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A-Osmanlı Kültür Dünyası ve Bu Dönem Türk 
Kültürünün Genel Özellikleri

► İnsan toplulukların her birinin, hayatları boyunca yaptıkları 

ve yarattıkları her türlü maddi ve manevi unsurlar 

bütünlüğüne kültür denir. Tabii olanın dışında ,her insan 

topluluğunun, bilgi ve gücüyle ortaya konulan her şey o 

topluluğun milli kültürünü meydana getirir. Osmanlı Türk 

toplumu ve kültürün temelini, 1071’den bu yana Türkleşen 

Anadolu coğrafyası, İslam dini, Türk örfü ve geleneği 

meydana getirmektedir.



B- Osmanlı Dönemi Türk Kültürü
1. Klasik Dönem ( 1300-1700 )

► Düşünce Hayatı      

► Osmanlı Devleti’nin uc denilen sınır bölgelerinde 

şekillenmesi, düşünce hayatında da kendini gösterir. 

Devletin bütün sistemlerinin teorik yapısına İslam hukuku, 

eski Türk geleneği ve yaşanılan mekanın özellikleri 

birleşerek esas teşkil etmiştir. Bu potada yoğrulan düşünce 

hayatında da, İslamın temel kurallarının yorumlanması  

özellikle ilmiye mensupları tarafından gerçekleştirilmiştir.



Sultanahmet



b-Bir Kültür Unsuru Olarak Din

► İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an ve onun, 

başta hadis olmak üzere, yorumları, bu ana 

kaynak ve yorumlarından alınan kıymet 

hükümleri , bu bin yıllık dönem boyunca Türklere 

belli bir zihniyet ve dünya görüşü vermiştir 



► Osmanlı toplumunda insanları ve dolayısıyla kültürleri 

etkileyen sadece İslamiyet değildir. Şehirde mahallerin bir 

cami, bir kilise ve ya bir havra çevresinde kurulduğu, bu 

mahallelerde kültürel kimliğini söz konusu dinlerin 

kazandırdığı, bu mahallerin birinden diğerine geçen insanın 

bir kültür dünyasından diğerine geçiyormuş gibi olduğu da 

biliniyor. Ancak XIX. Yüzyıl ve sonrasındadır ki, dinlerin etkisi 

dışında yeni kültür ortamları oluşturulmaya başlanmıştır.



► A- Yazı, Dil ve Edebiyat

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.



► 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.

DİVAN EDEBİYATI



► 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.



► 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.





► 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 ve Yunus 

Emre.





Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyat Akımları: 

► Edebi ve kültürel gelişme, XVIII. yüzyılda da devam 

etmiştir. Edebi hayatın merkezi İstanbul olmakla beraber 

Edirne, Bursa ve bir çok Balkan şehirlerinde de edebi 

hayat canlı ve hareketliydi. Bu yüzyılın tarihi ve sosyal 

olayları, neşeler ve ıstıraplar ,edebiyata da yansıdı.

► Osmanlı edebiyatında, XIX. Yüz-yılın başlarında Tanzimat 

döne-mine kadar bir duraklama görülür.



► Türk edebiyatı tarihinde Tanzimat Fermanı’nın ayrı 

bir yeri vardır.  Askeri, siyasi ve sosyal alanda bir 

düzenleme fermanı olan Tanzimat, giderek getir-

mek istediği fikri değerleriyle edebiyatı da etkiledi. 

Bu sebeple bu döneme Tanzimat Edebiyatı denir.



Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

►Tanzimat edebiyatında yenileştirilen ilk tür 

şiirdir. Roman ve piyes gibi türler henüz 

denenmeden, şiir üzerinde bazı 

yenileştirmelere başlanmıştı. Şiirde de, önce, 

yeni bir dil ve söyleyiş aranmakla işe girişilir 

bu dil ve söyleyişin yöneldiği kaynak ise 

konuşma dili ve üslûbudur.





Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı (1896-1901)

►2. Servet-i Fünun Edebiyatı

►II. Abdülhamit döneminde ortaya çıkan Serveti Fünuncular

dilde sadeliği kabul etmeyip “Sanat sanat içindir.’ ilkesini 

savundular. Bu adla bir dergi çıkarmış olan Serveti Fünun

edebiyatının diğer adı Edebiyat-ı Cedide dir. Osmanlı 

Devleti’nin ancak Avrupayı örnek alarak dağılmaktan 

kurtulabileceği görüşündeydiler. Bu nedenle Avrupa’nın 

sanat ilim ve siyaset alanındaki düşünce ve görüşlerini 

almaya çalıştılar.





Fecr-i Âtî Dönemi Edebiyatı (1909-1913)

Serveti Fünun Dergisi’nin kapatılmasından sonra

(1901) ortaya çıkmış ve onu taklitten öteye 

gidememiştir. Bir süre sonrada Milli Edebiyat Akımına 

katılmışlardır.





4. Millî Edebiyat Dönemi (1911-1923)

►II. Meşrutiyet Döneminde başlamıştır. Bu edebiyat ile 

Türkçülük akımları kuvvetlendi. Türk dilini sadeleştirmede 

büyük çabalar harcandı. Türk Derneği ve Türk Ocakları 

kuruldu. Yeni Lisan adını verdikleri düşüncelerini Genç 

Kalemler Dergisi’nde yayınladılar,





►Hece'nin Beş Şairi

►(Halid Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, 

Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk 

Nâfız Çamlıbel)

http://www.osmanlimedeniyeti.com/index.php/Halid+Fahri+Ozansoy
http://www.osmanlimedeniyeti.com/index.php/Enis+Behi%E7+Kory%FCrek
http://www.osmanlimedeniyeti.com/index.php/Orhan+Seyfi+Orhon
http://www.osmanlimedeniyeti.com/index.php/Yusuf+Ziya+Orta%E7
http://www.osmanlimedeniyeti.com/index.php/Faruk+N%E2f%FDz+%C7aml%FDbel


B-BASIN VE YAYIN

►Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaa Lale 

Devri’nde (1727) İstanbul’da, Sait Efendi ve 

İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. İlk 

basılan eserde Van Kulu lügatidir. 

►İlk devlet matbaası III. Selim döneminde 

açıldı.



Gazetecilik

► Osmanlı Devleti’nde ilk resmi gazete II. Mahmut zamanında 

(1831) çıkarılan ve Cumhuriyet dönemine kadar varlığını 

sürdüren Takvim-i Vekayi’dir.

► Yayın hayatına giren ikinci gazete Ceride-i Havadis’tir. İlk 

özel Türk gazetesi Agah Efendi ve Şinasi’nin çıkardıkları 

Tercüman-ı Ahval’dir. Şinasi 1862’de Tasvir-i Efkar isminde 

bir fikir gazetesi çıkardı.



►II. Meşrutiyet’in ilanından sonra basın ve 

yayın hayatında yeniden canlanma görüldü. 

Bu dönemde Volkan, Tanin ve Mizan adlı 

gazeteler çıkarıldı. 31 Mart Vak’asına etkisi 

olduğu gerekçesi ile Volkan Gazetesi 

kapatıldı.



►İlk Türk dergisi 1850 yılında yayınlanan 

Vekayıtıbbıye’dir.

►1862’de Mecmüaifünun yayınlanmaya 

başladı.

►İlk resmi dergi Mirat, ilk mizah dergisi 

Diyojen’dir.

►İlk kadın dergisi 1869’da çıkarılan Terakki-i 

Muhadderat dergisidir.



2016-KPSS-ORTAÖĞRETİM



►CEVAP: B



c)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.



► 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. 

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.



► Osmanlılarda tarih ve coğrafya  alanlarındaki ilk 

eserler Fatih devrinde yazılmıştır. XVI. yüzyılda 

Kanuni tarafından Süleymaniye Külliyesi’nde 

diğerlerinden farklı olarak bir de tıp medresesi 

bulunmaktaydı.  

► Matrakçı Nasuh  matematikle ilgili eserlerini Yavuz 

Sultan Selime sunmuştur.



►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. 



2016-KPSS-LİSANS



►CEVAP: D



►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.



► 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.

Selimiye



Süleymaniye



Güzel Sanatlar

► 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.



► Keramik Sanatı: Osmanlı Keramik sanatı örnekleri 

ise Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemine 

kıyasla, desen zenginlikleri ve teknik kaliteleri ile 

çok daha ileri bir aşamayı vurgulamaktadırlar. Bu 

dönemde artık, imparatorluk sanatına yaraşır 

mükemmellikte bir Keramik sanatı yaratılmıştır. 

Dönemin keramiklerinde üstün nitelikli beyaz 

hamur kullanıldığı için astar sürülmeden desenler 

boyanır ve şeffaf bir sır sürülüp fırınlanır. 



►Bu döneme ait cami kandilleri form 

bakımından da büyük bir olgunluğa 

ulaşıldığını gösteren örneklerdir. Yapıldıkları 

döneme ve bölgeye göre farklılık gösteren 

keramikler, mavi-beyaz türle başlayıp 

giderek artan renkleriyle gruplara ayrılırlar.



► Dönemlerinin üsluplarını yansıtan kaliteli 

örnekleri ile Anadolu Türk keramik sanatının sanat 

tarihinde önemli bir yeri vardır. Günümüz Türk 

keramik sanatçılarının da geleneklerinden aldıkları 

birikimle, bugünün sanat zevkine uygun üstün 

örnekler üreten bir yaratma sürecine giriş olmaları, 

kıvanç verici bir durumdur.



Çinicilik

► 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.



EBRU SANATI

► 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.



OSMANLILARDA TEZHİP

► 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.



► Tezhipte kullanılacak altın yaldızı hazırlamak 

epeyce güçtür. Önce küçük bir altın parçası 

alınarak çekiçle dövülerek yassılaştırıldıktan sonra 

haddeden geçirilmek suretiyle bir milimetre kadar 

incelikte bir levha ve şerit haline konur. Daha 

sonra bu şerit çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra 

tezhibe hazır hale getirilir.

► Osmanlılarda tezhip sanatçılarına müzehhip adı 

verilirdi.



OSMANLILARDA HAT SANATI

► 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.

► Fâtih cihanşümul bir devletin merkezi olarak seçtiği İstanbul’u, Doğu ile 

Batı Kültür ve san’atlarının kaynaştığı bir merkez hâline getirmek 

istiyordu. Bu emre uyularak vakıflar kuruldu ve îmar seferberliği 

başlatıldı.



► 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. 



► Açtığı çığır bütün İslâm âleminde benimsenmiş, 

hattatların üstâdı kabul edilmiş, Kıbletü'l-küttab

nâmiyle yâdedilmiş, bir buçuk asır süren Yâkut

üslûbu sona ermiştir.

► Şeyh'in aklâm-ı sitteye bilhassa sülüs ve neshe 

kazandırdığı seviye, Yâkût Musta'sımî'den sonra en 

önemli tekâmül merhalesi olarak kabul edilmiştir.



OSMANLILARDA MUSİKİ

► 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.



►Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi

►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. Daha sonra II. Bayezid’in 

Edirne, Amasya ve İstanbul’da yaptırdığı külliyeler, bu 

kentlerin Osmanlı kimliği kazanmasında önemli rol 

oynamışlardır.

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


► 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-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. 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 adlandırılabilir. 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. 



► Süleymaniye Camii iki yarım kubbelidir. Eksen 

üzerindeki yarım kubbeler ana kubbeyi 

desteklemekte, bu da yanlardaki küçük kubbeler 

ve kemerlerden oluşan bir sistem ile 

dengelenmektedir. 



► 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


f)Eğlence ve Spor

►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 ( sure 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.



2.KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ
► Düşünce Hayatı

► XVIII yüzyılın başından itibaren Osmanlı kurumları batı 

örneklerine göre düzenlenmeye başladı. Bu sebeple söz 

konusu değişmelere batılılaşma ve çağdaşlaşma adı 

verilmektedir. Bu gelişmeler özellikle Lale Devri’nde ( 178-

1730 ) bir düşünce değişikliğin ifadesi olarak kabul edildi.

► 1727’de matbaanın Türkiye’ye girişinden sonra, özellikle 

askeri alanda yeniliklere devam edilmişti.III.Selim

döneminde önemli yenilikler yapıldı. Viyana, Paris, Londra 

ve Berlin gibi başkentlerde daimi elçilikler kuruldu. 

Avrupalılarla yakın ilişkiler içine girildi.



► XIX. yüzyılda Tanzimat öncesi yenilik 

hareketlerinin mimarı II. Mahmud’dur. Devlet 

kurumlarının hemen hemen hepsinde batılı 

örneklere göre yenileşme hareketleri 

gerçekleştirildi. Bunlar, düşünce hayatımızı 

yakından etkileyen eğitim ve kültür alanında 

yapılan yeniliklerdir.



► Osmanlı Devleti’ne yeni bir düzen vermek için 3 Kasım 

1839’da Tanzimat Fermanı ilan edildi. Tanzimat’tan itibaren 

çağdaş toplumun özeliklerinden olan hareketli bir düşünce 

ortamının temelleri atıldı. Bu temel atmada Şinasi ve Münif

Paşa’nın önemli katkıları vardır. Şinasi, çağdaş toplumun 

zihin çerçevesini çizmiş, Namık Kemal’e ve onun nesline 

yeni hedefler göstermiş, onları aydınlatmış ve 

düşüncelerine yön vermiştir.



► Gençlik yıllarından îtibâren ilmî çevrelerde bulunan 

bir ilim derneğini kuran ve dergi yayınlayan Münif

Paşa, gerek kendi yazdığı, gerek batıdan çevirdiği 

çeşitli mensur ve manzum eserlerle Türk 

edebiyâtının doğudan kopup batıya yönelmesi 

hareketinde önemli rol oynadı. Böylece yerli 

kültürümüz yerine, yabancı olan Avrupa 

kültürünün benimsenmesi ve yayılması için çalıştı. 



►Türk toplumuna Avrupâî tarzdaki yeni 

kavramları göstermek ve tanıtmak 

hususunda önemli rol oynadı. Bâzı

nesirlerinde duru bir dil ve anlatım 

kullanmasına rağmen, genel olarak 

Tanzimât dönemine has süslü yazma 

havasından kurtulamadı.



► Namık Kemal’in “Sanat cemiyet içindir” görüşü eserlerine 

hâkimdir. Bütün yazılarında gelişme, vatanseverlik, 

hürriyet, meşrutiyet, siyâsî bağımsızlık, Osmanlıcılık, 

İslâmcılık, maârif, iktisat, kahramanlık gibi sosyal konular 

üzerinde durdu. Vatan, millet, milliyet, hürriyet kelimelerini, 

bugünkü, Fransız ihtilâlinden doğmuş mânâlarıyla ilk defâ

kullandı. (Eskiden vatan, millet, hürriyet kelimeleri başka 

manâlarla kullanılırdı. Millet “din, mezhep, bir dine bağlı 

insan topluluğu”, hür kelimesi ise “azad edilmiş köle veya 

köle olmayan” mânâsına gelirdi.)



►Bir taraftan gazetelerde günlük siyâsî ve 

sosyal konulardaki görüşlerini işlerken, bir 

taraftan da aynı konu ve temaları, edebî 

eserlerde dile getirdi. Bu faaliyetlerin geniş 

halk kitlelerinde etkili olabilmesi için, diğer 

Tanzimat yazarlarıyla berâber dil ve ifadenin 

sadeleşmesine gayret etti.



► Ali Suavi, rejim meselesinde İngiliz 

parlamentarizmine benzeyen bir meşrutiyet 

arzusunu daimi olarak dile getiriyordu. Diğer 

taraftan klasik medrese tahsili bile görmeyen 

Suavi, belli çevrelerce muhaddis ve hatta 

müctehid gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Suavi, 

dinde reform yapmak gerektiğini, hutbenin her 

milletin kendi dilinde okunmasını ısrarla 

savunmuştur.



►AHMET CEVDET PAŞA

► İlim, hukuk ve büyük devlet adamıdır. İslam 

birliğine inanan ve bunun gerçekleştirilmesi için 

gayret gösterilmesini savunanlardan biriydi. Batının 

bilim ve teknolojideki başarılarına hayrandı. Ancak 

kanunların taklit edilemeyeceğini düşünüyordu. Bu 

sebeple, İslam Hukuku’nun Batı hukuk tekniği ile 

yeniden düzenlenmesi için çalıştı ve bir komisyonla 

dünya hukuk litaratürüne geçen Mecelle’yi

hazırladı.



► Ahmet Rıza, Meşveret gazetesini çıkararak, Jön Türk 

hareketinde etkili bir rol oynamış, İttihat ve Terakki 

Cemiyeti'nin önderleri arasında yer almıştır. Genç yaşta Batı 

kültürüyle tanıştı. Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) 

bitirdikten sonra, Hariciye Nezareti Tercüme Kaleminde bir 

süre katiplik yaptı. 1884'te tarım öğrenimi için Fransa'ya 

gitti. Çeşitli siyasal ve kültürel hareketleri izledi. Pozitivizme 

ilgi duymaya başladı. Bursa Mülki İdadisi müdürü, ardından 

Bursa Maarif Müdürü oldu. 



► Abdullah Cevdet, dört arkadaşı ile birlikte gizli olarak 

İttihad-ı Osmani Cemiyeti’ni kurdu. Bu cemiyet sonradan 

İttihad ve Terakki adını aldı. Ona göre Osmanlı Devleti’nin 

kurtuluşu, batı düşüncesini benimsemekle mümkündü. 

Gerekirse İslami prensiplerde kullanılmalıydı. Abdullah 

Cevdet Latin harflerini, laikliği ve kadın haklarını 

savunmuştur. Aynı zamanda batıcı, aydınlanmacı ve 

toplumcudur.

► Prens Sebahattin, devlet yönetiminde adem-i merkeziyeti ( 

yerinden yönetim ), kişilerde de şahsi teşebbüsün 

geliştirilmesini savunmuştur.



► Yusuf Akçura, düşüncelerini 1904’te Ali Kemal’in Kahire’de 

çıkardığı Türk gazetesinde yayımlanan  Üç Tarz-ı Siyaset 

adlı yazısında açıklamıştır. Bu yazıda sözünü ettiği üç 

siyaset Osmanlı Milleti Teşkili, İslam Birliği ve Türklerin 

Birliği’dir.

► Daha önceki yıllarda temelleri atılan düşünce akımlarının 

XX.yüzyıla girdiğinde Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük 

bünyesinde toplandığını görüyoruz. Bu düşünceler ise 

İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile iyice berraklaşmıştır.



► Batıcılar, Batı medeniyetinin ve kültürünün tümüyle alınıp 

benimsenmesini istiyorlardı. Dinin sosyal gelişmeye engel 

olduğunu ileri sürüyorlardı. Bunların dışında, özel girişim 

eksikliğinin giderilmesini, yaratıcı şahısların yetiştirilmesini, 

çağdaşlaştırılmasını, kadın haklarını, manevi ve ahlaki 

dünyanın yaratılması gibi konuları savunuyorlardı.

► Balkan Savaşları, batıcıların bölünmesine sebep oldu. Bir 

tarafta pozitivistler diğer tarafta daha radikal maddeciler ve 

sosyalistler.



► XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan İslamcılık ya da 

İslam birliği akımı, II. Abdülhamit zamanında Panislamizm 

adı altında resmi politika haline getirdi.

► İslamcıların düşüncelerine göre, Müslümanlık biçim veren, 

kuralları belirleyen, halkçı ve demokratik bir dindir. Halifelik 

de, İslam yasalarını ve kurallarını uygulayan bir kurumdur. 

İslamcılar, tekniğin Avrupa’dan alınmasına karşı çıkmadılar. 

Ancak manevi alanda tam bir çöküntü halinde bulunan Batı 

dünyasının hiçbir etkisi altında kalınmamasını savundular. 

Böylece Batıcılara karşı çıktılar.



► Temelleri daha önceki yıllarda atılan Türkçülük, II. 

Meşrutiyet döneminde hem teşkilatına hem de yayın 

organlarına kavuştu.

► Türkçüler, millileşmenin doğal ve kaçınılmaz bir süreç 

olduğunu, bir Osmanlı milletinden söz edilemeyeceğini ve 

bu adla ancak bir devletin isimlendirilebileceğini 

savunuyordu. Önce kendini dil ve kültür alanında gösteren 

Türkçülük böylece siyasi bir boyut kazandı.



► Türkçülüğün savunucusu ve mimarlarının başında 

Ziya Gökalp gelmektedir. Kendisi bir çok dergi, 

mecmua ve gazetede Türkçülükle ilgili makaleler 

yayınladı. Türk Yurdu’nda, ayrıca Türkleşmek, 

İslamlaşmak ve Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti 

Tarihi ve Türkçülüğün Esasları adlı kitaplarında, 

Türkçülüğe ait düşüncelerini açık bir şekilde oraya 

koydu.



► Dini Anlayıştaki Değişmeler

► Osmanlı Devleti XIX. Yüzyılda ayakta kalabilmek için Avrupa 

devletlerinin desteğine muhtaçtı. Avrupa desteği ise her zaman 

Osmanlı topraklarındaki Hıristiyan azınlıklar lehine müdahale anlamına 

geliyordu. Bu yüzden, XIX. Yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’ni içeride 

zorlayan en önemli mesele gayrimüslimlere Müslümanlarla eşit haklar 

verilmesi, kısaca eşitlik meselesi olmuştur. Farklı din mensuplarına eşit 

siyasi, hukuki ve sosyal hakların tanınması, laikliği zorunlu kılıyordu. 

Laikliğin Osmanlı yenileşme döneminde girdiği en güçlü kanal, işte bu 

eşitlik meselesidir.

► Tanzimat’ın kanunlaştırma hareketleri de İslam hukuku dışında, laik 

yaklaşım içeren yeni adli ve hukuki düzenlemeleri ifade etmektedir.



► Yenileşme dönemi, Mecelle’nin ortaya çıkartılmasında görüldüğü gibi 

İslam kültüründe de bir canlanmaya yol açmıştır. Matbaanın yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlaması ilk anda İslam kültürüne dair kitapların 

basılması ve yeni kurulan mekteplerde ders kitabı olarak okutulmaları 

bu canlanmanın sebeplerinden biridir.

► Batıda İslam toplumlarını konu alan araştırmaların çoğalması, Osmanlı 

aydınlarını da etkilemiş, modern iletişim araçlarının sunduğu 

imkanlardan istifade eden bu aydınlar İslam düşüncesinde modernizm

adı verilen yeni bir düşüncenin arayışı içine girmişlerdir. XIX. Yüzyılda 

Batı’da hakim olan ilerleme fikrini iktibas edip, İslamiyet’in terakkici ve 

modern çağa uygun yorumlarını geliştirmişlerdir.



Ç) Güzel Sanatlar

► XVIII. yüzyılda nakkaş başı olan Levni ile bir taraftan 

an’anevi minyatür tekniği devam ederken diğer taraftan 

ananevi minyatür tekniği devam ederken diğer taraftan da 

Avrupalı ressamlarla resimde yeni bir akım başladı. Daha 

sonra resim askeri okul programlarına girdi. II.Mahmut

resmini yaptırarak resmi dairelere astırdı. Abdülaziz resim 

yaptı. Şeker Ahmet Paşa Avrupa’da eğitim gördü. İlk resim 

sergisini açtı. 1883’te Sanayi-i Nefise Okulu’nun kurulması 

ile artık sivil ressamlar yetişmeye başladı.



► Keramik sanatında İznik’in yerini Kütahya aldı. XVIII. Yüzyıldan itibaren 

cilt sanatında kullanılan işlemeler, kadife üzerine sırma ve sim 

işlemelere dönüşür. Dönemin modası olan kumaşlarda cilt malzemesi 

olarak kullanılır. XVIII. Yüzyıl Türk musikisinin yükselme dönemidir. 

Özellikle III.Ahmed , I. Mahmud ve III. Selim’in himayeleri, Hafız 

Post’un açtığı yeni çığırın devamını ve gelişmesini sağlamıştır. III. Selim 

Türk musikisine yeni bir makam olan Suzidilara’yı kazandırmıştır. Bu 

dönemin en tanınmış musikişinas ve bestekarı Itri Efendidir. Itri’nin 

açtığı çığırdan Hamamizade Dede Efendi yürümüştür. Türk musikisi  

XIX. Yüzyılda da gelişmesine devam etmiştir.

► Abdülmecid döneminden itibaren Batı müziği ön plana çıkmaya başladı. 

Sanatkarlar himayeden mahrum kaldı. Musikıde bir duraklama görüldü.



► Tanzimat döneminden itibaren Batı müziği yayıldı 

ve uygulandı. Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra 

mehterhane resmi ve askeri görevini tamamladı. 

II.Mahmud müzikte batıya yöneldi. İtalya’dan 

Giuseppe Donizetti’yi İstanbul’a getirtti. Askeri 

bandoların kuruluşunda etkili oldu. Osmanlı Devleti 

dağılmaya başladığı sıralarda  bile Batı müziği 

yayılmasını sürdürdü.



Mimari

► 18. yüzyıl, Osmanlı sanatına Batı etkilerinin girdiği, başka bir 

deyişle Batılılaşmanın başladığı dönemdir. Bu dönemde 

özellikle süslemede Barok, Rokoko gibi Batı kaynaklı üsluplar 

görülür. Ama bu üslupların Osmanlı sanatındaki uygulamasında 

geleneksel Türk motifleri ve yapı tiplerinden vazgeçilmemiştir. 

Osmanlı mimarisinde Lale Devri ile batı etkisi görülmeye 

başladı. Lale Devri’nin ardından Türk-Barok ve Rokoko Devri 

(1740- 1808 ) denilen yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde 

Osmanlı klasik mimarisi önemini kaybetmeye başladı. 



►Yavaş yavaş yerini Avrupa mimarisinin 

üslupların terk etti. XIX. yüzyılda Batı 

kaynaklı Ampir Üslup Türkiye’ye girdi.

►( 1808- 1860 ). Ampir Üslup Osmanlılarda 

Barok üslupla birleştirilerek yorumlandı. 

1860’tan asrın sonuna kadar Batı etkisi bütün 

alanlarda Osmanlı toplum yapısını sarstı. 



►Bu dönemde mimaride seçmeci 

(eklektik) akım hakim oldu. (1860-1900 ) 

1900 yılından sonraki eserlerde Osmanlı ve 

Türk mimarisinin unsurlarını geriye getiren bir 

anlayış almıştır. Böylece ortaya çıkan Neo-

klasik dönem bir süre etkili olmuştur (1900-

1925).



Eğlence ve Spor

► XVIII. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde değişme isteğinin 

belirginleştiği, XIX. yüzyıl ise her alanda yeniliklerin 

yapıldığı bir dönem oldu.

► Kahvehaneler varlıklarını devam ettirirken, iç mekanlarına 

tiyatro temsilleri için bir sahne konuldu. XIX. Yüzyılda 

tiyatro yeni bir eğlence unsuru olarak günlük hayatta 

yerini almaya başladı. Bu yüzyılda eğlence hayatına gelen 

en önemli değişiklik, kadın erkeğin bir arada parti ve 

balolarda eğlenmeye başlamalarıdır.



►XIX. yüzyılda köşk-konak hayatı önem 

kazanmış, varlıklı ailelerin eğlence 

biçimleri değişmiştir. İstanbul dışında 

yani taşrada yaşayan Osmanlı 

Türkleri’nin eğlence hayatı, geleneklere 

bağlı bir şekilde devam ediyordu.



► Osmanlı Türklerinin spor faaliyetlerinde de XIX. 

Yüzyıla kadar bir değişiklik olmadı. Modern 

sporların Türkiye’ye girişi jimnastikle başlamıştır. 

Bunun yanı sıra kısa sürede en yaygın spor dalı 

futbol olmuştur. Daha sonra diğer spor dalLarı

yerini almıştır. Osmanlı Devleti ilk defa, 1912 

yılında Stokholm’de yapılan olimpiyat oyunlarında, 

iki Türk sporcusu tarafından temsil edildi.



e) Yeni Hayat Tarzı

► XVIII.yüzyıl Osmanlı Devleti için bir çok bakımdan 

değişme rüzgarlarının esmeye başladığı bir 

yüzyıldır. Bu yakınlaşma diğer alanları etkilediği 

gibi günlük hayatı da etkilemiştir.

► Başta padişah olmak üzere, Osmanlı Devleti’nin 

yönetici kadrosu, Lale Devri’nde yeni bir hayat 

tarzı ile tanışmaya başladı. Sadabad inşa edilirken, 

Paris’ten getirilen saray resimleri model olarak 

kullanıldı. 



► Lale Devri yeni saray ve eğlence alemlerin yanı 

sıra aşırı bir savurganlık alışkanlığını da  

beraberinde getirdi. Batı tarzı eşyalar ithal 

edilmeye başlandı. Geleneksel divanların yerini 

koltuk ve iskemleler  aldı. Pantolon da moda oldu. 

Avrupa’nın İstanbul üzerindeki etkileri XIX. 

Yüzyılda artarak devam etti. Bu konuda II. 

Mahmut önderlik yapmıştır.



► Kırım Savaşı sırasında meydana gelen yakınlaşmalar etkiyi 

daha da artırdı. Bu olaydan sonra İstanbul’da alafranga 

parola haline geldi. Alafrangacılık Batı adetlerini kabul etme 

şeklinde tecelli etmeye başladı.

► Yabancı dil, memurlukta terfi aracı olmaya başladığı için 

varlıklı aileler, çocuklarına dil öğretmek için yabancı 

mürebbiyeler getirttiler. Bunlar yavaş yavaş kalfa ve 

dadıların yerini almaya başladı.



►Bütün bunların sonunda Osmanlı toplumu ile 

Batı toplumu arasında bir köprünün 

kurulması, Osmanlı toplumundaki bazı 

grupların geniş ölçüde Batıyı taklit etmesine 

yol açtı. Ne var ki Batı bu gelişmeleri kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanmayı 

düşünüyordu.



►52. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
aşağıdakilerden hangisinin Batı 
kültürleriyle etkileşimi artırdığı 
savunulamaz?

►A) Arap alfabesinin kullanılması

►B) Avrupa’da devamlı elçiliklerin açılması

►C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

►D) Osmanlı padişahının Avrupa’ya gitmesi

►E) Medreselerin yanında modern okulların 
da açılması                            2005-ÖSS



►CEVAP: A 



MOSTAR KÖPRÜSÜ
► 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) 



MOSTAR KÖPRÜSÜ



Drina Köprüsü


