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A) İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT



6.1. İlk Türk Devletlerinde Yaşam Biçiminin Sanata Etkisi

İlk Türk devletlerinin konargöçer yaşam tarzı, Türklerin kendilerine 

has bir sanat anlayışının ortaya çıkmasını ve bu doğrultuda eserler 

vermesini sağlamıştır. Bu yaşam tarzında daha çok taşınabilir 

eşyalar üzerindeki süslemeler ön plana çıkmıştır. Konargöçer hayat 

şartlarına uygun olarak hayvancılık temel geçim kaynağı olduğu 

için, ilk Türklerin sanat anlayışında hayvan üslubu denilen süsleme 

sanatı belirgin olarak işlenmiştir.



• Bu tarz sanat anlayışında kemer tokaları, 

hançer kabzası ve at koşum takımları 

üzerine süslemeler yapılmış, yapılan 

süslemeler pars, kaplan, aslan, kurt, at, 

koyun ve kartal gibi hayvan figürlerinden 

oluşmuştur. İlk Türk toplumlarının 

inancında hayvanlara farklı anlamlar 

yüklenmiş, aslan ve kartal güç ve kudreti, 

kurt özgürlüğü, kaplumbağa ise ebediyeti 

sembolize etmiştir.

Hayvan üslubu örnekleri



• Bu süslemelerle birlikte, kilimler ile altın ve gümüş gibi 

değerli eşyalar üzerine işlenilen motifler ve hükümdar 

tahtlarındaki süslemeler, Türklerin sanat anlayışındaki 

inceliğin göstergesidir. 04.04.2021www.tariheglencesi.com



• İlk Türklerde gelişmiş şehir mimarisine Uygurlarda

rastlanmasına rağmen Moğolistan’da yapılan kazılarda Hun 

Dönemi’ne ait surlarla çevrili şehir kalıntılarının bulunması , 

Kök Türklerde ordu, ordu-kent, ordu-balık gibi isimler verilen 

kale tarzında yerleşim yerlerine rastlanması, Hunlar ve Kök 

Türklere ait küçük şehir kalıntılarının olduğunu gösterir.04.04.2021www.tariheglencesi.com



• İlk Türk devletlerinde suni tepelerin dünyanın merkezini 

temsil ettiğine inanılır, kağanın otağı veya sarayı da bu 

tepeler üzerine kurulurdu. İlk dönem kent geleneği 

mimarisi kağanların otağı veya sarayları merkez alınarak 

gelişmiştir.



• Kağanların oturduğu yerin 

etrafına boylar tarafından 

çadırlar kurulmuş, taş ya da 

ağaç malzemeden oluşan iki 

katlı konutlar yapılmış, daha 

sonra da kurulan bu şehrin 

etrafı savunma duvarları ile 

çevrilmiştir. Bu şekilde 

planlanan şehir, dik açılı yol 

sistemi ile kare planlı bir yapı 

şekline dönüşmüştür  

İvolga şehrinin planı



• Şehirlerle ilgili sınırlı sayıdaki bulgular nedeniyle Hun 

Dönemi’ne ait mimari kalıntı olarak kurganlar (mezarlar) ve 

sonraki dönemlere örnek teşkil etmiş çadırlar vardır. Hunlara 

ait kurganlar, dönemin sanat anlayışına dair önemli bilgiler 

sunmaktadır.

Kök Türklere ait kurgan (Moğolistan)



• Türkler ölülerine büyük saygı gösterdikleri için atalarının kurganlarını 

toplum tarafından kutsal kabul edilen dağ dorukları, dağ etekleri, su 

kenarları, su yatakları, ormanlık alanlar ve göl kenarlarına yapıyordu. 

Song Gölü’nün özellikle doğu kısmında çok sayıda kurgan 

bulunmasının sebebi de budur. Hazar bölgesine seyahat eden İbn-i 

Fadlan; “Hazarlar, hakanlarının mezarlarını İtil Irmağı’nın yatağına 

yaparlardı.” ifadesini kullanmıştır.



• İlk Türk devletlerindeki kurganlar çeşitli büyüklüklerde yapılmıştır. Toprak 

içerisine dikdörtgen veya kare şeklinde yapılan kurganlar, bir veya iki odadan 

oluşmuş ve bu kurganların duvarları karaçam kütükleriyle yapılmıştır. 

Kütüklerin birleştirilmesinde çivi kullanılmamış, kütükler oyuklarla birbirine 

geçirilmiştir. Dört taraftan kirişlerle desteklenen tavan da ahşaptan 

yapılmıştır. Tavan’ın üstü toprakla örtülmüş, bu toprağın etrafı ise daire 

şeklinde veya oval olarak taşlarla çevrilmiştir.



• Ölen kişinin cesedi, ağaçtan oyulmuş bir lahit içinde ağaç 

ve kütüklerden yapılmış zemin döşeme üzerine 

yerleştirilmiştir. Ölen kişi önemli biriyse kurganın duvarları 

ve zemini keçelerle kaplanmış ya da kumaş parçalarıyla 

süslenmiş, bu keçe ve kumaş parçalarına ise hayvan 

figürleri işlenmiştir. Ölen kişinin hayattayken kullandığı at 

koşumları, silahları vb. eşyaları da kurgana konulmuştur. 

Eşyaların kurgana konması geleneği, Türklerde ahiret 

inancının olduğunu göstermektedir. 04.04.2021www.tariheglencesi.com



Kök Türklerden itibaren mezarların üzerine çeşitli yapılar

(anıtmezar) inşa edildiği seyyahların verdiği bilgilerden 

anlaşılmaktadır Çin yıllıklarında Türklerin mezarları konusunda şöyle 

bir ifadeye rastlanmıştır. “Türkler mezarın üzerine bir ev yapar, bu evin 

içine ölen kişinin resmini çizer, evin duvarlarına da ölen kişinin

hayattayken katıldığı savaşları belirtirler.”



• İlk Türklerde ortaya çıkmış olan 

önemli kurganlardan bazıları; Pazırık

Kurganları, Noin Ula Kurganı, Esik 

Kurganı, Kudırge Kurganı, Gök-

Bulak Kurganı ve Tuyahta

Kurganı’dır. Esik Kurganı’nda ortaya 

çıkan Altın Elbiseli Adam buluntusu, 

Türklerin sanattaki inceliğine güzel 

bir örnektir. Altın Elbiseli Adam rekonstrüksiyonu
(Almatı Milli Tarih Müzesi,

Kazakistan)



• Hunlarda Sanat

• Konargöçer yaşam tarzının vazgeçilmez unsurlarından biri 

de çadırlardır. Hunlarda çadır sanatı silindirik bir yapı 

üzerine kubbeyi andıran bir örtü ile tamamlanır, çadırların

etrafı özenle dokunarak süslenen kumaş ve keçelerle 

çevrilirdi. Kubbe şeklindeki tavan, Türk İslam devletleri 

mimarisini de etkilemiştir.



• Hunlarda demircilik sanatı da oldukça gelişmiştir. Bunu, 

onların yaptıkları silahlardan ve günlük hayatta kullandıkları 

mutfak eşyalarından anlamak mümkündür. Noin Ula 

(Moğolistan) bölgesindeki kurganlardan çıkarılan hayvan ve 

insan figürleriyle işlenmiş gümüş levhalar, eyer takımları, 

kuşak süsleri, ağaç eşyalar, mücevherler ve araba tekerleri 

Hun sanatı için önemli örneklerdir. 



• Hunlar dokumacılıkta da ileri bir noktadaydı. Altaylardaki Pazırık

kurganlarından çıkarılan MÖ IV. yüzyıldan kalma bir halı, en eski 

Türk halısı olarak kabul edilmektedir. Gördes düğümü tekniğiyle 

dokunmuş olan bu halıda kırmızı fon üzerine işlenmiş yirmi dört kare 

çerçeve yer almaktadır. 04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Her karenin içine Hun gülü denilen soyut kompozisyonların işlendiği bu halının 

zeminine, süvariler ile geyik figürleri ustaca yerleştirilmiştir. Türkler dokudukları 

halılarda geyik figürlerini sık sık kullanmıştır. Çünkü Türklerde geyik, yerin ve 

göğün simgesi olarak görülmüş; geyiğin ruhları öteki dünyaya taşıdığına inanılmıştır. 

İlk Türkler tarafından dokunan bu halılar Orta Asya Türkmen dokumacılığının çıkış 

noktası olmuş, buralarda kullanılan dokuma teknikleri ve halı figürleri daha sonra 

Selçuklular aracılığıyla Anadolu’ya taşınmıştır.



• Hun kurganlarından çıkan önemli 

eserler arasında deri malzemeden 

yapılan eşyalar da yer almıştır. 

Renkli keçe ve eyer örtüleri üzerine 

yerleştirilen hayvan figürleri, deri 

üzerinde yapılan sanat çalışmaları 

ile elde edilmiştir. Deri üzerine 

işlenen bu figürlerde pars ile geyik 

ve kartal ile geyik mücadeleleri ön 

plana çıkmıştır.

Kartal ve geyik figürlü 
eyer (Ermitaj Müzesi-
Rusya)



Moğolistan’daki Wu-lan-ch’a-pu (Vulanceypu) Bozkırları’nda 1989 

yılında bulunan Hun resminde, On İki Hayvanlı Türk Takvimi

ile ilgili resimlere rastlanmıştır. Yine Moğolistan’ın Yin-Shan (Yi-Şan) 

bölgesinde Hun Dönemi’ne ait birçok duvar resimleri bulunmuştur.



Hunlara ait heykeller ahşaptan, pişmiş topraktan ve madenlerden 

yapılmış, Hun heykel sanatında hayvan tasvirleri çok gerçekçi bir 

şekilde işlenmiştir. İlk Türk devletlerinde müzik ve eğlence de önemli 

bir yere sahipti. Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, sık sık ziyafetler 

verir ve kopuz eşliğinde kahramanlık müzikleri dinlerdi. 04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Kök Türklerde Sanat

• Kök Türk şehirlerinin mimarisi ile ilgili kesin bulgular olmamasına 

rağmen, Kül Tigin’in anıt mezarı Kök Türklerde anıt mezar mimarisi 

hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu kurganlar yer altına değil de 

yer üstüne farklı bir mimariyle yapılmıştır.

04.04.2021

www.tariheglencesi.com



• Kurganlar, Türk toplum inancında önemli bir yere sahipti. Özellikle 

hanedan üyeleri ve kahramanlar için hazırlanan kurganların yapımına 

büyük önem verilmiş ve bu anıt mezarlarda ölen kişi için törenler 

düzenlenmiştir.



• Kül Tigin’in anıt mezarı, Çekoslavak bilim 

insanı Lumir Jısl (LumirYısıl) tarafından 

1958 yılında ortaya çıkarılmıştır. Bengütaş

(ölümsüz) denilen Kül Tigin Kitabesi, etrafı 

duvarlarla çevrili bir alan içindedir. Anıtın 

doğusunda balballar sıralanmakta, kapının 

iki yanında ise mermerden koç heykelleri 

bulunmaktadır. Türk mitolojisinde 

kaplumbağa, dünyanın üzerinde durduğuna 

inanılan hayvanlar arasında yer aldığı için, 

Kül Tigin’in Bengütaş’ı, mermerden yapılmış 

bir kaplumbağa üzerinde yükselmiştir.

Kül Tigin mezar 
külliyesi (Temsilî)



• Kül Tigin Anıtı’nın batı tarafında tapınak yer almakta ve bu tapınağın 

içinde Kül Tigin ile eşinin heykelleri bulunmaktadır. Bu bölgede 

bulunan Bilge Kağan Anıtı’nın üzerindeki çifte ejder kabartması, Kök 

Türklerin inançlarında sembolik anlamlar taşımaktadır. Bu motif, yeri 

ve göğü temsil etmektedir.



• Hunlarda olduğu gibi Kök Türklerde de maden işçiliği ve dokumacılık 

oldukça gelişmiştir. Kök Türkler madencilikteki başarılarını silah ve sanat 

eserleri yapımında ustaca kullanmışlar, kılıç kalkan ve zırh gibi savaş 

araçlarının yanında mutfak araç ve gereçleri ile süs eşyaları da yapmışlardır. 

Türklerde demircilik sanatında kullanılan madenler, yönlerle 

ilişkilendirilmiştir. Demir, siyah renginden dolayı kuzeyi; bakır kızıl renginden 

dolayı güneyi işaret etmiştir. Bilge Kağan’ın kurganında birçok eşyanın 

yanında gelişmiş dokuma parçalarına da rastlanmıştır.



• Bugünkü Moğolistan bölgesinde Kök Türkler Dönemi’ne ait derin 

çizgilerle çizilmiş çok sayıda kaya resimlerine rastlanmıştır. Bu 

resimlerde askerler ve savaş sahneleri önemli bir yer tutar. Kök Türkler, 

Hunlarda olduğu gibi kaya resimlerinde kurt figürlerine çok sık yer 

vermiştir.



• Kök Türk kurganlarında yapılan 

kazılarda üzerinde fantastik 

yaratık resimleri bulunan çok 

sayıda madenî eşyalar, kulplu 

maşrapalar ve seramik kaplar 

bulunmuştur. Kök Türklerde sık 

kullanılan figürlerden birisi de dağ 

keçisidir. Kök Türkler, yırtıcı 

hayvan resimlerini ve av 

tasvirlerini kayalar üzerine 

kazıyarak resmetmişlerdir (Görsel 

6.11).

Döneme ait kaya resimleri (Moğolistan)



• Kök Türk kurganlarında görülen heykel sanatı, Hunlara göre 

daha gelişmiştir. Zira Kök Türklerin yaptığı heykellerde 

kaftan ve çizme gibi ayrıntılar da işlenmiştir. Kül Tigin, Bilge 

Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilen heykeller ise Kök Türk 

heykellerinin en güzel örnekleridir.



• Hunlarda olduğu gibi Kök Türklerde de eğlence, müzik ve festivaller 

önemli bir yere sahipti. Bu dönemde müzik biraz daha çeşitlenmiş, 

tuğ müziği, dinî müzik ve ozan müziği ön plana çıkmıştır. Kök 

Türklerde dinî müzik, Hunlarda olduğu gibi kamlar tarafından icra 

ediliyordu. Kamlar, Güneş ve Ay tutulmalarında kötü ruhları kovmak 

için davul çalarlardı. İlk Türklerde dinî törenler müziksiz yapılmazdı.
04.04.2021

www.tariheglencesi.com



• Müzisyenlik, Kök Türklerde zamanla bir meslek hâline gelmeye başlamıştır. 

Ozanlar kahramanlık türkülerini yaylı (ıklığ) veya telli kopuz kullanarak 

bestelemiş ve söylemiştir. Türk hükümdarları yanlarında ozanlar bulundurur, 

bu ozanlar ordu içerisinde destanlardan parçalar okurlardı. Kök Türklerde, 

Hunlarda olduğu gibi yuğ/yoğ (ölü gömme) törenleri önemli bir yere sahipti. 

Bu törenlere ağıtçılar katılır, ağıtlar yakılırdı. Ağıt yakma geleneği 

günümüzde de devam etmektedir.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Uygurlarda Sanat

• Uygur Türkleri yerleşik medeniyetin en önemli sanat örneklerini 

vermiştir. Uygurlar, Budizm ve Manihaizm dinleri ile tanıştıktan 

sonra, özellikle tapınak mimarisinde önemli gelişmeler göstermiştir. 

Tapınakların kenarlarına surlarla çevrili şehirler kuran Uygurlar, sıcak 

ve soğuktan korunmak için de mağara evler inşa etmiştir (Görsel 

6.12). İslami kaynaklarda Uygurların on yedi şehrinden 

bahsedilmektedir. Ordu-balık, Turfan, Toyuk, Kara-Haço bu 

şehirlerden bazılarıdır.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Uygur şehirlerindeki pek çok saray, tapınak ve ev kerpiç kullanılarak 

yapılmış, Haço’daki saray kalıntısında ise taş malzemeler kullanılmıştır. 

Uygur şehrine giden Arap elçi Tamim B. Mutavvi, Uygurlardan söz ederken; 

“Yolumuz mütemadiyen (sürekli olarak) kalabalık ve mamur kasabalar ile 

şehirlerden geçiyordu.” diye yazmıştır. Uygurlardaki Ordu-Balık şehri, on 

metre yüksekliğindeki surları, kale burçları, iç kale hendeği ve gözetleme 

kuleleriyle askerî savunma tekniği bakımından mükemmel bir sisteme 

sahipti.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Uygurlar mimaride tonoz, kubbe ve Türk üçgeni gibi yapılara yer 

vermişler, gökyüzünden ilham alarak kubbe tekniğini ilk önce 

çadırlarda ve kurganlarda, daha sonra da diğer mimari yapılarda 

kullanmışlardır. Kubbe daha sonraları Türk İslam devletlerinde de 

kullanılmaya devam etmiştir.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Kubbe daha sonraları Türk İslam devletlerinde de kullanılmaya devam 

etmiştir. Kök Türklerde olduğu gibi Uygurlarda da maden işletmeciliği 

oldukça gelişmiştir. Pek çok eşya altınla kaplanmış, kılıç ve kalkan gibi 

birçok silahın yapımında ustalık boyutuna ulaşılmıştır. Uygurlar, 

kendilerinden önceki dönemlerde yaşayan Türklerde olduğu gibi 

dokumacılık alanında çok ilerlemişlerdir. Zira Uygurlar dokumacılığı;

desenleme, boyama ve iğne ile işleme olmak üzere üç ayrı biçimde 

yapmışlardır.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Çiçek süsleme çalışmaları genelde iğne 

işlemesi ile yapılırdı. Uygurlardaki stilize 

çiçek üslubu, ilerleyen dönemlerde Osmanlı 

kumaş sanatını da etkilemiştir. Uygurlar 

ayrıca hayvan derilerinden kıyafetler ve at 

koşumları yapmış, birçok ihtiyaçları için 

işledikleri derileri kullanmışlardır. Uygurlar

resim sanatında da oldukça ilerlemiş, 

onların inançları ve yerleşik düzenleri sanat 

anlayışlarını da etkilemiştir. Süsleme sanatı 

ve resimlerinde bitki üslubu ön plana 

çıkmıştır.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Budizm’de lotus çiçeği kutsal bir sembol olarak kabul edildiği için bu 

çiçek motifi Uygurlarda sıkça kullanılmıştır. Freskolarda Uygur 

prensinin Buda’ya lotus çiçeği sunduğu resmedilmiş, metalik 

eşyaların süslenmesinde asma filizleri, lotus ve incir çiçekleri 

kullanılmıştır.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Tapınak ve sivil mimarileri süsleyen fresklerde vakıfçılar ile erkek ve 

kadın figürlü askerler realist bir üslupla tasvir edilmiş, aynı üslup 

minyatürlerde de kullanılmıştır. Mavi ve kırmızı renkte gerçekçi 

olarak sunulan resimler, dönemin yüz yapısı ve kıyafetleri hakkında 

önemli bilgiler vermektedir. 
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Uygurlar, çiniyi bir süsleme sanatı olarak değerlendirmiş ve çiniyi 

tapınakların zeminlerini süslemek amacıyla kullanmışlardır. Minyatür 

sanatı, Uygurlarda Mani dininin etkisiyle gelişmiştir. Bu sanat, İslami 

dönem resim sanatını da özellikle yüz yapısı ve giysileri ile etkileyerek 

İslami motiflere bürünmüştür.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Uygurlarda heykel sanatının temeli Kök Türklerdeki balballara 

dayanmaktadır. İlk dönem normal insan boyutundaki heykeller, 

ilerleyen dönemlerde devasa büyüklüklerde yapılmaya başlamıştır. 

Heykeller önemli kişiler ve seçkin askerler için dikilmiş, bu heykeller 

kaplumbağa kaidesi üzerine yerleştirilerek dikili taş anlayışı bu 

dönemde de devam ettirilmiştir.
04.04.2021www.tariheglencesi.com

Uygur Dönemi’ne ait heykel



• Uygurlar; süslü masalar, sehpalar ve müzik aletleri yaparken 

ahşaptan yararlanmıştır. Zira Uygurlara ait olan minyatürlerde 

ahşap yemek masalarına rastlanmıştır. Hunlarda ve Kök Türklerde 

olduğu gibi Uygurlarda da at arabacılığı ve oymacılığın çok gelişmiş 

olduğu minyatürlerden anlaşılmaktadır.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Uygurlarda pandomim sanatı, tiyatro ve müzik de oldukça 

gelişmişti. Çinli elçi WangYen-Te, yazmış olduğu 

seyahatnamesinde, Uygurların sahne oyunları sergilediklerinden 

bahsetmektedir. Ayrıca arkeolojik kazılarda bu döneme ait tiyatro 

ile ilgili belgelere de rastlanmıştır
04.04.2021
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• Uygurlar Dönemi’nde müzik, Kök Türklere göre daha zenginleşmiş ve 

çeşitlenmiştir. Uygurlarda bireysel müziğin yanında toplu hâlde 

gerçekleştirilen müzikler de yapılmıştır. Sarayda müziğe çok büyük 

önem verilmiş ve saray müzisyenleri işlerini yaparken son derece 

disiplinli hareket etmişlerdir. 04.04.2021

www.tariheglencesi.com



• WangYen-Te, Uygurları ziyaret ettiği zaman pek çok yerde 

müzisyenlere rastladığından söz etmiş, tapınaklarda dinî müziklerin 

söylendiğini belirtmiştir. Uygurların yüzü aşkın farklı çalgı ile müzik 

yaptıkları kaynaklarda belirtilmiştir.
04.04.2021www.tariheglencesi.com



• Uygurlarda resmî çalgılara kövrük denilirdi. Bu çalgılar altınlı davul ve 

altınlı borudan oluşurdu. Kopuz Uygurlarda da kullanılmıştır. Ayrıca 

uda benzeyen bir çalgı olan ve adına pipa/berbab denilen bir müzik 

aleti ile tambur, Uygurlarda sıkça kullanılan müzik aletleri arasında 

yer almıştır.
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• XX. yüzyılın başlarında yapılan kazılardaki bulgularda, günümüzde de 

kullanılan müzik aletleri arasında yer alan zurna’ya da rastlanması, 

zurnanın bu dönemde de kullanıldığını gösterir. Uygurların on iki 

makamı, Türklerin duygularını ve müzikal birikimlerini yansıtması 

bakımından önemlidir. 04.04.2021www.tariheglencesi.com



• İlk Türk devletleri müzik konusunda oldukça gelişmiş, bu dönemde 

türkü söylemek yırlamak/ırlamak sözleriyle ifade edilmiştir. İlk Türk 

devletlerinde melodiye Kög, türkü söyleyen kimseye de ırçı denilirdi
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• Türklerde müzik aletleri telli, üflemeli ve vurmalı olmak üzere üç 

kısımdan oluşur ve bu çalgılar arasında kopuz önemli bir yer tutardı. 

Çünkü destanlar ve kahramanlık türküleri hep kopuz eşliğinde 

söylenirdi. Nefesli çalgılar arasında ise borazan önemli bir yere 

sahipti. Nefesli müzik aleti olan kaval da çok kullanılan çalgılar 

arasında yer alırdı. Vurmalı çalgı aletleri arasında sayılan davul ve tef 

(Görsel 6.14), Türk İslam devletlerinde kullanılmaya devam etmiştir.
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