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M MEHMET GENÇ 

F) Sosyal Hayat. 1. Osmanlı Toplumu. 
Osmanlı toplum yapısı ve toplum düzeni 
altı asırlık tarihi boyunca çeşitli görünüm
ler arzetmiştir. Kuruluş dönemiyle devlet
leşme aşaması, Fatih Sultan Mehmed dev
riyle merkezi İslam dünyasının Osmanlı 
egemenliğine girdiği XVI. yüzyıl, toplum 
ve devlet düzeninde önemli değişikliklerin 
yaşandığı XVII. yüzyıl ile modernleşme ça
balarının farklı derecelerde etkiler yarat
tığı XIX. yüzyıl arasında devamlılıklar gibi 
farklılaşmalar da vardır. Sınırların genişle

mesiyle birlikte Osmanlı hakimiyetine gi
ren dini ve etnik grupların çeşitliliği art
mış, buna karşılık xvııı. yüzyılın sonların
dan itibaren sınırlardaki gerilemenin ne
ticesi olarak bir yandan bu çeşitlilik aza
lırken öte yandan kaybedilen ülkelerdeki 
müslüman nüfusun büyük çoğunluğu el
de kalan topraklara çekilmiştir. XIX. yüz
yılda toplum hayatını ve yapısını derinden 
etkileyen bir başka amil de kökleri bir ön
ceki yüzyıla uzanan modernleşme çaba
larıdır. 

Osmanlılar'ın kökenieri hakkında değişik 
görüşler olmakla birlikte Osman Bey ve 
ondan önce Ertuğrul Bey'in konar göçer 
hayat tarzı süren bir topluluğun başında 
olduklarını gösteren pek çok kanıt vardır. 

Bununla birlikte erken dönem Osmanlı 
Beyliği topraklarında bulunan şehir ve ka
sabaların buralarda inşa edilen cami, mes-
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cid gibi yapılarla kısa zamanda birer is
lam şehri kimliğine bürünmesi bu unsur
ların yerleşik hayata yabancı olmadığını 
düşündürmektedir. İlk Osmanlı kronikle
rinden biri olan Aşıkpaşazade'nin eserin
de anılan dört zümrenin, Rum (Anadolu) 
gazileri, Rum ahileri, Rum abdalları ve 
Rum bacılarının kuruluş aşamasındaki bey
liğin toplumsal yapısında önemli unsurlar 
olduğu kanaati yaygındır. Erken dönem 
beyliğinin toplumsal dokusunda sadece bu 
zümrelere mensup kişilerin değil bey aile
si, alpler, Türkmen beyleri, göçer evliler, 
yerleşik Rumlar gibi zümrelerin de etkin 
rol oynadığı açıktır. Bunlara fakih denilen 
din bilginleri zümresi de katılabilir. 

Toplumun oluşumunda hakim rolü kan
daşlığın değil siyasal ilişkilerin oynadığı ka
bul edilir. Osmanlılar'ın Oğuz (Türkmen) boy
larından gelmesi, rivayetlerde Osman Bey'in 
emrindeki topluluğun yaylak-kışlak arasın
da gelip gittiğinin belirtilmesi ve göçer ev
lilerin beylik toplumunda önemli bir unsur 
oluşu büyük bir ihtimalle tarihi gerçekleri 
yansıtmaktadır. İbn BattCıta'nın Osmanlı 
hükümdarının sarayda değil çadırda otur
duğuna ve kadınlarının yabancıların kar
şısına peçesiz çıktığına dair gözlemleri de 
bunu destekler ( Seyahatname, ı . 4 30-4 3 I ) ; 
ancak yine de ilk Osmanlı toplumunda kan 
bağı ikinci derecede etkili bir unsur gibi 
görünür. Osman Bey'in fethettiği toprak
Iarın bir kısmını arkadaşlarına, gazilerin ve 
alplerin ileri gelenlerine vermesi veya öy
le rivayet edilmesi, Orhan Bey zamanında 
belirgin bir şekilde idari makamlara iç ke
simlerde yetişmiş kişilerin getirilmesi, er
ken dönemlerden başlayarak Osmanlı Bey
liği 'n in yerleşik toplurnlara has bir siyasi 
teşkilatlanmaya doğru yöneldiğini göste
rir. Yine erken dönem Osmanlı toplumu
nun en önemli unsurlarından birinin ahi
ler olduğunu vurgulamak gerekir. XIV. yüz
yıl başlarında tarih sahnesinde kendini his
settiren Osmanlı Beyliği uç toplumunun 
meydana getirdiği siyasi teşekküllerden 
biri olarak savaşçılar (gazi ler. alperenler). 
ahiler, dervişler, göçer evliler gibi göç ha
reketleri ve yeni fırsatların buralara ittiği 
veya çektiği zümreler ve öteden beri çekir
dek coğrafyada meskün hıristiyan köylü ve 
şehirli halktan oluşan bir özellik gösteri
yordu. 

Devletten imparatorluğa geçiş süreci 
ve imparatorluk devrinde Osmanlı toplu
mu çok dilli, çok dinli, kısacası çok kültürlü 
bir yapıya dönüştü. Sosyoekonomik yön
den bakıldığında ise Osmanlı toplumu ha
kim karakteri itibariyle bir tarım toplumu 
veya tarımsaliaşmış şehirli toplum duru-

mundaydı (Hodgson, ı . I 07- I 08) . Bu top
lumda nüfusun ezici çoğunluğu geçimini 
tarımdan sağlarken devlet gelirleri de bü
yük ölçüde tarım ürünlerinden alınan ver
gBere dayanıyordu. Bundan dolayı Osman
lı toplumunda nüfusun ekserisi köylüler
den oluşuyordu . Batı , Orta, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu ile Irak, Suriye, Filistin 
vb. yerlerde şehirli olmayan nüfusun bir 
bölümü ise yerleşik bir hayat sürmeyen ve 
daha ziyade hayvancılıkla uğraşan konar 
göçer unsurlardı . 

Tanzimat devrine kadar olan dönemde 
Osmanlı Devleti'nde resmi tabakalaşmayı 
hanedan ve saray halkı dışında askeri ve 
reaya olarak belirtilen iki temel unsur oluş
turuyordu. Bazan bu sınıflar dört unsur 
(anasır-ı erbaa) veya dört rükün (erkan-ı er
baa) olarak tasnif edilir. Bunlar askerler, 
ulema, tüccar ve esnafla reayadır (köylü 
çiftçiler) . Özetle ifade etmek gerekirse ule
mayı da kapsayan biçimiyle askeri sınıf 
temelde yönetici sınıf olarak nitı;!lendiri
lebilecek, vergiden muaf olan üç kesimi 
içermekteydi: Kalemiye (bürokrasi) , seyfi
ye (idareci-asker zümresi) ve ilmiye (kazal
idareci sınıfla eğitim öğretimle uğraşan ve 
dini konularda fetva veren u lema) . Reaya 
ise vergi vermekle yükümlü olan halk idi. 
Bu geniş kitle içinde çiftçi köylüler, konar 
göçerler, kasaba ve şehirlerdeki zanaat er
babı , tüccarlar ve hizmet sektörü men
supları vardı. Tanzimat öncesinde reaya 
terimi "gayri müslim vergi mükellefler i" 
anlamına da gelmeye başlamıştı; fakat 
klasik devirde "reaya", "reaya ve beraya" 
gibi tabirlerle kastedilen zümre vergi ve
ren halktır. Askeri olma veya bu statüye 
geçiş padişah beratı ile mümkündü, zira 
Osmanlı toplumunda kişinin statüsünü be
lirlemede padişah iradesi temel etkendi. 

Osmanlı toplumunda Hz. Muhammed 
soyundan gelen seyyidler ve şerifler dışın
da irsl bir soyluluk yoktu. Busbecq gibi 
Avrupalı gözlemcilerin, Osmanlı yönetici 
sınıfının liyakat esasına göre oluştuğu ve 
kendilerini padişahın kulları olarak gördü
ğü yönündeki tesbiti XVI. yüzyıldaki man
zarayı ana çizgileriyle yansıtır. Bunurıla bir
likte servet ve güçlerini çocuklarına akta
ranlar vardı. Kuruluş döneminde belirli 
aiieler etkili konumlarını imparatorluk dev
resinde yitirdilerse de gerek ümera çocuk
larının seyfiyede, gerekse ulema çocukla
rının ilmiyedeki ayrıcalıkları giderek art
mış görünmektedir. Timarlı sipahilik ilke 
olarak babadan oğula geçmemekteydi, 
ancak atadan ve dededen sipahizade ol
mak önemli bir avantajdı. XVII. yüzyıldan 
itibaren nüfuz sahiplerinin güçlerini çocuk-



!arına aktarmaları daha da belirginleşmiş
tir. 

Toplum Grupları . Osmanlı siyasi düşün
cesine göre toplum birbirini tamamlayan 
ve bir denge içinde bulunması halinde ide
al yapı arzeden bir varlıktır. Farabi, Nasi
rüddin-i Tlısi ve Dewani gibi islam düşü
nürlerini izleyen Tursun Bey, devrinin an
layışına uygun olarak insanlar arasındaki 
nizarnı korumak ve her insanı kendi kabi
liyetine uygun bir mevkide tutmak için bir 
padişahın şart olduğu görüşünden hare
ket eder. Zira eğer insanlar tabiatları ge
reğince bırakılsalar pek çok düşmanlık mey
dana gelir ve düzenin devamının şartı olan 
yardımlaşma gerçekleşmez. insanların yar
dımlaşma ihtiyacı bir araya toplanmayı 
gerektirir ki temeddün de budur. İdeal 
düzen yardımiaşmayı gerektirdiğine göre 
herkes en iyi yaptığı işle sınırlandırılmalı, 
başka alan 1 mesleklere müdahale etmesi 
engellenmelidir (Tarih-i Ebü 'l-Feth, s. ı 0-
30). Bu anlayış daha sonra Lutfi Paşa, Ko
çi Bey gibi kişiler tarafından savunulmuşsa 
da Osmanlı devlet adamları pratikte bu 
gibi reçeteleri esnek yorumlara tabi tut
muşlardır. 

Kınalızade Ali Efendi gibi siyasi düşünce 
yazarl arı "daire-i adliyye" kavramını top
lum idaresinin temeline koyar. Buna göre 
adalet dünyanın kurtuluşunu sağlar; dün
ya, duvarı devlet olan bir bağdır ; devleti 
düzenleyen şeriattır; hükümdar olmadan 
şeriat korunamaz; askersiz hükümdar du
ruma hakim olamaz; mal olmadan hüküm
dar asker toplayamaz; malı hasıl edecek 
olan halktır; halkı padişaha kul eden ise 
adalettir (Ahlak-ı Alai, lll , 49) Klasik is
lam siyaset felsefesinin temel kavramla
rından biri de toplumu oluşturduğu var 
sayılan dört ana sınıfın temel fonksiyon
larını ve bunların birbirleriyle münasebe
tini izah eden erkan-ı erbaa ( anasır-ı erbaa) 
kavramıdır. XVI. yüzyıl devlet adamların
dan Lutfi Paşa, toplum düzeni için erkan-ı 
erbaa olarak adlandırılan sınıf mensupla
rının (asker, ulema, tüccar-esnaf ve reaya) 
kendi yerlerinde kalmalarını , kendi işleriy
le uğraşmalarını, mesleki geçişlerin de yi
ne kendi içlerinden olması gerektiğini sa
vunur. Osmanlı siyaset düşüncesinde te
mel bir ilke olarak ifade edilen bu husu
sun çokça vurgulanması pratikte buna 
aykırı durumların sıkça vuku bulduğunun 
bir işareti sayılmalıdır. Kınalızade bu dört 
unsuru su, ateş. toprak ve havaya benze
tirken ilk gruba ulema, kadılar, katipler, 
muhasebeciler. tabipler. şairler, münec
cimler vb.nden oluşan ehl-i kalemi, ikin
cisine düşmaniara karşı ülkeyi koruyan ku-

mandan ve askerlerin oluşturduğu kılıç er
babını , üçüncüsüne tüccar ve zanaatkar
ları , dördüncüsüne de çiftçileri koyar. in
san vücudunun sağlığı açısından da top
lum açısından da dört unsur dengeli bir 
şekilde bir arada bulunmalıdır, aksi tak
dirde hastahklar zuhur eder (a.g.e., lll , 7-
8) Katib Çelebi ise dört sınıfı insan vücu
dunda bulunan dört unsura benzetir. Ule
ma bedendeki kana, asker balgama, tüc
car safraya ve reaya sevdaya denktir. Dört 
toplum sınıfının birbirinden yararlanma
sıyla toplum ve devlet düzeni sağlık bu
lur. Esasen bu toplum anlayışı denge ve 
itidal kavramlarıyla temellendirilmiştir. 

Toplumu oluşturan unsurlar arasında den
ge olmalı, herkes kendi yerini bilmelidir. 
Bu tür analojiler toplumsal ve siyasal dü
zenin dayandığı temelleri ve ilkeleri açık
lamaya yaramaktaydı. Bununla birlikte Os
manlı toplumunun iki (askeri ve reaya) ya 
da dört (asker!, ulema, esnaf-tüccar, rea
ya ) ana sınıftan oluştuğu şeklindeki gö
rüşler ancak itibari olarak doğrudur. Kişi
ler toplumda bu statüleri haizdi. Osmanlı 
toplumunda tabakalaşma büyük ölçüde 
statüye ve statü farkındalığına dayanmak
taydı. Bununla birlikte sosyoekonomik fark
lılıklar veya işlevsel konumlar bakımından 
daha farklı tasnifler yapılabilir. 1 000 akçe
lik dirliğe sahip bir timarlı ile birkaç mil
yon akçelik has gelirine sahip bir vezir aynı 
sınıfın mensubuydu, fakat üst düzey yö
neticilerin iltizam işlerinde onlara kredi ve
ren zengin bir gayri müslim raiyyet sta
tüsündeydi. 

Yönet iciler. Osmanlı kanuniarına göre 
fiilen hizmet eden askerlerle bunların eş
leri, çocukları ve azatlı köleleri ; ilmi ve di
ni görevleri yürüten müderris, imam, mü
ezzin vb. berat sahipleri ; ifa ettikleri hiz
metler karşılığında vergiden muaf tutu
lan çeşitli kişi ve zümreler (madenci , tuz
cu, derbendci vb.) askeri sınıf mensubu 
sayılmaktaydı. Bunların eşleri (koca l a rı öl
dükten sonra) veya kızları reayadan bir ki
şiyle evlenirse askeri statüsünü kaybeder
di. Seyyid ve şerifler dahil bütün bu deği
şik grupların sosyoekonomik anlamda bir 
sınıf teşkil etmediği , bir kısmının sadece 
üstlendiği ağır yükümlülükler karşılığında 
örfi vergilerden muaf tutulduğu, halbuki 
yönetici tabakanın ve kulların bazı ayrıca
lıklarla donatıldığı bilinmektedir. Esasen 
derbendci , köprücü, madenci vb . muaf 
zümrelerin aslında muaf reaya olarak ni
telendirilmesi gerçeğe daha uygundur. As
keri sınıfın icrai-idari tabakası veya ehl-i 
örf klasik dönemde kul statüsündeydi. Kul 
statüsündeki devlet görevlileri bütün ha-
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yatları boyunca sultanın iradesine tabi 
idiler; su ıtanın onları yükseltmesi gibi az
letmesi, idam etmesi ve mallarını müsa
dere etmesi olağandı. Savaş esiri, köle ve
ya devşirme kökeninden gelmeleri bu ba
kımdan bir değişikliğe yol açmazdı. Kulla
rın çocukları teorik olarak babalarının mes
leğine geçmek için bir imtiyaza sahip de
ğilse de timarlıların çocuklarına babaları
nın timarına başvurma hakkı tanınmak

taydı . Muhtemelen XIV. yüzyılın sonların
da önce aklncı uç beylerince uygulanan , 
ardından merkezi yönetim tarafından be
nimsenen devşirme yöntemi XVII. yüzyıl
da önemini kaybederken yüksek düzeyli 
idarecilerin intisap sistemi çerçevesinde 
yetiştirdikleri kişiler ön plana çıktı. 

Askeri sınıfın seyfiye tabakası veziria
zamdan kale muhafıziarına kadar impa
ratorluğun asker-idareci tabakasını kap
samaktaydı. Kuruluş dönemlerinde bazı 
gayri müslim tirnar sahiplerine ve beyle
re rastlanmakla birlikte klasik dönemde 
bu sınıf mensupları ilke olarak müslüman
dı. Özellikle esir, köle ve devşirme kökenii
lerin islam dinini ve Türk dilini öğrenme
leri eğitimlerinin en önemli unsurlarından 
biriydi. Kapıkullarının yanında kuruluş dö
nemlerinde Türk ahaliden toplanan yaya 
ve müsellemler, yararlık göstererek timarlı 

sınıfına dahil olanlar, kale görevlileri, özel
likle XVII . yüzyılda önem kazanan levent
ler, timarlıların cebelüleri vb. bu tabaka
nın mensuplarıydı . Bunların bir kısmı ulu
fe denilen maaşlarıyla , bir kısmı da dirlik
leriyle geçimlerini temin ederdi. Zamanla 
yeniçeriler ve diğer kapıkullarının bir kıs

mının dirlik tasarruf etmeye, ticaret ve 
zanaatkarlıkla uğraşmaya başladığı bilin
mektedir. 

ilmiye zümresi bilim, eğitim ve öğretim 
işlerini üzerine almakla birlikte dinin im
paratorluktaki yeri dikkate alındığında as
lında yönetici sınıfın en önemli unsurların
dan biri olarak temayüz etmekteydi. Fatih 
Sultan Mehmed devrine kadar veziriazam
ların önemli bir kısmının ulema kökenli 
oluşu ve diğer bazı tarihi gelişmeler göz 
önüne alımnca Osmanlı Devleti'nin kururn
laşmasında ulema tabakasının rolü daha 
iyi anlaşılır. Klasik dönemde şeyhülislam, 
kazaskerler, müderrisler, din görevlileri, 
tarikat şeyhleri, kadılar vb. ulemanın en 
önemli unsurları idi. Bu zümrenin temel 
görevleri fetva verme, eğitim öğretim ve 
yargı (kadılık) işleriydi. Yönetici sınıfın di
ğer unsuru olan memur-bürokratlar (kale
miye mensupları ) Divan-ı Hümayun'daki bü
rolarda, Defterdarlık'ta ve taşradaki bey
lerbeyi divanlarında istihdam edilmektey-
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di. Bunlar usta-çırak usulü ile yetişmek
teydi; temel görevleri divan kararlarını 
hazırlam aktı. 

Yönetilenler. Osmanlı toplumunun yö
netilen unsurlarını teşkil eden tüccar, es
naf ve zanaatkarlarla köylü çiftçiler ve ko
nar göçerlerden oluşan reaya sınıfı yerle
şim durumları bakımından şehirliler, köy
lüler ve konar göçerler olmak üzere üç 
grup halinde ele alınabilir. Bu üç tabaka 
içinde yönetici sınıf mensupları da vardır. 
Şehir ahalisinin bir kısmını yönetici zümre 
mensupları (ehl-i örf ve ehl-i şer') oluşturur

ken ekseriyet esnaflık ve zanaatkarlıkla 
uğraşmaktaydı. Köylülerden farklı bir sta
tüye sahip olan şehirliler toprak sahibi ol
madıkları takdirde şahsa bağlı herhangi 
bir vergi ödemezler, ancak gelir durumla
rına göre avarıza tabi olurlardı. Oturduk
ları evler, bağ ve bahçeleri özel mülk sta
tüsündeydi. Devlet şehirlerdeki sınai ve 
ticari faaliyeti vergilendirmekteydi ki bu 
bağlamda mukataalar öne çıkmaktaydı. 
Osmanlı şehirlerinde mahalle birbirini ta
nıyan, bir ölçüde birbirinin davranışından 
sorumlu, sosyal dayanışma içindeki kişiler
den oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yer
dir. İslam ve Osmanlı şehrinin en önemli 
özelliklerinden biri -kesin olmamakla bir
likte- genelde farklı etnik ve dini topluluk
ların değişik semt ve mahallelerde otur
maya eğilimli oluşuydu. Bazı durumlarda 
belirli meslek mensuplarının topluca ken
di adlarını taşıyan mahallelerde yaşadığı 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte araştır
malar bu gibi mahalleterin farklı dinden 
veya meslekten kişilere kapalı olmadığını, 

zaman içerisinde mülk alım satımı vb. yol
larla topluluk dışından kişilerin bu mahal
lelere yerleştiğini göstermektedir. Öte yan
dan gayri müslimlerin yoğun olduğu yer
lerde aynı mahallelerde yaşayan müslü
mantarla gayri müslimler ayrı ayrı yazılırdı. 
Bu da bazan bu mahalleterin farklı ma
halleler olduğunun zannedilmesine sebe
biyet vermiştir. Müslüman mahallelerinin 
toplumsal merkezi cami veya mesciddir. 
İmamlar mahallenin temsilcisi konumun
dadır. Gayri müslimlerde kilise ve din adam
larının bu bağlamdaki rolü çok açık değil

se de mali temsilcilik rolleri belirgindir. 
Mahalle halkı cami, mescid, sıbyan mek
tebi, çeşme vb. ortak kullandığı yapıların 
bakımı ve onarımı ve avarız-ı dlvaniyye 
vergilerinin ödenmesi gibi işleri ortaklaşa 
yapardı. Osmanlı şehirlerinde askeri ve ad
ll görevliler, din görevlileri, eğitim kurum
ları mensupları toplumun önde gelen ke
simini , ayan ve eşrafı oluşturmaktaydı. 
Şehrin iktisadi faaliyetlerini ise esnaf ve 
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zanaatkarlarla tüccarlar yürütmekteydi. 
Osmanlı şehirlerinde üretim ve hizmet 
sektörlerinde görev yapanların hepsi es
naf örgütlerine üye idi. Anadolu Selçuklu
ları devrinde kurulan ahi birliklerinin bazı 
özellikleri değişmekle birlikte Osmanlı dö
neminde tedricen esnaf teşkilatma dö
nüştüğü bilinmektedir. Her iş kolunun ba
şında o koldaki ustalar tarafından seçilip 
kadı siciline kaydedilen bir şeyh, bir ket
hüda ve bir yiğitbaşı bulunmaktaydı. Bu 
yöneticiler mesleğe çırak kazandırma, ham 
madde temin edip üyelere dağıtma, üre
tilen malların standartiara uygunluğunu 
ve meslek mensupları arasında dayanış
ınayı sağlama vb. görevler ifa etmektey
di. Esnaf ve zanaatkarlar kasaba ve şehir
lerde toplumun en önemli unsurlarından 
birini teşkil ederdi. Meslek kollarının (hir
fet gruplarının) sayısı şehirlerin büyüklüğü
ne, milletlerarası ve yurt içi ticaret yolla
rındaki konumuna ve üretim faaliyetinde
ki uzmanlık alanlarına göre değişmektey
di. Dini açıdan bakıldığında meyhanecilik 
gibi şeriata göre yasak olan faaliyetleri 
sürdürenler arasında müslümanlar yoktu. 
öte yandan aynı iş kolundaki müslüman 
ve gayri müslim meslek sahipleri aynı teş
kilatın bünyesi içinde yer atmaktaydı. Ça
lışma hayatı büyük ölçüde esnaf teşkila
tma dayanmakla birlikte Osmanlı şehirle
rindeki iş sahiplerinin bir kısmı, mesela 
seyyar satıcılar, gezginler, köleler ve evle
rinde çalışıp emeklerini satan kadınlar ton
calara üye değildi. Esnaf ve zanaatkarla
ra oranla bölgeler arası veya ülkeler arası 
ticaretle uğraşan tüccarların sermaye bi
riktirme imkanları daha elverişliydi. Sat
tıkları mal çeşidine göre hirfet halinde ör
gütlenmekle birlikte esnafın tabi bulun
duğu ihtisab kuralları, yani üretimin mik
tarı, kalitesi vb. hakkındaki kısıtlamalar 
onlara uygulanmıyordu . Tüccarlar birik
miş büyük servetleriyle devlet maliyesin
de mültezim sıfatıyla hizmet etmekte, 
vergi işlerinde halkla devlet arasında aracı 
rolü oynamakta, hatta devlet için dış iliş
kilerde kendilerinden "cas us" olarak ya
rarlanılmaktaydı. Osmanlı ülkelerinde nü
fusun ne kadarının şehir ve kasabalarda 
yaşadığını kesin şekilde bilmek mümkün 
değilse de imparatorluğun önemli bir şe
hirli nüfusa sahip olduğu anlaşılmaktadır 
(bk. NÜFUS). 

Osmanlı toplumunun ana karakteri ta
rım toplumu oluşudur. Bu sebeple nüfu
sun büyük çoğunluğunu köylü çiftçiler teş
kil etmekteydi. İmparatorluğun merkezi 
bölgelerindeki köy halkının çoğunluğu ti
mar sistemine tabi idi. Bu çerçevede ta-

rım üretimi ve hayvancılıkla uğraşan köy
lüler sancaklarında cari kanunlar uyarınca 
vergilerini öderlerdi. Hükümdar nazarın
da Tanrı'nın emaneti olan köylüleri ehl-i 
örfün zulmünden koruyan temel meka
nizma Osmanlı adalet sistemiydi. Aslında 
bu bütün reaya unsurları için geçerlidir. 
Kadı mahkemesine, orada istenilen sonuç 
alınamayınca beylerbeyi divanına, nihayet 
Divan-ı Hümayun'a ve bizzat padişaha arz 
hakkının bulunması bu mekanizmanın te
mel özelliğidir. Miri arazi rejiminin ve ti
mar sisteminin uygulandığı alanlarda köy
lüler, Halil İnalcık'ın ifadesiyle "çift-hane" 
sistemi çerçevesinde büyük ölçüde kuru 
hububat ekimine dayalı tarımla uğraşıyor
du. Tasarruflarında bulunan toprak mik
tarına göre tasnif edilen raiyyet rüsCımu 
ödemenin yanında, olağan üstü vergilerle 
(avarız-ı dlvaniyye ve tekallf-i örfiyye) üre
timden (öşür) ve alım satımdan kaynak
lanan çeşitli vergileri ödemekteydiler. Köy
lü çiftçilerin bir kısmı, toprağın verim ka
litesine göre sancaktan sancağa 60-1 SO 
dönüm arasında değişen ve "bir çift öküz
le bir yılda ziraat edilen toprak" anlamına 
gelen çiftliklere sahiptiler. Ancak çoğun
luğun tasarrufundaki toprak yarım çift 
(nlm-çift) veya daha azı (ekinlü bennak) idi. 
)01-)011. yüzyıl tahrir defterlerinde, üzerin
de kayıtlı toprağı olmayanlar "kara" (caba) 
olarak yazılırdı. BuiOğ çağına erişen be
karlar mücerret, bazı bölgelerde ise ka
zancını tedarike muktedir bekarlar caba 
olarak kaydedilirdi. Özellikle gayri müslim
lerde aile reisi konumundaki dul kadınlar 
da yazılırdı. Toprağın kardeşler tarafından 
ortak kullanımı söz konusu olduğundan 

)011. yüzyılda sayıları artan cabaları tama
men topraksız evli köylüler zannetmek 
yanlıştır. Bunlar çift, nlm veya bennak ya
zılı kardeşleriyle aynı toprak parçası üze
rinde çiftçilikyapmaktaydı. Hem kanun
nameler hem defterlerdeki kayıt usulü, 
ölen babanın toprağının kardeşler arasın
da ortaklaşa kullanıldığını açıkça ifade et
mektedir (Barkan, Kanunlar, s. 8-9, 30, 64). 
Köylerdeki tarım faaliyetinde kuru hubu
bat ekiminin yanında değişik yerlerde pa
muk, pirinç, sebze-meyve, keten-kendir, 
baklagiller vb. üretimi de yapılmaktaydı. 
Köylüler kısmen kendi ihtiyaçları çerçeve
sinde hayvancılıkla da uğraşmaktaydı. Os
manlı toplumunda reaya içinde olmakla 
birlikte devlet ve kamu için çeşitli hizmet
leri yapmak karşılığında veya bazı sebep
lerden dolayı bir kısım kişi (kör, sakat, felç
li, yaşlı vb.) veya gruplar (müsellem, sayyad 
vb.) vergilerden kısmen ya da tamamen 
muaf olurdu. Mesela derbentçilik, köprü-



cülük, çeltikçilik vb. hizmetleri yapanlar 
avarız- ı divaniyye ve tekaılf-i örfiyye deni
len vergilerden muaftı. Köylülerin sosyal ve 
ekonomik hayatında üretim f aaliyetleri 
belirleyici rol oynamaktaydı. Hububat eki
mi ve hasat zamanları dışında köylü-çift
çi nüfus büyük ölçüde hane halkının ihti
yaçları için saklanan hayvanların bakımı ve 
bahçecilik gibi çoğunluk açısından ikinci 
derecede önemli uğraşılarla zamanlarını 
geçirmekteydi. Bazı köylüler değirmenci
lik, nalbantlık gibi mesleklerle meşgul ola
rak sanatlarını düşük tempoda da olsa yı
lın tamamında veya bir kısmında icra eder
ken bazı yerlerde kadınların dokumacılık 
sektöründe rol aldığı görülmektedir. Hu
bubat üretimi dışında geçimlerini kısmen 
büyük ve küçük baş hayvan üreticiliğin
den ve bu hayvanların ürünlerinden sağ

layanlar kazalarındaki pazar yerlerine gi
derek ürünlerini satarlardı. Osmanlı köy
lülerinin devletle ilişkileri incelendiğinde 
bunların devletin uyguladığı mali ve idari 
politikaları gönüllü olarak benimsediği ve 
her halükarda itaatkar bir tutum sergile
diği söylenemez. Tahrirden kaçma, üreti
mi olduğundan az gösterme, otorit e za
afının bulunduğu yerlerde ve zamanlar
da görevlilerle çatışma vb. durumlar yay
gındı. Ancak köylülerin devletle uyumlu 
ilişkileri de çatışmaları da örgütlü olmak
tan ziyade bireysel bir nitelik taşımaktay
dı. Köy kökenli gençlerin sekban ve sarı
ca bölükleri teşkil ederek Celall ayaklan
malarında yer almaları farklı bir olgunun, 
geçim darlığının yanında devletin taşra 
ümerası aracılığı ile ateşli silah kullanma-· 
yı bilen gençleri sefer sırasında istihdam 
etme siyasetinden kaynaklanan leventleş

me olgusunun bir görüntüsüdür. Köy ha
yatını devam ettiren, çiftiyle çubuğuyla 
geçimini sağlamaya çabalayan çiftçi köy
lüler ise bir yandan da devletin vergi ta
leplerini karşılamaya çalışmaktaydı. 

Osmanlı coğrafyasında Türk kökenli ko
nar göçerler bulundukları coğrafyaya gö
re Yörük veya Türkmen olarak adlandırı
lırdı ; kabaca Kızılırmak yayının doğusun
dakilere Türkmen, batısındakilere Yörük 
denilmiştir; ancak bu kesin bir tasnif de
ğildir. Hayat tarzlarından kaynaklanan ko
nar göçer tabirinin yanında "göçer evli, 
göçer yörük, konar göçer yörük" vb. tablr
lerle de anılan bu zümreler, Osmanlı dö
neminde bilhassa Doğu Anadolu'da "ulus" 
adı verilen birlikler olarak teşkilatlanmış
tır. Güneydoğu Anadolu, Suriye, Irak gibi 
yerlerde ise Ekrad taifesi, Ar ab taifesi adı 
altında zikredilen konar göçer topluluklar 
vardır. İl veya ulus ismiyle gruplandırılan 

konar göçerler sırasıyla boy ( aş iret), oy
mak (cemaat), oba (mahalle) bölümlerine 
ayrılmıştır. Boyların başında boy beyleri 
bulunmakta olup bunlar boyu oluşturan 
unsurların kethüda ve ihtiyarları tarafın

dan seçilir, daha sonra bir beratla resmen 
tayinleri tamamlanırdı. Cemaatlerin ba
şındaki kethüdaları ise boy beyi tayin eder
di. öte yandan beyliğin irsen intikal ettiği 
teşekküllerde bey ailesinin yanında boy 
aristokrasisi olarak bir torun grubu da var
dı. Tek boydan oluşan , bir boydan t üreye
rek sayıları çoğalan ve genellikle başkan
larının adıyla anılan oymaklar şeklinde ve
ya federasyon tarzı konar göçer grupları 
bulunuyordu. Bunlar timar. zeamet, has 
veya evkaf reayası olabiliyordu. Osmanlı
lar'ın iskan siyaseti çerçevesinde Rumeli'
ye naklettiği konar göçerler buradaki ge
nel nüfus içinde önemli bir oran teşkil et
meseler de askeri teşkilat bakımından son 
derece önemli bir yere sahiptiler. Kanun
narnelere göre Fatih Sultan Mehmed dev
rinde yirmi dört, KanOnl Sultan Süleyman 
zamanında yirmi beş kişiden oluşan ocak
lar halinde teşkilatiandırılan Rumeli yörük
lerinin bir kısmı (eşkinciler) nöbetieşe sefe
re giderken bir kısmı da (yamaklar) avarız 
karşılığında eşkincilerin harçlıklarını karşı

lardı. Çiftçilikle uğraşanlar çift resmi vb.ni 
düşük orandan öder, avarıza karşılık yol
ların güvenliği ve bakımı, derbentçilik, ma
dencilik, çeltikçilik, kale muhafızlığı , ordu 
ve donanma için çeşitli ihtiyaçların teda
riki vb. görevleri yerine getirirlerdi. Rume
li 'de bulunan önemli yörük grupları Nal
döken, Tanrıdağı, Selanik, Ofcabolu, Vize 
ve Kocacık yörükleriydi. 1691 'deki aşiret

leri iskan teşebbüsü sırasında fetih ruhu
nu canlandırmak amacıyla Rumeli'deki yö
rükler "eviad-ı fatihan" adı altında yeniden 
teşkilatlandırılmıştır. Yaylak ve kışiakları 
arasında hayatlarını sürdüren aşiretlerin 
yaylak ve kışiakları bazan birbirinden çok 
uzakta olabiliyor du. Yayiaklarda hayvan
larını atiatan bu t opluluklar kışiaklarında 
ekincilikle uğraşıyordu; dolayısıyla bunla
rın hayat tarzı yerleşiklikle göçebelik ara
sında bir ara tarzdır. Çadırları. at ve deve 
gibi nakil hayvanları ve sürüleriyle hareket 
eden konar göçer gruplar içinde çeşitli sa
natlarla uğraşan kişiler de vardı . Yörük ve 
Türkmenler de çiftçi reaya gibi hane esa
sına göre vergilendirilmekteydi. Tarımla 
uğraşan köylü çiftçilerin statüleri sahip 
bulundukları toprak miktarına. konar gö
çerlerinki ise sürülerindeki koyun sayısına 
göre belirlenirdi. Buna göre yirmi dört
ten fazla koyunu olan yörük hane, daha 
az koyunu olan ise bennak itibar edilirdi. 
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XVI. yüzyıl başlarında Batı Anadolu 'daki 
(Anadolu beylerbeyili ğ i) yörüklerin top
lam kayıtlı nüfus içindeki oranı % 1 S idi. 
Genel olarak bakıldığında XVI. yüzyılda 
Anadolu'nun tamamında konar göçer nü
fus toplam nüfusun yaklaşık % 1 S-16'sı

na tekabül etmekteydi. Trablus, Şam, Ha
lep, Bağdat ve Basra'da nüfusun % 24'ü 
konar göçerdi. Balkanlar'da ise daha ziya
de askeri bir yapı arzeden yörük ve yörük 
kökenli yaya ve müsellemler az bir orana 
sahipti (% 4, 5) . Konar göçerlerin yerleşti

rilmesi siyasetinde harap yerler in şenlen
dirilmesi, konar göçer lerin yerleşik nüfu
sa zarar vermelerinin önüne geçilmesi ve 
eşkıyalık unsurlarının denetim altına alın
ması temel amaçlar olarak görülür (Or
honlu, s. 33 vd ) XVII. yüzyıl sonlarında 
ve XVIII. yüzyılda girişilen bazı iskan te
şebbüslerinin kısmen başarılı olduğu ve 
kurulan yerleşimierin günümüze kadar 
ulaştığı tesbit edilmiştir. Aşiretlerin iska
nı XIX. yüzyılda devam etmiş , bu defa 
kaybedilen topraklardan gelen göçmen
lerin yerleştirilmesi problemi de devreye 
girince bu işle ilgili bir teşkilat kurulması 
yoluna gidilmiştir. 1860'ta Muhacirln Ko
misyonu oluşturulmuş, daha sonra vilayet
lerde müdürlükler teşkil edilmiş, nihayet 
bir genel müdürlük altında toplanan bu 
organizasyon Aşair ve Muhacirln Müdü
riyyet-i UmOmiyyesi adını almıştır ( ı 914). 

Statü açısından Osmanlı toplumunda ki
şinin yerinin belirlenmesinde dikkate alı
nan en önemli faktörlerden biri dindir. Müs
lümanlar ve Ehl-i kitap gayri müslimler 
(zimmller) birçok bakımdan eşit muamele
ye tabi tutulsalar da hem vergilendirme
de hem sosyal yaşantılarında bazı farklı
lıklar mevcuttu. Dolayısıyla Osmanlı toplu
mu dini açıdan müslümanlar-gayri müs
limler olarak iki ana grup halindeydi. Gay
ri müslimler içinde din (hı ristiyan-yahudi ) 

ve mezhep farklılıkları vardı . Müslüman
lar tek bir grup sayılmakla birlikte gerçek
te onlar arasında da değişen derecelerde 
mezhep ve tarikat farklılıkları oluşmuştu. 
Esasen Osmanlı klasik döneminde toplu
mun dini mensubiyetler bakımından na
sıl bir tasnif ve teşkilatlanmaya tabi tu
tulduğu tartışmalı bir meseledir. impa
ratorlukta yaşayan E hi-i kitap gayri müs
limler ( hıristiyan lar, MOsevller. M ecusiler ve Sa
biller) İslam geleneği ve hukuku çerçeve
sinde zimml statüsü içindeydiler; yani ciz
ye yükümlülüğü karşılığında dini inanç ve 
ibadetlerinde serbesttiler. "Millet" siste
mi kavramlaştırması XX. yüzyıla ait bir ta
birdir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti'
nin gayri müslim taife veya cemaatleri 
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dini-mezhebi mensubiyetlerine göre ta
nımladığı ve mali yükümlülüklerini dini ön
derleri yoluyla çekip çevirdiği anlaşılmak
tadır. Tanzimat devrinde müslüman-gayri 
müslim eşitliğinin sağlanması çabaları çer
çevesinde Rum, Ermeni ve yahudi "mil
let"leri için nizamnameler hazırlanmıştır. 
Osmanlı şehirlerinde müslüman-gayri 
müslim unsurlar arasındaki ilişkiler, Os
manlı tebaası olmayan gayri müslimlerin 
konumu gibi hususlar genel olarak ben
zer zannedilse de değişik tarihi, kültürel 
ve ticari tecrübelere sahip şehirlerde fark
lılıklar gözlenebilirdi. XVII. yüzyılda yük
selen bir liman şehri olan İzmir'de yabancı
lar şehrin ticari ve sosyal hayatına önem
li etkilerde bulunurken Halep'teki yaban
cılar toplumla kaynaşmak için ev dışında 
yöresel elbiseleri giyiyorlardı. Osmanlı top
lum hayatında dini-mezhebi grupların kam
partımantar halinde yaşadığı düşüncesi an
cak kısmen doğrudur. Farklı dine veya mez
hebe mensup olanların ayrı mahalle ve 
köylerde yaşama eğilimi varsa da bunun 
genel bir uygulama olmadığı, çok sayıda 
köy ve mahallenin karışık bir dini terkibe 
sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Müslü
mantarla gayri müslimler arasında kom
şuluk ilişkileri , ticari ilişkiler, ev alım satı
mı gibi hususlar araştırmalarda ayrıntılı 
biçimde göz önüne serilmiştir. Gayri müs
limler özellikle Osmanlı Devleti'nin Rumeli 
topraklarında nüfusun çoğunluğunu teş
kil ediyordu. Erken dönemde din değiştir
meden askeri sınıf üyesi olunabilirken bu 
durum sonraları kısıtlanmıştır. Yardımcı 
birlik niteliğindeki askeri gruplar (voynuk
lar, martoloslar vb.), Divan-ı Hümayun 
tercümanları ve dini görevliler dışında gay
ri müslim tebaa reaya statüsünde şehir ve 
köylerde yaşamaktaydı. 

Osmanlı toplum yapısı ve bu yapı için
deki gruplar durağanlık arzetmiyordu. Ku
ruluş döneminin uç toplumu yerleşik ta
rımsallaşmış-şehirleşmiş bir topluma dö
nüşmüştü. Bu toplumdaki askeri siste
min evrimine paralel biçimde toplumsal 
yapıda da değişmeler oldu. Öte yandan 
Osmanlı toplumu farklı dini, etnik unsur
ları barındırdığından bu husustaki genel
lemeler yanlış kanaatiere yol açabilir. As

keri kesimde ve zengin tabakada geniş 
aileye, köleler ve cariyeleri kapsayan ha
ne halklarına rastlanmakla birlikte sıra
dan halk söz konusu edildiğinde çekirdek 
ailenin esas olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
bağlamda nüfusun çoğunluğunu teşkil 
eden çiftçi köylülerin vergi ünitesi çekirdek 
aile idi, fakat toprak tasarrufunda kar-
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deşlerin ortaklaşa kullanımının söz konu
su olduğu bilinmektedir. Anne, baba ve 
çocuklardan meydana gelen ailenin içinde 
büyük anne ve babalar da olabilirdi. Aile 
evlenme ile teşekkül eden bir kurumdur. 
Osmanlılar'da evlenen çiftierin genelde 
ayrı bir hane teşkil ettiği , ancak bazan ba
ba evinde kalmaya devam eden ailelerin 
bulunduğu belirtilmektedir. Bu toplumda 
farklı dinden kişilerle evlenme yaygın de
ğildi. Osmanlı ailesi hakkındaki araştırma
lar boşanmanın ve çok eşliliğin de yaygın 
olmadığını göstermektedir. xvıı. yüzyılda 
Bursa'da üst tabaka mensupları arasın
da çok eşlilik ancak% S seviyesin d edir. Os
manlı toplumunda İslam hukuku çerçe
vesinde kadınların mal sahibi olmaları, az 
sayıda da olsa para getiren işlerle uğraş
matan, vekil yoluyla veya bizzat mahke
melere başvurarak haklarını savunmaları 
olağan hallerdendi. Kır kesiminde hane 
reisi konumundaki dul kadınlar dışında 
kadınların toprağı tasarruf etmesi müm
kün değildi. Mülk statüsündeki ev, bağ ve 
bahçelerden miras hakları vardı. 

Toplumdaki farklı özelliklere sahip un
surlardan biri de Çingeneler'dir. Osmanlı 
Devleti'nde yaşayan Çingeneler müslüman 
ve gayri müslim olarak iki gruba ayrılma
larına rağmen bunlar hukuki bakımdan 
denk sayılmıştır. Çingeneler, Osmanlı Dev
leti'nde hiçbir zaman ayrı bir cemaat ol
ma vasfını taşıyamamıştır. Mesela Osman
lı Devleti'nde sadece gayri müslimlerden 
cizye alınırken Kıbtl tebaanın hem zimml 
hem de müslüman olanlarından cizye alın
mıştır. Osmanlı toplumunun diğer önemli 
bir unsuru kölelerdi. Köle kökenillerin bir 
kısmı gerekli eğitimden sonra saray ve 
devlet hayatında önemli mevkilere ulaşa
bilirken çoğunluğu ailelerin yanında çeşit
li hizmetlerde kullanılmaktaydı. Osmanlı
lar'da köleliğin önemli bir kaynağı savaş 
esirleriydi. XVI. yüzyılın sonu ve XVII. yüz
yılda Anadolu'da en çok Rus ve Macar kö
lelere rastlanır. Esirler yanında Tatarlar ve 
Abazalar gibi köle satıcılarından Karadeniz 
kıyısındaki limanlar vasıtasıyla köle geti
ren tüccarlar vardı. Ayrıca Afrika'dan ge
tirtilen siyah köleler özellikle Batı Anado
lu'da çok yoğundu. Bunların bir bölümü 
saraya ve Harem-i Hümayun'a alınırdı. Os
manlı Devleti'nde köle ticareti çeşitli yol
larla yapılmakta, şehirlerde köle pazarları 
kurulmaktaydı. Tanzimat döneminde Av
rupa'da zenci köle ticaretine gösterilen tep
kilere paralel olarak köle ticareti yasaklan
mış. bununla birlikte gizli yollardan köle 
alım satımı ll. Meşrutiyet'in ilanma kadar 
devam etmiştir. 

Çeşitli katmanlardan oluşan Osmanlı 
toplumunda gündelik hayatın medrese ve 
mektepler, cami ve mescidler, tekke ve 
zaviyeler, kiliseler. sinagoglar, manastırlar, 
pazar ve çarşılar gibi mekantarla olan ba
ğı önemlidir. Bunlar kültürel hayat açısın
dan başta gelen iletici, aktarıcı kurumla
rı ve ortamları oluşturmaktaydı. Çarşı ve 
pazarlarda alışveriş yaparken toplumsal 
meseleleri de görüşen insanlar cami, kili
se, sinagog gibi ibadethanelerde yine bir 
araya gelerek sorunlarını ele atıyorlardı. 
Öte yandan tekke ve zaviyeler dini hayatın 
yanında eğitim, kültür aktarımı ve za
man zaman muhalefet odağı görevleri
ni ifa ediyordu. KalenderYlik, daha sonra 
Bektaşilik ve Melamllik gibi tasawuf 
akımlarının bazı kolları bu muhalefet 
fonksiyonuna daha yatkındı. Her halükar
da dervişterin ve tarikatların Osmanlı 

toplum hayatında çok önemli bir yeri var
dı. Özellikle büyük şehirlerde çok sayıda 
tekke ve şeyh mevcuttu. XVI. yüzyılda bu 
toplanma yerlerine kahvehaneler eklen
miş, kahvehanelerde toplananların fesat 
çıkarma ihtimali otoriteleri tedirgin etti
ğinden zaman zaman yasaklarnalara gidil
miştir. Halkın kutladığı bayramiara gelince 
hiç şüphesiz müslüman ahali için en önde 
gelen bayramlar ramazan ve kurban bay
ramlarıydı . Mevlid törenleri, düğünler ve 
sünnet düğünleri de bu bağlamda anıt
malıdır. Halkın mesirelere sık sık gittiği 
seyyahların eserlerinden anlaşılmaktadır. 
Osmanlı otoritelerinin halk tarafından dü
zenlenen büyük şenliklere, özellikle mer
kezi otoritenin bulunduğu bölgelerde en 
azından şüpheyle baktıklarını gösteren 
işaretler vardır (Faroqhi, Osmanlı Kültürü 
ve Gündelik Yaşam, s. 182-199). 

Modernleşme Döneminde Osmanlı Top
lumu. XIX. yüzyılda toplum hayatının te
mel unsurları bakımından köklü bir deği

şim yaşanmadığı, fakat Tanzimat devriyle 
başlayan yeni uygulamaların toplumun ya
pısında bazı değişimleri beraberinde ge
tirdiği bilinmektedir. Bu dönemde daha 
önceki asırlarda olduğu gibi tarım toplu
mu olma vasfı sürüyor, nüfusun % 80'i 
köylerde, % ZO'si şehirlerde yaşıyordu. XIX. 
yüzyılda İstanbul başta olmak üzere bü
yük şehirlerde yabancıların sayısı artmış. 
bunların etkisiyle Batı kökenli mallar, adet 
ve eğlenceler toplumda etkisini gösterme
ye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin modern
leşme sürecinde Batılı tüccar ve sanayici
lerle iş birliği yapmaları azınlıkların ekono
mik durumunda önemli değişmelere yol 
açmış, XX. yüzyıl başlarına gelindiğinde 
zanaat. sanayi ve iç ticaret alanlarında 



azınlıkların ezici bir oranda (% 60-70) üs
tünlüğü ortaya çıkmıştır. Yabancıların gi
rişimlerinde üst düzey görevler yabancı
lara ve azınlıklara verilmekte olduğu gibi 
işçi ücretlerinde de müslümanlar en aşa
ğı seviyede idi. Bu dönemde toplum yapısı 
ve hayatındaki değişmeleri etkileyen belli 
başlı dinamikler modernleşme ve toprak 
kayıplarının sebebiyet verdiği göç hare
ketleridir. Modernleşme, gerek üretim
tüketim ilişkilerine etkileri gerekse eğitim
de modernleşme yoluyla çeşitli toplum 
katmanlarını değişime ve dönüşüme uğ
ratırken göçler adeta toplumu yeniden 
harmanlamıştır. XIX. yüzyılda Osmanlı top
lumunda meydana gelen ekonomik ve kül
türel farklılaşmalar sonunda köy yaşantı
sında fazlaca bir değişim olmamışsa da 
kasaba ve şehirlerde geleneksel mahalle 
yaşantısı değişmeye yüz tutmuştur. Kla
sik dönemde caminin ve imaret siteleri
nin merkezi yeri vardı. Modernleşme dev
rinde askeri ve bürokratik yapıda meyda
na gelen değişim kamu hizmetlerinin yü
rütüldüğü hükümet, adiiye binalarını ve 
okulları öne çıkarırken medreseleri geri
letmiştir. Benzer şekilde şehirlerin iktisa
di merkezleri de değişime uğramış, gele
neksel üretimin yapıldığı çarşıların yerini 
özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde it
halata dayalı ürünlerin satıldığ ı mekanlar 
almıştır. Aile yaşantısı bakımından üst ta
bakalarda bazı değişiklikler görülürken alt 
tabakalar geleneksel yaşantılarını sürdür
müştür. Köşk-konak hayatı içinde zenci 
dadı, Çerkez hizmetçinin yanında Fransız 
mürebbiyeler istihdam ediliyordu. Üst ta
baka aileleri Batılı elçiliklerdeki toplantı

lara katılmak suretiyle yaşantılarında ye
nilikler tecrübe ediyorlardı. Batı hayat tar
zını sürdürebilecek ekonomik kapasiteye 
sahip olan ve tiyatro, bala, opera, resim 
gibi yeni zevklerle tanışan üst kesimlerin 
eğlence anlayışı da alt tabakadan farklı
laşmaya başlamıştır. 

Yeni toplum düzeninde müslüman eş
raf, gayri müslim zenginler ve memurlar 
arasında yeni ilişki ağları kurulmuştur. Ge
lirlerini yatırım aracı olarak kullanmak is
teyen veya sıkışık dönemlerinde esnafa 
borçlanan memurlarla devletle olan işle
rini halletmeye çalışan esnaf arasında çı
kar birliğine dayalı yeni bir iş birliği orta
ya çıkmıştır. öte yandan XIX. yüzyılın son
larına doğru yenileşme hareketleri çerçe
vesinde ziraat, ticaret ve sanayi odaları 
kurulmaya başlanmış, böylece esnaf, fa
aliyetleri daha sınırlı kurumlar vasıtasıyla 
mesleki teşkilatıanmasını sürdürmüştür. 
Bununla birlikte bu dönemde gayri müs-

limlerin giderek artan imtiyazları Türk 
tüccar ve iş adamlarını yabancıların taşe
ronları durumuna düşürmüştür. Esasen 
bu dönemde Avrupalılar'ın imparatorluk 
içindeki ekonomik faaliyetlerinin sonucu 
olarak Avrupa şirketlerinin temsilcileri olan 
ve büyük oranda Rum ve Ermeni gayri 
müslimlerden oluşan bir hıristiyan orta 
sınıfı teşekkül etmiştir. Kapitülasyonların 

yabancı tüccarlara tanıdığı imtiyazlardan 
yarariandırılan gayri müslim tüccarlara 
karşı müslüman tüccarları korumak üze
re hayriye tüccarlığı oluşturulduysa da is
tenilen sonuç elde edilememiştir. Özellik
le liman şehirleri yoluyla Avrupa ticaretiy
le yakından bağlantılı şehir ve kasabalar
da ekonomik ve toplumsal hayatta belir
gin değişiklikler meydana gelmiştir. Me
sela 1840'larda İzmir nüfusu içinde Rum, 
Ermeni ve yahudilerin yanında Yunanis
tan, İngiltere, Avusturya, Fransa gibi ya
bancı devletlerin tebaası olan 10-12.000 
kişi vardı (Kütükoğlu, s. 19). 

XIX. yüzyılda köylülerin durumuna ge
nel olarak bakıldığında bunların hala nü
fusun çok önemli kesimini oluşturduğu 
dikkati çeker. Ancak gittikçe elindeki top
rağı azalan, ilkel teknolojiyle ekim ve dikim 
yapan köylüler artık ürünü eşraf ve mül
tezimlere kaptırmaktaydı. Yeni dönemde 
kırsal kesimin sosyal hayatının fazla bir 
değişikliğe uğramadığı söylenebilir. Bu
nunla birlikte ayanlık olgusunun etkileri
nin devam ettiği ve mirl arazinin gasbı yo
luyla timarlı sipahilik tasfiye olurken çeşit
li yörelerde ağalık kurumunun ortaya çık
tığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar 12741 
1858 Tarihli Arazi Kanunnamesi köy
lerin toplu olarak belirli kişilerin mülkiye
tine geçmesini önleyici hükümler içerse
de pratikte mali güç sahibi fertlerin bu 
tür girişimleri engellenemediğinden bü
yük toprak sahipleri varlıklarını sürdür
müştür. Bunlara karşı ortaya çıkan çeşit
li eşkıyalık hareketleri dolayısıyla can ve 
mal güvenliği endişesi içinde kalan köylü
ler çok defa topraklarını bırakarak başka 
köylere veya şehirlere sığınıyordu . 

öte yandan bu yüzyıldaki göç olgusu 
toplumsal yapıyı derinden sarsmıştı. Os
manlılar'dan önce Türk göçleriyle Anado
lu'nun çehresi değişmiş, Osmanlı devrinde 
de başta Rumeli olmak üzere fethedilen 
bölgelere gönüllü göç veya sürgün yoluy
la iskan politikaları uygulanmıştı. Kırım'ın 
1783'te Rusya tarafından ilhakıyla birlik
te siyasi-dini sebeplerle Kafkaslar, Kara
deniz'in kuzeyi ve Balkanlar'dan Osmanlı 
Devleti'nin elde kalan topraklarına ve bil
hassa Anadolu'ya doğru göçler vuku bul-
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muştur. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı, 
Kırım savaşı, Şeyh Şamil'in Ruslar'a karşı 
direnişinin sona ermesi ( 1859), 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı, Teselya ve Girit'in Yu
nanistan tarafından ilhakı , Balkan, ı. Dün
ya savaşları ve Milli Mücadele sırasında 
ve sonrasında ortaya çıkan göçler ve mü
badelelerle bugünkü Türkiye'nin etnik ve 
milli yapısı yeni biçimini almıştır. Gelen 
göçmenlerin bir kısmı, Osmanlı Devleti'nin 
merkezi topraklarını oluşturan Anadolu ve 
Balkanlar'da yaşayan ve ana dili Türkçe ol
mayan müslüman unsurlardan (Çerkez, 
Abaza, Boşnak, Arnavut vb.) oluşmaktay
dı . Burada din unsurunun önemi açıktır; 
bununla birlikte bu unsurların tavrında 
Kuzey Afrika ve Arap topraklarında yaşa
yan diğer müslüman unsurlardan farklı 
olarak Osmanlı siyasi kültürünü paylaşma
ları da etkilidir. Müslüman oldukları için 
yerlerinden edilen bu insanlarda tarihi İs
lam ve cemaat kimliğinin ötesinde "milli" 
bir Osmanlı-müslüman kimliği ve benliği 
doğmuştu (Karpat, s. 11-23) Şehirlerde 

göçmen mahalleleri kurulurken kırsal ke
simde göçmenler çoğunlukla gayri müs
limlerin boşalttıkları köylere yerleşmiştir. 

Bazı köylerde göçmenler ayrı mahalleler 
kurmuş, zamanla bu mahallelerin bir kıs
mı köye dönüşmüştür. Göçmenler kültür 
ve adetlerini, tarım usullerini yeni toprak
larına getirmiş, dolayısıyla hem şehir ve 
kasabaların hem de köy! erin toplum, kül
tür ve iktisat hayatında önemli etkiler ic
ra etmiştir. Sonuç olarak Osmanlı idare
sinden Cumhuriyet'e intikal eden toplum 
sosyoekonomik açıdan henüz köylülüğün 
egemen olduğu, dini bakımdan büyük ço
ğunluğu müslüman, Anadolu'nun yerleşik 
halkının yanında Balkan ve Kafkas göç
menlerinden oluşan, kısmen sanayileşme
nin ve ticari kapitalizmin etkilerini taşıyan, 
yönetici kesimi büyük ölçüde modernleş
me sürecini tecrübe etmiş ve Batılı etkile
re maruz kalmış bir özellik taşımaktaydı . 
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2. Dini Hayat. a) Dini Teşkilat ve Gö
revliler. İslamiyet, Osmanlılar'da devletle 
toplumu kaynaştıran temel unsurlardan 
biri olmuştur. Devletin takip ettiği denge 
siyaseti sayesinde din ve mezhep farklılık
ları toplumsal bir çatışma sebebi olmak
tan çıkarılmış ve birlikte yaşamak için bir 
zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Osman
lı toplumunda din konusu incelenirken ya
pılan devlet İslam'ı (resmi' islam), halk İs
lam'ı, medrese islam'ı, tekke İ slam'ı gibi 
tasnifler, ortak bir inanç temeli üzerinde 
tezahür eden aynı din anlayışının farklı top
lum kesimleri tarafından farklı düzlemler
de algılanışını ve yaşanışını yansıtmakta, 
fakat Osmanlı toplumunda dini hayatı ye
terince tasvir edememekte ve zaman za
man marjinal dini anlayışları öne çıkara-

Müftü (Ohsson, Tableau ge.neral, U, lv. 94) 

rak dinin toplumdaki yeri ve etkileri konu
sunda yanlış kanaatiere yol açmaktadır. 
Genel olarak bakıldığında Osmanlı toplu
munda Sünni anlayışın hakim olduğu ve 
devletin kurumsal yapısının da buna göre 
şekillendiği görülmektedir. Mahkeme uy
gulamaları, medrese müfredatı ve dini ku
rumlar ağırlıklı biçimde Sünni-Hanefi an
layışına göre düzenlenmiştir. Sünni anla
yışın dışında kalan dini akımlar ve tarikat
lar hoş görülmemiş, mensupları siyasal 
olaylara karıştıkları ve toplumsal barışı teh
dit ettikleri gerekçesiyle takibata uğramış
tır. Ancak bu açıdan Sünni karakterli ha
reketlere karşı da farklı davranılmamıştır. 

Şeyh Bedreddin siyasi faaliyetleri sebebiy
le 1420'de idam edilmiş, xvıı. yüzyılda din
den uzaklaşıldığı ve bid'atlara sapıldığı id
diasıyla toplumsal gerilime yol açan Kadı
zadeliler hareketi mensupları sürgüne gön
derilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde padişaha vekaleten 
İslam' ı ve müslümanları temsil eden en 
yüksek makam şeyhülislamlıktır. ilmiye 
teşkilatının en üst birimi olan şeyhülislam
lık din hizmetlerini yürütmekten ziyade 
özellikle XVI. yüzyıldan itibaren idari ve ad
ll işlerden sorumlu tutulmuştur. Kazasker
ler, kadılar, kassam ve muhtesib gibi gö
revliler de adli görevleri yanında idari gö-


