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İslam öncesi dönemde Türk topluluklarında toplum, Oguş - Urug
- Boy - Bodun -İl biçiminde yapılanmıştır.
Buna göre toplumun temel birimi ailedir. Orhun Kitabeleri'nde
de ifade edildiği gibi Türkler aileye oguş adını vermişlerdir. Ailelerin birleşmesiyle urug olarak bilinen aile birlikleri oluşurdu.
Urugların oluşmasında ailelerin güvenlik ihtiyacı, ekonomik ve
sosyal bakımdan dayanışma duygusu etkili olurdu. Urugların birleşmesiyle boy oluşurdu. Boy, belirli bir toprağı ve askeri gücü
elinde bulundururdu. Boylar bey tarafından yönetilirdi.
Boyların bir araya gelmesiyle bodun oluşurdu. Bodun, il olarak
adlandırılan devlettir. İl denilen devlet oluşurken, boy beylerine
ait bütün yetki ve sorumluluklar hakana geçerdi.
Türklerin İslamiyet öncesi dönemdeki hayat tarzı temelde göçebeliğe dayanmaktaydı. Hayvancılıkla uğraşıldığından dolayı geniş
otlaklara ihtiyaç duyulurdu. Bu nedenle yazın yaylalarda, kışın
ise nehir boylarında ve ovalarda yerleşiliyordu.
Türk tarihinde, yerleşik hayata geçerek şehir kuran ve mimari
eserler ortaya koyan ilk Türk topluluğu Uygurlardır. Uygurların
kurdukları şehirlere Balıg adı verilirdi. Yerleşik hayatın başlaması,
tarım ve ticaretin gelişmesine zemin hazırlamıştır.
Göçebe Türk aileleri, keçe çadırlarda yaşar, yaylaya çıkma zamanı geldiğinde bu çadırları da beraberlerinde götürürlerdi. Eşyalar taşınabilir özelliğe sahipti.

Türklerde Kadın ve Evlilik
Türklerde evlenme kız veya erkek çocuğun baba ocağından ayrılarak ayrı bir ev meydana getirmesi şeklinde gerçekleşirdi. Genelde tek kadınla evlilik görülürdü.
Türk kadını toplum içerisinde özgürdü. Erkeklerle birlikte sosyal
hayatta aktif bir şekilde rol alan kadınların Hunlardan beri ata binip ok attığı, erkeklerle birlikte savaşlara katıldığı bilinmektedir.
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Hükümdar kurultayın onayını almak kaydıyla töreye yeni hükümler getirebilirdi.

Türklerde Giyim Kuşam Alışkanlıkları
Türkler, avcılık ve spora özel bir önem verirlerdi. Günlerce devam eden sürek avları, barış zamanında yapılan birer savaş eğitimi niteliği taşırdı. Türkler, besledikleri hayvanların etlerini yemelerinin yanında yününden ve derisinden giyim eşyası yaparlardı. Hayatlarının önemli bir bölümü at sırtında geçtiğinden,
Türklerin başlıca kıyafetleri ceket ve pantolondu. Başlarına börk
adı verilen bir başlık giyerlerdi.
Hayvan yetiştiriciliği yapan ve kalabalık at sürüleri besleyen
Türkler, atın etinden, sütünden ve derisinden yararlanırlardı. At
sütünden yapılan kımız Türklerin temel içeceklerindendir. Yiyecek maddeleri uzun süre saklanabilmek için konserve haline getirilirdi.

Türk Topluluklarında Eğlence
Yılın belli dönemlerinde düzenlenen eğlenceler ve Nevruz gibi
özel günler, Türklerin hayat tarzlarını ve geleneklerini yansıtan
önemli sosyal olaylardır.

B.

TURK-ISLAM DEVLETLERİNDE TOPLUMSAL YAPI

İlk Türk-İslam devletlerinde halkın önemli bir bölümü geleneksel
yaşam biçimi olan göçebeliği benimsemiştir. Göçebelik, hayvancılığa dayalı bir ekonomik yapının şekillenmesini sağlamıştır.
Yaz aylarında havaların ısınmasına bağlı olarak yaylalara çıkılır,
hayvan sürülerinin otlak ihtiyacı karşılanmaya çalışılırdı. Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte yaylalar terk edilir, yaşanan
esas yer olan ve kışlak olarak bilinen yörelere yerleşilirdi.
Göçebe halkın yayla ve kışlaklarının temini, devletin görevleri
arasında bulunuyordu. Köylerde yaşayan halk ise hayvancılığın
yanında tarımla da uğraşırdı.

Türklerde Kölelik ve Toplumsal Düzen
Göçebe hayat tarzı Türkler arasında toprağa bağlı bir soylu sınıfının oluşmasını engellemiştir. Yine bu nedenle Avrupa'dakine
benzer şekliyle toprağa dayalı kölelik Türkler arasında görülmez.
Türk topluluklarında sınıf çatışmalarından bahsedilemez. Din
adamları toplum içerisinde herhangi bir ayrıcalığa sahip değildi.
Orta Asya'daki Türk toplulukları sade bir hayat yaşardı. Bu durum hükümdarlar ve diğer devlet yöneticileri için de geçerliydi.

Türk Toplumsal Yaşamında Töre
Töre, Türklerin toplumsal yaşamını düzenleyen sözlü hukuk kuralları idi. Kök Türk Yazıtlarında 11 yerde töreden söz edilmektedir. Töre hükümleri değişmez değildi. Töre kuralları zamanla çevresel koşullardaki değişikliklere uyumlu olarak değişmiştir.

Türk-İslam Devletleri ve Hoşgörü
Türk-İslam devletlerinde, gayrimüslim unsurların can ve mal emniyetleri devlet tarafından teminat altına alınmıştı. Gerek yönetim gerekse de Müslüman halk, Hristiyanlar ve Museviler gibi
topluluklara hoşgörü ile davranmışlardır. Gayrimüslimler, özgür
ve huzurlu bir şekilde yaşama imkânı bulmuşlardır.
Türk-İslam devletlerinde toplum yapısı eşitlik temelinde oluşmuştu. Kanunlar önünde herkes eşitti. Halkın istediği yere göç
etme ve istediği herhangi bir işte çalışabilme hakkı vardı. Halktan herhangi bir kişi, kabiliyeti ölçüsünde devletin önemli makamlarına kadar yükselebilirdi.
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Türk-İslam devletlerinde devletin ileri gelenleri ve halk, sosyal
hayatın canlı tutulması için birçok vakıf kurmuşlardı. Halkın kullanımı için cami, han, hamam, şifahane, köprü, çeşme, imaret
gibi sosyal kurumlar tesis edilmiştir.
Sosyal dayanışma amaçlı kurumların masrafları vakıflar tarafından karşılanırdı. Örneğin, Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır'da
yaptırılan hastanede, zengin-fakir, Müslüman-gayrimüslim herkesin tedavisi yapılır ve para talep edilmezdi.

Karahanlı Toplumu
İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar, Türkİslam kültürünün oluşumunda öncü rolüne sahiptir. Karahanlıların hâkim oldukları bölgede halkın tamamına yakını Türklerden
oluşmaktaydı. Bu sebeple Türk geleneklerinden gelen değerlerini koruyan Karahanlılar, İslam inancını da samimiyetle benimsediler. Türk-İslam toplum tipinin oluşmasında köprü görevi üstlendiler.
Gazneliler döneminden itibaren ise Türk devletleri üzerinde
İran-İslam etkisinin artmaya başladığı görülür. Bu süreç Selçuklular döneminde de sürdü. Ayrıca bu dönemde Türk-İslam geleneği ve müesseseleri tamamen yerleşti.
İslamiyet’ten önce farklı dinleri benimseyen Türklerin bir kısmı,
milli benliklerini ve Türklük özelliklerini yitirmişlerdir. İslamiyet’i
kabul eden Türklerin bu şekilde bir süreç yaşamadıkları ve milli
benliklerini yitirmedikleri görülür. Aksine, kendilerine özgü değerlerini İslami değerlerle birleştirip günümüze kadar varlıklarını
devam ettirmişlerdir.

Gazneliler
Gazneliler Devleti, farklı etnik unsurları bünyesinde barındıran
bir toplum yapısına sahipti. Farklı etnik kökene sahip bu insanları
bir arada tutan en önemli unsur İslam dini olmuştur. Gazneliler
İslamiyet’in çevre bölgelerde yayılması için birbiri ardına seferler
düzenlemiş, Hindistan'da İslamiyet’in yayılmasını sağlamıştır.

Selçuklular
Selçuklu Devleti'nde siyasi ve askeri yönden hakimiyeti ellerinde
tutan Türkler, sosyal hayatta da üstün durumda idiler. Saray
kadroları ile askeri sınıf mensupları Türklerden oluşmaktaydı.
Hükümet teşkilatında ise İranlı unsurların hâkim olduğu görülür.
Şehirlerde büyük nüfuz sahibi aileler vardı. Aydın zümreyi din
adamları ve tarikat şeyhleri temsil etmekte olup, halk üzerinde
nüfuz sahibi idiler. Tüccarlar, sanatkârlar ve küçük zanaat erbabı,
şehir ve kasabalarda yaşamakta idi. Orta ve küçük esnaf ile zanaatkarlar bir araya gelerek, lonca adı verilen dayanışma teşkilatları kurmuşlardır. Her meslek grubunun ayrı bir loncası bulunmaktaydı.
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Selçuklu hakimiyeti altında yaşayan gayrimüslim unsurlar, son
derece geniş bir özgürlük alanına sahip kılınmıştı. Müslüman olmayan toplulukların dini inançlarına, ibadet şekillerine, geleneklerine müdahale edilmemiştir.

Türkiye Selçukluları
İslam inancının cihat anlayışı ile Türklerin sahip olduğu fetih anlayışını birleştiren Türkiye Selçukluları, Orta Çağ İslam dünyasının en önemli gücü haline geldiler. Anadolu, Türkiye Selçukluları
döneminde Müslümanların yanında Rum, Ermeni ve Süryanilerden oluşan Hristiyan toplulukları da barındırmaktaydı.
Bizans'ın geri çekilmesine bağlı olarak Anadolu'da Rum nüfus gittikçe azaldı. Anadolu'da bu dönemde Rumların yanında az da
olsa Ermeni ve Süryani de yaşamıştır. Türkiye Selçukluları diğer
dinlerin mensuplarına karşı büyük bir hoşgörü ile davranmışlardır.
Doğudan Anadolu'ya göç eden Türkmen gruplar Türk-İslam inancının taşıyıcısı oldular. Anadolu fetihleri sırasında bölgeye gelen
bu gruplar arasında, Alp Eren olarak bilinen öncü dervişler
önemli roller üstlendiler.
Ahmet Yesevi gibi büyük mutasavvıflara bağlı olarak hareket
eden ve Horasan Erenleri olarak da bilinen bu kişiler, Anadolu'yu
köy köy dolaşarak Türk-İslam kültürünün bölgede yaygınlaşmasında pay sahibi oldular.
Anadolu toprakları, Türkiye Selçukluları Devleti'nin akılcı iskan siyaseti ile canlılık kazandı. Türkistan, Maveraünnehir ve Horasan'dan gelen Türkmen kafileleri Anadolu'nun değişik bölgelerine yerleştirildi. Avrupalı tarihçiler bu dönemden itibaren Anadolu'dan, Türkiye şeklinde bahsetmeye başladılar.
Anadolu, I. Alaeddin Keykubad zamanından itibaren döneminin
en müreffeh ve huzurlu ülkelerinden biri haline geldi. Kayseri, Sivas, Erzincan, Konya gibi şehirler önemli kültür ve ticaret merkezleri haline getirildi.
Kösedağ Savaşı'nın ardından yaşanmaya başlanan Moğol baskısı
ve zulümler, Anadolu halkını ümitsizliğe itmiş, bunalımlı bir dönem başlatmıştı.
II. Kılıç Arslan ve Alaeddin Keykubad gibi sultanlar, saraylarında
farklı mezheplerin din bilginlerinin müzakere yapmalarını sağlayacak kadar ileri görüşlü idiler. Yine II. Kılıç Arslan, Malatya Süryani Patriği ile dostluk kurmuştu.

C.

OSMANLI DEVLETİNDE TOPLUM YAPISI

Kuruluş Dönemi'nden itibaren fetih politikaları izleyen Osmanlı
Devleti, değişik etnik kökenden ve dinden toplumların katılımıyla
çok uluslu bir toplum yapısına sahip hale gelmiştir.
Osmanlı toplumu temelde yönetenler (askeriler) ve yönetilenler
(reaya) olmak üzere iki temel sınıfa ayrılmıştır.
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Bunları saray halkı, seyfiye, ilmiye ve kalemiye diye gruplara
ayırmak mümkündür.
Seyfiye: Osmanlı toplumunda yönetimle ve askerlikle uğraşan sınıftı.
İlmiye: Adalet, ilim ve eğitimle uğraşan sınıftı.
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Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler kendi iç ilişkilerinin düzenlenmesini kendi dinlerinin kurallarına gerçekleştiriyordu. Osmanlı Devleti'nde halk genellikle millet liderleri aracılığıyla yönetici sınıfla ilişki kurmuş, millet liderleri de devlete karşı sorumlu
olmuşlardır.
Fatih, Rum, Yahudi ve Ermeni milletlerine sırasıyla o zaman hüküm süren Yunan Ortodoks patriği, Başhaham ve Ermeni patriği
vasıtasıyla geniş özerklik vermiştir.

Kalemiye: Devlet dairelerinde çalışan memur sınıfıydı.

Yönetilenler (Reaya)
Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf dışında kalan diğer sınıf reaya
idi. Bunlar, tarım ve sanayi alanında çalışan, ticaretle uğraşan,
devlete vergi veren kesimdir. Reaya çeşitli din, dil, ırk ve mezheplerden oluşuyordu.

Yerleşim Durumuna Göre Osmanlı Toplumu
Şehirliler: Tarımın yerine sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yapıldığı yerleşim alanlarında yaşayanlar şehirli idi. Şehirliler tarımla
meşgul olmamış; genellikle ticaret, endüstri ve benzeri işleri
yapmıştır. Esnaf olarak adlandırılan bu gibi kimseler, devlet ekonomisine vergilerle katkıda bulunmuşlardır.
Köylüler: Reaya kapsamında yer alan ve şehir halkı dışındaki diğer bir üretici kesim de köylüler yani çiftçilerdir.
Göçebeler: Reayanın diğer bir kesimini ise göçebeler oluşturmuştur. Zaman içerisinde önemi azalmakla birlikte yaylak ve kışlak olarak isimlendirilen yerleşim yerlerine sahip bulunmuşlar;
hayvancılık ve basit tarım ile uğraşmışlardır.

Millet Sistemi
Bir başka gruplandırma da toplumun dinsel ve etnik yapılarına
göre sınıflandırılmasıdır. Osmanlı yönetiminde millet sistemi denilen bu yapıya göre toplum Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak gruplandırılmıştır.

Her milletin başında, o cemaatin seçtiği ve devletin bir beratla
onayladığı dini lider bulunmuştur. Bu beratlarda liderin dini ve
hukuki yetkileri belirtilmiştir.
Dini şef topluluğun mallarını idare etme, ayin ve diğer dini işleri
yürütme, cemaatinden belli miktar vergi toplama, cemaat mensuplarının evlenme, boşanma, miras gibi meselelerini çözme
yetkisiyle donatılmıştı. Cezalandırma yetkisi esas itibariyle devlete ait idi.
Her millet eğitim, din, devlet, toplumsal güvenlik gibi görevleri
yerine getirmek için kendi kurumlarını oluşturup idare etmiş, bu
çerçevede dini liderler hastane, vakıf ve eğitim kurumlarının yönetiminde de geniş yetkilere sahip olmuşlardır.

İskân Siyaseti
Osmanlı Devleti Balkanlarda ele geçirdiği topraklara Türk nüfus
yerleştirme yoluna giderek kalıcı olmayı amaçlamıştır. "İskân Politikası" olarak bilinen bu uygulama için gerekli kaynağı da doğudan göçlerle gelen Türkmen nüfus sağlamıştır. Zaman içerisinde
Anadolu'daki topluluklar da Rumeli topraklarına yerleştirilmiştir.
Osmanlılar fethedilen bölgelerde halka adaletli ve hoşgörülü
davranmış, ibadet ve inançlara müdahale etmemiştir.
İskân edilecek olan gruplar belirlenirken şu hususlara dikkat
edilmiştir:
•

•

Osmanlı Toplumunda Hareketlilik
Yatay Hareketlilik: Köyden şehre veya herhangi bir yerden
başka bir yere gidip gelme veya yerleşme işine toplumun yatay
hareketliliği denir. Bu hareketlerden bir kısmı kendiliğinden gerçekleştiği gibi, bir kısmı da devletin imar ve iskân politikasından
kaynaklanmıştır.
Dikey Hareketlilik: Dikey hareketlilik toplumda sınıflar arası geçiştir. Osmanlılarda doğuştan gelen ve birbirine geçişi kabul etmeyen sınıf sistemi yoktu.
Millet Sistemi
Din, Osmanlı Devleti'nde bireyleri gruplandırmada esas alınmış
ve çeşitli ırk, din ve mezheplere mensup kişiler, etnik kökenlerine bakılmaksızın sınıflandırılmıştır.

•
•
•

İskân için göçebe Türkmenlerin seçilmesine özen gösterilerek yerleşik düzenin güçlendirilmesine ve bölgede Türk-İslam kültürünün yerleştirilmesine çalışılmıştır.
Rumeli'ye yerleştirilecek olan topluluğun ayrıldığı yerde
ekonomik faaliyetlerin ve üretimin aksamamasına dikkat
edilmiştir.
Aralarında anlaşmazlık yaşanan topluluklar tercih edilmiştir.
Rumeli'ye yerleştirilen Türkmenlere verimli araziler tahsis
edilerek bir süre için vergi alınmamıştır.
Iskan edilen toplulukların geçerli nedenleri olmaksızın eski
yurtlarına dönmelerine izin verilmemiştir.

Osmanlı Vakıfları
Vakıf, Osmanlı Devleti'nde de, diğer İslam devletlerinde olduğu
gibi büyük önemi olan, sosyal hayat üzerinde derin etkiler bırakan bir kurumdur.
Vakıf, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarını ya da gelirlerini, dini ve sosyal amaçlı kurumlara tahsis etmeleridir.

TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
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Özel kişiler yanında, başta padişah olmak üzere diğer devlet bübaşlamıştır. Celali isyanlarının temelinde bu sebepler yatmaktadır. Tarım üretimi düşmüş ve köyden şehirlere göç artmıştır.
yükleri de vakıflar kurmuş; vakıflar vergi muafiyeti ile devlet tarafından desteklenmiştir.
Vakıflar toplumda birçok kamu hizmetinin yerine getirilmesinde,
örneğin, okul, kütüphane, cami, mescit, imarethane, kervansaray, misafirhane, hamam, hastane, yol, köprü, liman, çeşme,
kuyu, orman ve spor sahası benzeri tesisler, fakirlere yemek yedirilmesi gibi çok önemli roller üstlenmişlerdir.
Mahalle ve köylerdeki fakir hastaların tedavisi ile hastalık yüzünden çalışamayanların bakımları ve kimsesizlerin korunması için
"Avarız Vakıfları" kurulmuştur.
Vakıflara ait hastanelerde Müslüman-gayrimüslim ayırımı yapılmaksızın herkes ücretsiz muayene ve tedavi olabilmiştir.

Yönetim Kadrolarında Değişim
Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda çağa ayak uydurabilmek için
Avrupa'daki gelişmeler takip edilmeye başlandı. Bazı reformlar
için yabancı uzmanlar getirildi.
Devşirme sistemi XVIII. yüzyılda uygulanamaz duruma geldi. Her
tabakadan insan devlet kadrolarına girme imkânı bulabildi. XIX.
yüzyılda dış elçiliklerde çalışmış ve Batıyı bilen görevliler ön
plana çıkmıştır.

Ayan ve Eşraf
Osmanlı Devleti'nde Aile
Osmanlı ailesinin yapısını İslam hukuku ve Türk töresi şekillendiriyordu. Osmanlılarda aile, anne, baba, çocuklar ve hizmetçilerden oluşurdu.
Kendi iradesi ile veya ailelerine danışarak evlenmeye karar veren
erkek ve kız, bizzat mahkemeye giderek, bazen taraflardan birinin veya her ikisinin mahkemeye vekil göndermeleri sureti ile
evlenir ve bu durum sicil defterlerine kaydedilirdi.
Osmanlı Devleti'nde aile, kişinin sosyal risklere karşı korunması
bakımından çok önemli bir rol oynamış; aile içi yardımlaşma ön
planda olmuştur. Aile üyelerinden birinin hastalık, kaza ve
ölümü halinde ortaya çıkan boşluk, gene aileye dahil öteki üyelerin katkı ve yardımları ile giderilmiş, düzenin aksamadan işlemesine çalışılmıştır.

Sarayla halk arasında ilişkilerde aracılık yapan ayanlar zamanla
tımar sahiplerinin yerini aldı. Ekonomik güçleri artan ayanlar
merkeziyetçiliğin zayıflaması ile birlikte devlet yönetimi üzerinde
de etkili hale gelmeye başladı.

Yeni Bürokratlar
Avrupa ülkelerinde Osmanlı elçiliklerinin kurulması ve Avrupa ile
ilişkilerin artması ile Batıyı bilen farklı anlayışa sahip, reformcu
bir nesil ortaya çıkmıştır. Tanzimat Fermanı ile halkın hakları ve
devlete karşı görevleri belirlenmiştir.
1856 Islahat Fermanı ile din- dil ayrımı gözetilmeksizin tüm unsurların kaynaştırılması ve bir Osmanlı toplumu oluşturulması
hedeflenmişti.
Yeni Hayat Tarzı

Loncalar
Osmanlı Devleti'nde esnafın yardımlaşmaları, başka bir ifadeyle
dayanışma sandıkları, birer meslek kuruluşu olan ahilik ve loncalar ile başlamıştır. Ahilik teşkilatının başlıca amacı, dayanışma
düşüncesinin yaygınlaştırmasıdır.
Osmanlı Devleti'nde, lonca adı verilen meslek kuruluşları başlangıçta ahilik şeklinde teşekkül etmiş, XIV. yüzyıldan itibaren zamanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek özellikler taşıyan loncalara dönüşmüştür.
Loncalar, üyeleri ve aile efradı için hastalık, evlenme, doğum, iş
kurma, işsizlik, ölüm gibi birtakım sosyal risklere karşı ayni ve
nakdi yardım sağlayan dayanışma sandıkları kurmuşlardır. Her
lonca kurduğu "Orta Sandığı" veya "Teavün Sandığı" adı verilen
yardım sandıklarıyla sosyal yardımlar yapmıştır.

Osmanlı Toplum Yapısında Değişim
Coğrafi Keşifler, dirliklerin hak etmeyen kişilerin eline geçmeye
başlaması, köylüden fazla vergi toplanmaya çalışılması, Osmanlı
ekonomisini sarsmıştır. İşsiz insanlar, zamanla eşkıyalık yapmaya

XIX. yüzyılda gerek İstanbul'da gerekse diğer büyük şehirlerde
yaşam tarzı değişti. Modern okullar medreseyi geri planda bıraktı. Nüfus artışı, ekonomik yetersizlik gibi sebepler yüzünden
dinlere dayalı mahalleler bozuldu. Dini ve etnik grupların hayat
tarzları birbirine karışmaya başlamıştır.
Bu dönemde yerleşik toplumsal alışkanlıklar değişmeye başladı.
Kahvehanelerin işlevi değişti. Avrupa tarzı mobilyalar yaygınlaşmaya başladı.
Bu arada ekonomik hayat değişmiş, geleneğe dayalı meslekler
çökmüş, piyasa ithal mallarla dolmuştu. Klasik dönem Osmanlı
mahallelerinde zengin ve fakir benzer hayat yaşarken, XIX. yüzyılda zenginler farklı şekilde yaşamaya başladı.
XIX. yüzyılda Osmanlı ailesi Avrupa tarzı hayat tarzından etkilenerek değişim sürecine girmiş, bahçeli evler yerini bitişik apartmanlara bırakmıştır. Tiyatrolar ve Avrupa malı satan dükkanlara
rağbet artmıştır. Telgraf ve telefon kullanılmaya başlanmış, önce
atlı araba sonra da otomobil kullanılır olmuştur.
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XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde köyden kente göç
olgusu güçlenmiştir. Toprak sisteminin bozulmasına bağlı olarak
gerçekleşen bu gelişme ile köyler boşalmaya başlamış, özellikle
büyük şehirlerin nüfusunda artışlar yaşanmıştır.
Şehirlere yönelen göçler, tarım üretimini düşürmekle kalmamış,
yeni iş alanları açılamadığı için şehirlerde işsizlik olgusunu da
güçlendirmiştir. Başıboş grupların arttığı şehirlerde toplumsal
düzen ve huzur da bozulmaya başlamıştır.

Dış Göçler
XVIII.yüzyıl sonlarında Osmanlı-Rusya ve Avusturya savaşları yüzünden, Kazan, Kırım ve Kafkasya bölgelerinden Anadolu'ya göç
edenlerin sayısı yaklaşık yüz binleri buldu.
XIX.yüzyılda ise Osmanlı genel nüfusunda büyük azalmalar yaşanmıştır. Bu gelişmenin temel nedeni yaşanan toprak kayıplarıdır. Bu kayıplar Osmanlı sınırlarını daraltırken genel nüfusu azaltıyor, ancak nüfus yoğunluğu ve dengelerini değiştiriyordu.
XIX. yüzyılda Anadolu ve Rumeli'ye yönelik göçler yaşanmasında
Balkan isyanları, Kırım Savaşı ve 93 Harbi rol oynamıştır. Bu
arada Müslümanlar yanında Macar ve Polonyalılar da Osmanlı
topraklarına göç eden unsurlar arasındadır.
XIX. yüzyılda yaşanan bu göçler özellikle büyük şehirlerde toplumsal düzeni zorlamış, geleneksel sosyal yapıyı değiştirmiştir.

Meşrutiyet Dönemi
Osmanlı Devleti'nde dini farklılıklara bakmadan tüm halkı hukuk
önünde eşit bir statüye kavuşturma çalışmaları Tanzimat Fermanı ile birlikte başlamıştır.
Meşrutiyet yönetimine geçilmesi ile halkın devlet yönetiminde
söz sahibi olması bireylerde vatandaşlık olgusunun oluşmasına
ortam hazırlamıştır. Teba ya da reaya olarak adlandırılan halkın
konumu değişmeye ve yükselmeye başlamıştır.

Tebadan Vatandaşlığa...
Meşrutiyet'i ilan ettiren Yeni Osmanlılar, Müslümanlarla gayrimüslimlerin hürriyet, adalet, vatanseverlik temeline dayanan
"Osmanlı milleti" çatısı altında birleşmeleri gerektiğini savunuyordu. Kanun-ı Esasi'nin 8. maddesinde yer alan "Osmanlı tabiiyetinde bulunan herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız Osmanlı tabir olunur." ifadesi tebaadan vatandaşlığa geçişi simgelemektedir.
Artık öncelikle Osmanlı vatandaşlığı gelmekte idi. Vatandaşların
Müslüman, Rum, Yahudi olması bundan sonra ikinci derecede
bir öneme sahipti. Kanun-ı Esasi'ye göre, "Bütün Osmanlılar dini
ve mezheple ilgili durumlar dışında hak ve görevler açısından kanun önünde eşittirler."
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Anayasanın 11. maddesinde ise, "Devletin dini İslam olmakla beraber, düzeni bozmamak şartıyla Osmanlı Devleti'nde diğer dinlerin ve milletlere verilmiş olan mezhep imtiyazlarının serbestçe
kullanılması devletin himayesindedir." cümlesine yer verilerek
kimsenin inancına karışılmayacağı vurgulanmıştır.

Siyasi Partiler Kuruluyor
II. Meşrutiyetten sonra Osmanlı toplumu çok partili siyasal hayatla tanışmak ve siyasal düşüncelerini iktidara taşımak fırsatını
elde etmiştir. Ülke yönetiminde asıl güç hükümete geçmiştir.
Meşrutiyet'in 1908 yılında yeniden ilanından sonra yüzlerce dernek kurulmuştur. Kurulan bu dernekler halkın sosyal ve siyasal
gruplaşmasında ve bu yolla ülke meselelerine yaklaşmasında oldukça etkili olmuştur.

D.CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TOPLUM YAPISI
Çok Uluslu Toplumdan Tek Ulusa Geçiş
Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet görünümündeydi. Her topluluğun kendine göre hukuk uygulamaları ve devlete karşı yükümlülükleri bulunmaktaydı.
Kurtuluş Savaşı öncesindeki kongrelerden başlayarak Türk milleti
ve Türk vatanı ifadesinin ön plana çıkarıldığı görülür. Bu çok
uluslu toplum yapısından ulus devlet anlayışına geçilmek istendiğini göstermektedir.
1921 Anayasasında "Türkiye Devleti Büyük Millet Meclis tarafından idare olunur." denilerek devletin adı anayasaya yazılmıştır.
1921 Anayasası'nda yapılan değişiklikle "Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyettir." ve "Türkiye Devleti'nin resmi dili
Türkçedir." denmiş, Mustafa Kemal, "Türkiye Devleti'ni kuran
halka Türk halkı denir." ifadesini kullanmıştır.

Milli İrade ve Milli Egemenlik
Amasya Genelgesinde, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim
ve kararı kurtaracakta." maddesi yer almış, yurdunu kurtarmak
için gücün milletten alınacağına işaret edilmiştir.
Erzurum Kongresinde de, "İrade-i Milliye'yi egemen, Kuva-yı Milliye'yi etkin kılmak esastır." denmiştir. TBMM'nin açılmasıyla
millet adına egemenlik hakkını sadece TBMM kullanması kararlaştırılmıştır.
Kurtuluş Savaşı'nın temel amaçlarından birisi, ulus egemenliğine
dayalı yeni bir devlet kurmak idi. Bu nedenledir ki TBMM doğrudan doğruya halka dayanmıştır.
Yeni Türk Devleti'nde Toplumsal Yapılanma
Yeni Türk Devleti'nde, belli bir zümreye, belirli çıkarlara sahip
kimselere değil, doğrudan doğruya halka dayanan bir yönetim
hedeflenmiştir. Mustafa Kemal'in deyimiyle, "Yeni Türkiye Devleti halka değer veren bir devlettir, halkın devletidir."

TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
www.tarihbilinci.com
~6~
Atatürk, halkın içindeki çeşitli tabakaları, grupları, kümeleri yalTürkiye'nin çağdaşlaşması ve yenileşmesi için toplumsal değinız iş alanları bakımından farklı görmüş, bunun dışında bütün bişime ihtiyaç olduğu düşünülmüş, toplumsal bazı düzenlemeler
yapılmıştır.
reyleri, birbirine eşit, her meslek sahibini de diğerleriyle aynı
saygınlıkta kabul etmiştir.
30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanun ile tekke, zaviye ve türbeler
Atatürk'e göre halkçılığın esaslarından biri, halkın mutluluğunun,
kapatılmıştır. Türbedarlık ile diğer birtakım dini içerikli unvanlar
yine halkça sağlanmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için de herkesin yasaklanmıştır.
çalışması gerektir.
Kıyafeti bir uygarlık, çağdaş ve topluma milli bir kimlik kazandıraToplumdaki çeşitli kesimlerin çıkarları birbirine denk sayılmış,
cak önemli bir unsur olarak gören Mustafa Kemal, "Uygar ve
toplumsal barışın ancak böyle sağlanacağı düşünülmüştür. Atauluslararası giyim, ulusumuz için layık bir giyimdir. Onu giyeceğiz." demiştir.
türk, sınıf yerine, işbölümü yaparak çalışanları koymuş, bunlar
arasında çıkarlarda denklik ve gelir dağılımı adaletini sağlama
25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan kanun ile şapka giyme mecbugörevini de devlete vermiştir.
riyeti getirilmiş, fes ve kalpak giyilmesi yasaklanmıştır. 3 Aralık
Türk halkının kendi kendini yöneten, ulusal egemenlik esasına
1934'te çıkarılan bir kanunla da ibadet yerleri dışında dini kıyagöre demokratik bir rejim içinde yaşayan, birbirine hakça eşit,
fetlerle gezilmesi yasaklanmıştır. Bu yasaktan dini liderler istisna
tutulmuştur.
toplumsal dayanışma içinde bulunan insanların oluşturduğu bir
bütün haline getirilmesi esastır.
Osmanlı Devleti'nde isimler sonlarına eklenen bazı lakap ve unvanlarla anılmıştır. Bu uygulamanın resmi işlemlerde karışıklığa
ve zorluklara yol açması nedeniyle, 21 Haziran 1934'te çıkarılan
1921 ve 1924 Anayasaları
kanun ile soyadı taşıma zorunluluğu getirildi.
Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 20 Ocak 1921'de TBMM tarafından kabul edilmiştir.

1921 Anayasası'nın bazı maddeleri şunlardır.
•
•
•
•
•
•

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Yönetim biçimi, halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanır.
Yasama ve Yürütme yetkisi TBMM'ye aittir.
Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir ve hükümet
"TBMM Hükümeti" adını alır.
Seçimler iki yılda bir yapılır.
TBMM başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır.
Dini işlerle ilgili yetki TBMM'ye aittir.

Bu anayasada TBMM’nin bütün güçlerin üstünde olduğu ifade
edilmiş, fakat cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadar
rejimle ilgili herhangi bir hüküm yer almamıştır.
Bu anayasa olağanüstü şartlarda hazırlanmış geçici bir anayasadır. Kişi hak özgürlükleri ile ilgili herhangi bir madde içermeyen
bu anayasa geniş bir içeriğe sahip olamamıştır.
Bu nedenle Osmanlı Devleti'ne ait Kanun-ı Esasi'nin milli egemenlik ile çelişmeyen maddelerinden de yararlanılmıştır.
1924 yılında kabul edilen yeni anayasa milli egemenlik ve meclisin üstünlüğü sistemini geliştirmekle, anayasa alanını daha geniş
ve yaygın bir şekilde düzenlemekte, kamu özgürlüklerine geniş
bir şekilde yer vermiştir.
1924 Anayasası Nisan 1928, Aralık 1931, Aralık 1934, Şubat 1937
ve Kasım 1937 tarihinde yapılan değişikliklerle beş kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden bazıları şunlardır:
•
•
•

Devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılmış,
Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılmış,
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş,

Bu kanun gereği, soyadları Türkçe olacak, rütbe, memuriyet, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler seçilmeyecekti.
Çıkarılan diğer bir kanunla da toplumda ayrıcalık ifade eden
"Ağa, Hacı, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım,
Hanımefendi" gibi toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların kullanılması yasaklandı. Bu yeniliklerle halkın eşitliği ilkesi adına
adım atılmış oldu.
Türk toplumunda kullanılan takvim, saat ve ölçülerin Avrupa'dan
farklı olması çeşitli zorluklar doğurmakta ve ticari hayatı olumsuz
etkilemekteydi.
Bu alanda yapılan ilk değişiklik takvimde olmuştur. 26 Aralık
1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla "Miladi Takvim" kullanılması
kabul edilmiştir. Ayrıca uluslararası saat usulü uygulanmaya başlanmıştır.
20 Mayıs 1928 tarihinde Arap rakamları terk edilerek bugün kullandığımız uluslararası rakamlar yürürlüğe girmiştir.
1 Nisan 1931 tarihinde çıkarılan kanunla ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiş, endaze ve arşın kaldırılarak, metrik sisteme geçilmiştir. Ağırlık ölçüsü olarak kullanılan okka, dirhem, çeki yerine de ağırlık ölçüsü olarak kilogram kabul edilmiştir.
1 Haziran 1935'te çıkarılan kanun ile hafta tatili Pazar gününe
alınmıştır.

