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C) OSMANLI DEVLETİ’NDE SANAT



6.3. Osmanlı Sanatının Özgün Özellikleri

Osmanlı Devleti’nin sanat anlayışında ilk Türk devletleri ile Türk İslam 

devletlerinin izleri görülmekle birlikte, bu sanat anlayışının kendine has bir 

standardı ve uyum üslubu vardır. Zira Osmanlı Devleti hâkim olduğu 

coğrafyaların kültürünü çok iyi harmanlamış ve bu kültür çeşitliliğini bir arada 

yaşatarak sanat anlayışına yansıtmıştır. Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü 

coğrafyadan etkilenmesi sonucu mimaride üst kubbeyle örtülü kare birimini 

uygulamaya başlamıştır.



• Altı yüz yıldan fazla süren 

Osmanlı sanat anlayışı, 

kendi içinde mimari ve el 

sanatları olarak iki gruba 

ayrılırken üslup yönünden 

de Erken Dönem, Klasik 

Dönem ve Geç Dönem 

Osmanlı sanatı olmak 

üzere üç döneme 

ayrılmıştır..



• Orta Asya’dan başlayıp Balkanlar’a 

kadar uzanan bir süreci kapsayan 

bu sanat, mimarlıktan el 

sanatlarına kadar geniş ve zengin 

bir alanda varlığını sürdürmüştür.

En önemli ve özgün eserleri 

mimari alanda ortaya çıkan 

Osmanlı sanatında, mimarinin 

yanında; çinî, seramik, halı, 

minyatür, hat, ebru, ahşap işçiliği 

ve maden işlemeciliği sanatları da 

önemli bir yere sahiptir. 23.05.2021www.tariheglencesi.com

Sultan Ahmet Camisi çinileri (İstanbul)



• Osmanlı üslubu, soyut ve kavramsal 

olmamış, gözlemci, akılcı ve işlevsel 

özellik taşımıştır. Bu anlayışla inşa 

edilen mimari yapılar, bir yandan 

günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılamış, 

bir yandan da sanatsal değer taşımıştır. 

Osmanlı sanatında özgün özellikler, 

Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid 

dönemlerinde ortaya çıkmış, Kanuni 

Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat 

dönemlerinde en gelişmiş biçimine 

ulaşmıştır. 



• Bu sanatsal özellikler, Osmanlı sanatını tanımlayan ve onu kalıcı kılan 

görsel bir üslup bütünlüğünü oluşturmuştur. Osmanlıyla özdeşleşen 

bu sanat tarzı, devletin kurumları aracılığıyla devletin o dönemdeki 

başkenti olan İstanbul dışındaki diğer bölgelere de yayılmıştır.
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• Mimar Sinan dışındaki diğer Osmanlı sanatçıları kendileri ve eserleri 

hakkında yazı yazmamışlardır. Yaşadıkları dönemde onları anlatan 

veya değerlendiren yazılar da bulunmadığı için Osmanlı sanatı, 

genelde sanatçısının ismi bilinmediği için anonim sanat özelliği 

taşımıştır.



• Osmanlı sanatı, bir devlet ve saray sanatı olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

özgün sanatın ortaya çıkmasında sultan ve çevresinin çok büyük 

destekleri olmuştur. Sultanların anneleri, eşleri, şehzadeler, 

sadrazamlar ve diğer yöneticiler vakıflar aracılığıyla sanatı canlı 

tutmuşlardır. En görkemli mimari eserleri onlar yaptırmış, her alanda 

en güzel örnekler onlara sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Mihrimah Sultan Camii



Öncelikle cami gibi sosyal kurumların yapımı, tezhipli Kur’an-ı 

Kerimler, işlenmiş altın ve gümüşler, mücevherler, fildişi gibi kıymetli 

madenlerle bezenmiş günlük yaşam takıları, sanatı canlı tutmaya 

çalışan bu kişilerin beğenisi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Osmanlı 

devlet yöneticileri yeni uygulamaları, yeni akımları ve yeni tarzları her 

zaman desteklemiş ve bunların yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. 

Sanatsal üretim, sarayın kurumları aracılığıyla örgütlenmiştir.



• Osmanlı Devleti’nin yöneticileri, bilim 

insanları ile şair, müzisyen ve mimar gibi 

sanatçıları korumuş, onları her zaman 

desteklemiştir. Sanatçıları korumakla 

yetinmeyen yöneticiler, Çandarlı Halil 

Paşa tarafından yaptırılan İznik Yeşil 

Cami, II. Murat tarafından yaptırılan 

Edirne Üç Şerefeli Cami Fatih Sultan 

Mehmet tarafından yaptırılan Fatih 

Camisi ve Külliyesi, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı 

Süleymaniye Camisi gibi birçok mimari 

eserin yapımına da katkı sağlamışlardır. Edirne Üç Şerefeli Cami 

İznik Yeşil Cami



• Saray ve yönetici sınıfa sanatsal 

üretim sağlayan ve saraya bağlı 

kurumlarda çalışan mimarlar, 

nakkaşlar, halıcılar vb. sanatkârlar, 

Ehl-i Hiref örgütüne bağlı iş bilen 

kimselerdi. Sanat etkinliklerini 

örgütleyecek kurumların ve bu 

kurumlarda hizmet edecek 

sanatçıların olması, Klasik 

Dönem’de Osmanlı sanatının 

kurumsallaşmasını ve bütüncül bir 

üslubun ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.
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Üç Şerefeli Cami (Edirne)



• Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u 

fethetmesinin ardından, bu yeni 

coğrafyada karşılaşılan sanatçılar 

ve sanat eserleri Osmanlı’yı 

etkilemiştir. Fatih Sultan Mehmet, 

sanatçıları ve bilginleri sarayında 

toplamak için girişimlerde 

bulunmuş, fethettiği bölgelerden 

sanatçıları İstanbul’a getirdiği gibi 

İtalya’dan ünlü ressamları da 

İstanbul’a davet etmiştir. 



• Değişik bölge ve geleneklerden 

gelen sanatçılar, İstanbul’da 

devletin yeni ve kendine özgü 

üslubunun oluşmasına katkı 

sağlamışlardır. II. Bayezid ve 

Yavuz Sultan Selim dönemlerinde 

İstanbul’a gelen sanatçı ve 

zanaatkârlar, Osmanlı sanatının 

biçimsel olarak zenginleşmesine 

katkı sağlamışlardır.
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• Görkemli bir mimari eser olan Ayasofya, Türk mimarlarını etkilemiş, 

bütün Osmanlı mimarları Ayasofya’yı dikkate alarak bu eseri geçmek 

ve ondan daha güzelini yapmak için çaba sarf etmişlerdir. Mimar 

Sinan Süleymaniye Camisi’ni yaptıktan sonra hem plan hem de 

hacimsel bütünlük açısından Ayasofya’yı geçtiğini ifade etmiştir.



• Süleymaniye Camisi, kemer bağlantıları ve daha birçok 

özelliği açısından Ayasofya’nın izlerini taşısa da bu camide 

Mimar Sinan kendi üslubunu ortaya koymuştur. Mimar 

Sinan, küçük bölümler hâlindeki uygulamaları bütün yapıya 

dağıtıp, bunu modüler bir sistem hâline getirmiştir.



• Her devletin kendi toprakları 

üzerindekurulmuş olan yeni 

devletlere aktardığı büyük bir kültür 

ve sanat mirası vardır. Osmanlı 

Devleti, yeni fethettiği ülkelerden; 

özellikle de Bizans ve Balkan 

ülkelerinden birçok kültür ve sanat 

üslubunu alıp sentezleyerek kendi 

orijinal üslubunu oluşturmuştur. 



• Rumeli’ye geçen Osmanlı, karşılaştığı yeni kültürle beraberinde 

götürdüğü Türk kültürünü harmanlamıştır. Rumeli’nin türküleri, halk 

oyunları, el işlemeleri ve mimarisi Osmanlı sanatlarını etkilemiş, 

böylece ortak Rumeli-Türk kültürü ortaya çıkmıştır.
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• Osmanlı Devleti’nde Dinî Mimari

• İznik Yeşil Cami

• 1378 yılında Çandarlı Halil Paşa tarafından 

Mimar Hacı Musa’ya yaptırılmış tek kubbeli bir 

camidir. Tuğladan yapılmış olan bu caminin içi 

ve dışı mermerle kaplanmıştır. Mimarisi aynalı 

kemer özelliğine sahip olan ve geometrik 

geçmelerle kabartmalar kullanılan bu caminin 

mihrabında süslü mermerler kullanılmıştır. 

İsmini tuğla minareden alan caminin 

minaresinde yeşil, mor, firuze ve sarı renkli 

çiniler bulunmaktadır.

Yeşil Cami minaresi (İznik)



• Bursa Ulu Cami

• Bursa Ulu Cami, Yıldırım Bayezid tarafından 1396-400 yılları arasında 

yaptırtılmıştır. Ters T planlı bir camidir ve birçok sosyal ihtiyaca cevap 

verecek nitelikte yapıldığı için çok amaçlı bir cami olma özelliğine 

sahiptir. Mihrap ekseninde arka arkaya duran iki büyük kubbe vardır. 

Kubbelerin sağ ve sol yanlarında üstleri daha küçük kubbelerle örtülü 

yan mekânlar vardır. 

Bursa Ulu Cami



• Minberinde bitkisel motifler bulunan 

cami, küçük tahta parçalarının çivi ve 

yapıştırıcı kullanılmadan bir araya 

getirilmesi ile (kündekâri tekniği) 

süslenmiştir. Caminin yapımı 

sırasında uygulanan taş işçiliği, hat 

sanatının eşsiz örnekleri ve kalem 

süslemeleri, ayrı bir önem arz eder.
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Ulu Cami minberi (Bursa)



• Süleymaniye Camisi

• Mimar Sinan’ın; “çıraklık eserim” dediği Şehzade Camisi’nden 

sonra Kanuni Sultan Süleyman için yaptığı kalfalık dönemi eseridir. 

Bu eserin yapımını gerçekleştiren Mimar Sinan, 1489-1588 yılları 

arasında yaşayan büyük bir yapı ustasıdır. Kayseri Ağırnas doğumlu 

olan Sinan, devşirme kökenlidir ve 99 yaşında vefat etmiştir. II. 

Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 

III. Murat da dâhil olmak üzere beş padişah dönemi görmüştür.

Şehzade Cami Süleymaniye Cami



• Mimar Sinan’ın bu eseri, Süleymaniye Külliyesi’nin içerisine merkezî 

kubbeli plan uygulanarak yapılmıştır. İbadet edilen alanı dört fil ayağı 

üzerine oturan büyük bir kubbe örter. Bu büyük kubbe, kuzey ve 

güney taraflarından birer yarım kubbe ile genişletilmiş, yarım 

kubbeler de çeyrek kubbelerle desteklenmiştir. 23.05.2021www.tariheglencesi.com



• Mum ve kandil islerinin toplanması için bir is odası da bulunan bu 

cami, hem akustik özelliği hem de hava akımı sistemi ile eşsiz bir 

eserdir. Avlunun dört köşesinde birer minare ve ortasında da 

mermer bir şadırvan bulunan caminin hem mihrabı hem de minberi 

mermerden yapılmıştır. Mihrabın üstünde yer alan pencerelerde ise 

renkli camlardan yapılmış olan çiçek resimleri vardır.
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• Selimiye Camisi

• Mimar Sinan’ın; “ustalık eserim” dediği 

bu cami, 1568-1575 yılları arasında II. 

Selim adına yapılmıştır. Merkezî kubbe 

planlı olan cami, sekiz taşıyıcı fil ayağı 

üzerine oturtulmuş ve yapımında kesme 

taş kullanılmıştır. Cami avlusunun 

ortasında sekizgen planlı bir şadırvan, 

ibadet mekânının dört köşesinde ise üçer 

şerefeli ve yivli dört minare 

bulunmaktadır. 23.05.2021
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• Caminin minberi tek parça taştan yapılmış ve çinilerle süslenmiştir. 

Gerek mihrap kısmı ve gerekse hünkar mahfili, İznik çinileri ile 

süslenmiş olan bu yapıda; renkli kalem işleri, taş süslemeler, panolar, 

renkli taşlar ve kemer şekilleri vardır.



• Bu caminin yapımında Mimar Davut Ağa da görev almıştır. Osmanlı 

Devleti’nde Mimar Sinan’ın ölümünden hemen sonra başmimar olan 

Davut Ağa, Mimar Sinan’ın kalfasıdır. Sinan’ın üslubunu devam 

ettiren Mimar Davut Ağa, İstanbul Cerrah Mehmet Paşa Camisi, 

Bahçekapı Camisi, III. Murat Türbesi, İncili Köşk ve Bayezid Köşkü gibi 

önemli yapıların da mimarıdır.

İncili Köşk 



• Sultan Ahmet Camisi

• Bu camiyi Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa 1609-1616 yılları arasında I. 

Ahmet adına inşa etmiştir. Caminin mimarı Sedefkâr Mehmet Ağa 

1570-1589 yılları arasında Mimar Sinan’ın yanında öğrenci olarak 

yetişmiş, 1606 yılında da mimarbaşı olmuştur. En önemli eseri, Sultan 

Ahmet Camisi’dir.



• Sultan Ahmet Camisi’nin yapımında daha çok kesme taş ve mermer 

malzeme kullanılmıştır. Merkezî kubbe planlı olarak yapılan bu cami, 

dört yanına yapılan yarım kubbe ile genişletilmiştir. Altı tane minaresi 

ve revaklı bir avlusu bulunan caminin süslemesinde daha çok mavi 

çiniler kullanıldığı için bu cami; Mavi Cami olarak da bilinmektedir. 



• Her tarafı kalem işleri ve çinilerle süslenmiş olan caminin kapı ve 

pencerelerinde sedef kakmalar vardır. Geç dönem Osmanlı Sanatı, 

daha çok Batı sanatının izlerini taşımaktadır. Bu dönemdeki mimari 

yapılar ve bu yapıların süslemeleri Osmanlı üslubundan oldukça 

uzaktır. Sütunları oldukça ince olan bu mimaride süslemeler 

yapıdan daha ihtişamlıdır.



• Osmanlı’nın son dönem eserlerinde Balyan ailesinden gelen 

mimarların imzası vardır. Garabet Amira Balyan, 1800-1866 yılları 

arasında yaşayan Ermeni asıllı bir mimardır ve I. Abdülmecit’in 

mimarları arasında yer alır. En önemli eseri, İstanbul’daki 

Dolmabahçe Sarayı’dır.



• Sivil Mimari

• Osmanlı sivil mimarisinde; ev, mektep, medrese, dârüşşifa, 

kütüphane, hamam, imaret, çeşme, köprü ve külliyeler gibi yapılar 

vardı. Sivil mimarinin en önemli unsurları evlerdi ve bu evler haremlik 

ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşurdu. 



• Bahçe içerisine iki katlı ve cumbalı 

olarak inşa edilen evlerin yapımında 

genellikle ahşap malzeme kullanılır, 

avlusu hane halkını dışarıdaki 

tehlikelerden koruyacak şekilde 

yapılan bu evlerin bahçesi çiçeklerle 

süslü olurdu. Evlerin oturma, yatma, 

yemek pişirme ve yemek yeme 

amacıyla kullanılan bölümleri 

kendine has sadelikte düzenlenirdi.
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• Odalar arasında bağlantının 

sağlandığı ortak alana sofa 

denilirdi. Hane halkının toplanıp 

bir arada vakit geçirdiği en önemli 

yerlerden biri olan sofalar,

Osmanlı evlerini Avrupa 

evlerinden ayıran en önemli 

unsurdu. Konutların iç 

mekânlarında mobilya olarak 

kullanılan yüklükler, sedirler ve 

nişler yapının ihtiyacına göre 

tasarlanırdı.
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• Evler sadece sığınmak ve yaşamak amacıyla yapılmaz; yaşlısıyla, çocuğuyla, 

kadınıyla, erkeğiyle bütün aileyi bir çatı altında toplayacak şekilde 

tasarlanır; ailenin sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak büyüklükte yapılırdı. 

Tasarımı ve iç mimarisi ile kendine has özelikler taşıyan Osmanlı evlerinde 

misafirler, selamlık denilen ayrı bir odada ağırlanırdı. Bir ailenin barınma 

konusundaki bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan Osmanlı 

evleri, üstün bir medeniyetin mimari yapıları olarak ortaya çıkmıştır.
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• Osmanlı Dönemi’nde Güzel Sanatlar

• Müzik

• Osmanlı’da müzik; klasik müzik, halk müziği ve tasavvuf müziği 

olmak üzere üç kısma ayrılmış, halk müziği diğer müziklere göre daha 

yaygın olarak kullanılmıştır. Genellikle Rumeli ve İstanbul 

türkülerinde görülen saz musikisi, söz musikisine göre daha az 

kullanılmıştır.
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Dinî musiki, cami ve tasavvuf 

musikisinde kendisini 

göstermiş, hafızların Kur’an-ı 

Kerim’i makamına göre 

okumaları, dinî musikinin geniş 

bir alana yayılmasını sağlamıştır. 

Tasavvuf musikisinde ise

Mevlevi musikisi ön plana 

çıkmış, Mevlevi musikisinde 

müzik aleti olarak daha çok ney 

kullanılmıştır. 



• Askerî musiki dalında, tarihi Osman 

Gazi’ye kadar uzanan ve müzik 

aletleri olarak davul, nakkare, kös, 

boru ve zil gibi enstrümanlar (çalgı 

aletleri) kullanılan Mehter musikisi ön 

plana çıkmıştır.

• Hoca Abdülkadir Meragi ve Dr. Subhi

Ezgi, Osmanlı Dönemi’nin en önemli 

musiki âlimleri arasında yer almıştır. 

Osmanlı bestekârları arasında ise 

Mustafa Itri Efendi, III. Selim, Tamburî 

Osman Bey ve Hacı Arif Bey gibi 

önemli isimler bulunmaktadır.
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Mustafa Itri Efendi



• Minyatür, Yazı (hat) ve Resim

• Osmanlı Devleti’nde minyatür sanatı 

önemli bir yere sahipti. Bu dönemin ilk 

minyatür örnekleri Amasya ve Edirne’de 

ortaya çıkmıştır. Gelişerek bir sanat 

dalına dönüşen minyatür, XVI. Yüzyılın 

ikinci yarısında en verimli dönemlerini 

yaşamıştır. Matrakçı Nasuh ve Levni, 

Osmanlı minyatürünün en önemli 

isimleri arasında yer almıştır.
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• Fatih Sultan Mehmet, İtalyan ressam Bellini’ye poz vererek yağlı 

boya tekniği ile resmini yaptırmış, İtalya’da resim eğitimi alan 

Nakkaşbaşı Sinan Paşa da Fatih’in gül kokladığı bir anı canlandıran 

portresini yapmıştır. Minyatür sanatı, Kanuni Devri’nde önemli bir 

noktaya gelmiş, özellikle Nigarî, minyatürde bir çığır açmıştır. 
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• Matrakçı Nasuh’un; Beyan-ı Menazil-

i Sefer-i Irakeyn ve Süleymannâme

isimli eserleri, gerek resim değeri ve 

gerekse tarihi kaynak olmaları 

açısından son derece önemli eserler 

arasında yer almış, bu eserlerde, 

Kanuni’nin Macaristan ve Irak seferleri 

ile Barbaros’un deniz seferleri 

anlatılmıştır.
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• Nakkaş Osman’ın, III. Murat’ın 

oğlunun sünnet düğününü 

anlatan Surnâme isimli 

minyatürü en çok beğenilen 

minyatürler arasında yer almıştır. 

Minyatürler, hem resim değeri 

açısından hem de tarihî belge 

olmaları açısından son derece 

önemli eserler arasında yer 

almıştır.
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• Hat sanatı, Kur’an-ı Kerim’i adına yaraşır bir güzellikte yazma arzusuyla 

ortaya çıkmıştır. Osmanlı hat sanatının kurucusu olarak kabul edilen 

Amasyalı Şeyh Hamdullah, güzel yazı yazma sanatında Klasik Dönem’in

öncüsü olmuştur. Ahmed Şemseddin Karahisarî ve Hafız Osman ise bu 

sanatı zirveye taşıyan isimler olarak tarihe geçmişlerdir. Hafız Osman 

Hattı ile yazılan Kur’an-ı Kerim’ler, akıcı ve kolay okunur oldukları için 

asırlar boyunca İslam coğrafyasında tercih edilmiştir. 23.05.2021www.tariheglencesi.com



• Resim sanatı XIX. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı Devleti’nde önem 

kazanmıştır. Bu sanatın önemli 

temsilcileri Şeker Ahmet Paşa 

(1841-1906), Osman Hamdi Bey 

(1842-1910) ve İbrahim Çallı’dır 

(1882-1960). Şeker Ahmet Paşa, 

resimlerini daha çok doğayı 

gözlemleyerek yapmış ve bu tarzda 

eserler vermiştir. 
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• Ülkemizdeki ilk resim sergisini 1874 yılında açan Şeker Ahmet Paşa, 

Bursa Manzaraları, Talim Yapan Erler, Narlar ve Ayvalar ve Tepe 

Üzerindeki Kale gibi birbirinden değerli resimleri yapan dünyaca ünlü bir 

ressamdır. XIX. yüzyıl resim sanatında dikkat çeken bir diğer isim de 

Osman Hamdi Bey’dir. Hem müzeci hem de arkeolog olan Osman Hamdi 

Bey, resim sanatıyla da yakından ilgilenmiştir. Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nin kurulmasında önemli görevler üstlenen Osman Hamdi Bey, 

resimlerinde daha çok Doğulu insan figürlerini işlemiştir. 23.05.2021www.tariheglencesi.com



• Kur’an Okuyan Adam, Kaplumbağa 

Terbiyecisi ve Silah Taciri onun önemli 

çalışmaları arasında yer alır. Bu yüzyılın 

önemli ressamlarından biri de İbrahim 

Çallı’dır. Portre ve manzara resimleri ile 

tarihî olayları konu alan tablolar çizmiştir. 

Mor Salkımlar, Manolyalar, Mevleviler ve 

Gül Koklayan Kadın, onun önemli eserleri 

arasında yer almaktadır. Osmanlı 

Devleti’nde; nakkaşlık, tezhip, ebru, halı ve 

kilim dokuma gibi el sanatlarının yanında 

orta oyunu (tiyatro) gibi sanat dalları da ilgi 

görmüş ve gelişmiştir.
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• Edebiyat

• Osmanlı Dönemi’nde edebiyat; Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve 

Tasavvuf Edebiyatı olmak üzere üç kısma ayrılır. Aruzla şiir yazan 

şairlerin şiirleri divan adı verilen bir kitapta toplandığı için bu dönem 

edebiyatına Divan Edebiyatı denilmiştir. Yüksek Zümre Edebiyatı 

olarak da bilinen bu dönem edebiyatının ilk temsilcisi Hoca 

Dehhâni’dir. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların çok sık 

kullanıldığı Divan Edebiyatı’nın dili halk dilinden uzaktır. 
23.05.2021www.tariheglencesi.com



• Daha çok şekil ve kurala önem 

verilen Divan Edebiyatı’nda Zeynep 

Hatun ve Mihrî Hatun gibi kadın 

divan şairleri de vardı. Osmanlı’da 

Halk Edebiyatı ürünleri hem ferdî 

(kişisel) hem de anonim olarak 

ortaya konulmuş, destanlar, 

masallar, halk hikâyeleri, bilmeceler, 

türküler, ağıtlar, fıkralar ve maniler 

Halk Edebiyatı’nın ortak ürünleri 

arasında yer almıştır. 23.05.2021www.tariheglencesi.com



• Şiirlerini saz eşliğinde söyleyen ve önceki dönemlerde ozan olarak 

adlandırılan halk şairleri ise kendi adlarını taşıyan bireysel şiirler 

yazmıştır. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Dadaloğlu gibi şairler bu 

dönemin öne çıkan halk ozanlarıdır. Saz şairi olarak da adlandırılan bu 

ozanlar, şehirleşmenin olduğu yerlerde âşık ismiyle anılmıştır. Tekke 

Edebiyatı olarak da bilinen Tasavvuf Edebiyatı, Osmanlı’da Yunus 

Emre ve Mevlana geleneği üzerinde yükselmiştir. Gerek Hacı 

Bayram Veli ve gerekse damadı Eşrefoğlu Rumî, XV. yüzyılda Yunus 

Emre tarzında dinî tasavvufi şiirler yazmışlardır.
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• Osmanlı Devleti’ni yöneten padişah ve devlet adamları, sanatı ve sanatçıyı 

koruma ilkesini devlet anlayışı hâline getirmiştir. Başta şehzadeler olmak 

üzere devletin bütün yöneticileri şiir, musiki ve hat konusunda eğitim 

almıştır; padişahların büyük bir kısmı hem şairleri korumuş hem de şiirler 

yazmıştır. II. Murat, Osmanlı padişahları arasında ilk şiir yazan padişahtır. Bu 

nedenle onun döneminde şiir rağbet görmüş, şairlere maaş bağlanmış ve 

şair kadrosu oluşturulmuştur.
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• Osmanlı ve Batı Sanatı’nın Etkileşimi

• XVI. yüzyıl sonlarına kadar İtalya ve Fransa gibi ülkelere giden 

Osmanlı elçileri, kılık-kıyafetleri ve âdetleri ile bu ülkelerin önde 

gelen çevrelerini etkilemiştir. Öyle ki bu yüzyılda saray çevresinde 

Türk modası (Alaturka) yaygınlaşmış, Osmanlı kültürü Batı 

kültürünü; dokuma, halı, çini ve seramik gibi sanat dallarında ciddi 

bir şekilde etkilemiştir. Hatta bu dönemde Osmanlı seramiklerini 

kopya eden majolika (çini) örneklerine rastlanmıştır. Batılılar 

özellikle İznik seramiklerini örnek alarak üretim yapmışlardır.
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• Lale Devri (1718-1730) ise Osmanlı’nın Avrupa’ya açıldığı ve Batılılaşma 

Hareketi’nin başladığı dönemdir. Mimari, süsleme ve diğer sanat dalları ile 

özel yaşam tarzında Fransızların taklit edilmeye başlandığı bu dönemde; 

İstanbul, Selanik, İzmir, Kahire ve Beyrut gibi şehirler Batılılaşmanın 

merkezi hâline gelmiştir. Bu dönemde Batı’nın sanat ürünleri daha çok 

tercih edilmeye başlamış, çinicilik giderek gerilemiş, seramik ürünleri 

üretilmeye devam etse de bu sanattaki eski incelik kaybolmuştur.
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• XIX. yüzyılda Batılılaşma hareketleri 

devam etmiş, kültür değişimleri 

hızlanmış ve Batı etkisinde bir Türk 

Edebiyatı ortaya çıkmıştır. Bu 

dönemde dil sadeleştirilerek halk 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Fransız 

Edebiyatı’nın etkisinde kalan bu 

dönem Türk Edebiyatı, Şinasi ile 

başlamıştır. Makale, fıkra, roman, 

tiyatro gibi edebi türler de bu 

dönemde ortaya çıkmıştır. 23.05.2021www.tariheglencesi.com
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• Minyatür sanatının ustalarından birisi 

olan Levnî ölünce, minyatür sanatı 

önemini kaybetmiş, Avrupa’nın da 

etkisiyle minyatür sanatının yerini resim 

sanatı almıştır. Padişah II. Mahmut’un 

kendi resmini çizdirip devlet dairelerine 

astırması, Avrupa anlayışındaki resim 

sanatının Türkiye’de yayılmasına 

öncülük etmiş, resim sanatı okullarda 

ders olarak okutulmaya başlamıştır.
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• XVIII. yüzyıl, müzik alanında Osmanlı Devleti’ndeki mehter müziğinin 

Batı müziğini etkilediği dönemdir. Rusya, Avusturya, Fransa ve 

İngiltere, mehter müziğinden etkilenerek bu müziği ve bu müzikle 

birlikte Türk müzik aletlerini de kullanmış, Türk müzisyenler 

İngiltere’de Kraliçe Victoria Dönemi’ne kadar görev yapmışlardır.
23.05.2021www.tariheglencesi.com



• Batı’nın ünlü müzisyenlerinden 

olan Mozart, Türk müziğinden 

etkilenerek Saraydan Kız Kaçırma 

adlı eserini bestelemiştir. Ünlü 

besteci Beethoven (Bethofın), 

1811 yılında mehter marşından 

etkilenerek bir Türk marşı yazmış 

ve bu marşa Atina Harabeleri adlı 

eserinde yer vermiştir.
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• XIX. yüzyılda Batı müziğinin etkileri 

artmış, Mehterhanenin kaldırılması ile 

birlikte Batı müziği resmen Osmanlı 

toplumunu etkisi altına almıştır. Mızıka-i 

Hümâyun (Askerî Mızıka Okulu) İtalyan 

müzisyen Donizetti’ye (Donicetti) 

kurdurulmuş, Batı müziği Abdülaziz 

Dönemi’nden sonra saray ve çevresinde 

kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bu 

müziğin en önemli enstrümanı olan 

piyano, bir üstünlük ifadesi olarak Türk 

toplumundaki yerini almıştır. 23.05.2021www.tariheglencesi.com



• Osmanlı Mimarisi Lale Devri’nden itibaren Batı’nın etkisinde kalmaya 

başlamış, III. Ahmet Çeşmesi ve Nevşehirli İbrahim Paşa Külliyesi bu 

dönemde yapılmıştır. Bu dönemde süslemeye de çok büyük önem 

verilmiştir. XVIII. yüzyılda mimari alanda da Batı üslubu hâkim olmuştur. 

Aşırı süslemenin ön planda olduğu bu yeni üsluba Türk-Barok üslubu 

denilmiş, Nur-u Osmaniye Camisi, bu tarzın en güzel örneği olarak kabul 

edilmiştir.
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• XIX. yüzyılda ise Büyük Mecidiye Camisi’nde (Ortaköy Camisi) olduğu 

gibi insan heykeli ve kabartmalardan arındırılmış Türk Ampir üslubu 

uygulanmıştır. Bu dönemde ayrıca eklektik üslup anlayışı ile 

geçmişteki üsluplar karıştırılarak yeni eserler ortaya konulmuştur.23.05.2021www.tariheglencesi.com
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• XIX. yüzyılın sonunda yetişen Türk mimarlar, eski Türk sanatına dönüşü 

gündeme getirmişlerdir. Bu mimarlar modern teknikleri kullanarak klasik 

mimarinin birçok unsurunu ve süsleme şekillerini yeni yapılarda 

uygulamayı denedikleri için Türk mimarisinde Neo-klasik Dönem’i

başlatmışlardır. Mimar Numan Kemaleddin Bey, Kamer Hatun Camisi’ni 

(İstanbul) ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nü (Ankara) bu anlayışla yapmıştır.23.05.2021www.tariheglencesi.com
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