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 HUKUK ALANINDA 

GELİŞMELER  



I.Murat’tan itibaren “Ülke 

hanedanın ortak malıdır” 

anlayışının yerini “Ülke 

padişah ve oğullarının 
“anlayışı almıştır.



 Osmanlı Devleti’nin temel 

aldığı iki hukuk sistemi vardı. 

Bunlar şer’i ve örfi hukuktur.  





 Kaza,İslam hukukuna göre 

hüküm verme görevidir. Bu kaza 

görevi iki boyutluydu. Boyutunun 

ilk yönü ,kişiler arasındaki 

anlaşmazlıkları “fasl”etmek,yani 

çözümlemekti. Bu bakımdan kaza 

yetkisini kullanan kadı ,bir yargıçtı. 



 Kazanın ikinci boyutu, kamu düzeni ile 

ilgiliydi ve bakımdan kadılar yönetim 

konusunda da büyük yetkilerle dona-

tılmışlardı. Osmanlı kanununa göre,

”bey,kadı hükmü olmaksızın icraatta 

bulunamaz,kadı da hüküm verdikten 

sonra hükmün yerine getirilmesini bizzat 

kendisi yapamazdı”.



 Örfi hukuk ise şer’i hukuk kurallarına 

uymak kaydıyla eski Türk geleneklerinden 

gelen ve fethedilen yerlerdeki devam 

eden kurallardan oluşurdu. 

 Padişahların ağzından yazılan örfi 

kanunlar fermanlar aracılığıyla 

duyurulurdu.



 Osmanlı Devleti’nde kanunların yazılı 

hale gelmesi Fatih döneminde 

başlamıştır. Bu kanunlara Kanunname-i 

Ali Osman adı verilmiştir.





 Soru: Kadı kimdir?

 Cevap: Çocuk bakıcısı



 Kadıların yönetim açısından görevleri 

şunlardı: Miras,ticaret ve nikah işlemlerini 

karara bağlarlardı. Yönetici olarak kadının 

kendi hüküm bölgesinde bütün görevliler 

üzerinde denetim yetkisi vardı. 

Hükümdardan gelen emirleri halka 

duyururdu.Vergilerin toplanmasında 

etkiliydi.



 Kadının görevleri 

nelerdir?

Cevap:İki kişi 

arasındaki 

anlaşmazlıkları 

düzeltir.Buna fabl denir.



 Kadının en büyük yardımcısı naib idi. 

Naibler bilhassa nahiyelerde kadı adına 

hüküm verirlerdi. Bazı büyük kazalarda 

miras işlemlerini yürütmek üzere kassam

denilen görevliler bulunurdu.

Mahkemelerde ayrıca kadıya bağlı olarak 

çalışan muhzırlar vardı.



 Bunlar davalıları mahkemeye 

getirmek ve hüküm sonrasında davacının 

hakkının alınmasında kendisine yardımcı 

olmak gibi önemli bir görevi yerine 

getirirlerdi. Kamu davası niteliğini taşıyan 

davaların suçlularını kadı huzuruna 

getirmek görevi,bir örf mensubu olan 

subaşıların görevi idi.



 Öğrenmenin de maliyeti var

 Önceden öğrenen 
indirimli fiyattan öğrenir.

 Otoriteden öğrenen 
özgürlük bedeliyle öğrenir

 Deneyerek öğrenen 
etiket fiyatından öğrenir



 Hayattan öğrenen 

gecikme zammıyla 

öğrenir

 Hayattan da 

öğrenemeyen boşa 

gitmiş hayatıyla öğrenir.

Arthur Miller



Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler ve Yeni Kurumlar

Öğretim Kurumları

Askeri Kurumlar
Deniz kuvvetleri için deniz subayı ve 

mühendisleri yetiştirmek amacıyla 1773 yılında 
"Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun" okulu 

açıldı.III. Selim döneminde 1792'de 
"Humbarahane" ve daha sonra 

"Mühendishane-i Berr-i Hümayun'' okulları açıldı. 
II. Mahmut zamanında "Yeniçeri Ocağı" kaldırıldı 

ve yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" 
adıyla yeni bir ordu kuruldu. Ordunun eğitimi 

için Prusya'dan subaylar getirildi. 1831'de 
"Mızıka-i Hümayun" kuruldu. Tanzimat 

döneminde 1849 yılında "Erkan-ı Harbiye" . 
(Harp Akademisi) ve 1870 yılında "Bahriye 

Mektebi" ile askeri idadiler açıldı.II. Abdülhamit 
döneminde Almanya'dan harp okulunun 

düzenlenmesi için uzmanlar geldi. Harp okuluna 
öğrenci yetiştirmek amacıyla her biri ordu 

merkezlerinde olmak üzere çeşitli askeri liseler 
açıldı. Bunlardan Kuleli ve Işıklar Askeri Liseleri ile 
daha sonra açılan Maltepe Askeri Lisesi bugün 

de öğrenimlerini sürdürmektedirler

Sivil Kurumlar

Sivil Kurumlar:

XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı eğitim kurumları ilk, orta 

ve yüksek olmak üzere üç 
dereceli idi.

İlk Öğretim:

Sıbyan Mektepleri, Mekteb-i 
İbtidaiyeler (ilkokul).

Orta öğretim:

İdadiler ve Sultaniler (lise).

Yüksek öğretim:

Darü’l-Fünun
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OSMANLILARDA GÜZEL 
SANATLAR,EDEBİYAT,SPOR VE 

EĞLENCE

Yazı,Dil ve 
Edebiyat

İyi bir eğitim görmüş bir 
Osmanlı, Türkçe 

dışında Arapça ve 
Farsçayı konuşamasa 

da okuyup 
yazabiliyordu. Üç dilin 

ortak kullanımıyla 
Osmanlıca ortaya 

çıkmıştır.

Bu dönem edebiyatını 
Divan Edebiyatı,Halk 
Edebiyatı ve Tekke 

Edebiyatı olmak üzere 
üç bölüme ayırarak 
incelemek yerinde 

olur.

Güzel 
Sanatlar

Osmanlı Devleti’nde 
hat,ebru, çini, 

mimari,musiki v.b  
gibi çok değişik 

alanlarda eserler 
vermişlerdir. Osmanlı 

Devleti son 
dönemlerinde batı 
sanatlarından da 

etkilenmiştir.

Spor ve Eğlence

Türklerin çok değişik eğlence 
türleri vardır. Osmanlılarda 

dinlenme ve eğlenme 
biçimlerinden birisi mesire 

yerlerine gitmekti.

Türk hamamları da hem yıkanma 
ve rahatlama hem de eğlence 

ve sohbet yerleriydi. Osmanlı 
Türklerinin eğlence hayatında 

meddah, orta oyunu ve karagöz 
gibi seyirlik oyunların da önemli 

bir yeri vardı.Osmanlı Devleti’nde 
spor, daha çok gözü pek 

savaşçılar yetiştirmek amacıyla 
gelişmişti. Okçular tekkesi, 

pehlivanlar tekkesi gibi kuruluşlar 
Türkiye’deki ilk ciddi spor 

kuruluşları kabul edilebilir. Ayrıca 
külliyelerde “zorhane” adı verilen 

ve beden eğitimi ile ilgili 
çalışmaların yapıldığı bölümler 

vardı.
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Bilim ve Teknoloji

Osmanlı Devleti’nde bilim alanındaki çalışmalar İznik Medresesi’nin açılmasıyla 

başladı. Bu medrese , Selçuklu medreselerinin devamı niteliğindeydi. İlk  müderrisi 

Kayserili Davud idi.Osmanlı’da ilk tıp medresesi de Yıldırım Bayezit tarafından Bursa’da 

kurulmuştu.Fatih döneminde bilim hayatında önemli gelişmeler oldu. Bunun başlıca 

sebebi, Fatih’in, bilim adamlarına saygı göstermesi, onları takdir etmesi, bilim adamları 

arasında, dini ne olursa olsun ayrım yapmaması, açık fikirli olmasıdır.Fatih döneminde 

tıp alanında büyük bilim insanları yetişti. Bunlardan Sabuncuoğlu Şerefeddin

Türkçe’ye tercüme ettiği eser, Cerrahiyetü’l Haniye çok ünlüdür. Ayrıca 

Mücerrebname adlı tedavide kullanılan malzemeleri anlatan eseri de bu dönemde 

açılmıştır.Bu dönemin en önde gelen bilim adamıvardır. Sahn-ı Seman medreseleri , 

hiç şüphesiz Ali Kuşcu’dur. Dönemin bir başka matematikçisi de Sinan Paşa’dır. Onun 

meşhur eseri Tazarruat adını taşır. Molla Lütfi,Sinan Paşa ve Müslihiddin Sinan II.Bayezit

döneminin matematik bilginleridir. Matrakçı Nasuh  matematikle ilgili eserlerini Yavuz 

Sultan Selime sunmuştur.Osmanlılarda tarih ve coğrafya  alanlarındaki ilk eserler Fatih 

devrinde yazılmıştır.Tarih alanında Enveri, Amasyalı Şükrüllah, Tursun Bey, Kemal 

Paşazade,Aşık Paşazade,Hoca Saadettin, Neşri,Mustafa Selaniki ve İdris-i Bitlisi gibi 

kişiler yetişmiştir. 



Bilim ve Teknoloji

XVI.yüzyılda Kanuni tarafından Süleymaniye Külliyesi’nde diğerlerinden farklı olarak bir 

de tıp medresesi bulunmaktaydı.Coğrafya ve astronomi alanında Ali Kuşçu, Piri Reis, 

Seydi Ali Reis ve Matrakçı Nasuh’un çalışmaları dikkate değerdir. Piri Reis’in eseri 

Kitab-ı Bahriye, Seydi Ali Reis’in eseri ise Miratü’l Memalik (Memleketlerin 

Aynası)’tir.XVI.yüzyıldaki matematikçiler astronomi  ile de uğraşmışlardır. Takiyüddin

Mehmet, Hoca Saadeddin Efendi’nin yardımlarıyla İstanbul’da bir rasathane kurdu 

(1578). Ne yazık ki bu rasathane uzun ömürlü olmadı. Gökleri incelemenin uğursuzluk 

getireceği ileri sürülerek yıktırıldı ( 1580).XVII. yüzyıl bilim hayatında bir durgunluk 

dönemidir. Toplum hayatında meydana gelen bazı değişmeler hem bilim hayatını, 

hem de medreseleri etkisi altına aldı. 

Devrin bilim adamlarından Katip Çelebi’nin Keşfü’z Zünun, ve Mizanü’l hak fi ihtiyari’l

Ehak (En doğrunun seçiminde hak terazisi) adlı eserleri vardır. Osmanlıların savaş 

sanayi alanında gelişmiş bir teknolojileri vardı. Tophane, baruthane, demirhane gibi 

atölyeler dönemin en gelişmiş tezgahlarının kullanıldığı yerlerdi. 







 Osmanlı Devleti’nde bilim 

alanındaki çalışmalar İznik 

Medresesi’nin açılmasıyla başladı. 

Bu medrese , Selçuklu 

medreselerinin devamı 

niteliğindeydi. İlk  müderrisi Kayserili 

Davud idi.





 Osmanlı’da ilk tıp medresesi de Yıldırım 

Bayezit tarafından Bursa’da kurulmuştu.

 Fatih döneminde tıp alanında büyük 

bilim insanları yetişti. Bunlardan 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Türkçe’ye

tercüme ettiği eser, Cerrahiyetü’l Haniye 

çok ünlüdür. Ayrıca Mücerrebname adlı 

tedavide kullanılan malzemeleri anlatan 

eseri de vardır.



 Fatih döneminde bilim hayatında önemli 

gelişmeler oldu. Bunun başlıca sebebi, 

Fatih’in, bilim adamlarına saygı göstermesi, 

onları takdir etmesi, bilim adamları 

arasında, dini ne olursa olsun ayrım 

yapmaması, açık fikirli olmasıdır.



 Fatih zamanında yalnız İslami bilimlerde 

değil, müsbet ilimler sahasında da hayli 

gelişme görüldü. Sahn-ı Seman medreseleri 

bu dönemde açılmıştır.Bu dönemin en 

önde gelen bilim adamı, hiç şüphesiz Ali 

Kuşcu’dur. 



 O, Türkiye’de matematik 

öğretiminin ilk kurucusu sayılır. 

Dönemin bir başka 

matematikçisi de Sinan 

Paşa’dır. Onun meşhur eseri 

Tazarruat adını taşır.



 Molla Lütfi,Sinan Paşa ve 

Müslihiddin Sinan II.Bayezit

döneminin matematik bilginleridir. 

Matrakçı Nasuh  matematikle ilgili 

eserlerini Yavuz Sultan Selime 

sunmuştur.



 Osmanlılarda tarih ve 

coğrafya  alanlarındaki ilk 

eserler Fatih devrinde yazılmıştır. 



 Tarih alanında Enveri, Amasyalı 

Şükrüllah, Tursun Bey, Kemal 

Paşazade,Aşık Paşazade,Hoca 

Saadettin, Neşri,Mustafa Selaniki

ve İdris-i Bitlisi gibi kişiler yetişmiştir.



 XVI.yüzyılda Kanuni tarafından 

Süleymaniye Külliyesi’nde diğerlerinden 

farklı olarak bir de tıp medresesi 

bulunmaktaydı.





 Coğrafya ve astronomi alanında Ali 

Kuşçu, Piri Reis, Seydi Ali Reis ve Matrakçı 

Nasuh’un çalışmaları dikkate değerdir. 

Piri Reis’in eseri Kitab-ı Bahriye, Seydi Ali 

Reis’in eseri ise Miratü’l Memalik 

(Memleketlerin Aynası)’tir







 XVI.yüzyıldaki matematikçiler astronomi  

ile de uğraşmışlardır. Takiyüddin Mehmet, 

Hoca Saadeddin Efendi’nin yardımlarıyla 

İstanbul’da bir rasathane kurdu (1578). Ne 

yazık ki bu rasathane uzun ömürlü olmadı. 

Gökleri incelemenin uğursuzluk getireceği 

ileri sürülerek yıktırıldı ( 1580).



 XVII. yüzyıl bilim hayatında bir durgunluk 

dönemidir. Toplum hayatında meydana 

gelen bazı değişmeler hem bilim hayatını, 

hem de medreseleri etkisi altına aldı. 

 Devrin bilim adamlarından Katip 

Çelebi’nin Keşfü’z Zünun, ve Mizanü’l hak fi 

ihtiyari’l Ehak (En doğrunun seçiminde hak 

terazisi) adlı eserleri vardır. 



 XVII. yüzyılda coğrafya alanında eser 

verenler içerisinde Katip Çelebi ve Evliya 

Çelebi başta gelir.

 Bilindiği gibi, müspet bilimlerde, elde 

edilen bilgilerin tekniğin gelişmesi için 

kullanılmasına yol açmıştır. Böylece bilim, 

teknoloji seviyesinin yükselmesini, teknoloji 

de hayatın kolaylaşmasını sağlamıştır. 





 Osmanlıların savaş sanayi alanında gelişmiş bir 

teknolojileri vardı. Tophane, baruthane, 

demirhane gibi atölyeler dönemin en gelişmiş 

tezgahlarının kullanıldığı yerlerdi. 

 Gemi yapımı ile ilgili teknoloji, başta İstanbul

olmak üzere, diğer yerlerdeki tersanelerde 

yapılan gemilerde kendini göstermiştir. Bu 

teknoloji sayesinde Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl 

ortalarına kadar denizlerdeki üstünlüğünü 

koruyabilmiştir.





Türkler İslamiyet’e girdikten sonra, bu dinin 

kutsal kitabının yazıldığı Arap alfabesini de 

benimsediler. Ancak buna birkaç harf ilave 

ettiler. Osmanlılar, değişik yazışmalarda ve 

işlerde farklı yazı biçimleri kullandıkları gibi 

süsleme unsuru olarak da yazıdan istifade 

etmişlerdir.

Yazı, Dil ve Edebiyat



 Osmanlı Devleti sınırları içinde bir çok 

millet yaşıyor, bunlardan her biri kendi 

illerini konuşuyor ve bu dillerle ifade edilen 

kültürlerini yaşıyorlardı. Bununla birlikte 

devletin resmi yazışma dili Türkçe idi. Din ve 

ilim dili olarak Arapça, edebi dil olarak da 

Farsça oldukça yaygındı.Zaten medresede 

okutulan kitaplar Arapçaydı. 



 İyi bir eğitim görmüş bir 

Osmanlı, Türkçe dışında Arapça 

ve Farsçayı konuşamasa da 

okuyup yazabiliyordu. Üç dilin 

ortak kullanımıyla Osmanlıca 

ortaya çıkmıştır.



 Bu dönem edebiyatını Divan 

Edebiyatı,Halk Edebiyatı ve 

Tekke Edebiyatı olmak üzere 

üç bölüme ayırarak incelemek 

yerinde olur.



 Anadolu’da beylikler döneminde 

yerleşmeye ve yaygınlaşmaya başlayan Divan 

Edebiyatı, Osmanlıların ilk zamanlarından 

itibaren gelişmesini sürdürdü. İlk Osmanlı divan

şiirinde kaside,gazel, mesnevi ve rubai türleri 

kullanıldı. Divan şiirinin konusunu aşk, güzellik 

gibi din dışı ve tasavvuf gibi dini konular teşkil 

ederdi.



 Osmanlı Devleti’nin edebiyatta da en 

güçlü olduğu dönem XVI.yüzyıl oldu. Bu 

yüzyılda hem edebi alan genişlemiş hem 

de bir önceki yüzyıldan daha çok ve 

büyük üstadlar yetişmiştir. Bunların en 

ünlüleri Baki ve Fuzuli başta olmak üzere 

Nesimi,Zati, Hayali,Rahmi ve Yahya Bey’dir.



 Türk Halk Edebiyatı, Türklerin Anadolu’ yu yurt 

edinmelerinden sonra burada da gelişmesine 

Selçuklular ve Osmanlılar zamanında devam 

etti. XVI.yüzyılda ellerinde sazlarıyla diyar diyar 

dolaşan saz şairleri bu yüzyılda isim yapmaya 

ve şöhret kazanmaya başladılar. Pir Sultan 

Abdal, Bahşi, Kul Mehmed, Öksüz Dede, 

Hayali, Köroğlu ve Mahremi bu dönemin en 

ünlü saz şairleridir.



 Halk Edebiyatı için XVII.yüzyıl altın devir 

olmuştur. Zira Gevheri, Aşık Ömer ve 

Karacaoğlan gibi en kuvvetli halk şairleri bu 

dönemde yaşamışlardır.

 Tekke Edebiyatı, tekkelerde yetişen ve daha 

çok dini değerlere ağırlık veren , fakat nazım 

şeklinde halk edebiyatına yaklaşan şairlerin 

ortaya koyduğu bir edebiyat türüdür. Tasavvuf 

Edebiyatı da denen bu edebiyat, Mevlevilik ve 

Bektaşilik gibi bir çok tarikat üyesi şairler 

tarafından geliştirilmiştir.



 En önemli temsilcileri Hacı 

Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, 

Akşemsettin, Eşrefoğlu Rumi ve 

Kemal Ümmi’dir. XVI.yüzyılda ise 

Abdürrahim Tırsi, İbrahim Gülşeni

ve Pir Sultan Abdal’dır.



 Minyatür Sanatı: Osmanlılar resim yerine daha soyut 

olan minyatürü tercih etmişlerdir. II.Bayezit, Yavuz ve 

Kanuni dönemlerinde minyatür sanatı gelişmiştir.

 Kanuni döneminde İslam minyatür ekollerin etkisiyle 

edebi eserlerde kitap süslemeleri ön plana 

çıkar.Bunlardan çok sayıda eser günümüze kadar 

gelmiştir. Bunlar arasında Matrakçı Nasuh’un tarihi 

tasvirleri görülür.









Matrakçı Nasuh



 Çini, bir nevi beyaz topraktan yapılan ve fırında 

pişirilen, üzeri sırlı, keramik işlerine verilen isimdir. 

Bundan bardak, tabak, testi, vazo, duvar kaplamaları 

ve süs eşyaları gibi şeyler yapılır.

 Çini porselen gibi yarı şeffaf değildir. Işığa tutularak 

bakıldığı zaman ışık görülmez. Çini’ye ilk zamanlar kaşi

denirdi. İlk defa çini tabiri Osmanlılarca kullanılmıştır. 

Kaşi’nin daha sonradan çini olmasının nedeni, Çin 

işlerine benzetilmesi ve güzel olmalarıdır.



 Mimar Sinan zamanında camilerin duvarlarına 

kaplanan çinilere kaşi, bunları yapanlara kaşiger

denilirdi.

 Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da Sarayburnu’nda 

yaptırdığı köşke Sırça Saray denirken sonradan Çinili 

Köşk ismi verilmiştir.

 Çini kaplı bir çok binaya çinili adı verilmekte, çinili 

hamam, çinili köşk, çinili medrese denilmekte ve bu 

isim kaşi manasına kullanılarak Kütahya çinisi, İznik 

çinisi ve çinici adları yayılmış bulunmaktadır.



 Kağıtların üzerine boya ile mermer damarları gibi 

renkli dalgalar yaparak süslemek.

 Ciltçilere ve süslemecilere mahsus bir iştir.

 Osmanlı döneminde bir sanat eseri sayılacak kadar 

güzel renkli ve şekilli ebrulara rastlanmaktadır.

 Ebru çeşitleri :

 Akkase ebru,  battal ebru, çifte aharlı ebru, hatip 

ebrusu.





 Ahşap,taş,metal üzerine belirli bir desen 

şekillendirerek açılan oyuklara 

gümüş,sedef,altın gibi madenlerin 

gömülerek yapıldığı süsleme sanatıdır.





 Arapça’da altınlama manasına gelen 

tezhip sözü yalnız altın yaldızla işlenen işleri 

ifade etmez. Boyalarla yapılan ince kitap 

süslemesine de denir.

 Selçuk Türklerinde hayli ilerlemiş olan bu sanat 

onlardan Osmanlı Türklerine geçmiş ve 17. 

asırda en yüksek derecesine ulaşmıştır.



 Matbaanın Türkiye’de 1729 senesinde 

İbrahim Müteferrika tarafından 

tatbikatına kadar bütün önemli el 

yazmaları tezhiplenirdi. Bu tarihten sonra 

bu sanat yavaş yavaş yok olmuştur. 

Osmanlılarda tezhip sanatçılarına 

müzehhip adı verilirdi.





El yazması eserlerin dağılmasını engellemek 

için yapılan ve çeşitli malzemelerle süslenen 

sanat ürünüdür.



 Osmanlı hat san’atında üslûp arayışı ve ilk 

teceddüt hareketleri Fâtih Sultan Mehmed

devrinde ve İkindi Bâyezîd’in yirmialtı sene 

süren Amasya vâliliği esnâsında başladı. Bunu, 

İstanbul’un fethiyle Türk İslâm mefkûresini 

gerçekleştiren Fâtih’in cihâd-ı ekber olarak 

îlan ettiği ilim ve güzel san’âtlarda başlattığı 

hamlelerin netîcesi olarak kabul etmek 

gerekir.





 II. Bâyezid şehzâdeliğinde yazı hocası olan Şeyh 

Hamdullâh'ı talebeleriyle Amasya'dan İstanbul'a 

dâvet etmiş, kendisine sarayın harem dâiresinde oda 

ayırmış, timâr vermiş, Mushaf ve kıt'âlar yazdırmak 

sûretiyle hat san'atında Osmanlı üslûbunun 

doğmasına sebep olmuştur. Şeyh Hamdullah uzun 

çileli bir çalışma ve tedkik sonucu yazıda arzu ettiği 

kemâle ermiş, Osmanlı hat mektebinin temelini 

atmıştır. 



 II.Bayezid, büyük hat sanatkarı Şeyh 

Hamdullah’ın sanatına olan hürmetinden 

ve sevgisinden dolayı, hat üstadının yazı 

meşk ederken hokkasını tutup, rahat 
etsin diye onun sırtını yastıkla beslemiştir.



 Açtığı çığır bütün İslâm âleminde 

benimsenmiş, hattatların üstâdı kabul 

edilmiş, Kıbletü'l-küttab nâmiyle yâdedilmiş, 

bir buçuk asır süren Yâkut üslûbu sona 

ermiştir.

 Süleymaniye Camii’sinin kubbesinin 

etrafındaki yazıları yazan Ahmet Karahisari

ise hat sanatında zirveye çıkmıştır.



 Şeyh'in aklâm-ı sitteye bilhassa 

sülüs ve neshe kazandırdığı seviye, 

Yâkût Musta'sımî'den sonra en 

önemli tekâmül merhalesi olarak 

kabul edilmiştir.



 Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk 

müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde 

ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir 

sanat olup bir ucu Çin'e, bir ucu Fas'a kadar uzanan 

25 asırlık Türk mûsikîsinin yaklaşık 500 yıllık bir bölümünü 

teşkil eder. Osmanlılar Türk müzik geleneğini devam 

ettirmişler ve Mehterhane denilen mızıka takımını 

kurmuşlardı. Sarayın mehter takımı her gün ikindi 

vaktinde mehter vururdu. 



 Bestelenen şarkılar sıkı bir alet çalışmasıyla 

ve kulaktan öğreniliyordu. XV. Ve XVI. 

Yüzyıllardan zamanımıza  beste intikal 

etmemiştir. Ancak 1724’te ölen Itri 

Efendi’den az sayıda eser günümüze kadar 

gelmiştir. II.Selim ve III.Murat’ın saz 

meclislerine düşkün olduğu da 

bilinmektedir.



 Teknolojide mimarlık başlı başına bir 

harikadır. Mimar Sinan’ın bilgi birikimi ile 

teknoloji ürettiği alanlar, bugün ki mimarlık 

ve mühendislik fakültelerinin pek çok 

anabilim dallarını içine alacak genişliktedir.



 İkinci Bayezid döneminden 16. 

yüzyılın sonuna kadar olan süre, 

Osmanlı mimarisinin Klasik Dönemi

olarak adlandırılır. II.Bayezid ile 

başlayan bu döneme, aynı 

zamanda Büyük Külliyeler Devri de 

denilebilir.

http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/index.php/II.+Bayezid


 Osmanlı devleti, Fatih Sultan Mehmed’le

birlikte imparatorluk niteliği kazanmıştır. Erken 

dönemde de külliye sayısı hayli çok olmakla 

birlikte kent planlamasına pek büyük katkıları 

yoktu. İstanbul’un başkent olmasıyla başlayan 

dönemin bir ürünü olan Fatih Külliyesi, gerek 

büyüklüğü gerek planlamasındaki düzenliliği, 

gerekse kentin dini ve kültürel merkezi oluşu ile 

Osmanlı mimarisinde bir çığır açmıştır. 

http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/index.php/Fatih+Sultan+Mehmet


 Daha sonra II. Bayezid’in Edirne, 

Amasya ve İstanbul’da yaptırdığı 

külliyeler, bu kentlerin Osmanlı kimliği

kazanmasında önemli rol oynamışlardır.



 II. Bayezid döneminde, sultanın yanı sıra 

devlet ileri gelenleri de camiler yaptırmıştır. 

Ancak bunların sultanların yaptırdığı ve Selatin

adı verilen camilerden belli farkları vardır. O 

kadar büyük boyutta olmadıkları gibi 

minarelerinin sayısı da biri geçmez. Bu tür 

camilerden biri de Sultanahmet yakınındaki 

Firuz Ağa Camii’dir. 1491 tarihli yapı, tek 

kubbeli namaz mekanı ve üç gözlü, kubbeli son 

cemaat yeri ile tek kubbeli camilerin tipik bir 

örneğidir.



 16. yüzyılın ilk yarısında İstanbul-Bağ-dat yolu 

üzerinde, ordunun bir günlük yürüyüş sonunda 

dinlendiği yerlerde Menzil Külliyeleri

yapılıyordu. Bunlardan biri de İstanbul’dan 

sonra ilk menzil olan Gebze’deki Çoban 

Mustafa Paşa Külliyesi’dir. 1522'de yapımına 

başlayan külliye çevresinde bir kentleşmeyi 

doğurmuştur. Yapının Mimar Sinan’ın eseri 

olduğu ileri sürülür. 



 Ama böyle erken bir tarihte henüz bu çaptaki 

eserleri görülmediği için ancak 

tamamlanmasında bir süre çalışmış olabilir. 

Külliyenin tek kubbeli camii ise daha çok 

Memlük tarzındaki taş süslemesi ile dikkati 

çeker. Bu malzemenin Mısır’dan getirildiği ileri 

sürülür. Gerek içeride gerekse dışarıda kakma 

taş tekniğinde geometrik süslemeler yer 

almaktadır.



 Osmanlı mimarisinin klasik çağı Mimar Sinan 

Dönemi olarak da adlandırıla-bilir. Sinan, 

İstanbul’da ilk külliyesini 1539’da Haseki 

Hürrem Sultan için yapmıştır. Bu tarihten 

başlayarak 16. yüzyılın sonuna değin Osmanlı 

mimarisine damgasını vuran bu büyük usta, 

her tür yapıda çeşitli plan tiplerini ve örtü 

sistemlerini denemiştir. 





 Bu şema Ayasofya modelini akla getirir. Ama 

Ayasofya’da hiçbir zaman sağlanamamış 

olan statik denge, Süleymaniye Camii’ndeki 

en başarılı özelliklerinden biridir. Bu arada, 

caminin büyük depremler geçirmesine 

rağmen önemli bir hasara uğramadığını, oysa 

Ayasofya’nın kubbesinde zaman zaman 

çökmeler ve büyük çatlamaların olduğunu 

da hatırlamak gerekir.



 Mimar Sinan küçük ölçülerdeki yapılarda da 

çok başarılıdır. Üsküdar’daki Şemsi Paşa 

Külliyesi bunu kanıtlayan bir örnektir. Bir 

mimarın medrese, cami ve türbeden oluşan 

külliyeyi dar bir alanda nasıl bu kadar olumlu 

biçimde yerleştirebildiğine şaşmamak 

olanaksızdır. Bir yapının mütevazi ölçülerde 

olması, hiçbir zaman sanatçının işi 

küçümsemesine neden olmamıştır.



 Edirne’deki Selimiye Camii Mimar Sinan’ın 

başarılı sanat yaşamını noktalar. 1575 tarihli 

yapı kentin yüksekçe bir yerindedir. 

Günümüzde ise kent tarafından daha iyi 

görünebilmesi için önüne bir meydan 

açılmıştır. Selimiye Camii’nin kubbesi de sekiz 

dayanağa oturtulmuştur. Bu yapıda mekanın 

hemen hemen tümü tek bir kubbe altında 

toplanmıştır. Bu örneğe, Osmanlı 

mimarisindeki en görkemli kubbe denilebilir. 





 Selimiye Camii, merkezi mekanın en 

başarılı örneklerinden biri olarak dünya 

mimarlık tarihi literatürüne geçmiştir. Yapı 

yalnız Türk mimari-sinin değil, dünya 

mimarisinin de baş yapıtlarından biridir. 

Caminin içinde ferah ve aydınlık bir 

atmosfer vardır. 





 Süslemesinde ise kalem işleri ve çiniler başta 

gelir. Portaldeki taş süsleme, aynı zamanda 

mihrap ve minberde de kullanılmıştır. Çinilerde 

aşırıya kaçmamaya özen gösterilmiştir. En 

güzel örnekler hünkar mahfilinde görülür. Tüm 

Osmanlı sanatında meyvalı bir elma ağacı da 

yalnızca burada bir çini panoya konu olmuştur 

http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/index.php/Kalem+%DD%FEi+%D6zellikleri
http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/index.php/%C7ini+%DD%FEleri








 MOSTAR'IN MİRASI

Eski Köprü (Stari Most) 1566 
yılında Osmanlı mimarı 
Hayruddin tarafından inşa 
edildi. 

Mimar Sinan'ın öğrencisi olan 
Hayruddin, köprü için 456 
kalıp taş kullandı. 

Köprü, çevresindeki kente 
adını da verdi. Mostar, 
Hersek bölgesinin ana kenti 
oldu. 

(Fotoğraf: Unesco) 









 Türklerin çok değişik eğlence türleri vardır. 

Osmanlılarda dinlenme ve eğlenme 

biçimlerinden birisi mesire yerlerine 

gitmekti.

 Türk hamamları da hem yıkanma ve 

rahatlama hem de eğlence ve sohbet 

yerleriydi.



 Türkler kahve ve kahvehanelerle XVI. 

yüzyıl ortalarında tanıştı ve kahvehaneler 

hızla yayılarak sık gidilen ve eğlenilen 

yerler haline geldi. Tavla ve satranç 

oynayıp, müzik dinlenilen 

kahvehanelerde, şairler ve 

edebiyatçılarda sohbet etmek için 

buluşuyorlardı.



 Osmanlı Türklerinin eğlence 

hayatında meddah, orta oyunu 

ve karagöz gibi seyirlik oyunların 

da önemli bir yeri vardı.

 Bu eğlencelerin dışında, büyük 

esnaf bayramları da yapılırdı.



 Bütün bunların yanında, İstanbul halkı 

arasında resmi nitelikli gösterilerin ayrı bir 

önemi vardı. Ordunun sefere çıkması, bir 

şehzadenin doğumu veya sünnet düğünü, 

padişahın Cuma namazına alayla gitmesi, 

padişahın Mekke’ye resmi armağanları 

yollaması ( surre alayı ) gibi olayların her biri 

için büyük törenler yapılırdı.









 Osmanlı Devleti’nde spor, daha 

çok gözü pek savaşçılar yetiştirmek 

amacıyla gelişmişti. Okçular tekkesi, 

pehlivanlar tekkesi gibi kuruluşlar 

Türkiye’deki ilk ciddi spor kuruluşları 

kabul edilebilir. 



 Ayrıca külliyelerde “zorhane” adı verilen 

ve beden eğitimi ile ilgili çalışmaların 

yapıldığı bölümler vardı. Enderun’da da 

aynı eğitim yapılırdı. O dönemde, spor 

yapma yerine, idman ifadesi kullanılırdı.





 Düzenli bir biçimde yapılan ve biraz da 

dansa benzeyen bir tür eskrim oyunu vardı 

ki, buna matrak denirdi.

 Osmanlılar kayak sporu ile de 

ilgilenmişlerdir. Kayak, sınırlarda görev 

yapan akıncıların kış aylarında kullandıkları 

önemli bir araçtı.


