyen herkesten adet-

i ağnam denen vergi alınıyordu.

B-(Ziraî Üretim)

Osmanlı 

ekonomisinin en 

önemli sektörü 

tarımdır. 17. 

yüzyılın başlarına 

kadar Osmanlı 

devleti tarım 

ürünleri 

bakımından 

kendine yeten bir 

ülkeydi. 

C-Sınaî 
Üretim

Osmanlı toplumunda 

esnaflar LONCA adı verilen 

teşkilatlara sahiptiler. Her 

esnaf muhakkak bir loncaya 

kayıtlı olur, loncasının 

koruması ve denetimi altında 

bulunurdu. Bugünkü tabipler 

odası, mimarlar odası, 

şoförler cemiyeti gibi...  

Dükkan açma hakkına 

GEDİK denilirdi. Gedik'e 

sahip olmak için çıraklık, 

kalfalık yapıp, ustalık 

belgesini almak gerekirdi.

D-Madencilik ve 
Maden Sanayii

Osmanlı Devleti'nde 

madenler iltizam olarak 

dağıtılırdı. Çıkartılan 

madenlerin çoğu ülke 

içinde 

işlenemediğinden 

dışarıya ihraç edilirdi.

NOT: Osmanlılarda ilk 

madenin işletilmesi 

Osman Bey 

zamanındadır. Bilecik'in 

fethi ile buradaki demir 

madeni işletilmiştir.18



OSMANLI EKONOMİSİ

Esnaf Birlikleri

Osmanlı iktisadi hayatında, geçimini 

ticaret ve zanaatla sağlamak, bir dükkân 

açmak “gedik” denilen bir işletme iznine 

tabiydi. Gedik sahibi ölünce dükkân veya 

imalathane o işin başında bulunmak, 

çalışmak şartıyla evladına kalırdı. Evladı 

yok ise veya baba mesleğini terk etmiş 

ise o “gedik” devlete kalmış sayılır ve 

lonca tarafından, layık görülen bir 

kalfaya devrolunurdu. Eski gedik 

sahibinin mirasçısına da işi terk eden 

evladına

da dükkânda kalan mallar, alet ve 

edevatın değer bedeli ödenirdi.

Narh Sistemi

Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara

müdahale edilmesi olarak tarif edilen narh 

sistemi klasik dönem Osmanlı ekonomisinde 

fiyat politikasına esas teşkil etmiştir. Osmanlı 

narh uygulamasında temel ölçü, arz ve talep 

şartları olup tekelci eğilimlerin önlenmesi 

istenmiştir. Özellikle zirai ürünlerde arz 

şartlarının çok

değişken olması böyle bir uygulamayı zorunlu 

kılmıştır. Yine talebin arttığı Ramazan ayı 

öncesinde fiyatların yeniden tespiti 

gerekirdi. Muhtesiplikçe onaylanmış bir narh 

defterinin her ay İstanbul şehreminine teslim

edilmesi bir gelenekti.
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OSMANLI EKONOMİSİ

OSMANLI DEVLETİNDE ÜRETİM

MADENCİLİK

Osmanlı Devleti'nde madenler iltizam olarak dağıtılırdı. Çıkartılan 

madenlerin çoğu ülke içinde işlenemediğinden dışarıya ihraç edilirdi.

NOT: Osmanlılarda ilk madenin işletilmesi Osman Bey 

zamanındadır. Bilecik'in fethi ile buradaki demir madeni işletilmiştir.
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OSMANLI EKONOMİSİ

OSMANLILARDA TİCARET

Osmanlı Devletinde tüccarlar niteliklerine göre üç gruba 

ayrılmışlardı:

a)- Sermayedar(Tacir-i mütemekkin):Bunlar çoğunlukla bir 

malı ucuz ve bol bulunduğu dönemde alır ve fiat yükseldiğinde 

satarak kar ederlerdi.

b)- Taciri Seffar: Bunlar bir malı ucuz olan bölgeden 

alarak,pahalı olan bölgeye getirerek satarlardı.

c)- Örgütlenmiş Tüccar: Belli bir yerde mal gönderebileceği 

güvenilir temsilcileri olan tüccarlar.



OSMANLI EKONOMİSİ

Ticaret ve Ulaşım Sistemi

Osmanlı toprakları, Doğu ve Batı ekonomilerini birbirine bağlayan İpek ve Baharat yollarının üzerinde 

bulunuyordu. Bu yollardan elde edilen gümrük gelirleri devlete önemli bir kaynak sağlıyordu.. 

a. Deniz ve Nehir Ulaşımı

Anadolu’nun coğrafi konumu ve ilk çağlardan beri transit ticaret bölgesi olması deniz ulaşımını gerekli 

kılıyordu. Selçuklulardan beri Kırım, Avrupa, Mısır ve Suriye limanlarıyla Kuzey ve Güney Anadolu 

limanları arasında yoğun bir ticaret vardı.

b. Kara Yolu Ulaşımı

Osmanlı ulaştırma şebekesi içinde kara ve deniz ulaşımı bütünleşmişti. İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, 

Sinop ve Trabzon gibi limanlar aynı zamanda kara yollarının bitiminde bulunuyorlardı.  Ayrıca buralarda 

esnaf örgütü

kuralları içinde taşımacılığı meslek edinmiş Mekkâri taifesi, özel ulaşım ve ticari mal naklini 

üstlenmişlerdi. Osmanlılarda nehir ulaşımının çok önemli olmadığı söylenebilir. Zira Kuzey Anadolu 

Bölgesi’nin dik ve hızlı akan dar nehirleri, ulaştırmaya elverişli değillerdi. Fırat ve Dicle üzerlerinde 

sınırlı bir ulaştırma faaliyetiyle Tuna

Nehri’nin ulaştırma ve nakliyata elverişliliği bu konuda istisna oluşturmaktadır. 22



Klasik Dönemde Ekonomik Yapı

A-Merkez Maliyesi

Gelir ve gider

hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında

sadrazama karşı sorumlu olan baş defterdar

(Rumeli Defterdarı)

bulunurdu. 

Vergiler: Müslümanlardan alınan ürün 

vergisi öşür, gayrimüslimlerden ise

haraçtı. Cizye gayrimüslimler erkeklerden 

alınan korunma vergisi idi. Hayvanlar 

sahiplerinden alınan vergi adet-i ağnam  

idi. Olağanüstü zamanlarda alınan vergi 

avarız vergisi idi. 

b- Tımar Sistemi

Osmanlı mali siteminde 

tımar; bir kısım asker ve

memurlara geçim, 

hizmet veya masraflarına 

karşılık belirli

bölgelerin vergi 

kaynaklarının tahsis 

edilmesidir.

c- Vakıf Sistemi

Türk-İslam devletlerinde olduğu 

gibi Osmanlılarda da servet ve

mülkiyetin toplumun tüm 

katmanlarına mümkün olduğunca 

eşit

yayılması ve halkın temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasına 

büyük

önem verilirdi. Bunu 

gerçekleştirmek için özellikle 

vakıflar, sosyal

refahı artırmaya yönelik bir çok 

yatırım yapmışlardı.



OSMANLI EKONOMİSİ

Para ve Finans Sistemi

Bütün geleneksel ekonomilerde olduğu gibi Osmanlı

ekonomisi de madenî para sistemine dayanıyordu. Devlet altın

ve gümüşün eşya olarak kullanılmasının önüne geçmeyi ve

özellikle para olarak kullanılmasını amaçlıyordu. Osmanlılar XIX. yüzyıla kadar 

madenî para kullanmışlardı. Madenden

kesilen yassı, yuvarlak parçacıklara sikke; gümüşten kesilen sikkelere

akçe; altından kesilen sikkelere sikke-i hasene denirdi. Tanzimat Döneminde 

1839’da çıkarılan “kaime” adlı kâğıt para

karşılığı olmayıp bono olarak düşünülmüştü.1844’te 20 kuruş değerinde

“mecidiye” adıyla yeni para çıkarıldı.100 kuruş bir Osmanlı lirası olarak

belirlendi ve temel para birimleri kuruş ve mecidiye oldu.
24
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Bilim ve Teknoloji

Osmanlı Devleti’nde bilim alanındaki çalışmalar İznik Medresesi’nin açılmasıyla başladı. Bu medrese , Selçuklu 

medreselerinin devamı niteliğindeydi. İlk  müderrisi Kayserili Davud idi. Osmanlı’da ilk tıp medresesi de Yıldırım 

Bayezit tarafından Bursa’da kurulmuştu.Fatih döneminde bilim hayatında önemli gelişmeler oldu. Bunun başlıca 

sebebi, Fatih’in, bilim adamlarına saygı göstermesi, onları takdir etmesi, bilim adamları arasında, dini ne olursa olsun 

ayrım yapmaması, açık fikirli olmasıdır.Fatih döneminde tıp alanında büyük bilim insanları yetişti. Bunlardan 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Türkçe’ye tercüme ettiği eser, Cerrahiyetü’l Haniye çok ünlüdür. Ayrıca Mücerrebname

adlı tedavide kullanılan malzemeleri anlatan eseri de bu dönemde açılmıştır.Bu dönemin en önde gelen bilim 

adamı vardır. Sahn-ı Seman medreseleri , hiç şüphesiz Ali Kuşcu’dur. Dönemin bir başka matematikçisi de Sinan 

Paşa’dır. Onun meşhur eseri Tazarruat adını taşır. Molla Lütfi,Sinan Paşa ve Müslihiddin Sinan II.Bayezit döneminin 

matematik bilginleridir. Matrakçı Nasuh  matematikle ilgili eserlerini Yavuz Sultan Selime sunmuştur.Osmanlılarda 

tarih ve coğrafya  alanlarındaki ilk eserler Fatih devrinde yazılmıştır.Tarih alanında Enveri, Amasyalı Şükrüllah, Tursun 

Bey, Kemal Paşazade,Aşık Paşazade,Hoca Saadettin, Neşri,Mustafa Selaniki ve İdris-i Bitlisi gibi kişiler yetişmiştir. 



Bilim ve Teknoloji

XVI. yüzyılda Kanuni tarafından Süleymaniye Külliyesi’nde diğerlerinden farklı olarak bir de tıp 

medresesi bulunmaktaydı.Coğrafya ve astronomi alanında Ali Kuşçu, Piri Reis, Seydi Ali Reis ve 

Matrakçı Nasuh’un çalışmaları dikkate değerdir. Piri Reis’in eseri Kitab-ı Bahriye, Seydi Ali Reis’in eseri 

ise Miratü’l Memalik (Memleketlerin Aynası)’tir.XVI.yüzyıldaki matematikçiler astronomi  ile de 

uğraşmışlardır. Takiyüddin Mehmet, Hoca Saadeddin Efendi’nin yardımlarıyla İstanbul’da bir 

rasathane kurdu (1578). Ne yazık ki bu rasathane uzun ömürlü olmadı. Gökleri incelemenin uğursuzluk 

getireceği ileri sürülerek yıktırıldı ( 1580).XVII. yüzyıl bilim hayatında bir durgunluk dönemidir. Toplum 

hayatında meydana gelen bazı değişmeler hem bilim hayatını, hem de medreseleri etkisi altına aldı. 

Devrin bilim adamlarından Katip Çelebi’nin Keşfü’z Zünun, ve Mizanü’l hak fi ihtiyari’l Ehak (En 

doğrunun seçiminde hak terazisi) adlı eserleri vardır. Osmanlıların savaş sanayi alanında gelişmiş bir 

teknolojileri vardı. Tophane, baruthane, demirhane gibi atölyeler dönemin en gelişmiş tezgahlarının 

kullanıldığı yerlerdi. 



Osmanlı İlim ve İrfan Geleneğinde Yenilik Arayışları

Kâtip Çelebi

Akli ilimlerin gerekli 

olduğu konusunu ele 

almıştır. 

Gerçekleştirilmek 

istenen amaçlara 

ulaşmak için bütün ilim 

dallarının birer araç 

olduğu düşüncesini 

savunmuştur. Bu 

tutumunu hikmet ile 

şeriat ilimleri (akli-naklî) 

arasında kurulması 

gereken dengeye işaret 

ederken daha da 

netleştirmiştir. 

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi, 

Seyahatname’yi 1630-

1681 tarihleri arasında 

yazdı. Eseri yazmaya 

İstanbul’dan başlayan 

Evliya Çelebi, Osmanlı 

Devleti’nin topraklarında 

ve komşu ülkelerde yaptığı 

seyahatleri anlatır. 

Seyahatname, Osmanlı 

dünyasının geniş bir 

coğrafi panoraması ile 

yerleşim yapısını tarihi 

perspektiften verir. 

Naima Efendi

Naima Osmanlı Devleti’nin 

ilk resmî tarihçisi, 

vakanüvisidir. Tarihçi 

sıfatıyla ele aldığı metni 

dikkatli şekilde yer yer 

karşılaştırmalar yaparak ve 

sözlü kaynaklara başvurarak 

şekillendirmiştir. Kullanılan 

eserlerin isimlerini 

zikretmiştir. Eserde 

gelecekte olabilecek 

olayların kurgusu vardır. 

Eserin başka bir özelliği ise 

olayın perde arkasını sağlıklı 

bir şekilde neden sonuç 

ilişkisi içinde vermesidir.

Yanyalı Esad Efendi

Aristo’nun bazı eserlerini 

Grekçe’den Arapçaya çevirip 

yorumlaması ile tanındı. Devrinin 

âlimleri kendisine “Muallim-i 

Salis (Üçüncü Öğretmen)«

unvanını verdi. Sadrazam Damat 

İbrahim Paşa’nın isteğiyle 

Aristo’nun “Fizika’’ eserini 

İoannis Kottinius’un (Ayenis

Kottinus) yorumunu esas alarak 

Arapçaya çevirmiştir. Bu çeviriye 

bazı görüşler eklemiştir. Bu esere 

“Talimü’s Salis” adını vermiştir. 
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Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler ve Yeni Kurumlar

Öğretim Kurumları

Askeri Kurumlar

Deniz kuvvetleri için deniz subayı ve mühendisleri yetiştirmek amacıyla 1773 yılında 

"Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun" okulu açıldı.III. Selim döneminde 1792'de 

"Humbarahane" ve daha sonra "Mühendishane-i Berr-i Hümayun'' okulları açıldı. 

II. Mahmut zamanında "Yeniçeri Ocağı" kaldırıldı ve yerine "Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye" adıyla yeni bir ordu kuruldu. Ordunun eğitimi için Prusya'dan 

subaylar getirildi. 1831'de "Mızıka-i Hümayun" kuruldu. Tanzimat döneminde 1849 

yılında "Erkan-ı Harbiye" (Harp Akademisi) ve 1870 yılında "Bahriye Mektebi" ile 

askeri idadiler açıldı. II. Abdülhamit döneminde Almanya'dan harp okulunun 

düzenlenmesi için uzmanlar geldi. Harp okuluna öğrenci yetiştirmek amacıyla her 

biri ordu merkezlerinde olmak üzere çeşitli askeri liseler açıldı. Bunlardan Kuleli ve 

Işıklar Askeri Liseleri ile daha sonra açılan Maltepe Askeri Lisesi bugün de 

öğrenimlerini sürdürmektedirler

Sivil Kurumlar

Sivil Kurumlar:

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı eğitim 

kurumları ilk, orta ve yüksek olmak üzere üç 

dereceli idi.

İlk Öğretim:

Sıbyan Mektepleri, Mekteb-i İbtidaiyeler 

(ilkokul).

Orta öğretim:

İdadiler ve Sultaniler (lise).

Yüksek öğretim:

Darü’l-Fünun
32



OSMANLI EKONOMİSİNDE MEYDANA GELEN 
DEĞİŞMELER

TARIM

Avrupa sanayi toplumuna 
doğru yol alırken, azalan tarım 
üretimi sebebiyle,çevresinden 

tarım ürünleri talep etmeye 
başladı. Bilhassa Avrupa’ya 

yakın bölgelerde üretim 
geçimlik düzeyden Pazar 

ekonomisine yükselmiştir.

Bilhassa sanayi bitkileri 
fiyatlarının daha uygun olması 

dolayısıyla Avrupa’ya 
yönelmiştir. Devlet bazı 

tedbirler aldı ise de bunda 
başarılı olamadı. 1858 Arazi 

Kanunnamesi ile özel mülkiyet 
getirildi. Toprak üzerinden 

alınan vergiler, Aşar dışında 
kaldırıldı

HAYVANCILIK

Tarım alanında 
görülen gelişmeler bu 
alanda da aynı şekilde 

görülmüştür. XIX. 
Yüzyıla gelindiğinde 
özellikle hayvancılık 

alanında önem taşıyan 
bölgeleri,özellikle 

Balkanlar,Avrupa’nın 
talepleriyle 

karşılaşmış,bu durum 
böl-geyi geçimlik 
ilişkilerden Pazar 

ekonomisinin 
kurallarına bağlamıştır.

SANAYİ

Sanayi İnkılabının Osmanlı 
Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

- Coğrafi keşiflerle zenginleşen 
Avrupalılar; artan tüketim 

eğilimlerini, elde ettikleri altın 
ve gümüşle Osmanlı 

pazarlarından karşılayınca  
esnaf hammadde bulmakta 

zorlandı.

- Sanayii inkılâbı sonucu bol ve 
ucuz, üstelik kapitülasyonlar 
nedeniyle düşük gümrüklü 
Avrupa mallarıyla Osmanlı 
esnafı rekabet edemedi.

-Lonca teşkilatı olumsuz 
etkilendi. Üretimdeki payları 

azaldı,zamanla teşkilat dağıldı.

-Daha önceleri dışarıya mamül
madde satan Osmanlı Devleti 
zamanla yarı mamül, bir süre 
sonra da hammadde satmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla kar 
hadleri düşmüştür.

TİCARET

Osmanlı klasik döneminde, 
ticaret faaliyetlerinin 

vergilendirilmesinde, dış 
gümrükler kadar belki 

onlardan da önemli olarak 
içte alınan bir çok vergi vardı. 
1874 yılına kadar devam eden 

rüsumat-ı dahiliye denen iç 
vergiler kaldırıldı.

Dış gümrüklerde ithalatta 
alınan amediye, ihracatta 

alınan reftiye, transit 
ticaretten alınan müruriye 
adlı vergiler de bir nizama 
bağlandı. 1838’de yabancı 

devletlerle ticaret 
sözleşmeleri imzalanmaya 

başlandı. Ancak

Bu tarihten sonra yapılan bu 
ticaret sözleşmelerinde tek 

yanlı hükümler bulunuyordu.



Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi

Üretim

Tarım: Bilhassa 

Avrupa’ya yakın 

bölgelerde üretim 

geçimlik düzeyden Pazar 

ekonomisine 

yükselmiştir.1858 Arazi 

Kanunnamesi ile özel 

mülkiyet getirildi. Toprak 

üzerinden alınan 

vergiler, Aşar dışında 

kaldırıldı. 

Hayvancılık: XIX. Yüzyıla 

gelindiğinde özellikle 

hayvancılık alanında önem 

taşıyan bölgeleri, özellikle 

Balkanlar, Avrupa’nın 

talepleriyle karşılaşmış, bu 

durum bölgeyi geçimlik 

ilişkilerden Pazar 

ekonomisinin kurallarına 

bağlamıştır

Sanayi:  1-Sanayi İnkılabının Osmanlı 

Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupalılar; artan 

tüketim eğilimlerini, elde ettikleri altın ve 

gümüşle Osmanlı pazarlarından karşılayınca  

esnaf hammadde bulmakta zorlandı.

Sanayii inkılâbı sonucu bol ve ucuz, üstelik 

kapitülasyonlar  nedeniyle düşük gümrüklü 

Avrupa mallarıyla Osmanlı esnafı rekabet 

edemedi. Lonca teşkilatı olumsuz etkilendi. 

Üretimdeki payları azaldı, zamanla teşkilat 

dağıldı.

Daha önceleri dışarıya mamul madde satan 

Osmanlı Devleti zamanla yarı mamul, bir süre 

sonra da hammadde satmaya başlamıştır. 

Dolayısıyla kar hadleri düşmüştür.



Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi

Ticaret

Ticaret: Osmanlı klasik döneminde, ticaret 

faaliyetlerinin vergilendirilmesinde, dış gümrükler 

kadar belki onlardan da önemli olarak içte alınan bir 

çok vergi vardı. 1874 yılına kadar rüsumat-ı dahiliye 

denen iç vergiler kaldırıldı.1838’de yabancı devletlerle 

ticaret sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Ancak bu 

tarihten sonra yapılan bu ticaret sözleşmelerinde tek 

yanlı hükümler bulunuyordu. 1838 ve sonrasında 

imzalanan antlaşmalar, Osmanlı pazarlarının ve 

hammaddelerinin Avrupalı ticaret ve sanayi 

sermayesinin çıkarları doğrultusunda dış ticarete 

açılması için gereken hukuki çerçeveyi hazırlamış 

oluyordu.

a-Ulaşım ve Haberleşmedeki 

Gelişmeler 

Sanayi inkılabına paralel olarak 

ulaşım ve haberleşmede de 

gelişmeler görülmüştür. Osmanlı 

Devleti’nde de telgraf, telefon, 

demiryolu ve denizyollarında 

gelişmeler oldu. XIX. Yüzyılda 

İzmir limanı Anadolu’nun ihracatını 

gerçekleştiren önemli bir tesisti.



Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi

Ticaret

b-Ticari Dengelerin Bozulması: 

Osmanlı Pazarlarında Osmanlı Malları

Sanayi inkılabının bir sonucu olarak Osmanlı ülkesinde Avrupa malları rekabet 

etmeye im-kan bırakmayacak bir biçimde bollaştı. Buna karşılık Osmanlı tarım 

ürünleri, başlıca ihraç maddeleri haline dönüştü. XIX. Yüzyılın siyasi ve diplomatik 

gelişmeleri de bunu desteklemiştir.c-Kapitülasyonlar

Kapitülasyon: Gümrük, Hukuk, ve ekonomik konularda verilen ayrıcalıklara denir.  

İlk ticari imtiyazlar ORHAN BEY tarafından CENEVİZLİLER'e verildi.

İstanbul'un fethinden sonra Fatih "Ceneviz" ve "Venedikliler'e"  ticarî imtiyazlar 

tanıdı.

Kanuni Sultan Süleyman 1535' de Fransızlarla Osmanlıların "AHİDNAME", 

Fransızların KA-PİTÜLASYON dediği anlaşmayı yaptı.



Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi

Ticaret

c-Kapitülasyonlar

Kapitülasyon: Gümrük, Hukuk, ve ekonomik konularda verilen ayrıcalıklara denir.  

İlk ticari imtiyazlar ORHAN BEY tarafından CENEVİZLİLER'e verildi.

İstanbul'un fethinden sonra Fatih "Ceneviz" ve "Venedikliler'e"  ticarî imtiyazlar 

tanıdı.

Kanuni Sultan Süleyman 1535' de Fransızlarla Osmanlıların "AHİDNAME", 

Fransızların KAPİTÜLASYON dediği anlaşmayı yaptı.

BALTA LİMANI ANTLAŞMASI(1838): 

İngiltere ile II. Mahmut döneminde imzalanmıştır. Bu antlaşmayla ihracattan alınan 

vergiler artırılırken (%12), İthalattan alınan vergiler azaltılıyordu (%5). Ayrıca yerli 

tüccar % 8 iç gümrük vergisi öderken yabancı tüccar bu vergiden muaftı. II. 

Mahmut'un bu antlaşma ile amacı Mehmet Ali Paşa'ya ve Rusya'ya karşı 

İngiltere'nin desteğini kazanmaktı.

NOT: Balta Limanı Anlaşması'ndan sonra diğer devletlere de aynı haklar 

genişletilerek verilmiş ve Osmanlı ülkesi Avrupa Devletlerinin bir "açık pazarı" 

haline gelmiştir.

NOT: Kanuni'nin amacı Şarlken'e karşı Fransa‘yı yanına çekerek, Avrupa Hıristiyan 

birliğini bölmekti. Kapitülasyonlar I. Mahmut zamanında (1740) sürekli hale 

getirildi. Kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923'te LOZAN ANTLAŞMASI ile kaldırıldı

Ç-Para ve Bankacılık

Tanzimat ile birlikte, 

getirilen önemli 

yeniliklerden birisi kredi 

konusunda sarraf 

geleneğinden bankacılığa 

geçiştir. İstanbul’da ilk 

banka 1847’de Bank-ı 

Dersaadet adıyla açıldı. 

1856 yılında İngilizler 

tarafından Bank-ı Osmani-i 

Şahane açıldı. Mithat 

Paşa’nın kurduğu memleket 

sandıkları da zamanla 

Ziraat Bankası’na 

dönüştürülmüştür 



Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi

KAMU EKONOMİSİ

a-Bütçe: Tımar sisteminin bozulmasıyla, "Dirlik topraklar" MİRî MUKATAA'ya çevrilerek, yani 

gelirleri hazineye devredilerek, peşin alınan bir bedel karşılığı üç yıllığına "İltizam"a verilmeye 

baş-landı. Fakat daha önce Tımar sistemi ile görülen hizmetler, hazineden alınan paralarla 

görülmeye başlanmıştır.

NOT: Mültezîm denen iltizam sahipleri daha fazla vergi toplamak için halka baskı yapmışlardır. 

Bu durum "Celali isyanlarına" veya vergisini ödeyemeyen köylünün toprağını terk ederek büyük 

şehirlere göç etmesine neden olmuştur. Devletin artan masraflarının karşılanması için 

Mukataalar mültezîmlere üç yıllık dönemler için değil, ömür boyu verilmeye başlandı. Bu sisteme 

MALİKANE USULÜ denilir. (1695'te)."Malikane usulüyle" sağlanan gelirlerde yetmeyince, bu defa 

Mukataaların yıllık kârları paylara ayrılarak satılmaya başladı. Bu usule de ESHAM USULÜ 

denilmiştir. (1775)

Tımar ve zeâmet sistemi II. Mahmut zamanında kaldırılarak başta valiler olmak 

üzere devlet  memurları  maaşa bağlanmıştır.

XVIII. Yüzyılın sonlarına doğru tek hazine sisteminden çoklu hazine sistemine geçmiştir. (İrad-ı 

cedit, Tersane, Darphane hazinesi gibi. ) 



Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi

3-Kamu Ekonomisi

b-Bütçe Açıkları: Borçlar

1-İç Borçlar

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı maliyesi açık vermeye başlamıştı. 

Başlangıçta devlet bunu iç hazineden istikrazlarla (borç alma ) halletmiştir. 

Ayrıca halka ek vergiler getirmiş, yeterli olmayınca KAİME adı verilen hazine 

tahvillerini çıkarmıştı. Ancak XIX. Yüzyılda durum daha da ciddileşti. Devlet 

para ayarlamaları ile, kağıt para çıkararak iç istikraz, yani iç borçlanmaya 

gittiği gibi ,daha somut olarak Galata bankerlerinden kısa vadeli borç alma 

yolunu tuttu

2-Dış Borçlar

Osmanlı Devleti, iç borçlanma  yeterli olmayınca dış borca yönelmek zorunda 

kalmıştı. İlk Dış borç 1854 yılında KIRIM SAVAŞI sırasında İngiliz ve Fransız 

sar-raflarından alındı.  20 yıl gibi kısa bir sürede Osmanlı devleti borç 

batağına saplandı.

4-TÜKETİM

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin 

sanayi, ticaret ilişkilerine, yukarıda 

açıklanan olumsuzlukları getirmesine 

rağmen, toplumu, dünya ekonomi-

sinin şartlarına bağlamış ve rahat 

yaşamaya yönelik bir tüketim tavrı 

içine sokmuştur. Toplumun çeşitli 

kesimleri, asgari hayat standardını 

tutturma ihtiyacını hissetmiştir.
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