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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Османська імперія була однією з могутніх 

держав світу у добу пізнього Середньовіччя та Раннього Модерну. За правління 

султанів Селіма І (1512–1520), Сулеймана І (1520–1566) та Селіма ІІ (1566–1574) 

вона досягнула свого найбільшого політичного, економічного, суспільного та 

культурного розвитку. Територіальна близькість Туреччини до України, суспільно-

політичний, військовий, економічний та культурний взаємовпливи є дуже 

важливими не тільки для розуміння історії наших країн, але також і для 

налагодження українсько-турецьких відносин у межах сучасного євроінтеграційного 

процесу, взаємопорозуміння між Християнською та Мусульманською цивілізаціями. 

При розгляді соціального та політичного устрою Османської імперії XVI ст. 

дані канун-наме використовувалися істориками у своїй більшості фрагментарно чи 

поверхово або не залучалася зовсім. Введення до наукового обігу зводів офіційного 

султанського законодавства, які належали до світського (örfi) права – канун-наме, 

заповнюють наявні лакуни в дисертаційній проблематиці.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в рамках розробки науково-дослідної теми кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, 

середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (номер 

державної реєстрації 0116U007146).           

Метою дослідження є вивчення суспільно-політичного устрою Османської 

імперії XVI ст. на основі положень вищих законодавчих актів світського характеру – 

канун-наме. 

Досягнення означеної мети поставило перед автором необхідність вирішити 

такі завдання: 

- проаналізувати джерельну базу та стан наукової розробки проблеми; 

- простежити діяльність султанів у галузі законотворення та з’ясувати 

характер їхньої влади; 

- дослідити механізм утворення нових провінцій та управління територіями 

Османської імперії; 

- охарактеризувати принципи формування та організації центральної та 

провінційної влади; 

- розкрити особливості термінології канун-наме у сфері суспільно-

економічної політики Османської імперії XVI ст.; 

- на основі положень канун-наме проаналізувати стан соціальних інститутів 

та визначити особливості устрою османського суспільства. 

          Об’єктом дослідження є суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI 

ст. 

          Предметом дослідження є соціально-політичні інститути османського 

суспільства. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період усього XVI ст., коли 

спостерігається найбільша політична та законодавча діяльність османських 

султанів. Нижня межа обумовлена часом завершення володарювання султана 



 

Баєзіда ІІ, який під час свого правління протягом 1481–1512 рр. реформував правову 

систему Османської імперії у суспільно-політичній сфері: опублікував новий звід 

законів, який регулював значно більше сфер суспільного життя, та підготував базу 

для подальшого розвитку законодавства. Верхня хронологічна межа визначена тим, 

що саме за правління Мурада ІІІ (1574–1595) було припинено видання канун-наме. 

        Методологічною основою дослідження є сукупність загальнонаукових і 

спеціальних методів історичної науки. Було застосовано загальнонаукові методи 

індукції та дедукції, аналізу та синтезу. В основу роботи було покладено принципи 

історизму, комплексності, базовані на засадах східно-західної міжцивілізаційної 

дихотомії світового історичного процесу. Метод періодизації у поєднанні з методом 

класифікації також були використані при аналізі історіографії та узагальненні 

джерельної бази дослідження. При роботі з джерельним матеріалом, який є дуже 

великим і різнотипним, використовувався критичний метод. Теоретико-

методологічним питанням присвячений окремий підрозділ дисертації. 

         Наукова новизна дисертації полягає у таких положеннях:  

        Уперше: 

       -  досліджено суспільно-політичний устрій Османської імперії в часи її 

найбільшої могутності на основі даних вищих законодавчих актів світського 

характеру – канун-наме; 

       - проведено аналіз текстів канун-наме часів правління султанів Селіма І, 

Сулеймана І, Селіма ІІ та Мурада ІІІ; 

       -   у межах соціальної взаємодії розкрито відносини між реайятом-селянином та 

сіпахі-землевласником. 

       Уточнено:  

       -   особливості законотворчої діяльності османських султанів;  

       -  специфіку системи центрального та провінційного управління Османською 

імперією. 

      Отримало подальший розвиток: 

       - положення про ефективність реформування політичних відносин між 

центральними та провінційними органами влади. 

         Практичне значення дисертації полягає в тому, що  матеріали дослідження з 

історії політичного устрою та соціальної структури Османської імперії зможуть 

знайти практичне застосування при складанні спеціалізованих курсів та програм 

навчальних дисциплін з історії Османської імперії, українсько-турецьких відносин, 

Сходу та всесвітньої історії в цілому, а також при створенні відповідних 

академічних праць вузько профільного та узагальнюючого характеру. Окремі 

розділи дисертації знайшли застосування при вдосконаленні та читанні 

нормативних і спеціальних курсів з історії Середньовічного Сходу, тематичному 

розширенні проблематики лекційних і семінарських (практичних) занять з означеної 

дисципліни, розробці блоку фахових дисциплін для студентів-істориків, що 

спеціалізуються за напрямом «сходознавство». 

       Апробація результатів дослідження здійснена у формі доповідей та тез на 

круглих столах і міжнародних наукових конференціях: «Дні науки історичного 

факультету» (Київ, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016), «Каразінські читання» (Харків, 

2012, 2016), «Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин» 



 

(Луганськ, 2012, 2013), «Ранньомодерна Україна: проблеми термінології та 

уніфікації понятійного апарату» (Кам’янець–Подільський, 2015), «Шевченківська 

весна. Історія» (Київ, 2015, 2016), «XX Сходознавчі читання А. Кримського. До 145-

річчя від дня народження  А. Кримського та 25-річчя Інституту сходознавства ім. А. 

Кримського НАН України» (Київ, 2016). 

       Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 14 наукових 

праць, зокрема 5 статей у фахових вітчизняних виданнях, 1 стаття у зарубіжному 

виданні та 8 тез доповідей на круглих столах та наукових конференціях. 

      Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури, додатків.  Загальний обсяг тексту дисертації – 

254 сторінки, з яких основна частина – 169 сторінок; список використаних джерел та 

літератури представлено 372 найменуваннями і займає 37 сторінок; додатки 

займають 33 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

        У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, зазначено хронологічні 

межі, сформульовано об’єкт та предмет дослідження, визначено мету та завдання, 

розкрито наукову новизну та практичне значення дисертації, наведено відомості про 

апробацію результатів дослідження. 

       У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» проаналізовано ступінь наукової розробки тематики, подана 

характеристика джерел, на основі яких здійснювалося дослідження. 

        У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» класифіковано науковий доробок 

учених, який можна класифікувати на такі групи: по-перше, це узагальнюючі праці з 

історії Османської імперії; по-друге, джерелознавчі видання, монографії та 

дисертації з османської політичної та соціальної  історії; по-третє, наукові статті, 

розвідки, матеріали конференцій, які висвітлюють проблеми соціально-політичної 

системи Османської імперії; по-четверте, енциклопедично-довідникові видання.  

До узагальнюючих праць з історії Османської імперії, в яких висвітлюються 

загальний історичний поступ та розвиток, етапи османської державності, належать 

монографії істориків Туреччини – М. Кьопрюлю, Х. Іналджика, Е. Іхсаноглу, Б. 

Брауде, І. Х. Узунчаршили, Британії – Л. Кінроса (П. Бальфура), В. Перрі, С. Фарокі, 

К. Кафадара, США – К. Імбера, С. Шоу, Франції – Дж. Хаммер, Німеччини – К. 

Крайзер, України – А. Кримського, Н. Пророченко, СРСР – А. Новічева. 

У дослідженні були використані збірки османських документів – канун-наме, 

дефтерів та ін., перекладені сучасною турецькою мовою та опубліковані А. Рефіком, 

З. Веліді,  Х. Іналджиком, А. Н. Куратом, І. Узунчаршили, С. Пулахою, А. 

Акгюндюзом та Т. Гьокбільгіном. Пошук, публікація, переклад та аналіз османських 

документальних і наративних джерел є продуктивним напрямом роботи 

балканських османістів С. Андрєєва, А. Бєлкова, О. Грозданової, П. Груєвскі, С. 

Дімітрова, С. Іванової, С. Кендерової, Р. Ковачева, М. Каліцин, а також Польщі – З. 

Абрахамовича та Д. Колодзєйчика. Протягом другої половини XX ст. радянськими 

істориками А. Тверітіновою, С. Орешковою, О. Вітолом, М. Мейером та Ю. 



 

Петросяном були перекладені та відкоментовані, і в такий спосіб введені в науковий 

обіг деякі неопубліковані раніше джерела. З боку українських вчених значним 

внеском до розвитку сходознавчих студій став переклад О. Галенком та О. 

Кульчинським українською мовою однієї з цінних середньовічних хронік – «Історії 

Наїми». 

До наукових праць, в яких простежено розвиток політичної системи 

Османської імперії, належить робота Ю. Халачоглу про суспільно-політичні 

відносини в Османській імперії в XIV–XVII ст., праця  С. Дівітчіоглу, де 

аналізується азійський тип суспільних відносин, монографія К. Кафадара, 

присвячена розгляду понять «держава та влада», нещодавно захищена М. Йилмазом 

дисертація, в якій на основі архівних джерел розкриваються бюрократичні процеси в 

Османській імперії доби Сулеймана І Кануні.  

Детальну характеристику відносин центральної та провінційної влади у другій 

половині XVI ст. містить монографія М. Кунта. У своїх статтях грецький історик М. 

Саріяніс вивчає питання розвитку османської політичної думки та досліджує такі 

політичні категорії як «держава», «суспільство», «правитель», «адміністративний 

апарат» тощо. Монографія боснійського дослідника Х. Шабановича містить цінну 

інформацію щодо формування адміністративного устрою в Румелії. Український 

вчений Я. Дашкевич зазначав, що Османська імперія у XVI ст. становила 

високорозвинений у політико-адміністративному, військовому, фіскальному 

відношеннях організм. Серед радянських істориків питання державного управління 

вивчали М. Мейер, С. Орєшкова, М. Іванов.  

Для характеристики османської правової системи стали в нагоді дослідження 

Ф. Озтюрка та Ф. Емеджена, у яких вони розглядають джерела та етапи формування 

османського права, а також розвідки Х. Іналджика щодо ролі султанів у виробленні 

османського законодавства. Історію ісламського права та ролі султана в 

законодавстві вивчав також С. Вікор. У. Хейд у своїй роботі про османське 

кримінальне законодавство відводить окрему главу для стислої характеристики 

канунів та канун-наме. Боснійський історик Х. Хаджибєгіч у своїй статті  описує 

правову систему в управлінні Османської імперії. 

Висвітленням питань соціальної історії – структури населення, відносин між 

різними соціальними групами в османському суспільстві займалися турецькі 

історики М. Іпшірлі, И. Ортайли, Ю. Оглузоглу, Т. Темелькуран, Ю. Озджан, Ю. 

Коч та О. Октай. Французький історик К. Каєн писав про місце зіммі в османському 

суспільстві. Б. Льюїс займався дослідженням становища немусульманського 

населення в османському суспільстві. Певний інтерес викликали праці Р. Градєвої та 

Ст. Пирвевої, у яких вони розглядають становище немусульман у селах та містах 

підосманських Балкан з XV до середини XIX ст. Сучасні американські історики К. 

Карпат та Х. Гербер досліджують соціальну структуру та модернізаційні процеси в 

Османській імперії. Необхідно відзначити монографії Х. Ісламоглу-Інана про 

взаємовідносини селянства з представниками влади в Османській імперії. 

Монографії європейських, американських, арабських тюркологів Ф.К. Хітті, 

П. Сугара, Х. Сабановіча, М. Туторова, Дж. М. Абун-Насра містять інформацію про 

історію включення як балканських (Темешвар, Боснія, Буда, Сігетвар, Яник, Егрі) 

так і арабських провінцій (Сирія, Палестина, Йємен тощо) до складу Османської 



 

імперії у XIV–XVI ст., їх внутрішній територіальний поділ, організацію управління,  

період діяльності тих чи інших бейлербеїв, економічну систему. Цю інформацію 

доповнюють статті М. Ярдимджи, Ю. Ташкина, І. Міроглу, Н. Байатли.  

Серед енциклопедично-довідникових видань для тлумачення понять 

використовувалися «Енциклопедія Османської імперії», «Енциклопедія ісламу», 

«Османська імперія від А до Я», історико-етимологічні словники Ф. Йилмаза, Г. 

Баєрле, а також довідник термінів і понять, підготовлений колективом історичного 

факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Водночас, не можна не помітити, що в наявній історіографії вивчення 

суспільно-політичного устрою Османської імперії здійснювалося при мінімальному 

залученні матеріалів, що містяться у комплексі турецького традиційного світського 

законодавства. Наявна лакуна істотно збіднює можливості тюркології в осмисленні 

сутності та еволюції традиційних соціальних і державних інститутів Османської 

імперії.   

        У підрозділі 1.2. «Джерельна база» здійснено огляд основних груп джерел, 

використаних автором дисертаційного дослідження, які типологізовані за такими 

критеріями: 1) історичні пам’ятки законодавчого характеру – канун-наме; 2) 

наративні джерела – трактати, документи мемуарно-щоденникового характеру, 

хроніки, «історії».   

       Основну групу джерел складають опубліковані в Туреччині документи і 

матеріали, а також джерела, надруковані французькою, англійською, німецькою, 

польською, російською, румунською та українською мовами. 

       Головним джерелом для вивчення політичного та суспільного устрою 

Османської імперії слугують султанські канун-наме. Загальними канун-наме, на 

основі яких досліджувався суспільно-політичний устрій Османської імперії, є канун-

наме султанів, які правили в Османській імперії в ХVI ст. Проте залучення зводів 

законів їхніх попередників до списку джерел дозволяє більш повно досягнути мети 

дослідження. Першим канун-наме Османської імперії є канун-наме Мехмеда II 

Фатіха (1451-1481), цінними відомостями якого є інформація більше політичного 

характеру, яка стосується організації державного управління: ієрархія посадовців, 

їхні обов’язки та відповідальність перед султаном та урядом тощо. Канун-наме 

Баєзіда ІІ (1481-1512) розвинуло положення попереднього канун-наме, включило в 

себе статті, що регулювали соціальну сферу та поширювало свою дію на все 

населення імперії. Канун-наме Селіма І (1512-1520) тривалий час не викликало 

значного зацікавлення науковців та залишалося недостатньо вивченим. Нове 

законодавство, яке з’явилося за Селіма І, у порівнянні з уложеннями законів його 

попередників, відображало великі зміни в соціальному та політичному житті 

Османської імперії. У канун-наме було записано, що султан як верховний правитель 

є не тільки творцем і охоронцем османської правової системи, а й повинен був 

слідкувати за дотриманням положень шаріату. Канун-наме регулювало економічне, 

соціальне й правове становище сільського населення, розміри, форми та способи 

збору податків з нього тощо. Саме це канун-наме вважають за основу для 

подальшого розвитку законотворчої османської традиції. Канун-наме Сулеймана 

розвивало ті положення, які були випрацьовані за Селіма І і відзначається більшою 

конкретизацією окремих статей порівняно з канун-наме Селіма І. 



 

        У роботі, окрім загальних канун-наме, використані регіональні канун-наме: 

Амфісси, Охрі, Мосула, Айдин, Шама (Дамаска), Карамана, Гелиболу, Ерзурума. 

Основою для багатьох регіональних канун-наме став текст канун-наме ліви 

Худавендігяр 1487 р. Регіональні канун-наме за своєю структурою та змістовим 

наповненням є досить типовими та відображають соціально-економічне становище 

османського населення XVI ст. та відносини між сіпахі та селянством. 

        До другої групи джерел відносимо такі, які дозволяють доповнити дані 

основних джерел до дисертації. Це трактат великого візира Лютфі-паші «Асаф-

наме», який містить принципи організації державного управління, норми поведінки 

службовців у періоди правлінь султанів Селіма I та Сулеймана І. У «Викладі суті 

законів Османської династії» Хюсейна Хезарфена, в якому автор використовував як 

джерела тексти канун-наме султанів Селіма І та Сулеймана І, є  відомості про 

регулювання правових відносин між різними станами та соціальними групами 

Османської імперії. Трактат «Мебде-і канун-і йенічєрі оджаги таріхі» початку ХVІІ 

ст. (1606 р.), написаний анонімним автором для султана Ахмеда І, є цінним для 

розгляду становища верхівки сейфійє правлячої групи аскері.       

       Серед наративних джерел виділяємо хроніки та «історії», в яких інформація про 

адміністративні, військові, соціальні інститути, як правило, висвітлюється через 

призму султанського правління – хроніка Мустафи Селянікі, «Історія» Ібрагіма 

Печеві, «Історія Наїми», хроніка Мехмеда Нешрі «Дзеркало світу» та ін.  

       Зазначений комплекс джерел дозволяє з достатньою повнотою розкрити 

дисертаційну проблематику та істотно уточнити й розширити наші уявлення про 

суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст.  

         У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади» розглянуто теоретичні та 

методологічні основи дисертації, а також на теоретичному рівні розкрито її 

понятійний апарат. Враховуючи багатоетнічний і мультикультурний характер 

населення Османської імперії й застосовуючи принцип історичної толерантності, у 

дисертації розглядаються османські соціально-політичні структури в XVI ст. Також 

використовується антропологічний метод, принцип розкриття мотивацій та ідей, які 

рухали творцями османського суспільно-політичного та правового простору XVI ст. 

– турецькими султанами. Робота з джерелами здійснювалася із дотриманням правил 

і критеріїв джерелознавчої критики, з прив’язкою до конкретно-історичної 

реальності, де виникали джерела і врахуванням критичної літератури та ступеню їх 

вивчення. Джерелознавчий аналіз передбачав застосування аналітичної та 

внутрішньої критики. Пояснення вихідних понять, їхнє тлумачення та особливості 

вживання є вагомою складовою методології історичного дослідження. При 

опрацюванні канун-наме постало завдання обґрунтування понятійного апарату 

дослідження, що було здійснено у формі термінологічного словника, який 

розміщено у додатках. 

       У другому розділі «Османська система управління: специфіка 

законотворчої діяльності» розглянуто структуру політичного управління і 

особливості законотворчої діяльності султанів Османської імперії.  

У підрозділі 2.1. «Султан як володар Османської імперії. Особливості 

політичного управління» визначено, що головним суб’єктом та носієм влади в 

Османській імперії був султан. Султани відповідали за виконання священних 



 

законів шаріату, оголошували військові походи та особисто очолювали військо, 

видавали законодавчі акти, призначали державних службовців, тобто були фактично 

центром управління державою. Сильна автократична влада в умовах внутрішньої 

соціально-економічної роздробленості й постійної зовнішньополітичної 

конфронтації могла зберігати міцність і цілісність держави.  

Одним із найважливіших суспільно-політичних завдань султанів був захист та 

поширення ісламу. Султани Селім І (1512-1520) та Сулейман І (1520-1566) 

намагалися використовувати свій авторитет «захисника ісламу» для укріплення 

своєї мультикультурної держави і поступової внутрішньої консолідації на основі 

законів шаріату. У той же час своєю владою султани, починаючи від Мехмеда ІІ, 

світськими законами (канунами) визначали ієрархію посадовців та принципи 

організації управлінського апарату, згодом ними регулювалися судові, аграрні та 

фіскальні відносини. 

За Сулеймана І в османському суспільстві було впроваджено важливий 

суспільно-правовий принцип: «Народ повинен знати, що закон є закон і його 

потрібно дотримуватися». У тексті канун-наме вілайєту Шам за 1548 р. було 

записано: «…Маючи на руках священний закон, при виникненні суперечки 

звертатися до канун-наме і діяти з огляду на нього». Султан мав забезпечувати 

справедливість у державі, а це означало протекцію підданих від засилля 

представників влади й особливо від незаконного оподаткування.  

У підрозділі 2.2. «Султанська політика в галузі розширення території 

Османської імперії у XVI ст.» зазначається, що утворення першої адміністративної 

одиниці відноситься до XIV ст. – це була Румелія, другий бейлербейлік – Анатолія – 

постав у 1393 р. Утворені бейлербейліки (еялети) стали фундаментом подальшого 

розвитку Османської імперії. Нові завоювання та розширення території Османської 

імперії за султанів Селіма I, Сулеймана I, Селіма ІІ і Мурада ІІІ у XVI столітті 

потребували збільшення числа адміністративних одиниць. Скориставшись 

нестабільною ситуацією в Європі, Селім І розгорнув активні дії у східному 

напрямку, внаслідок чого були утворені бейлербейліки, Алеппо (Халеп), Сирія 

(Шам), Єгипет. У роки правління Сулеймана І були утворені такі бейлербейліки: 

Дулькадар, Ерзурум, Джезаірі Бахрі, Джезаірі Гарб, Мосул, Багдад, Йємен, Буда, 

Басра, Ван, Темешвар, Шехрізор, Лахса, Тріполі Лівійське, Абіссінія (Ефіопія), за 

часів Селіма II – Кефе, Сирійське Тріполі та Кіпр. На початку правління Мурада ІІІ 

були утворені бейлербейліки Чилдир, Трабзон, Боснія, Карс та багато інших, які, 

однак, проіснували недовго, тому що створювалися поспішно, не враховуючи 

політичних, адміністративних потреб та змін – Ширван, Гянджа, Сігетвар та інші. 

Завдяки завойовницькій політиці султанів, на кінець ХVI ст. Османська імперія мала 

територію близько 2,5 млн. км
2
, яка в адміністративному відношенні поділялася на 

43 бейлербейліки (еялети).  

У підрозділі 2.3. «Османська провінція та система влади на місцях за 

даними канун-наме» наголошується на тому, що хоч султан мав велику владу, 

однак, виконання його рішень покладалося на розгалужений адміністративний 

апарат, який складали тисячі чиновників. Він розділявся на три гілки: військово-

адміністративну (від тімаріота, санджакбея, бейлербея до великого візиря), судово-

релігійну (судді-кадії, казаскери, шейх-уль-іслам) та фінансову. Усі три гілки 



 

підпорядковувалися центральному уряду, що сприяло централізації управління.  

Відповідно до військово-адміністративної лінії управління найбільшими 

адміністративно-військовими одиницями – бейлербейліками (еялетами) – управляв 

бей – воєначальник, який представляв владу султана. З середини XVI ст. за ознакою 

організації управління утворюється декілька видів еялетів: тімарли (timarlı) – тут 

міцно утвердилася система санджаків, османське право та османська адміністрація, 

склалася тімарна система (Румелія, Буда, Анатолія, Караман, Дулькадар, Рум 

(Сівас), Ерзурум, Діярбакир, Алеппо, Дамаск, Тріполі Сирійське), та сальянелі 

(salyaneli) – тімарна система була відсутня, всі податки збиралися від імені держави 

та розподілялися на місцеві потреби: платня військовим, управлінцям, інша частина 

надходила до державної скарбниці (Єгипет, Йємен, Абіссінія, Багдад, Басра, Лахса, 

Тріполі Лівійське, Туніс, Алжир). 

Нижче за бейлербея в ієрархії розташовувався санджакбей (sancakbey). Він був 

правителем тієї території, де мали тімари його сіпахі. Меншою адміністративною 

одиницею в межах санджака – казою (kaza – тур. «район», «округ») – управляв 

каймакам (з араб. – «намісник, заступник»), ще меншою – нахійє, яка включала в 

себе близько 10 сіл, розташованих навколо великого села або хутора, – мюдюр 

(müdür) – староста. Субашилики (території, які управлялися субаши, що виконували 

правоохоронні функції в санджаку) входили до санджака, самі ж субаши жили у 

містах і командували сіпахі, які мешкали у селах їхніх округ. Найнижчу сходинку у 

військово-адміністративній ланці управління займав сіпахі-тімаріот.  

Поряд з беєм представник ільмійє (група вчених) – кадій – здійснював судову 

владу у провінції, а фінансову очолював дефтердар, який збирав державні прибутки 

з кожної території та вирішував усі фінансові питання. 

Незважаючи на те, що більшість рішень державного значення ухвалювалися у 

різних центральних органах, управління великою територією, контроль над 

виконанням наказів, налагодження відносин між різними групами багатоетнічного 

населення імперії (яке проживало у більшості своїй не у столичному регіоні, а в 

провінції) потребувало постійного чіткого функціонування органів влади на місцях. 

       У розділі 3 «Соціальна структура Османської імперії. Аскері – правлячий 

стан як одна з її складових» досліджується організація, стратифікація такого 

провідного соціального стану як аскері. 

        У підрозділі 3.1. «Системи формування адміністративного апарату» 

розкриваються особливості формування османського адміністративного апарату.  

        Османські управлінці називалися аскері і поділялися на групи «калемійє» – 

чиновники, «сейфійє» – військові (у більшості – сіпахі), «ільмійє» – духовні особи 

та судді. Вони мали забезпечувати стабільність держави та налагоджувати тісні 

зв’язки між етнічними та політичними групами, а за це звільнялася від податків.  

       Процес формування османської правлячої еліти пройшов декілька етапів. На 

початках в османській традиції державотворення велику роль відігравали 

родоплемінні відносини, де вожді брали участь у засіданнях Дивану. З часів Баєзіда 

І (1389–1402) було вирішено запровадити систему «капикулу» – державних рабів, 

які служили у військах та на державній службі. Її функціонування забезпечував 

податок девширме – набір християнських хлопчиків (огланів), фактично – «податок 

кров’ю». Від початку XVI ст. адміністративний апарат почав швидко зростати, 



 

постала потреба в систематичному поповненні його новими кадрами. Процес 

формування політичної еліти набув організованого, осмисленого характеру: її 

починають готувати у спеціальних навчальних закладах, а для її поповнення 

створюють особливі умови. Оглани відповідно до своїх здібностей поділялися на іч 

та аджемі огланів: після проходження так званої «лицарської підготовки» у 

палацових школах перші направлялися на службу до Палацу і з часом могли 

претендувати на державницькі посади, других готували спеціально до військової 

служби і вони вливалися до елітних військових підрозділів – яничарів, бостанджі 

тощо. 

         У підрозділі 3.2. «Сейфійє – військові» йдеться про таку групу аскері, як 

власне військові. Османське військо – чи не найголовніша основа та сила 

Османської держави – було соціально неоднорідним: найменш чисельна його 

частина – прошарок командирів – складала основу аскері, а до найбільшої частини 

входили рядові військовослужбовці, які належали до різних підрозділів армії та 

флоту – яничарів, сіпахі, топчу, джебеджі тощо. Османське військо розподілялося на 

постійну армію та провінційні війська, нерегулярну піхоту та кінноту. Постійна 

(султанська) армія складалася з кул – рабів, які не повинні були мати сімей, зв’язків 

з місцевим населенням, а весь вільний час мали присвячувати вдосконаленню 

військових здібностей. Поряд із султанською армією на місцях знаходилися 

провінційні війська, основу яких складали сіпахі – військові, які володіли 

земельними наділами (тімарами), а також були нижчою адміністративно- 

управлінською ланкою в системі імперського управління. В османських провінціях 

сіпахі відповідали за порядок та виконання реайятами-селянами повинностей на 

користь держави.  

         У підрозділі 3.3. «Калемійє» досліджується група калемійє (kalemiye) – «люди 

пера», які займалася питаннями документообігу. Основу цієї групи складали 

секретарі – кятіби, які під керівництвом рейс-уль-куттаба згідно з професійною 

стратифікацією працювали у Диван Калемі, Тахвіль (Кесе) Калемі, Рюус Калемі, 

Амеді Калемі – канцеляріях, що обслуговували Диван-і Хюмаюн (Уряд) та Хазіне-і 

Аміре (Султанську Скарбницю). Калемійє документально забезпечували всю групу 

управлінців, але зосереджувалися на обслуговуванні саме вищеназваних інституцій. 

Окрім своїх основних функцій: підготовка та збереження документів, надання 

чиновникам необхідної інформації, контроль за достовірністю даних, облік дефтерів 

та копіювання усіх законів, постанов, наказів та розпоряджень, які надходили від 

султанського двору, представники калемійє разом з ільмійє були тогочасною 

інтелігенцією, яка, маючи доступ до великої кількості цінної інформації та маючи 

змогу її грамотно опрацювати, залишила значний доробок з історії та культури 

Османської імперії. 

       У підрозділі 3.4. «Соціальна група вчених – ільмійє»  розглядається група 

ільмійє – улеми, чиїм завданням було вивчення, тлумачення та поширення ісламу в 

Османській імперії. Османський державний апарат створювався з їхньою 

допомогою, з ільмійє вийшли перші візирі. Для представників «ільмійє» важливим 

було мусульманське віросповідання, походити вони могли як з аскері, так і з реайї. 

До цієї соціальної групи належали кадії – судді, які займалися нотаріальними, 

судовими та адміністративними справами на місцях, мюдерріси – вчителі медресе, 



 

спеціалісти медичних, астрономічних та астрологічних галузей знань, служителі 

культу – імами, муедзини, працівники в мечетях. 

Ільмійє відрізнялися від інших груп аскері тим, що мали більші привілеї та 

вищий статус – окрім податкових пільг (зокрема, у канун-наме вілайєту Шам 

зазначено: «Імами також звільнені від аваріз-і діванійє та від текяліф-і ушрійє 

[рюсум-і урфійє]»), їх було заборонено карати на смерть. Знання, які набувалися в 

мектебе та медресе, передавалися з покоління в покоління в сім’ях, формуючи 

традицію спадкової передачі посад групи ільмійє, що відрізняло її від інших груп 

аскері, де спадковість професій не віталася.  Отримання дітьми улемів пільг, яких 

вони особисто не заслужили, а успадкували, та їхнє вивищення в суспільстві вело до 

деградації релігійних професій. Починаючи з останньої чверті XVI ст. улеми 

втрачають авторитет у суспільстві та вступають у період, який характеризується 

відходом більшості з них від своїх прямих завдань та суспільних обов’язків. Вони 

долучаються до політичних інтриг та разом з капикулу стають активними 

учасниками змін на соціально-політичній карті Османської імперії.  

У розділі 4 «Реайя – соціальний стан підданих та його особливості за 

канун-наме» вивчається суспільне становище стану підданих Османської імперії та 

специфіка його поділу на різні соціальні групи. 

          У підрозділі 4.1. «Немусульмани в структурі османського суспільства: 

система міллетів» досліджується функціонування немусульманських міллетів у 

соціальній структурі Османської імперії. До стану підданих – реайя, що  становила 

більшість османського суспільства, входили як мусульмани, так і немусульмани. 

Саме вони, на відміну від аскері, сплачували податки та матеріально підтримували 

державу. Критеріями у поділі реайї були: конфесійна приналежність – мусульмани і 

немусульмани (зіммі); податкові обов’язки; ознака розселення – село або місто. 

Саме за релігійним принципом виникли общини (міллети). Поряд із 

мусульманським міллетом існували общини немусульман: грецька православна 

(міллет Рум), вірменська, юдейська, кожній з них надавалася автономія. Міллети 

виконували для немусульман ті самі соціальні функції, які у мусульман входили в 

компетенцію духовенства – юридичні та соціально-культурні. Іслам визнавав за 

немусульманами право проживати в державі, вільно сповідувати свою релігію, але 

вони розглядалися як неповноцінні суб'єкти державних відносин: мали право 

займати лише підлеглі позиції на службі по відношенню до мусульман, звичайно, 

якщо не переходили в іслам, і сплачували щорічний подушний податок джизьє та 

поземельний податок харадж.  

        У підрозділі 4.2. «Реайя в селі та їхні відносини з сіпахі-тімаріотами» 

розкривається становище сільських реайя, що також характеризується через їхні 

відносини з сіпахами-тімаріотами.  

У своїй більшості реайя – це сільське осіле населення, яке вирізнялося рівнем 

майнової диференціації. Згідно з даними канун-наме, селяни за своїм соціальним 

становищем поділялися на певні категорії: реайя, які мали чіфтлік, беннаки – 

одружені селяни, які володіли напівчіфтліком, безземельні селяни джаба беннак, 

неодружені реайя, які не мали землі – мюджеррет. Для визначення статусу реайї 

мали значення і майнове (матеріальне), і сімейне становище. Реайяти мали бути 

записані до реєстрів (дефтерів) Дивану, а уся земля реайї належала (як території, з 



 

яких збиралися прибутки та податки) сіпахі. Сіпахі та санджакбеї повинні були 

стежити за станом селянських господарств та забезпечувати їх стандартними 

наділами землі – чіфтами. Допоки селянин добросовісно виконував свої обов’язки, у 

нього не мали права забрати землю або порушити його права. Селяни були 

прикріплені до землі й зобов'язані були обробляти її, але самі (без наділів) не могли 

бути предметом купівлі-продажу. У селі існувала певна свобода пересування: 

селянин міг піти від одного сіпахі до іншого, але за умови виплати першому податку 

за свій перехід. За право користуватися землею реайяти сплачували велику кількість 

податків у грошовій та натуральній формах до державної скарбниці та сіпахі, а 

також на користь різних провінційних чиновників. Їх можна поділити на кілька 

груп: подушні податки з самого селянина; податки з землі та врожаю; податки з 

тваринництва; панщина – відробітковий обов’язок на користь сіпахі; податки інших 

категорій (з вуликів, шлюбний тощо). Криза тімарної системи, зростання податків, 

нестача землі призвели до цілої низки повстань протягом XVI ст. та переселення 

багатьох селян до міст.  

 У підрозділі 4.3. «Кочове населення Османської імперії – юрюки» йдеться 

про те, що сусідами осілих реайя було кочове населення Османської імперії – 

юрюки. Постійний рух, незалежність племен та складність управління ними були 

визначальними для османського уряду в його політиці інтегрування юрюків до 

соціоекономічної системи держави. З другої половини ХVI ст. юрюки переходять до 

напівкочового способу життя – трансформуються в селян, займаються 

землеробством і тваринництвом – здавна традиційним і звичним для них заняттям, і 

сплачують податки, а також штрафні збори. Окрім цього, держава використовувала 

їх як допоміжну військову силу: юрюків переселяли та розселяли в Румелії на 

стратегічно важливих об’єктах – вздовж доріг, біля гірських перевалів.  

У підрозділі 4.4. «Cтановище рабів» характеризується становище рабів в 

Османській імперії.  

У XVI–XVII ст. рабство було досить поширеним в Османській імперії: рабами 

володіли на зразок того, як це було в султанському палаці, заможні сім’ї, різні 

можновладці та навіть прості селяни. Члени правлячої групи у XVI ст. мали своїх 

рабів, які потрапляли до них через систему девширме, через купівлю або як 

військова здобич. Велика частина рабів була зайнята як прислуга в Палаці та 

установах, що функціонували при ньому, та виступала особистими слугами людей, 

які займали високі посади. Однак не меншою була частка тих рабів, набраних 

державою, які не потрапляли до військових формувань, а працювали на державу в 

господарствах, в садах, в ремісничих майстернях, на будівельних роботах, в 

обслуговуванні військ. Рабство мало суттєве значення для Османської імперії та її 

суспільства. Раби відігравали важливу роль не тільки в політичних сферах – від 

численних рабів Палацу до зайняття найвищих посад, включаючи великих візирів, 

але й в економіці – від домашньої прислуги до робітників у промисловості, торгівлі 

та будівництві.  

У Висновках узагальнено результати дисертаційного дослідження:  

- Відображення минулого соціально-політичного становища Османської 

імперії XVI ст. на основі канун-наме є одним з маловивчених аспектів у світовій та 

українській історіографії. У багатьох роботах істориків-османістів, присвячених 



 

вивченню питань політичного та суспільного устрою, зустрічаються лише певні 

згадки про вплив положень канун-наме на соціальний та політичний розвиток 

країни. Незважаючи на очевидну наукову значимість, вивчення  цього аспекту 

османської історії так і не стало предметом спеціального дослідження. Основу 

джерельної бази дисертації складають пам’ятки законодавчого характеру – канун-

наме, допоміжну роль відігравали наративні джерела – трактати, документи 

мемуарно-щоденникового характеру, хроніки, «історії». Відзначаємо, що кануни 

відносилися до однієї з гілок османського права під назвою орфі. Вони є 

результатом світської традиції османського законотворення і являють собою 

султанські законодавчі акти. Починаючи з другої половини XV ст. велося 

упорядкування канун-наме, які від імені султана регулювали судові, аграрні, 

фіскальні відносини, тімарну систему. Найвідомішими є канун-наме Мехмеда ІІ, 

Баєзіда ІІ (1481–1512), Селіма І (1512–1520) та Сулеймана І (1520–1566).  Канун-

наме цих султанів склали правову основу Османської імперії, яка за незначних змін 

проіснувала до ХІХ ст. 

         - Османський султан, володіючи абсолютною владою, мав забезпечувати 

справедливість у суспільстві, а це означало протекцію підданих від засилля 

представників влади й, особливо, від незаконного оподаткування. Проте в теорії 

майже абсолютна влада султана на практиці перетворювалася на досить обмежену: 

разом із процесом перетворення османського бейліка на Османську імперію 

султанська влада обмежувалася суспільними інститутами. Вирішення великої 

кількості державних справ покладалося на великого візира та візирів, цивільних та 

військових чиновників, правителів провінцій Османської імперії та інших 

службовців. Значні аспекти османського життя керувалися автономно – у міллетах, 

гільдіях, інших корпоративних структурах суспільства. Однією з найважливіших 

функцій султана була законотворча — закони (канун-наме) почали видавати з часів 

правління Мехмеда ІІ. Уже за Селіма І (з другого десятиліття XVI ст.) та Сулеймана 

І дія кануну поширюється на всі галузі управління. Канун також почав регулювати 

права й обов'язки різних соціальних груп населення. Основними сферами 

регулювання канунів як вищих законодавчих актів були: по-перше, положення про 

розміри та терміни покарань за різні порушення кримінального характеру; по-друге, 

закони, що регулювали економічне, соціальне і правове становище реайятів, а також 

положення, які встановлювали розмір, форми і способи збору податків з сільського 

населення; по-третє, законодавство, що регулювало рівень ринкових зборів. По суті, 

канун-наме було зводом законів загального характеру, який розповсюджував свою 

дію як на територію окремих регіонів, так і на територію всієї держави. У канун-

наме також були положення, які стосувалися продажу, купівлі й передачі у спадок 

землі реайатами, регламентації правового становища та обов’язків бейлербея, 

санджакбея, субаши, сіпахі, кадіїв та ін. Найдієвішими в реформуванні соціально-

політичної системи Османської імперії стали канун-наме султанів Мехмеда ІІ, 

Селіма І та Сулеймана І. 

- Процес формування адміністративного устрою Османської імперії 

розпочався з утворення двох перших провінцій у XIV ст. – Румелії та Анатолії,  які 

стали фундаментом її подальшого розвитку. Одночасно з новими завоюваннями та 

розширенням території імперії за султанів Селіма I, Селіма ІІ і Мурада ІІІ поставали  



 

адміністративні одиниці, на які одразу поширювалися османське законодавство: 

видавалися регіональні кануни — щодо бейлербейліка в цілому, так і щодо 

санджаків, які входили до його складу. Території Османської імперії були вкрай 

різними та відрізнялися економічним, культурним рівнем, а також конфесійно. 

Провінції (бейлербейліки, згодом еялети) отримували різні статуси – тімарли 

(timarlı): тут міцно утвердилася система санджаків, османське право та османська 

адміністрація, склалася тімарна система, та сальянелі (salyaneli): в них тімарна 

система була відсутня, податки збиралися від імені держави та розподілялися на 

місцеві потреби: платня військовим, управлінцям, інша частина надходила до 

державної скарбниці. Окрім османських провінцій, якими управляли османські 

чиновники, в орбіті імперії знаходилися також залежні території з особливим 

статусом). У васальних державах oсмани інколи наділяли місцеві династії 

автономією у внутрішніх справах, але примушували їх сплачувати щорічну данину 

та поставляти допоміжне військо для походів. Певні регіони вони вважали за краще 

зберігати як пограничні бейліки або васальні князівства. 

- Характеризуючи принципи формування та організації центральної й 

провінційної влади відзначимо, що адміністративний апарат Османської імперії у 

XVI ст. швидко зростав, а тому поставала потреба у систематичному поповненні 

його новими кадрами. Незважаючи на те, що більшість рішень державного значення 

приймалася у різних центральних органах, управління великою територією, 

контроль над виконанням наказів, налагодження відносин між різними групами 

багатоетнічного населення імперії (яке проживало у більшості своїй не у 

столичному регіоні, а в провінції) потребувало постійного чіткого функціонування 

органів влади на місцях. Органи управління імперією розділялися на такі структурні 

гілки: військово-адміністративну (від тімаріота, санджакбея, бейлербея до великого 

візиря), судово-релігійну (судді-кадії, казаскери, шейх-уль-іслам), та фінансову. 

Саме за допомогою них підтримувалися міцні зв'язки між провінціями та 

центральним урядом, що сприяло централізації управління Османською імперією. В 

адміністративному та фінансовому плані управління здійснювалося в межах еялету, 

санджака (ліви), кази, нахійє, в судовому – у визначених кадиликах. Правові 

взаємовпливи та заборони підтримували стійку рівновагу між цими гілками влади. 

Одні з них – бейлербей, санджакбей, субаши, дефтердар, кетхуда, діздар, 

представляли світську (ехл-і урф), а інші – кадій, муфтій, наїб, мюдерріс – релігійну 

(ехл-і шер) владу Османської держави. 

         - Особливості термінології канун-наме у сфері суспільно-економічної політики 

Османської імперії XVI ст. полягають у тому, що в османських джерелах термін 

«канун» вживається в кількох значеннях, проте ми досліджували його саме як закон 

світського характеру. Під час опрацювання канун-наме як світських законодавчих 

актів султанської влади була вирішена проблема термінологічного 

«розшифрування» понятійного апарату, для того щоб розглянути та зрозуміти 

питання функціонування суспільно-політичного устрою Османської імперії 

досліджуваного періоду. Терміни та поняття, що вживалися у канун-наме, з одного 

боку мали давнє історичне коріння, а з іншого – творилися під час запровадження 

султанами того чи іншого нового виду податку. Велика кількість спеціальних 



 

термінів була пов’язана із земельною системою Османської імперії, що 

роз’яснюється у відповідних розділах дисертації, а також у додатку. 

        - Проаналізувавши стан соціальних інститутів османського суспільства, 

відзначимо, що поряд зі створенням системи державного управління османські 

правителі приділяли велику увагу соціальному устрою в імперії. У формуванні 

соціальної ієрархії османів мав значення синтез соціокультурних традицій тюрків, 

греків-християн, арабів та персів. На верхівці османського суспільства знаходився 

султан, найважливішим завданням якого була підтримка існуючого соціального 

устрою, а його визначальним принципом мала бути справедливість – моральна 

категорія, за якою в суспільстві кожен знав своє місце та в залежності від цього 

виконував свої обов’язки. Такий принцип вважався наріжним каменем усієї 

османської соціально-політичної структури.         

На основі положень канун-наме було вивчено місце та роль правлячої групи у 

структурі османського соціуму. Османське суспільство поділялося на два основні 

суспільні стани: аскері та реайя. Стан аскері – це привілейовані, які мали владу та 

гроші. З дозволу султана за ними закріплювалося право управляти реайєю, 

забезпечувати процес виробництва та творити культуру. Незалежно від етнічної та 

релігійної приналежності група управлінців мала здійснювати справедливу владу 

згідно з ісламськими нормами, забезпечувати стабільність держави та 

налагоджувати тісні зв’язки між етнічними та політичними групами. Стан аскері 

поділявся на «калемійє» – чиновники, «сейфійє» – військові та «ільмійє» – духовні 

особи та судді.  

         Соціальний стан підданих – реайя – це ті, ким управляли аскері. Цей стан 

складали виробники – селяни й городяни, які своєю працею та сплатою податків 

забезпечували державу матеріально. Причому вони були як мусульманами, так і 

немусульманами. До цього стану також входили юрюки, що вели кочовий та 

напівкочовий спосіб життя, однак сплачували податки до державної скарбниці, та 

раби. Поділ всередині суспільства будувався відповідно до ієрархічного порядку, 

базованого на існуванні привілеїв та обмеженому доступі до влади. Це викликало 

рух людей з низів суспільства – від реайї, які намагалися піднятися по соціальній 

драбині та зайняти ключові позиції на його вершині, у стан аскері. «Соціальний 

ліфт» в османському суспільстві мав місце, адже реайя могли перейти до стану 

аскері, ставши воїном або улемом – представником ільмійє. Але загалом в 

Османській імперії зміна соціального статусу не віталася, тому що перехід реайї до 

групи управлінців тягнув за собою порушення основних засад існування держави та 

суспільства, оскільки реайя мали суттєве значення як виробники та платники 

податків. 
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Ковальчук М. В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії ХVI ст. 

на основі султанських канун-наме. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

       Дисертаційна робота присвячена дослідженню суспільно-політичного устрою 

Османської імперії у ХVI ст. на основі султанських законодавчих актів – канун- 

наме. Аналіз текстів канун-наме дає підстави стверджувати, що їхнє запровадження 

султаном Мехмедом ІІ у другій половині ХV ст. вже у XVI ст. відкрило нову 

сторінку в законодавстві Османської імперії. Більшість напрацьованих у 

султанських законодавчих актах новацій виявилися широко затребуваними у 

подальшій державно-правовій практиці. Головною з них стало непорушне відтоді 

правило – наведення порядку та встановлення справедливості у суспільстві та 

державі. Дотримання означеного правила істотно вплинуло на процес посилення 

влади султана, коли значення норм шаріату послабилося, а у правовій системі 

імперії зросла роль кануна. Офіційний статус канун-наме, що створювався за 

наказом султана, відкривав можливість для формування та організації центральної 

та провінційної влади, належного функціонування адміністративного апарату та 

соціально-політичних інститутів імперії. Вивчення соціальної структури Османської 

імперії дало змогу усебічно дослідити її правлячі стани – аскері як стан управлінців 

та реайя як стан підданих. Введення до наукового обігу вітчизняної історичної 

османістики законодавчих матеріалів дає можливість істотно розширити рівень 

розуміння процесів суспільно-політичної еволюції Османської імперії на 

переломному етапі переходу від пізнього Середньовіччя до Раннього Модерну. 

Ключові слова: Османська імперія, суспільно-політичний устрій, султан, 

канун-наме. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Ковальчук М. В. Социально-политическое устройство Османской 

империи ХVI в. на основе султанских канун-наме. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию общественно-политического 

устройства Османской империи в XVI в. на основе султанских законодательных 

актов - канун- наме. Анализ текстов канун-наме дает основания утверждать, что их 

введение султаном Мехмедом II во второй половине XV в. уже в XVI в. открыло 

новую страницу в законодательстве Османской империи. Большинство 

наработанных в султанских законодательных актах новаций стали широко 

востребованными в дальнейшей государственно-правовой практике. Главной из них 

стало незыблемое правило – наведение порядка и установление справедливости в 

обществе и государстве. Соблюдение указанного правила существенно повлияло на 

процесс усиления власти султана, когда значение норм шариата уменьшилось, а в 

правовой системе империи возросла роль кануна. Официальный статус канун-наме, 

который создавался по приказу султана, открывал возможность для формирования и 

организации центральной и провинциальной власти, надлежащего 

функционирования административного аппарата и социально-политических 

институтов империи. Изучение социальной структуры Османской империи 

позволило всесторонне исследовать сословие управленцев – аскери и сословие 

управляемых – реайя. Введение в научный оборот отечественной исторической 

османистики законодательных материалов дает возможность существенно 

расширить уровень понимания процессов общественно-политической эволюции 

Османской империи на переломном этапе перехода от позднего Средневековья к 

Раннему Модерну. 

Ключевые слова: Османская империя, социально-политическое устройство, 

султан, канун-наме. 
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Kovalchuk M. V. The social and political structure of the Ottoman Empire of 

the sixteenth century according to the sultan’s kanunname. - Manuscript copyright. 

Dissertation for aquiring of scientific degree of candidate of historical sciences on a 

speciality 07.00.02 – World History. – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to study the social and political structure of the Ottoman 

Empire in the 16th century according to the sultan's legislative acts – kanunname. These 

acts were the result of the secular tradition of the ottoman lawmaking. The analysis of the 

texts of the kanunname gives author grounds to assert that their introduction by Fatih 

Sultan Mehmed II in the second half of the 15th century opened in the XVIth century a 

new page in the legislation of the Ottoman Empire. The act of the kanun of Selim I (1512-



 

1520), Suleiman I (1520-1566), the regional kanunname during the reign of Murad III 

(1574-1595) extended to all spheres of governance of the multinational state. Kanunname 

also regulated the rights and responsibilities of various social groups, the sizes and terms 

of punishment for criminal proceedings, the economic, social and legal status of askeri and 

reaya; the size, forms and methods of collecting taxes from people etc. 

The official status of the kanunname, which were created by the orders of the 

sultans, opened an opportunity for the formation and the organization of central and 

provincial government, the proper functioning of the administrative apparatus and the 

social and political institutions of the Ottoman empire. Despite that most decisions of state 

importance were taken in different central bodies, the governance of large territory, control 

over the execution of orders, establishment of relations between different groups of multi-

ethnic population of the empire, which lived mostly not in the metropolitan area, but in the 

provinces, needed the constant functioning of local authorities. The author notes that the 

system of local authorities was formed by representatives of the military-administrative 

(sipahi-timarli, sanjakbey, beylerbey, the Grand Vizier), judicial (qadis (judges), 

kazaskers, sheikh-ul-Islam) and financial (defterdars) lines of the Ottoman government, 

whose main task was to organize and strengthen the communications between the province 

and the center. Much attention in the thesis is given to the description of the place and 

role, rights and duties of beylerbey, sanjakbey, qadi (judge), defterdar and other local 

managers at the system of the ottoman provincial administration. 

Together with the establishment of a system of public administration ottoman rulers 

paid much attention to the social system of the empire. At the top of the ottoman society 

was the sultan, whose most important task was to support the existing social system. 

Ottoman society was divided into two main social groups: an askeri – a group of 

administrators and a reaya – a tax-paying lower group. The division in society was based 

on a hierarchical order, where the existence of privileges and limited access to power 

played a big role. The askeri is a privileged upper group, they had power and money. With 

the permission of the sultan they were given the right to manage the reaya, ensure the 

process of production and create a culture. The askeri divided into "kalemiye" – officials, 

"seyfiye" – the military and "ilmiye" – spiritual persons and judges. The reaya is a group 

of subjects. It was group of producers – peasants and townspeople, which provided the 

state materially by work and payment of taxes.  

The author notes that putting the sultan's legislative acts into the scientific 

circulation of the national ottoman studies gives an opportunity to significantly expand the 

level of understanding of the processes of the social and political evolution of the Ottoman 

Empire at the turning point of the transition from the late Middle Ages to the Early 

Modern. 

Keywords: the Ottoman Empire, social and political structure, sultan, kanunname. 


