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ARİF ÖZBEYLİ



4.3. HALK KÜLTÜRÜ VE KİTABÎ KÜLTÜR



Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve 

yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve Beylikler 

döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterirdi. Anadolu’da XII. 

Yüzyıldan itibaren farklı sınıf ve seviyeden insanlar; hikâye 

dinleyerek, kukla ve taklit izleyerek, nükte ve şaka yaparak gülüp 

eğlenirdi. 



Türkiye Selçuklu ve Anadolu beyliklerinin saraylarında nedim, 

komik, taklitçi, ozan ve şairler bulunurdu. Bu saraylarda bulunan 

nedimin görevi kıssa anlatmak, taklit yapmak, kısacası 

eğlendirmekti. Bu kişiler edebî terbiye sahibi, bilgili ve zeki

insanlardı.



Anlatılar; genel olarak masal, 

menkıbe, fıkra ve hikâyeler ile 

eski Türk kültüründen gelen 

unsurları, İran ananelerini, 

Hind hikâyelerini ve İslam 

kültür dünyasının etkilerini 

içermiştir. XV. yüzyıldan 

itibaren nedim ile meddah

lakabı aynı anlamda 

kullanılmaya başlamış ve XVI. 

yüzyılla birlikte meddahlık

gitgide yaygınlaşmıştır. 



Bu dönemde ozanların yerini ise âşık ve saz şairleri almıştır. 

Genellikle sanatını halk arasında icra eden bu kişilerden 

öne çıkanlar saraylarda kendilerine yer bulmuştur.





Osmanlı Devleti, çeşitli etnik ve 

dinî  kökenden halkların ticari, 

sosyal, kültürel, dinî ve bilimsel 

etkinliklerini sürdürdüğü bir 

devlettir. Bu nedenle Osmanlı 

Devleti’nde, geniş ve zengin bir 

kültürel birikim oluşmuştur. Farklı 

kültürlerin katkılarıyla oluşan bu 

birikim, tarih boyunca yazılı veya 

sözlü olarak kuşaktan kuşağa 

aktarılmıştır. 



Osmanlılar da diğer büyük 

devletler gibi kültürünü çeşitli 

yollarla kaydederek korumuş ve 

kendisinden sonra gelen nesillere 

aktarmaya gayret etmiştir. 

Kültürün yazılı olarak 

aktarılmasında çoğunlukla 

ferman, berat, ahitname gibi 

devlet yayınları ile telif veya 

tercüme kitap, risale ve minyatür 

vb. kullanılmıştır.



Osmanlı hükümdarlarında 

kitap toplama ve bunları 

kullanma alışkanlığı vardı. 

Padişahların kendilerine ait 

en az bir kütüphanesi 

bulunurdu. I. Murad 

tarafından Bursa’da 

kurulduğu ifade edilen 

kütüphane, ilk saray 

kütüphanesi olarak 

nitelendirilir. 
I. Murad (1326-1389)



Osmanlı Devleti’nde saray kütüphaneleri dışında, özellikle 

XVIII. Yüzyılın sonundan itibaren batılılaşma ve 

çağdaşlaşma hareketlerinin etkisiyle kurulan darülfünun, 

hendesehane, mühendishane ve muallimhane gibi 

üniversite kütüphaneleri vardı.



Osmanlı padişahları, kuruluştan itibaren şair ve bilim 

insanlarıyla yakın ilişki içinde olmuş ve Türk dilinin 

gelişimini hızlandırmışlardır. Arapça ve Farsça pek çok 

eser, Türk kültürüne kazandırılmış ve böylece devletin 

bilgi ve kültür seviyesi yükseltilmek istenmiştir.



 II. Murad Devri, önemli 

kültürel gelişmelerin yaşandığı 

bir dönemdir. Türk diline 

önem veren padişah, Türkçe 

eserler yazdırdığı gibi birçok 

yabancı eserin de Türkçeye 

tercümesini sağlamıştır. II. 

Murad Dönemi’nde âlimler 

Türkçe eser yazma 

konusunda teşvik edilmiştir. 

II. Murad’ın Kültürel Faaliyetleri

II. Murat (1421-1451)



Âşık Paşa’nın yazdığı 

“Garipname” adlı eser bu 

teşviklerin bir neticesi olarak 

kabul edilmelidir. Millî bir 

kültür hareketine öncülük eden 

II. Murad, Danişmentli ve 

Selçuklu devirlerindeki Fars 

kültürünün etkilerini 

unutturmak için çalışmıştır.



 Türk diline ait önemli eserler olan 

Yazıcızâde Ali’nin “Tevârih-i Âl-i 

Selçuk”u; Molla Arif Ali’nin 

“Danişmendnâme”si; Şeyhî’nin

“Hüsrev ve Şirin”i; Mercimek 

Ahmet’in “Kâbusnâme”si II. Murad 

Devri’nde yazılmıştır. Yine II. Murad 

zamanında Yazıcızâde Mehmet 

Efendi tarafından kaleme alınan 

“Muhammediyye” adlı eser dinî 

edebiyatımızın temel eserlerindendir.



VARALIM BİR İKİ GÜN ZİKREDELİM MEVLAYI,

BİZE ISMARLADILAR MI BU YALAN DÜNYAYI.

MURADİ (SULTAN İKİNCİ MURAD)



 Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadece siyasi, ekonomik ve sosyal 

gelişmeler ile meşgul olmamış, kültürel faaliyetlerde de bulunmuştur. 

Birçok Osmanlı padişahı yüksek eğitimlerinin yanında kalemi güçlü şairler 

olarak da karşımıza çıkmıştır. Hatta bazı padişahlar “divan” sahibi olacak 

kadar şiir yazmış ve Divan edebiyatına yön vermiştir.

Şair Sultanlar



Bilinen ilk şair padişah olan II. Murad, gündelik hayatındaki 

hislerini zaman zaman nazım şeklinde dile getirmiştir. II. Murad’ın 

şair ve âlimleri haftada iki defa huzurunda toplaması da sanata 

verdiği önemi göstermektedir. II. Murad’dan itibaren Osmanlı 

padişahlarının birçoğu şair olup Divan edebiyatı ananesince isimleri 

yerine mahlaslar kullanmıştır



Yavuz Sultan Selim, henüz şehzadeliği sırasında Şah İsmail için 

nazım şekli ile o zamana kadar görülmemiş bir şiir yazmıştır. Şiir 

okunurken yukarıdan aşağıya, soldan sağa aynı şekilde 

okunabilmektedir.





tariheglencesi

Kanalımıza abone olup, destek olabilirsiniz.


