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C) OSMANLI DÖNEMİ’NDE SPOR



7.3. Osmanlı Devleti’nde Sporun Toplumsal Hayattaki Yeri

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren, başta padişahlar olmak 

üzere devletin ileri gelenleri spora büyük önem vermişlerdir. Hatta 

birçok spor müsabakası padişahların huzurunda yapılmış ve kazananlar 

padişah tarafından ödüllendirilmiştir. 



1675 yılında bir sünnet düğününde 20 

kilometrelik alanda koşu yapılmış, bu 

koşu o dönemde mısralara şöyle 

yansımıştır.

“O âlemin padişahı,

Koşu yapan sporculara,

Cömertlik gösterdi.

Önce gümüş bir maşrapa konuldu,

İçi gümüşle dolu idi,

Meydanın başından acele ederek,

En öne yetişen sporcu bu gümüşü aldı.”
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• Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı 

gibi Osmanlı Devleti’nde spor, devlet 

erkanı tarafından desteklenmiştir. 

Yöneticiler tarafından desteklenen bu 

sporlar arasında; güreş, koşu, cirit, 

avcılık, atıcılık, okçuluk 

(kemankeşlik), binicilik (cündilik), 

kılıç kullanma, ağırlık kaldırma, gürz 

ve topuz kullanma gibi savaş öncesi 

idmanı olarak değerlendirilen spor 

etkinlikleri vardı.



• Osmanlı Beylik Dönemi’ndeki aşiret halkı, sporu iyi bir savaşçı 

olmak için yapardı. İster kız ister erkek olsun, her çocuk dört beş 

yaşından itibaren ata binmesini ve güreş yapmasını öğrenerek 

spora başlardı. Yedi yaşından sonra ok atmayı, biraz daha 

büyüyünce de ava gitmeyi, kılıç kullanmayı ve gürz sallamayı 

öğrenen çocuklar; savaş eğitimini tamamlayarak savaşacak 

düzeye gelmiş olurdu.
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• Her yiğidin en büyük amacı alp unvanını almaktı. Çünkü alplerin hepsi 

sporcu, kahraman ve savaşçı kişilerdi. Osmanlı devlet yöneticileri, savaşlara 

hazırlık için yapılan talimlere büyük önem vermiş ve sporu bir savaş eğitimi 

olarak görmüşlerdir. Spor konusunda bilgi ve birikim sahibi olan 

öğretmenler, her spor türünün kendine özgü tekniğini ve o spor dalıyla ilgili 

yardımcı bilgileri öğretmek için açılmış olan okullarda (tekkeler) gençleri 

eğitmişlerdir.



• Gençlere verilen spor eğitiminde dinî ve millî gelenekler öğretilmiş, spor 

etkinlikleri ve yarışmalar yapılmıştır. Bu amaçla ok meydanları kurulmuş, 

pehlivan tekkeleri açılarak Yeniçeriler buralarda eğitilmiş ve savaşa 

hazırlanmışlardır. Spor çalışmaları, Osmanlı’nın son zamanlarına kadar 

savaş eğitimi için yapılmış ve bu nedenle eğitim kurumlarında ders olarak 

değil talim olarak gösterilmiştir
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• Osmanlı’da güreş ve çeşitli beden eğitimi hareketlerinin 

yaptırıldığı yerlere zorhane denilmiş, Enderun’da bulunan 

gençlere; güreş, ata binme ve cirit atma sporları 

yaptırılmıştır.
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• Osmanlı Dönemi’nde yapılan sporlar arasında matrak adı verilen ve 

bir nevi savaş oyunu olan bir spor dalı daha vardı. Matrak, değnek 

anlamına gelirdi ve bu oyun, iyi kılıç kullanmayı öğretmek amacıyla 

yapılan bir eğitim çalışmasıydı. 



• IV. Murat bu spor dalında çok başarılı olmuş matematik, tarih ve 

minyatür ustası olan Matrakçı Nasuh da bu spor dalında çok başarılı 

olduğu için Matrakçı lakabını almıştır. Avcılık da Osmanlı’da yapılan 

önemli spor dallarından birisiydi. Öyle ki IV. Mehmet, av merakından 

dolayı avcı unvanıyla anılmıştır.
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IV. Murat 



• Yine tarihe mâl olmuş millî sporlarımızdan birisi olan tomak, 

şenliklerde ve diğer kutlamalarda oynanan bir oyundur. Tomak 

oyunu, savaşa hazırlık niteliğinde oynanan bir oyun olduğu için bu 

oyunu en iyi bilen ve oynayanlar Yeniçerilerdi. Oyunda amaç, tomağı 

rakibin sırtına vurmaktı. Tomakbazlar sol ellerini kalkan gibi kullanır, 

sağ elleriyle rakibe hamle yaparlardı.



• XIX. yüzyılda, Batı’nın etkisiyle Osmanlı Devleti’nde çeşitli spor kulüpleri 

kurulmaya başlamıştır. XX. yüzyılın başlarında ise modern sporlar olarak 

adlandırılan; tenis, yüzme, yelken, jimnastik, bisiklet ve futbol gibi spor 

dalları ön plana çıkmıştır. 1903 yılında futbol alanında faaliyet gösteren 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü kurulmuştur. Bunu 1905 yılında Galatasaray ve 

1907 yılında da Fenerbahçe spor kulüpleri takip etmiştir. 
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• 1908 yılında Osmanlı Millî 

Olimpiyat Cemiyeti kurulmuş, 

bu cemiyetin çalışmaları 

sonucunda Osmanlı Devleti 

1912 yılında Stockholm 

(Stokholm) Olimpiyatları’na 

katılmıştır.
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Selim Sırrı Tarcan



Hz. Muhammed’in; atıcılık, yüzme, güreş ve koşu gibi sporları 

öğrenmeyi ve öğretmeyi emretmesi, bunları ibadetten sayması, 

kuvvetli Müslüman’ın zayıf Müslüman’dan hayırlı olduğunu bildirmesi, 

padişahların spora özel ilgi duymalarını ve halkı spor yapmaya teşvik 

etmelerini sağlamıştır. Spor, ferdin toplumda tek başına ve 

sorumsuzca hareket etmesini önleyen bir faaliyet çeşididir. 

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Sporun Sosyal Hayata Etkileri



• Spor sayesinde toplumdaki birlik ve 

beraberlik duyguları gelişmiş, 

insanların aynı amaç etrafında 

birleşme kabiliyetleri ortaya 

çıkmıştır. 

• Osmanlı şehzadeleri küçük yaşta 

gönderildikleri sancaklarda 

bilginlerden ders almış, istek ve 

yeteneklerine göre; ok atma, ava 

gitme, cirit oynama, güreş yapma, 

ata binme ve gürz kaldırma gibi 

sporlarla uğraşmışlardır.
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• Şehzadeler kadar Osmanlı halkı da güreşi çok sevmiş ve güreşçilere büyük 

saygı duymuştur. Bu sevgi ve saygı, millet olma bilincinden ve halkın bu 

sporu güç gösterisi olarak kabul etmesinden kaynaklanmıştır. Güreş 

sporunun halkın kahramanlık duygularını kabartması, millî duygularını 

ortaya çıkartması ve pehlivanların ahlaklı kişiler olması, halkın bu spora 

duyduğu sevgide etkili olmuştur. Ülkede yaşayan erkek çocuklar güreşçilere 

özenmiş, güreş toplumsal dayanışmayı sağlayan en önemli unsurlardan 

birisi olmuştur.



• Osmanlı Dönemi’nde yapılan 

sporların kendine has kuralları vardı 

ve bu kurallar sayesinde sporcular 

âdeta bir eğitimden geçerdi. 

Okçuluk sporundaki kurallar 

sayesinde ok atan kemankeşlerin 

ruhsal ve bedensel açıdan terbiye 

edilmesi, bunun en güzel 

örneklerinden birisidir. Okçuluk 

tekkesinin manevi bir yönü olduğu 

için buraya rastgele insanlar 

alınmazdı. 
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• Kemankeşler; hocalarına, tekkelerine, kutsal değerlerine ve kullandıkları 

spor aletlerine hürmet göstermek zorundaydı. Kemankeşler oku atmadan 

önce üç beş adım öne çıkar, ok’u; “Ya Hakk!” diye bağırarak bırakırdı. 

Kemankeşin çok iyi ok atması tek başına yeterli değildi. Kemankeşler kendi 

aralarında rekabet etseler de aralarında her türlü rekabetin üstünde; sevgi, 

saygı, doğruluk ve dürüstlüğe dayalı bir dostluk söz konusuydu.14.09.2021www.tariheglencesi.com



• Osmanlı Devleti’nde avcılık sporu, kendisinden önceki Türk 

devletlerinde olduğu gibi savaşa hazırlık olarak değerlendirilmiş ve 

bu amaçla yapılmıştır. Padişahlar ise av sırasında halkla iletişim 

kurdukları için av sporuna özel önem vermişler, bu sporla halka 

aracısız ulaşarak onların sıkıntı ve şikayetlerini dinlemişlerdir.



• Güreş

• Osmanlı Dönemi’nde güreş 

sporu, saray içinde ve saray 

dışında yapılan güreşler olmak 

üzere ikiye ayrılırdı. Saray içinde 

yapılan güreşler padişah 

huzurunda yapıldığı için bu 

güreşler huzur güreşleri olarak 

anılmıştır.
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Kurtdereli Mehmet 



• Saray dışında yapılan güreşler ise panayır güreşleri, düğün güreşleri, 

Ramazan güreşleri ve hayır kurumları yararına yapılan güreşler olmak 

üzere dörde ayrılırdı. Anadolu’da yapılan güreşlerin; karakucak, 

Rumeli güreşleri ve yağlı güreş gibi çeşitli dalları vardı. 
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Karakucak Güreşleri



• Güreş, XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde en çok yapılan spor dalı 

olmuştu. Anadolu ve Rumeli’de güreşsiz düğün yapılmamış, Edirne’de 

bulunan Kırkpınar Er Meydanı, Osmanlı’nın en büyük güreş meydanı 

hâline gelmişti. 



• Bu dönemde; Adalı Halil, Aliço, 

Koca Yusuf ve Kurtdereli 

Mehmet gibi pek çok ünlü 

güreşçi yetişmiştir. Bilhassa 

Koca Yusuf, 1895-1898 yılları 

arasında Avrupa ve Amerika 

turlarında karşısına çıkan bütün 

güreşçileri yenmiştir.
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Koca Yusuf 
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