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1-Enderun Mektebi

Enderun padişahın özel hayatını

geçirdiği bölümdü. Buranın özel 

kısımları, padişahın güvenilir 

hizmetlilerinin istihdam edildiği odalar 

(Enderun Mektebi) ve Harem’di.



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.





 Soru: Çıkma kelimesini bir cümle ile 

açıklayınız.

 Cevap: Saraydaki bekar erkekler.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 Saray,padişahın güvenilir ve yetenekli 

kullarının yetiştiği,gerekli bilgi ve 

deneyimleri kazandıktan sonra,yönetim 

örgütü içinde önemli görevlere 

getirilecek insanların seçiminin yapıldığı 

bir merkez,diğer önemli bir özelliğiyle bir 

okuldu.





 Enderun’da kadınlar yönünden aynı 

fonksiyonları yüklenen bölüm haremdi. 

Topkapı Sarayı’nda ikinci avlunun solunda 

Divan-ı Hümayun’un arka kısmında yer alan 

Harem-i Hümayun genellikle Haliç’e nazır 

çeşitli sofalar, koridorlar, daireler, odalar, 

çeşmeler ve hizmet binalarından oluşmakta 

idi.















Birun, sarayın dış bölümüydü.Padişah bu bölüme 

açılan Babü’ssaade’de devlet işlerine bakardı.Fatih 

Sultan Mehmet bu kapının gerisinde Arz Odası

yaptırmıştı. Birun’ da padişah’ın taşra hizmetine ilişkin 

teşkilatı yer alıyordu. Bunlar şunlardı:

 Yeniçeriler,Altı Bölük Halkı (Kapıkulu Sipahileri), 

Topçular,Cebeciler,Mehterler, Müteferrikalar, 

çaşnigirler, çavuşlar, Kapıcılar, seyisler,çakırcılar, 

darphane eminliği, şehreminliği,Hassa mimarları vb.





a-Kuruluşu

Osmanlılar başlangıçtan itibaren Divan’ı 

almışlar ve çalıştırmışlardır. Divan-ı Hümayun 

sarayın bir parçasıydı.Divan’ın başlıca iki 

özelliği en üst yönetim örgütü ve en yüksek 

mahkeme olmasıdır.



Padişah

DİVAN-I 
HÜMAYUN

Seyfiye

-Yönetim

-Askerlik

İlmiye

-Fetva (İfta)

-Kaza (Adalet)

-Tedris (Eğitim)

Kalemiye

-Mali bürokrasi

-İdari bürokrasi

Kazasker-Kaptan Paşa- Çuhadar





 Divan,Birun’da Babü’ssaade önünde 

Divanhane denilen yerde toplanırdı.Fatih 

kanunnamesine göre ”Divan’da oturmak 

vezirlerin, kadıaskerlerin,defterdarların ve 

nişancıların yolu”ydu.Sonradan Divan’a 

yeni üyeler eklenmiştir. 



Divanhane-Divan-ı Hümayun’un toplantılarının yapıldığı mekan (Topkapı Sarayı)



Kasr-ı Adil- Padişahın divan toplantılarını dinlediği kafes arkasındaki mekan 

(Divanhane)



Divan-ı Hümayun Üyeleri

(Askeri Sınıf: Yönetenler)

Seyfiye

-Vezir-i azam

-Vezirler

Kaptan-ı Derya

-Yeniçeri Ağası

Kalemiye

- Defterdar

- Nişancı

İlmiye

- Kazasker

- Şeyhülislam



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













 7. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden 

hangisi vezirin görevlerinden biridir?

 A) Kadıları atama

 B) Saray görevlilerini yönetme

 C) Kapıkulu Ocaklarına asker toplama

 D) Gerektiğinde orduya komuta etme

 E) Divandaki görüşmelerin tutanağını 

yazma                                         2006-2



 77. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve 

boşanma davalarının karara bağlanması 

aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

 A) Kadı      B) Sadrazam  C) Reisülkûttap

 D) Şeyhülislam  E) Nişancı                                                                                                   

 2007-2



 Soru: Kadı kimdir?

 Cevap: Çocuk bakıcısı

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 Kadının görevleri nelerdir?

Cevap: İki kişi arasındaki 

anlaşmazlıkları düzeltir.Buna fabl 

denir.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 “Allahım, değiştirilebilen ve değişmesi 

gereken şeyleri değiştirme cesaret ve 

gücünü, değiştirilemeyecek şeyleri 

olduğu gibi kabul etme olgunluğunu ve 

ikisi arasındaki farkı anlayabilecek 

bilgeliği bana ver.”



 OSMANLILARDA DEVLET YÖNETİMİ

 S-1- Anlamlarını yanlarına yazınız. 

 Padişah ölünce oğullarından hangisinin tahta geçeceği 

konusunda,devlet yönetiminde etkili grupların 

(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu. Buna 

...................................denirdi.

 Toplanan oğlanlar, acemi ocağına gönderilmeden 

önce,içlerinden seçilenler,çeşitli saray okullarına 

gönderilirdi. Bunlara .....................................denirdi.

 ...............................................,eyaletin en yüksek rütbeli 

komutanıydı.



Bu kolun görevi yönetim ve 

askerlikti................................................

Padişahın özel hayatını geçirdiği 

bölümdü.............................................

Bu kolun görevi idari ve mali bürokrasi idi 

.....................................................

Davalara bakarlar ve aynı zamanda 

kazaları yönetirlerdi..........................................

Belediye işlerinden sorumlu idi 

.................................................................



Sarayda padişahın özel hayatının 

geçtiği iç bölüm.................................

Sarayın kadınların kaldığı 

bölümü......................................

Sarayın devlet işlerinin yürütüldüğü 

bölümü....................................

Tımar uygulamalarına ait kayıtların 

tutulduğu bölüm.......................................

Divan’a yapılan şikayetlerin kayıtlarının 

tutulduğu defter........................................



 Sınıfına göre eşleştir.

 Kalemiye Kaptan-ı Derya

 Seyfiye                                Kadı

 İlmiye                                  Beylikçi

 Donanma                           Cariye

 Harem                                 Cebelü



 Sınıfına göre eşleştir.

 Kalemiye Reisü’lküttab

 Seyfiye                             Levend        

 İlmiye                               Baş Kadın Kalfa 

 Donanma                       Şeyhülislam   

 Harem                             Tımarlı Sipahi           



Görevliler Seyfiye İlmiye Kalemiye

Sadrazam

Yeniçeri ağası

Kazasker

Defterdar

Nişancı

Müderris

Şeyhülislam

Reüsülküttap

Vezirler



Kazasker Defterdar Nişancı Yeniçeri ağası Sadrazam

Mali işler

Hukuk işleri

Eğitim işleri

Yazışmalar

Padişahın mutlak 

vekili

Güvenlik işleri

Dış işleri

Tımar dağıtımı

Tuğra çekmek



1453’te Fatih tarafından alınan İstanbul, Osmanlı 

Devleti’nin simgesi haline geldi. İstanbul alındığı 

zaman, Fatih burayı özenle koruyup geliştirecek 

önlemler aldı.Şehre Anadolu’nun çeşitli yerlerinden  

toplu iskan faaliyetlerine girişildi.Böylece yeni semtler 

oluşturuldu. Devlet adamlarının kurduğu vakıf siteleri 

yoluyla şehrin çehresi değişti ve Türk kimliği kazandı.





 Osmanlılar İstanbul’a Dersaadet, Der-i Aliye, 

İslambol gibi isimler vermişlerdir.Genel düzen 

ve güvenliği doğrudan sadrazamın 

sorumluluğun-daydı. İstanbul’un bütün 

yöneticileri, hangi koldan ve zümreden 

olurlarsa olsunlar,zümrelerinin en üst 

derecesinde sayılırlardı.Sadrazam sefere çıktığı 

zaman İstanbul’da bir sadaret kaymakamı 

bırakırdı. 



 Adalet işlerine taht kadısı bakardı. 

Belediye işlerinden Şehremini sorumlu idi. 

Zamanla İstanbul’un nüfusu arttığı 

için,iaşesini sağlamak üzere özel önlemler 

alınmış ve ülkenin birçok yerinin 

ürünlerinden belirli miktarlar sadece 

İstanbul’a tahsis edilmişti.



 Taht Kadısı : Çok yüksek kıdeme sahip 

olan ve taht davalarına bakan kadı

 Osmanlı’da yaşanan taht kavgalarını 

engellemek amacıyla seçilen bir 

görevlidir 

 Padişaha karşı yapılan isyanları bastırırdı.

 Ulufe: Burjuva sınıfı ile işbirliği yapan kişi.

 İşçilere verilen maaş

 Çiftbozan: Yeniçeri Ocağını kaldırma 

düşüncesi

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


