Osmanlı Toplum Yapısı

Osmanlı Devleti’nde toplum
dini, dili, ırkı bakımından farlı insanlardan meydana gelmekteydi. Bu
duruma rağmen Osmanlı Devleti’nde uygulanan adaletli yönetim sayesinde insanlar mutlu ve barış içinde
yaşamaktaydılar.
Osmanlı Devleti’nde toplum,
yönetenler ve yönetilenler olmak
üzere ikiye ayrılmaktaydı. Yönetenler seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak
üzere üç sınıfa ayrılırdı.
Yönetimde yer alanların bir
kısmı Dîvân-ı Hümâyun üyesiydi.
Günümüzdeki bakanlar kuruluna
Divan-ı Hümayun (Temsili)
benzeyen Dîvân-ı Hümâyun, Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdi. Yönetilenlere ise reaya adı
verilirdi. Yönetilenler, günlük yaşamlarında sosyal sınıf farkı olmadan birlik ve beraberlik içinde yaşarlardı.

A) YÖNETENLER
SEYFİYE

İLMİYE

Yönetim-Askeriye
Yönetimde ve askeriyede
yer alan kesimdir. Tımarlı
sipahiler, kapıkulu askerleri
ve deniz askerleri seyfiye
üyelerinden bazılarıdır.

Din, Adalet ve Eğitim-Öğretim
Medreselerde eğitim almış
âlimler sınıfıdır. Şeyhülislâm,
kadı ve medrese öğrencileri
ilmiye üyelerinden bazılarıdır.

KALEMİYE
Bürokrasi
Devlet dairesinde çalışan
memurların genel adıdır.
Tarihçiler ve Osmanlı
idaresine dair eser yazanlar,
kalemiye üyelerinden
bazılarıdır.

B) YÖNETİLENLER
Dinî Açıdan
• Müslüman: Osmanlı Devleti’nin ana unsurudur.
• Gayrimüslim: Osmanlı Devleti’nde müslüman
olmayan unsurdur.

Yaşayış Biçimi Açısından
• Köylüler: Halkın büyük bir
kısmı köylerde yaşarlar.
• Şehirliler: Nüfusun az bir
kısmı şehirlerde yaşar.
• Göçebeler: Hayvancılıkla
uğraşır, şehirlerin et, süt, tereyağı ihtiyaçlarını karşılarlar.
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Mesleki Açıdan
• Tüccarlar: Üretim için
gerekli olan malzemeleri
temin ederler.
• Esnaflar: Hammaddelerden hem üretim yapar hem
de bu ürünleri satarlar.

Osmanlı Toplum Yapısı
Yönetenler (Dîvân-ı Hümâyun Üyeleri)
Aşağıda temsilî görselleri verilen Dîvân-ı Hümâyun üyelerini birlikte tanıyalım:

BEN SADRAZAM
• Padişahın mutlak vekiliyim.
• Padişahtan sonra en yetkili
devlet adamıyım.
• Seyfiye sınıfındanım.
BEN VEZİR
• Sadrazamın verdiği görevleri yerine getiririm.
• Sadrazamdan sonraki en
yetkili kişiyim.
• Tek vezir ben değilim.
Dîvân-ı Hümâyun’da birden fazla vezir bulunur.
• Seyfiye sınıfındanım.
BEN KAZASKER
• Eğitim ve adaletten sorumluyum.
• Müderris ve kadıların atamalarını yaparım.
• İlmiye sınıfındanım.

BEN DEFTERDAR
• Mali (ekonomik) işlerden
sorumluyum.
• Kalemiye sınıfındanım.

BEN NİŞANCI
• Dîvân-ı Hümâyun’da alınan kararların yazışmalarını yürüten görevliyim.
• Padişahın ferman ve beratlarına ‘‘padişahın tuğrasını’’ çekerim.
• Kalemiye sınıfındanım.
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Divan-ı Hümayun Üyeleri (Temsili)

Osmanlı Toplum Yapısı
Yönetilenler (Reaya)
Aşağıda temsilî görselleri verilen reayayı birlikte tanıyalım:
Ben Müslümanım. Osmanlı
toplumunun çoğunluğunu
oluşturan kesimde yer alırım.

Ben gayrimüslimim. Müslüman reayadan farklı olarak
cizye adı verilen vergiyi
ödemek zorundayım.

Ben esnafım. Hem üretim
yaparım hem de yaptığım
ürünleri satarım.

Biz konargöçeriz. Türkmen ya da yörük olarak da nitelendiriliriz. Yazın yaylalarda, kışın kışlak denilen alçak düzlüklerde
yaşarız. Hayvancılıkla uğraşırız. Yetiştirdiğimiz hayvanların
kılından çadırlar, yününden de elbiseler yaparız.

Biz köylüyüz. Tarımla uğraşırız.

Ben şehirliyim. Ticaret ve
zanaatla uğraşırım.

Ben tüccarım. Büyük şehirlerin temel ihtiyaçlarını
karşılarım.

Reaya (Temsili)
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