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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.
2



OSMANLILARDA GÜZEL SANATLAR,EDEBİYAT,SPOR VE 

EĞLENCE

Divan Edebiyatı

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. Ahmedi ve 

Nesimi ilk önemli Osmanlı şairleridir. Bunların dışında en önemlileri Şeyhi, Ahmet Paşa, Süleyman Çelebi 

Baki ve Fuzuli başta olmak üzere Zati, Hayali, Rahmi ve Yahya Bey’dir. XVII. yüzyılda Nefi, Nabi, XVIII. 

Yüzyılda Nedim’dir.3
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Halk Edebiyatı

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 ve Köroğlu bu dönemin en ünlü saz 

şairleridir.
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Tekke (Tasavvuf) 
Edebiyatı

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 Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus 

Emre, Eflaki Dede (XIV. Yüzyıl)(Osmanlı Devleti’nde Tekke Edebiyatı bu şairle başlar. 

Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal (XV. yüzyıl), Pir Sultan Abdal, İbrahim Gülşeni, Ümmi 

Sinan (XVI. Yüzyıl), İbrahim Hakkı (Marifetname), Şeyh Galip (Hüsn-ü Aşk) (XVIII.yüzyıl) 
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Güzel Sanatlar

Mimari

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. Osmanlı devleti, Fatih Sultan Mehmet’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. Daha sonra II. Bayezid’in Edirne, Amasya ve İstanbul’da yaptırdığı külliyeler, bu kentlerin 

Osmanlı kimliği kazanmasında önemli rol oynamışlardır.6
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Güzel Sanatlar

Mimari

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. 16. yüzyılın ilk yarısında İstanbul-Bağdat 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. Osmanlı mimarisinin klasik çağı Mimar Sinan Dönemi

olarak da adlandırılabilir. Sinan, İstanbul’da ilk külliyesini 1539’da Haseki Hürrem Sultan için yapmıştır. 

Şehzade Camii, Süleymaniye Camii ve Edirne’deki Selimiye Camii Mimar Sinan’ın en önemli eserleridir. 

Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından Sultan Birinci Ahmet adına yaptırılan Sultanahmet Camii’de klasik 

dönemin en önemli camisidir.
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Güzel Sanatlar

Mimari
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Güzel Sanatlar

Osmanlı Devleti’nde mimari dışında hat, ebru, çini, tezhip, musıki, ciltcilik gibi çok sayıda sanat alanı 

da gelişme göstermiştir. Ebru, kağıtların üzerine boya ile mermer damarları gibi renkli dalgalar yaparak 

süslemek. Ebru çeşitleri : Akkase ebru,  battal ebru, çifte aharlı ebru, hatip ebrusu.Minyatür Sanatı: 

Osmanlılar resim yerine daha soyut olan minyatürü tercih etmişlerdir. II.Bayezit, Yavuz ve Kanuni 

dönemlerinde minyatür sanatı gelişmiştir. En meşhur minyatürcü Matrakçı Nasuh’tur. 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. Bilhassa İznik ve Kütahya’da yaygındı. İlk 

defa çini tabiri Osmanlılarca kullanılmıştır. Kaşi’nin daha sonradan çini olmasının nedeni, Çin işlerine 

benzetilmesi ve güzel olmalarıdır.9
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Güzel Sanatlar

Arapça’da altınlama manasına gelen tezhip sözü yalnız altın yaldızla işlenen işleri 

ifade etmez. Boyalarla yapılan ince kitap süslemesine de denir. Osmanlılarda tezhip 

sanatçılarına müzehhip adı verilirdi. 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. 
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Güzel Sanatlar

Musıki

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.
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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.12
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