
A) DEVLET YÖNET Mİ İ
1) Eski Türk Devletlerindeki hakimiyet anlayı ı (veraset sistemi) slamiyet sonrası dönemde de devam ş İ

etmi tir.ş
*İKAZ:  Bu durum; taht kavgalarına ve kurulan devletlerin zayıflamasına neden olmu tur.ş
2) Gazneli ve Selçuklularda slamiyet Öncesi Türk Devletleri’nde uygulanan İ Kut anlayı ı slamiyet’in ş İ

etkisiyle, hükümdarlı ın Halife tarafından onaylanması (tasdik olması)ğ  ekline ş
dönü erek devam etmi tir. ş ş Hükümdarlar Allah’ın yeryüzündeki gölgesi sayılmış, Halifeyi 
de dini lider olarak kabul ederek gerektiğinde halifeyi korumuşlardır. 

3)  Gazneli Mahmut; Abbasi Halifesi’ni ii Büveyho ulları’nın baskısından kurtarmı tır. Abbasi Ş ğ ş
Halifesi; İslamiyet’in koruyuculuğunu yaptığı için  Gazneli Mahmut’a “Sultan”  unvanını 
vermi tir.ş

İKAZ:  Türk tarihinde “Sultan” unvanını ilk kez Gazneli Mahmut kullanmı tır. ş
4) Büyük Selçuklu hükümdarı Tu rul Bey 1055’de Ba dat Seferi’ne çıkarak, Abbasiler’i rahatsız eden ğ ğ

ii Büveyho ulları’nı yıkıp Abbasi Halifesini baskıdan kurtarmı tır. Abbasi Halifesi; Tu rul Bey’e Ş ğ ş ğ
“Do u’nun ve Batı’nın Hükümdarı (Sultanü’l Ma rip Ve’l Ma ruk)”ğ ğ ş  unvanını 
vermi tir.ş

*İKAZ:  Halifeye din i lerini bırakan Tu rul Bey, siyasi i leri kendi üzerine aldı. (ş ğ ş Laik)

5) Yönetim, hükümdarın mutlak otoritesinde toplanırdı. Bununla beraber ikili devlet te kilatış  da 
uygulanmaya devam etmi tir.ş

6) Yönetimde Sultandan sonra Vezir gelirdi. (Memlûklular’da Emir-i Kebir)
7) Orta Asya Türk Devletleri’ndeki Kurultay (Toy) slamiyet’e geçince İ “Divan”a dönü mü tür.ş ş



Divan-ı Âli
(Büyük Divan / Divan-ı Saltanat)

 Devletin en önemli yönetim organıdır. Bugünkü Bakanlar Kurulu’na benzer.

  Karahanlılar’da “Divan-ı Âli”nin ba ında bulunan ki iye ş ş “Yu ru ”ğ ş ,  Büyük Selçuklu 
Devleti’nde ise “Vezir”  (Sahib-i Divan-ı Devlet  veya  Hace-i Buzurg) adı 
verilmekteydi.

 Divan-ı Âli’ye ba lı divanlar;ğ
  a) Divan-ı Mezalim: Hükümdarın ba kanlık etti i yüksek mahkemedir.ş ğ
  b) Divan-ı Tu ra ( n a):ğ İ ş  ç ve dı  yazı maları düzenler. Ba kanıİ ş ş ş  “Tu raîğ ” (Mün i)ş
  c) Divan-ı stifa:İ  Mali i lerden sorumludur.ş  Ba kanı ş “Müstevfi”
  d) Divan-ı Arz:  Askeri i lerden sorumlu divandır. Askerin maa  defterlerini tutar, ş ş

ordunun her türlü ihtiyaçlarını tespit ederdi. Ba kanı ş “Emir-i Ârz” veya “Arz’ül Ceyş”
  e) Divan-ı raf:İş  Devletin askeri ve hukuki i leri dı ında kalan idari ve mali i lerini ş ş ş

tefti  ederdi. Ba kanı ş ş “Mü rifş ” adı verilen müfettiş



Hükümdar Unvanları
 Karahanlılar’da; Hakan, Han, Kara, Kadir
 Gazneliler’de; Tegin, Sultan, Padi ahş
 Harzem ahlar’da:ş  Melik, ahin ah, SultanŞ ş
 Büyük Selçuklular’da; Bey, Sultan, Sultan’ül Âlem, Sultan-ı Âzam, Sultan-ı Muazzam

*Hükümdarlık Alametleri (Sembolleri)
a) Men ur (halifenin gönderdi i yazılı belge)ş ğ
b) Hutbe okutmak
c) Hilat (halifenin gönderdi i arkasında ayet ve hadis i lemeli giysi) giymeğ ş
d) Çetr (halifenin gönderdi i saltanat emsiyesi)ğ ş
e) Asa (halifenin gönderdi i de nek)ğ ğ
f) Lakap ve Unvanlara (elkab) sahip olmak
g) Para (sikke) bastırmak
h) Kılıç ku anmaş
ı) Tu ra (hükümdarın imzası da denen mührü)ğ
i) Nevbet (davul - mehter) çaldırmak
j) Ota -ı Hümayun (saltanat çadırı)ğ
k) Sancak (kenarları saçaklı, yazı i lemeli bayrak)ş
l) Sorguç (kaftana takılan püskül)
m) Tuğ (mızra a takılan at kuyru u)ğ ğ
n) Toy düzenleyerek halkına ziyafet çekmesi
o) Taht



Saray Te kilatı:ş
►  Bütün saray görevlileri Kapıkulları’ndan seçilirdi.

 Hacibü’l-hüccab (Has Hacib): Saray te kilatının ba ında bulunan ki iş ş ş
 Emir-i Candar: Saray muhafız komutanı
 Emir-i Ahur: Atların bakımından sorumlu ki iş
 Emir-i Âlem (Âlemdar): Devlete ait bayrak ve sancaklardan sorumlu ki iş
 Emir-i Silah: Silahlardan sorumlu görevli
 Emir-i ikar:Ş  Av organizasyonundan sorumlu görevli
 Kapucuba ı:ş  Sarayın her türlü hizmetinden sorumlu ki iş
 Camedar: Hükümdarın kıyafetleriyle ilgilenen görevli
 Ça nigir:ş  Yemek i lerini organize eden görevli (Anadolu Selçuklu’da ş Emir-i Meclis)
 Serhenk (Çavu ):ş  Seferler ya da saltanat gezileri sırasında hükümdara ait kuvvetlere yol 

açan görevli (Ayrıca yol boyunca halkın dert, istek ve ikâyetlerini hükümdara iletir.)ş
 arabdar:Ş  Me rubatla ilgilenen görevliş
 Ta tdar-Abdar:ş  Temizlik i lerinin ba ındaki görevliş ş
 Devaddar: Hükümdarın yazı takımlarını muhafaza eden görevli
 Üstaduddar: Saray harcamalarından sorumlu görevli



·      Ta ra Te kilatı:ş ş

 Ülke yönetiminde Eyalet sistemi  vardı. Ta ra te kilatında yer alan ş ş
eyaletlerin yönetiminden “ ıhneŞ ” adı verilen askeri valiler sorumluydu.
  Bazı eyaletlerin ba ına ş “Melik”  adı verilen hükümdar soyundan olan 
ehzadeler atanmı tır. Meliklerin siyasi ve askeri bakımdan oldukça geni  ş ş ş

yetkileri vardı.
*SÜZGEÇ:  Atabeylik Sistemi;  ehzadelerini e iten, iyi bir yönetici ve Ş ğ
komutan olarak yeti mesini sa layan bilgili, tecrübeli devlet adamlarına ş ğ
“Atabey” denilmi tir. (Osmanlı Devleti’nde ş “Lala”)

  Türk- slam devletlerinde merkez ile ta ra arasındaki ileti imi sa lamak için İ ş ş ğ
güçlü bir posta te kilatı kurulmu tur.ş ş
KAZ:İ  Posta te kilatının ilk örnekleri Karahanlılar’da görülmü tür.ş ş



►  Eyaletlerde bulunan di er yöneticiler ve kurumlar ise unlardır;ğ ş
 Suba ı:ş  Ta rada ehirlerin güvenli inden sorumlu emniyet amiriş ş ğ
 Amid: ehir ve kasabaların mülki idaresinden sorumludur.Ş
 Amil: ehir ve kasabaların mali idaresinden sorumludur.Ş
*  Muhtesib:  Belediye i lerinden sorumludur. Aynı zamanda çar ı ve ş ş

pazarları denetlerdi. (zabıta)
 Ulag: Posta te kilatında görevli olanlara verilen isimdir. ş
 Kadı: Yargı i lerinden sorumludur. Günümüzdeki noter görevini yapar ve ş

tüm bilgileri ilgili deftere kaydederdi.
 Hatip: Din i lerinden sorumlu görevlidir.ş
 Reis: Halk tarafından seçilen sivil yöneticilerdir.
 di ba ı:İğ ş ş  Ya adı ı ehrin halkını temsil eden en yüksek görevli yani bir ş ğ ş

tür Belediye Ba kanıdır. Özellikle ticaretle ilgili olan i di ba ı, ehre gelip giden ş ğ ş ş ş
tüccarlarla da yakından ilgilenirdi. di ba ı’nın bir görevi de merkezi idarenin o İğ ş ş
ehirden istedi i verginin halktan adilane bir ekilde toplanmasını da ş ğ ş

sa lamaktır .ğ



B) ORDU
 Ordu yönetiminden “Suba ı”ş  sorumludur.
1) Gulaman-ı Saray (Gulam Ordusu): Küçük ya ta esir veya satın alınan küçük çocuklar ş

“Gulamhane”  denilen kı lalarda e itilirdi. Devletten yılda 4 defa ş ğ “bîstegani”  adı 
verilen maa  alan bu askerlere ş “memlûk (köle-kul)”  adı da verilmekteydi. Do rudan ğ
Sultan’a ba lıdırlar. Saray muhafızları, ordu komutanları, valiler genellikle bunların ğ
arasından seçilirdi.

SÜZGEÇ:  Gazneli, Selçuklu ve Eyyubiler’de de devam ettirilen bu sistem Osmanlı 
Devleti’nde “Dev irme”ş  adıyla uygulanmı tır. (Kapıkulu Sistemi)ş

2) Hassa Ordusu:  Çe itli Türk boylarından seçilerek olu an, her an sava a hazır olan atlı ş ş ş
birliklerdir; her türlü masrafları devlet tarafından kar ılanırdı.ş

3) Eyalet Askerleri:  Eyaletlerdeki ikta sahiplerince yeti tirilen atlı askerlerdir. (ordunun ş en 
kalabalık bölümüdür.)

* kta Ordusu (Askeri kta Sistemi) Türk- slam Devletleri’nde İ İ İ ilk defa  vezir Nizamü’l-
Mülk tarafından Büyük Selçuklu Devleti’nde uygulanmı tır. (Osmanlı’da ş Dirlik) 
(İkta askerlerine “sipahi” adı verilirdi.) 

* kta ordusu Karahanlılar’da görülmez.İ
4) Türkmenler:  Göçebe bir ya am tarzı olan Türkmenler sınır bölgelerine yerle tirilerek ş ş

sınırları korumu lardır. Sava  zamanında orduya katılırlardı.ş ş
5) Yardımcı Kuvvetler:  Ba lı beylik ve devletlerin ğ (Metbu - Tabi Devletler)  sava  ş

zamanında gönderdikleri kuvvetlerdir.



C) TOPRAK YÖNET Mİ İ
NOT:  Büyük Selçuklu Devleti’nde; devlete ait ve miri arazi olarak adlandırılan 

topraklar toprak dört bölüme ayrılmı tır;ş

1) Has Toprakları:  Saray ve hükümdar ailesinin masraflarını kar ılamak için ş
ayrılan arazilerdir. Mülkiyeti ve geliri hükümdara aittir.

2) Vakıf Toprakları:  lmi, sosyal ve dini kurumların giderlerini kar ılamak İ ş
amacıyla ayrılan arazilerdir. Bu topraklara devlet kural olarak el koyamazdı. 
Vakıf arazisinin gelir ve giderlerini düzenleyen ki iye ş “Mütevelli” adı verilirdi.

3) Mülk Toprakları: Ba arılı devlet adamlarına ve ordu komutanlarına ait mülk ş
olan topraklardır. Devlet bu arazilerden çe itli vergiler alırdı. Alınıp satılabilir, ş
miras olarak bırakılabilirdi (özel mülkiyet).
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4) kta Toprakları:İ  Geliri hizmet ve maa  kar ılı ı olarak komutanlara, askerlere ve devlet ş ş ğ
adamlarına verilen topraklardır. Kendisine verilen ikta topra ının vergisini toplayan ikta sahibi; bir kısmını ğ
kendisine ayırır, bir kısmıyla da sipahi denilen atlı asker beslerlerdi. Sava  zamanında bu askerler orduya ş
katılırlardı.

 Mülkiyeti devlete, vergisi ve geliri sipahiye, toprağı işleme hakkı köylüye aittir.
 kta sahibi e er mesle inden ayrılır ya da men edilirse maa  kar ılı ı verildi i için  iktası elinde alınırdı. İ ğ ğ ş ş ğ ğ
Çiftçi topra ı kullanma hakkına sahiptir, topra ı i leyebildi i sürece miras bırakabilir, üretti i ürünün ğ ğ ş ğ ğ
vergisini ikta sahibine verir ve haksızlı a u radı ı takdirde ikta sahibini ikâyet etme hakkına sahiptir. ğ ğ ğ ş
Ayrıca ikta sahibi köylüyü yargılayamazdı.

 İkta sahipleri gelirin yükselmesi için halkı denetler, çalışmaya zorlardı.  Toprak sahibi üç yıl üst 
üste topra ı bo  bırakırsa toprak elinden alınıp ba kasına verilirdi. ğ ş ş *Amaç;  üretimde devamlılı ı ğ
sa lamaktı.ğ
İKAZ:  Kökü Hz. Ömer Dönemi’ne kadar uzanan kta Arazi Sistemi’ni Türk- slam Devletleri’nde İ İ ilk kez 
Büyük Selçuklular uygulamı tır. Bu sistem Osmanlılar’da ş “Dirlik” adıyla devam ettirilmi tir.ş

kta Sistemi’nin Faydalarıİ
1) Hazineden para çıkmadan subay ve memurların maa ı ödenirdi.ş
*2) Devlet masraf yapmadan bir ordu sahibi olurdu.
*3) kta sahipleri çiftçiyi denetleyerek ve koruyarak üretimin artmasını sa larlardı.İ ğ
4) Barı  zamanında kırsal kesimde huzur ve asayi i sa lıyordu.ş ş ğ
5) Göçebe Türkmenler (O uzlar) asker olarak yeti tirilir; yerle ik halka zarar vermesi önlenirdi.ğ ş ş
6) Memleketin imar edilmesinde yardımcı oluyorlardı.

*SÜZGEÇ:  Türk– slam devletlerinde halk (reaya) ev, ba , bahçe üzerinde özel mülkiyet hakkına İ ğ
sahiptir. Ancak otlak, yaylak, orman ve tarım arazileri devlete aittir.



D) HUKUK
  İslamiyet’in kabulü ile hukuk kuralları değişikliğe uğradı; Türk töresi ile 

İslamî kurallar bir sentez haline getirildi. Adli teşkilat; “Şer’i” ve “Örf’i” 
olarak ikiye ayrılmıştır;

1) er’i Hukuk:Ş  Davalardan Kadılar sorumludur. Din ve eriat ile ilgili davalar, ş
ölüm, miras, bo anma, nafaka ve noterlik gibi bütün i lerde yetkili idiler. ş ş
Ba kadıya ş Kadı’l-Kudat (Kadılar Kadısı) denilirdi.

İKAZ:  Devletin Kadılar üzerinde baskı ve etkisi yoktur; kadı kararları kesindir. 

2) Örf’i Hukuk: Örfi yargının ba ında ş Emir-i Dâd (Adalet Bakanı) bulunurdu. 
Asayi i bozan ve yasaları çi neyenlerle ilgili davalarla ilgilenirdi.ş ğ  Emir-i Dâd; 
gerekti inde vezir ve divan üyelerini de yargılayabilirlerdi.ğ

SÜZGEÇ: 
  Askeri davalara “Kadıasker (Kadıy-ı Le ker, Kadıle ker veya ş ş

Kazasker)” bakardı.

  Hukuki tüm  itirazlara ve a ır siyasi suçlara ğ hükümdar başkanlığında 
toplanan Divan-ı Mezalim’de bakılırdı.



E) D L VE EDEB YATİ İ
 Karahanlılar’da resmi dil Türkçe (Hakaniye Lehçesi) olmu  ve Türk kültürüne büyük önem ş
verilmi tir. ş Bu dönemde ilk Türkçe kitaplar basılmıştır.
 Gazneliler’de resmi dil Arapça, bilim dili  Farsça’dır. Halk, ordu ve saray ise Türkçe konu uyordu. ş
 Selçuklular’da resmi yazı dili Farsça, bilim dili Arapça olmu tur. Halk ve ordu Türkçe ş
konu uyordu. ş Bu durum; Türkçe’nin gelişimini yavaşlatmıştır.
 Harzem ahlar’da resmi dil Farsça, bilim dili Arapça’dır.ş
 Memlukler’de resmi dil Türkçedir. Saray ve orduda Türkçe’den ba ka dil konu ulmamı tır.ş ş ş

*SÜZGEÇ:  lk Müslüman - Türk devletlerinde dil konusunda görülen bu farklılıkların İ
temel sebebi;
     a) slam kültürünün etkisiİ
     b) Yönetilen halkın yabancı olması

İKAZ:  Yönetilen halk üzerinde kolay hâkimiyet kurabilmek için halkın dili resmi dil 
yapılmı tır.ş

SÜZGEÇ: Türk - slam Edebiyatı’nın sözlü eserleri arasında en önemlileri;İ
     a) Satuk Bu ra Han Destanı (Karahanlılar)ğ

●  Karahanlılar’ın ilk Müslüman hükümdarını konu almı tır. Türklerin slamiyet’e ş İ
geçi ini anlatır.ş

     b) Cengizname (Mo ollar)ğ



Türk – slam Edebiyatı’nın lk Örnekleriİ İ
* 1) Kutadgu Bilig:  Yusuf Has Hacib tarafından yazılan eser; ideal devlet yönetiminin nasıl 

olması gerekti i üzerinde bilgi veren ğ Türk tarihi ve edebiyatının ilk 
siyasetnamesidir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Hükümdara ö ütler içerir. ğ Türk-
slamî dönemin ilk edebi ürünüİ dür. Karahanlılar Dönemi’nde Uygur Türkçesi’yle 

yazılmı  ve Hakaniye Lehçesi kullanılmı tır. Karahanlı Devleti hükümdarı ş ş Ulu  Kara ğ
Bu ra Hanğ ’a sunulmu tur (1069).ş

2) Divan-ı Lügat-it Türk:  Ka garlı Mahmut tarafından yazılan Türkçe Lügat’tir. ş
Türkçenin zenginli ini ortaya koymak ve ğ Araplara Türkçeyi ö retmekğ  amacı ile 
yazılmı tır. ş Türk dilinin ilk sözlü üğ dür. Aynı zamanda ilk Türkçe Ansiklopedi 
olarak da bilinir. Karahanlılar Dönemi’nde Arap harfleriyle yazılmı tır. (1069)ş

İKAZ:  Eserde ilk Türk Dünyası haritası (Türklere ait ilk dünya haritası)  da 
bulunmaktadır. Ka garlı Mahmut, dönemindeki Türklerin hangi bölgelerde ya adı ını ş ş ğ
göstermek amacıyla çizmi tir.ş

3) Divan-ı Hikmet (Kutlu Bilgiler Divanı):  lk Türk mutasavvıfı Ahmed Yeseviİ  
tarafından yazılmı tır. Dini ve ahlaki ö ütlerle Türkleri slam dinine özendirmek için ş ğ İ
yazılan iirsel anlatımlı bir eserdir. ş Türk tasavvuf edebiyatının ilk örne iğ dir. Arap 
harfleriyle Türkçe yazılmı  en önemli eserdir. Karahanlılar Dönemi’nde yazılmı tır.ş ş

4) Atabetü’l-Hakayık (Hakikatlerin Eşiği):  12. yy.’da Edip Ahmet Yükneki tarafından 
Uygur alfabesi ile yazılmı tır. Ahlak yönü a ır basan ş ğ e itici-ö retici bir ahlak ğ ğ
kitabıdır. Bilimin yol gösterici oldu undan ve insanları üstün kılan erdemlerden bahsedip ğ
bilimin önemini vurgular.



Muhakemet’ül Lügateyn:  ki lügatın kar ıla tırması demektir. Ali ir Nevai İ ş ş Ş
tarafından yazılan eserde Türkçe’nin Farsça’dan üstün oldu uğ nu savunulmu tur. (Timur ş
Devleti / 1499 - Ça atay Hanlı ı Dönemi)ğ ğ

NOT: Bu dönemde verilen di er önemli eserler;ğ

 §    ehname:Ş  ranlı air Firdevsi tarafından Farsça olarak kaleme alınıp Gazneli Mahmut’a İ ş
sunulmu tur. ş ran’ın milli destanıİ  olarak benimsenmi tir. ş Türk - İran Savaşları konu 
edilmiştir.

 §  Siyasetname (Siyerü’l-Mülk):  Selçuklu Veziri Nizam’ül-Mülk tarafından yazılan 
devletin anayasası sayılan eserdir. Devlet yönetimine ili kin bilgiler verir.ş

 §  Rubailer: Ömer Hayyam



F) B L M VE KÜLTÜRİ İ  

 Türk – slam Devletleri’nde İ ilk medrese Karahanlılar döneminde açılmı tır.ş
 Karahanlılar’da e itim hizmetleri vakıf gelirleri ile yürütülmü tür.ğ ş
 Dünya’da ilk defa “Burslu Ö rencilik Sistemi”ğ  Karahanlılar’da uygulanmı tır.ş
 Büyük Selçuklular’da; geni leyen devlet yönetiminde görev alacak ki ilere gerek duyuldu u ş ş ğ

için  ilk medrese Tu rul Bey tarafından Ni abur’da açılmı tır.ğ ş ş
*  Büyük Selçuklular’da Vezir Nizam’ül-Mülk tarafından Ba dat’ta dünyanın ilk ğ

üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi’ni kurulmu tur. (özerk yapıda)ş
 Büyük Selçuklular Dönemi’nde kurulan “Bimaristan (Bimarhane); hem hastaların tedavi 

edildi i yer olarak kullanılmı , hem de tıp fakültesi görevini üstlenen kurum olmu tur.ğ ş ş

*Farabî: slam felsefesinin ve siyaset biliminin kurucusudur. Aristo’nun fikirlerini en iyi ekilde İ ş
açıkladı ı için ğ “Muallim-i Sanî ( kinci Ö retmen)”İ ğ  unvanını almı tır. Avrupa’da ş
“Alfarabyus”  olarak tanınır. Tam bin yıl sonra kurulacak olan “Birle mi  Milletler”ş ş  
idealini ileri sürmü tür.ş

Eserleri;  limlerin sınıflandırılmasını İ ilk defa  yapan “ hsaü’l lim ( limlerin Tasnifi)”İ İ İ , 
devlet ba kanlarının vasıflarını anlatan ş “El-Medine’tül Fazıla  (Erdemli Kent)”, 
musiki ile ilgili olan “Kitabü’l Musiki” adlı eserleri ünlüdür.

*İKAZ:  Türk – slam dünyasında pozitif bilimler Farabî ile ba lamı tır.İ ş ş



bn-i Sina:İ  Tıp ve felsefe alanında çalışmalarda bulunmuştur.  Farabî’nin ö rencisi olup ğ
etkisinde kalmı tır. Avrupa’da ş “Avicenna”  diye tanınmı tır. ş slam filozoflarının reisiİ dir. lk İ
kez bedensel hastalıkların psikolojik nedenlerine dikkat çeken Medikal Psikologudur. En önemli 
eseri “El Kanun Fi’t-Tıp (Tıbbın Kanunu)”dur.

Harezmî: Do u dünyasındaki ğ en önemli matematikçi’dir, cebirle ilgili çalı maları ünlüdür, sıfır ş
(0) sayısının mucidi olarak bilinir. “Kitabu’l Cebr Ve’l Mukabele” adlı eseri ile ünlüdür.

El-Bîrûni:  Enlem ve boylam hesaplarını yapmı , Dünyanın güne  etrafındaki dönü ünün bir ş ş ş
yılda gerçekle ti ini ispatlamı tır. Geometrinin klasik sorunları ile ilgili çalı maları olan ş ğ ş ş “Bîrûni 
Problemleri” en önemli eserlerinden biridir.

Gazali:  slam filozoflarını İ “Tehafüt (Tutarsızlık)”  eserinde ele tirir. Sonradan Tasavvuf yolunu ş
seçmi tir. Ona göre; din felsefeden üstündür ve dinle ba da mayan felsefe saçmalar. ş ğ ş “ hya’ül İ
Ulumiddin (Din limlerinin Yeniden Yapılanması)”İ  en ünlü eserlerinden biridir.

Ömer Hayyam:  Büyük Selçuklu hükümdarı Celaleddin Melik ah adına ş “Takvim-i 
Melik ah veya Takvim-i Celali”ş  denilen bir takvim düzenledi. Şairlik yönüyle daha çok 
tanınmıştır. “Rubaileri” ünlüdür.



G) SANAT
  lk Türk- slam Devletleri’nde İ İ en fazla  geli me gösteren sanat dalı mimari ş

olmu tur.ş
*  Türk - slam mimarisinin temelleri Karahanlılar zamanında atılmı  (İ ş Türk- slam İ

sentezi)

Türk - İslam mimarisinin cami, mescit, türbe, medrese, han, hamam, hastane 
ve kervansaray örneklerine ilk defa Karahanlılar’da rastlanmıştır.

  Karahanlılar ticareti geli tirmek için ticaret yolları üzerinde ş “Ribat”  adıyla ilk 
kervansarayları in a etmi lerdir. (ş ş Türk - slam sanatının en eski İ
kervansaray örnekleri)

  Karahanlılar’da ilk defa  “Darü ifa (Hastane)”şş  kurma faaliyetleri 
ba lamı tır. ş ş (Selçuklular’da zirveye ulaşmıştır.)

  Selçuklular Dönemi’nde, mimaride “medrese-cami”  tarzı olu turulmu tur. ş ş
Bunun ilk örne i, ğ “Mescid-i Cuma (Ulu Camii)”dır.

  lk slam minyatür okuluİ İ  Ba dat’ta Büyük Selçuklu Devleti zamanında ğ
açılmı tır.ş

  Babür krallarından ah Cihan e i Mümtaz Mahal için Hindistan’ın Agra kentinde Ş ş
“Tac Mahal” adlı ünlü mezar evini yaptırmı tır.ş



*Hat:  Arap harflerinin süslü olarak yazılması, güzel yazı yazma sanatı. (Türklerin 
İslamiyet’e geçmelerinden sonra uğraş alanlarına girmiştir.)

Tezhip:  El yazması kitap ve levhaların altın tozu veya boya ile süslenmesi. 
(Arapça’da “altınlama, yaldızlama” manasına gelir)

Fresko: Ya  alçı ve sıva üzerine yapılan resim.ş

Minyatür:  Çizgi resim sanatıdır. Türk – slam sanatında İ en çok  kullanılandır. 
İslamiyet’in yasaklaması yüzünden resim sanatı yerine, daha soyut bir 
sanat olan “minyatür” sanatı gelişme göstermiştir. Derinliğin bulunmadığı 
minyatür resimlerde kişiler mevkilerine ve rütbelerine göre çizilmiştir.

Müzik: Tasavvuf müzi i geli mi tir.ğ ş şhttp://egitimvaktim.com

http://egitimvaktim.com/




Türklerin İslam Mimarisine Başlıca Katkıları;
      - Kervansaray,
      - Medrese-cami,
      - Kümbet (iki katlı mezar),
      - Külliye, 
      - Kemer,
      - Kubbe ve üst üste çift kubbe,
      - Türbe (çadırın mimariye yansıması),
      - Silindirik ve yivli minareler,
      - Dikdörtgen ve be  kö eli mihraplar,ş ş



Kaynakça:   Nuri KEKİLLİ
http://www.oguzhanhoca.com

http://egitimvaktim.com

http://egitimvaktim.com/
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