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2. Edebiyat. Coğrafi genişlik, ortaya ko
nulan eser yoğunluğu, nazım şekil ve tür
lerindeki çeşitlilik bakımından bir mede
niyeti temsil eden Osmanlı edebiyatı şiir 

merkezli bir edebiyat olup Osmanlı Dev
leti'nin kuruluşundan Cumhuriyet döne
mine kadar geçen sürede üç koldan iler
lemiştir. Sanatçıların kullandığı nazım şe

killeri, türleri ve kısmen muhtevaları ile 
birbirinden ayrılan bu kollar medrese çev
resindeki eğitimli zümre ile aydınlar ara
sında teşekkül eden, Arap ve özellikle Fars 
edebiyatının etkisiyle kuralları belirlenip za
manla klasik bir üslfıba erişen divan şiiri, 
tasavvuf çevrelerinde meydana getirilen 
tekke şiiri ve merkezden uzakta, öğrenim 
görmemiş "halk şairlerinin saz eşliğinde 
söyledikleri manzumeler" olarak tanımla
nan halk şiiri adlarıyla bilinir. Bunun yanın
da Osmanlı edebiyatının bilhassa son dev
rede Tanzimat, Servet-i Fünfın, Fecr-i Atı 
gibi zaman dilimlerine ve edebiyat anlayış
Iarına göre tasnif edildiği görülmektedir. 

a) Divan Şiiri . Osmanlı Devleti'nin ku
ruluşundan itibaren şairterin yüzyıllar bo
yunca edindikleri sanat tecrübesiyle siya
sal ve sosyal değişimleri İslam medeniyeti 
içinde yağurarak aruz vezniyle meydana 
getirdikleri edebiyat bugün klasik Türk 
edebiyatı veya daha yaygın bir ifadeyle 
divan edebiyatı adıyla bilinir. Türk mille
tinin Osmanlı tarihi sürecindeki kültür 
ve sanat birikimini konu edinen bu kural
cı, şekilci ve seçkin edebiyat estetik ve 
sanat örgüsü, vezni, kafiyesi, yayıldığı sa
halar, etki alanları, nazım şekilleri, türle
ri, kaynakları, konuları, muhtevası ve üs
lfıbu, mazmunları, mecazlarıyla başlı ba
şına Türk medeniyetinin sözcüsü olmuş
tur. Osmanlı edebiyatı İslam medeniyeti 
birikiminin ilhamıyla XIII. yüzyılın ikinci ya
rısında teşekkül etmeye başlamış ve Os
manlı Beyfiği'nin kuruluşundan Fatih Sul
tan Mehmed zamanına kadar (XV. yüzyıl 
ortaları) belli bir olgunluk seviyesine ulaşa
rak hazırlık devrini tamamlamıştır. Bu dö
nem eserlerinde sonraki dönemlere oran
la daha çok Türkçe kelime kullanıldığı, an
cak aruz vezninin Türk diline henüz tam 
uygulanamadığı dikkat çekmektedir. Yerli 
örnekleri olmadığı için daha ziyade tercü-

me ve uyarlama yoluyla meydana getiri
len eserlerin çokça görüldüğü bu devri, şiir 
sanatında önemli ileriemelerin kaydedil
diği Yavuz Sultan Selim zamanına kadar 
(XVI. yüzyıl başları) süren bir geçiş devri 
takip eder. Ardından yaklaşık bir asırlık 
ihtişam devri, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde başlayıp I. Ahmed zamanına 
kadar (XVII. yüzyıl başları) uzanacak bir 
klasik çağ yaşanır. Osmanlı edebiyatının 
olgunluk devri denilebilecek bu dönemin 
başlarında Türkçe kelimelerle şiir yazma 
esasına dayanan Türkl-i basit, sonlarına 
doğru da aşırı süs ve sanatın, fikri gizle
menin, uzayıp giden tamlamaların ve in
ce hayallerin öne çıkarıldığı sebk-i Hindl 
akımı kendini göstermiş, IV. Mehmed za
manına kadar (XVIII. yüzyıl ortaları) sü
ren bu dönemin ardından Osmanlı edebi
yatı, şairterin ancak şahsi üslfıplarıyla öne 
çıkabildikleri bir sürece girerek Tanzimat 
yıllarına kadar devam etmiştir. Tanzimat 
sonrasında şekil ve üslfıp bakımından di
van edebiyatma itibar edenler çıkmışsa da 
bunların eserleri genelde eski ustaları tak
lit veya yeniliğe açılan fanteziler olarak kal
mıştır. 

Anadolu beyliklerinin devletleşme ve si
yasi mücadele çağı olan XIV. yüzyılda, ede
biyat ve sanat faaliyetleri siyasi güç ve ik
tidar etrafında kümelenen sanatçılar ta
rafından beylik merkezleriyle saraylarda 
yürütülmüştür. Bir kısmı Türkçe'den baş
ka dil bilmeyen yöneticilerin çevresinde 

Divan şair lerinden Gelali'nin meclisini tasvir eden bir minya
tür (Aşık Çelebi, Tezkire, Millet Ktp., Ali Emiri, Tarih, nr. 
772, vr. 93') 



Batı Türkçesi'nin milll bir yazı dili haline 
getirilmesine kapı aralayan bu dönemde 
didaktik, tarihi, ahlaki, hamasi ve dini ko
nulu tercüme eserler dikkati çeker. XIV. 
yüzyılda öne çıkan şair ve yazarlar arasın
da Garibname adlı ahlakl-tasavvufi mes
nevinin yazarı Aşık Paşa, Mantıl;ru't-tayr' ı 
nazmen tercüme eden Gülşehrl, Süheyl 
ü Nevbahar mesnevisiyle tanınan Hoca 
Mesud, Hurşidname'nin yazarı Şeyhoğ
lu, sultanlar huzurunda hikayeler anlattı
ğı için "Meddah" lakabıyla bilinen Varaka 
vü Gülşah şairi Yusuf, beşeri aşk konu
lu Aşkname mesnevisi yazarı Mehmed, 
Kıssa-i Yusuf adlı mesnevileriyle bilinen 
Darlr ve Sul! Fakih ile Kitôbü Evsafı me
sacidi'ş-şerife yazarı Ahmed Fakih, Gül 
ü H üsrev şairi Tutmacı sayılabilir. Ancak 
asrın en büyük şairi, divanı yanında İs
kendername ve Cemşid ü Hurşid adlı 
mesnevileriyle tanınan Ahmedfdir. Germi
yan'da (Kütahya) yetişip Osmanlı hizme
tinde ikbale eren Ahmedfnin Osmanlı şi
irinin temellendirilmesinde önemli bir yeri 
vardır. 

XV. yüzyılda Osmanlı Devleti siyasi ve 
coğrafi büyümeye paralel olarak edebiyat 
alanında da gelişme göstermiştir. Telif 
eserlerin yazılmaya başlanması, İran ede
biyatı etkisinden nisbeten bağımsız bir ede
biyat ortamının oluşması, şiirde yerli an
layışın hakim olması Osmanlı şiirini belli 
bir olgunluğa eriştirmiş, edebiyat dili alın
tı kelimelerle zenginleşmiş ve gittikçe aru
za uygun hale gelmiştir. Bu yüzyılda ll. 
Murad (Muradl). Fatih Sultan Mehmed 
(Avn!) ve ll. Bayezid (Adil) gerek yazdık
ları şiirlerle gerekse şairleri ve sanatçıları 
koruyup gözeterek edebiyata destek ver
mişlerdir. Bilhassa Fatih'in desteği edebi-
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yatın gelecek zamanlarını da etkileyecek 
bir genişlikte olmuş. Osmanlı hanedam 
arasında şairleri himaye bir geleneğe dö
nüşmüştür. XV. yüzyılda Osmanlı edebiya
tının temsilcileri durumundaki şairlerden 
ilki çok sayıdaki eseri yanında Çengname 
adlı mesnevisiyle bilinen Ahmed-i Dafdir. 
Şeyh! ise şiire olgunluk kazandırmış. ga
zelleri ve kasideleri kadar Hüsrev ü Şirin 
mesnevisi ve Harname adlı mizahi eseriy
le tanınmıştır. Fatih'in vezirlerinden olup 
şiire estetik derinlik katan Ahmed Paşa 
ile aruzu sade Türkçe'yle buluşturan Ne
cati Bey bu çağın diğer usta şairleridir. Ka
dın duyarlılığını terennüm eden Zeyneb 
Hatun ile Mihri Hatun'u, Fatih'in uzun yıl
lar vezirliğini yapan Mahmud Paşa ile (Ad
n!) Karamani Mehmed Paşa'yı (Nişanl), 

Şehzade Korkut'la (Har!ml) maiyetinde pek 
çok şair (sonraları Cem şairleri adıyla anı
lan Türab!, Ayn!. Sa'd!. Kandl, La'll) barın
dıran Cem Sultan' ı, Osmanlı edebiyatın

daki ilk şehrengiz müellifi Meslhfyi, Kara
manlı Nizamfyi, sade Türkçe'ye önem ve
ren Sarıca Kemal'i bu devrin diğer önemli 
şairleri arasında saymak mümkündür. Ba
zıları mesnevi de yazan bu şairlerin dışında 
mesnevileriyle tanınan şairler içinde Mev
lid (Vesfletü'n-necat) yazarı Süleyman Çe
lebi, Bahrü'l-hakayık ve Letôyifname 
yazarı Hatiboğlu, Muhammediyye mü
ellifi Yazıcıoğlu Mehmed, Gülşen-i Rfız 
mütercimi Elvan-ı Şlrazl. Yusuf u Züley
M, Leylq vü MecnCın, Kıyafetnfıme gibi 
mesnevileriyle tanınan Hamdullah Hamdi, 
Fürkatname'siyle bilinen Halil!, Hevesna
me ve Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi 
ile tanınan Tacizade Cafer Çelebi, ilk Os
manlı sakinarnesi sayılan İşretname'nin 
müellifi Revani Çelebi, ll. Bayezid devri 

Şeyh Galib 
divanının 

ilk iki sayfası 
(SWeymaniye Ktp. , 

Pertev Paşa, 

nr. 408) 
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şairlerinden olup Osmanlı edebiyatının ilk 
hamse yazarı sayılan Bihiştl Ahmed Sinan 
Çelebi, Hikôyet-i Şirin ü Perviz ve Riva
yet-i Gülgun u Şebdiz ile Hüsn ü Dil 
adlı mesnevilerin yazarı Ah! Benli Hasan 
gibi isimler zikredilebilir. 

XVI. yüzyıl, gerek şairlerin çokluğu ge
rekse yazılan eserlerin konularındaki çe
şitlilik bakımından Osmanlı edebiyatının 

ihtişam çağı sayılır. Yavuz Sultan Selim 
(Sel!ml). Kanuni Sultan Süleyman (Muhib
b!). ll. Selim (Selim!, Talib!). lll. Mehmed 
(Adil) ve lll. Murad (Muradl) bu yüzyılın 
sultan şairleri arasında yer alır. Nihanl, Ga
zavatnfıme-i Mihaloğlu Ali Bey adlı mes
nevisiyle bilinen Suzl Çelebi, Pendname ya
zarı Güvahl, kırkın üzerinde eserin müel
lifi Lamii Çelebi, genç yaşta öldürülen Fi
g[ınl, "Deli Birader" lakaplı Gazall, Kemal
paşazade, Hayretl. Meali. Selimname'
siyle tanınan İshak Çelebi ile Şükrl-i Bitli
s!, Usull, devrin üstadı olan ve şiiri bir 
mektep haline getiren Zat!, Farsça-Türk
çe manzum bir lugat olan Tuhfe'siyle bi
linen Şahidl, Türkl-i basit akımının öncü
lerinden olup Mecmau'n-nezair adlı na
zlre mecmuasıyla taı;unan Edirneli Nazml, 
Hayall Bey, Gül ü Bülbül müellifi Kara 
Fazi!, hamse şairi Cellll, Kanuni'nin mezi
yet ve faziletlerine dair AhJQk-ı Süley
mani'si ile bilinen Fevrl, Ubeydl, Emrullah 
Emri, Helakl, denizeilikle ilgili kasidesiyle 
tanınan Agehl, Şah u Geda ve Yusuf u 
Züleyhô şairi Taşlıcalı Yahya Bey, Makall, 
Nakş-ı Hayal mesnevisiyle bilinen Azeri. 
UM, Prizrenli Şem'l, Meyil, Riyazü'l-cinan 
ve Cilaü'l-kuJCıb adlı eserleriyle tanınan 
Cinanl, Netôyicü'l-fünun adlı ansiklope
dik eserin yazarı Nev'!, pek çok eseriyle 
devrin önemli siması olan Arı Mustafa Efen
di ve çağın sultanü'ş-şuarası Baki, Hilye 
müellifi Hakani bu dönemin önemli isim
leridir. Osmanlı sınırları dışında yetişmiş 
olmasına rağmen Osmanlı edebiyatını de
rinden etkileyen FuzQII ile hemşehrisi Ruhi 
ve Kırım Ham Il. Gazi Giray da Osmanlı 

edebiyatının önemli şairlerindendir. 

XVII. yüzyıl divan şiiri bir önceki yüzyılın 
sağlam temelleri üzerinde gelişirken üs
lupta yeni arayışlara girilmiş, yüzyılın ilk 
yarısında sebk-i Hindl, son çeyreğinde hi
keml şiir ön plana çıkmıştır. Osmanlı Dev
leti'nde duraklamanın, askeri ve siyasi ba
şarısızlıkların yaşanınaya başladığı bu dö
nemin sultanları arasında I. Ahmed (Bah
tl) ve IV. Murad (Muradl) şiirle de uğraş
mıştır. Yüzyılın şairleri ise Leyla vü Mec
nun mesnevisi ve antoloji mahiyetindeki 
tezkiresiyle tanınan Kafzade Faizi. Şehna
me adlı eseriyle öne çıkan Ganlzade Meh-
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med Nadirl, rubal üstadı Azmizade Ha
letl, Sihfım-ı Kaza adlı hiciv mecmuası 
yanında muhteşem kasideleriyle tanınan 
Nef"i, döneminin en güzel hamsesini kale
me alan Nev'izade Atal. samimi edalı ga
zelleriyle ünlü şeyhülislam Zekeriyyazade 
Yahya Efendi, siyer ve tezkire müellifi Ri
yazi, sebk-i Hindl'nin önemli isimlerinden 
Fehlm-i Kadim, Şeyhülislam Bahal Meh
med Efendi, Cevrl i:brahim Çelebi, hez
liyyat şairi Sahai-i Küfrl. devrinin üstadı 
sayılan Naill-i Kadim, tezkire yazarı Rıza, 
Nedim-i Kadim, sebk-i Hindl ustası Neşa
ti, Teşritdtü'ş-şuard adlı tezkir~siyle bili
nen Güftl. M evievi şairterin önde gelenle
rinden Fasih Ahmed Dede, Rami Mehmed 
Paşa ve devrin hikeml üsiObunu temsil 
eden Nabl ile onun zaman zaman rakibi 

1 

konumunda olan Sabit'tir. 

XVIII. yüzyıl, Osmanlı şiirinin İran ede-
1 

biyatından uzaklaşıp mahalrıteştiği dönem
dir. Manzumelerinde ve bilhassa şarkıla
rında Lale Devri istanbulu'nu canlı hayat 
sahneleriyle anlatan Nedim, Osmanlı ede
biyatının en orUinat şahsiyetlerinden biri
dir. Şiir dilinde kısmi bir sadeleşmenin de 
görüldüğü bu yüzyılın şair sultanları ara
sında lll. Ahmed (Nedb) ve lll. Selim (İl

ham!); diğer şairler içinde Osmanzade Ah
med Taib, Nazim, tezkire müellifi İsmail 
Beliğ, na'tları ve Edhem ü Hümd mesne
visiyle tanınan Na'ti Mustafa, Arpaemini
zade Sami Bey, Şeyhülislam EbGishakza
de İshak Efendi, Sakıb Dede, Nedim yolun-
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MuhibbT 
divanının 

ilk iki sayfası 
(Nuruosmaniye Ktp. , 

nr. 3873) 

da yürüyen izzet Ali Paşa. manzum Me§
nevi tercümesiyle tanınan Nah'ifi, tezkire 
yazarı Salim, Şeyhülislam EbGishakzade 
Esad Efendi, hikmetli söyleyişin ustası Ve
zir Koca Ragıb Paşa ile onun yanında ye
tişen nüktedan şair Haşmet. Fıtnat Ha
nım, Tokatlı derbeder şair Kani, Esrar De
de, Hoca Neş'et. Lutfiyye adlı nasihatna
menin şairi Sünbülzade Vehbi ve HO.ban
ndme ile Zenanndme adlı orUinat mes
nevilerin sahibi Enderunlu Fazıl gibi isim
ler öne çıkmaktadır. Bu yüzyılı Osmanlı 
tasavvuf şiirinin büyük temsilcisi, Hüsn 
ü Aşk yazarı Şeyh Galib kapatır. Dönemin 
mutasawıf şairleri arasında Sezal-yi Gül
şenl, Sursalı İsmail Hakkı, na'tlarıyla tanı
nan Neccarzade Rıza Efendi ile Erzurum
lu İbrahim Hakkı ilk akla gelen isimlerdir. 

Divan edebiyatının Batı tesirindeki Türk 
edebiyatı karşısında çökmeye yüz tuttuğu 
XIX. yüzyılda artık usta şair yok gibidir. 
Ancak eskinin bir nevi tekran olabilecek 
isimler arasında Enderunlu Vasıf, Gülşen-i 

Aşk ve Mihnet-keşdn adlı önemli eser
leri de bulunan izzet Molla, Edhem Per
tev Paşa, Sdkindme'siyle bilinen Ayni, Ley
la Hanım, Şeyhülislam Arif Hikmet Bey, 
Şeref Hanım, Encümen-i Şuara'nın önde 
gelenlerinden Leskofçalı Galib, Yenişehirli 
Avni Bey, Kazım Paşa, Hersekli Arif Hikmet 
Bey sayılabilir. Divan şiiri tarzında eserler 
veren Ziya Paşa. Namık Kemal, Şinasi gibi 
isimler Tanzimat dönemi Türk edebiyatı
nın da önemli isimleridir. 

XIX. yüzyılın siyasal ve toplumsal deği
şim süreci içinde Osmanlı edebiyatçıları 
Tanzimat hareketiyle birlikte, uzun zaman
dır büyük şair yetiştiremediği için estetik 
bakımdan sözünü tamamlayıp tekrara dö
nüşmüş olan divan şiirini yavaş yavaş ter
kederek nesri de önemseyen Batı kaynak
lı bir edebiyat anlayışını benimsemeye baş
lamışlardır. Böylece kendine özgü sanat 
anlayışı. duygu ve şiir dünyası, sanatlı bir 
dili, islam dini ve tasavvufa dayalı düşün
ce örgüsü olan bu şekilci ve kuralcı edebi
yat yerini Batı tesirinde bir edebiyata bı
rakmıştır. Osmanlı edebiyatı yüksek bir 
değer taşıması, yer yer saf ve güzel örnek
ler ortaya koyması, duygu ve heyecanları, 
ifade güzelliği , dili, beyit ve mısra yapısıy
la, yoğun sanat gücü ve söyleyişiyle beş 
yüzyılı aşkın bir zaman Osmanlı toplumu
nun söz gücü ve sanat zevkinin en önemli 
bölümünü temsil etmiş, bütün Türk tarihi 
içinde en uzun soluklu edebiyat olmuştur. 
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