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B) İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE SANAT



6.2. İslamiyet’in İlk Türk İslam Devletlerinde Sanata Etkisi



• Hz. Muhammed’in; “Allah güzeldir ve güzelliği sever.” sözleri, İslam 

ve sanatın ortak kavramları olan güzellik anlayışını vurgulamıştır. Bu 

itibarla Müslümanlar mimari, musiki, minyatür ve hat gibi sanat 

dallarında muhteşem eserler ortaya koymuşlardır.

• İslam sanatının en özgün tarafı, tevhid (Allah’ın birliğine inanma) 

inancı etrafında gelişip büyümesidir. Bu sanat doğrudan Kur’an’dan 

etkilenerek geliştiği için İslam sanatında figürler ile resim ve heykel 

sanatına sıcak bakılmamıştır.



İslam sanatının en özgün tarafı, tevhid (Allah’ın birliğine inanma) inancı 

etrafında gelişip büyümesidir. Bu sanat doğrudan Kur’an’dan etkilenerek 

geliştiği için İslam sanatında figürlerle, resim ve heykel sanatına sıcak 

bakılmamıştır. İslam sanatı; özgün üslubu, motif zenginliği ve kendine 

has mimarisiyle ön plana çıkmış, bu sanatta tefekkürün son noktası olan 

sonsuzluğa ulaşmak amaçlanmıştır. İslam sanatındaki özgünlük daha 

sonraki dönemlerde gelişerek devam etmiştir.
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• İlk Türk İslam devletlerindeki sanat anlayışı İslamiyet’in etkisiyle 

değişmiş, bu dönemde sanat, yeni bir anlayışla ele alınmıştır. 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte başlayan bu anlayış, 

gerçek kimliğine Karahanlı Devleti’nin kuruluşu ile kavuşmuştur. 



• Karahanlılardan sonra Türk İslam devleti sayısı artmış ve bu devletler 

bulundukları yerlerde hâkim duruma gelmişlerdir. Bu gelişmeler 

sonucunda eski Türk sanatı ile İslam sanatı kaynaşmaya başlamış, 

böylece Türk karakterli yeni bir tarz ortaya çıkmış, ortaya çıkan bu 

sanat tarzına Türk İslam Sanatı adı verilmiştir.
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• Bu dönemde Türklerin kullandığı semboller ve motifler de İslam 

dininin etkisiyle değişmeye başlamıştır. Tek merkezden çıkan motifler 

merkeziyetçiliği ifade ederken, devam eden tekrara dayalı bir 

süsleme anlayışı ise ölümden sonra yaşamın devamlılığını ifade 

etmiştir.

İnce Minareli Medrese - Taç Kapı (Konya)



• İslam dininde yeşil renk her zaman cennetle özdeşleştirilmiştir. Yeşil 

giyenler; melekler, veliler ve şehitlerdir. Kırmızı renk; hayat, sağlık ve 

kanla bağlantılıdır ve kötülüğe karşı koruyucu bir renktir. Ateş ve 

kırmızı gül, ilahi büyüklüğü temsil eder.





• İslamiyet kabul edilince Türk devletlerinde resim ve heykel sanatları 

rağbet görmemiştir. Resim ve heykel sanatlarının rağbet 

görmemesinden kaynaklanan boşluk ise geometrik şekillerin ve 

bitkisel motiflerin kullanıldığı süsleme sanatı ile doldurulmuştur. 

Güzel yazı yazma sanatı olan hat sanatı da bu dönemde 

yaygınlaşmıştır.



• İslamiyet’in etkisiyle Kâbe, mihrap 

ve cami gibi kutsal unsurlar, kandil 

ve ibrik gibi dinsel anlamlı eşyalar, 

Türk sanatında yer almaya 

başlamıştır. Hayat ağacı, vazoda 

çiçekler, cennet imgesi sayılan nar 

gibi bazı meyvelerden oluşan 

bitkisel motifler ve kutsal sayılan 

bazı hayvan motifleri de yine 

İslamiyet’in etkisiyle Türk sanatının 

her alanında yerini almıştır.
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Döneme ait cam vazo



• Türk sanatına İslamiyet’in 

etkisiyle giren tavana asılı bir 

kandil, İslam cami 

dekorasyonunda önemli bir unsur 

olmuştur. Dinî açıdan önemli bir 

sembol olan ve abdest almada 

kullanılan ibrik, İslamiyet’in 

etkisiyle Türk sanatında 

görülmeye başlamış ve Türk İslam 

devletlerinde temizliğin sembolü 

olarak kullanılmıştır.
Döneme ait ibrik

Kandil



• İslamiyet öncesi dönemde gelişmiş olan Türk halı sanatı, İslamiyet’in 

etkisiyle desen biçimlerinde değişikliğe uğramıştır. Türk halılarındaki 

keskin çizgili motiflerin yerini, yumuşayan dalgalı çizgiler ve biçimler 

almıştır. Halı motiflerinde ilk zamanlarda hayvan üslubu görülse de 

bu üslup zamanla yerini İslam süslemesinin özellikleri olan kufî yazılar 

ve dal kompozisyonlarına bırakmıştır.



• Maden işleme sanatında 

ilerlemiş olan Türkler, 

İslamiyet’in etkisiyle bu 

tekniği daha da geliştirmiş 

ve madenî birçok alanda 

kullanmıştır. Selçuklular 

İran’da; gümüşten tas, tepsi, 

şamdan, kemer tokası ve 

muska kutusu gibi önemli 

eserler yapmıştır. Şamdan

Toka



• Bu dönemde dökme, dövme ve kakma teknikleriyle birçok eser 

yapılmış; tepsiler, ibrikler ve buhurdanlar İslam motifleriyle 

işlenmiştir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte, Türk 

mimarisinde yeni yapılar ortaya çıkmış, bu yeni yapıların en 

önemlileri arasında da camiler yer almıştır.
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• IX. yüzyıldan itibaren şehirlerde toplumsal hayatın merkezini 

oluşturan cuma camileri görülmeye başlamıştır. Camilerin yanında 

medrese, tekke ve zaviyeler ile ribat ve kervansaraylar da İslam 

düşünce ve yaşam tarzının sonucunda ortaya çıkmıştır. İslamiyet’in 

etkisiyle oluşan saraylar, çarşılar, kaleler, hamamlar, imarethaneler, 

köprüler ve evler ise Türk İslam şehirlerini oluşturan diğer önemli 

ögeler arasında yer almıştır.



• Bu dönemde İslamiyet’in etkisiyle Orta Asya şehir yapılarında önemli 

gelişmeler yaşanmış, Kale, şehristan ve rabaz’dan oluşan üçlü bir 

yapı ortaya çıkmıştır. Şehrin savunması için yapılan kalelerin etrafı 

surlarla çevrilmiş, hükümdar ile emir bu kalelerde oturmuştur. 

Şehristan denilen kentlerde genellikle zanaatla uğraşanlar ile halk 

kesimi oturmuş, şehrin dış mahalleleri olarak adlandırılan rabazlarda

ticari faaliyetler yapılmıştır. 



• Çarşılar ilk dönemlerde rabazlarda yer alırken, İslami dönemde cuma 

camisi etrafına taşınmıştır. Bazı şehirlerde yılın belli dönemlerinde 

kurulan panayırlar ise diğer ticari faaliyetler arasında yer almıştır. Şehir 

halkı genellikle avlulu evlerde yaşamış, evlerini yaparken de genellikle 

kerpiç ve tuğla kullanmıştır. Gelişmiş bir su şebekesine sahip oldukları için 

şehir meydanlarında fıskiyeler ve havuzlar yaptırmışlardır.
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• Türk İslam mimarisinin önemli yapılarından birisi de minarelerdi. 

Karahanlılardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan minareler; silindirik 

gövdeli, kuşaklar hâlinde süslenen ve yukarıya doğru daralan 

şerefelerden oluşan yapılardı. İlk Türk devletlerindeki anıtmezar 

geleneği, İslami dönemde türbe ve kümbet yapımıyla devam 

etmiştir. Bu yapıların dört duvar üzerine kubbe ile örtülü olanlarına 

türbe, silindirik veya çokgen gövdenin konik bir çatı ile kaplı olanına 

da kümbet adı verilmiştir.



• Karahanlılar Dönemi’nde Türk kültürü 

ile İslam kültürü kaynaştırılmış, bu 

kaynaşma sonucunda birçok sanat eseri 

ortaya çıkmıştır. Özellikle mimari 

yapılarıyla ön plana çıkan Karahanlılar

Dönemi’nde Türk İslam mimarisinin ilk 

örnekleri verilmiştir. Mimari alandaki ilk 

binalar kerpiçten yapılmış, daha 

sonraları kerpiç ve tuğla birlikte 

kullanılmış, sonlara doğru ise kerpiç 

malzemeye geri dönülmüştür.

Karahanlılar Dönemi’nde Sanat



• Karahanlılar Dönemi’nde yapılan 

binaların süslemeleri oldukça sade 

bir şekilde yapılmış, Hazara 

(Degaron) ve Talhatan Baba

camileri bu dönemde yapılan 

camilerin en önemlileri arasında yer 

almıştır. Karahanlılar tarafından 

yapılan camiler, Mimar Sinan’ın 

yaptığı merkezi planlı büyük 

camilerin ilk örnekleri olarak 

değerlendirilmiştir. 22.05.2021
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Talhatan Camisi (Türkmenistan)



• Karahanlılar Dönemi’nden kalan en eski mimari eser Arap Ata 

Türbesi’dir. Bunların dışında, Ayşe Bibi ve Balacı Hatun türbeleri

de önemli yapılardır. Bu döneme ait olan ve kervansaray 

yapımına zemin hazırlayan ribatlar, Büyük Selçuklu Devleti ve 

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gelişmiş, ancak bu yapıların 

yerini zamanla kervansaraylar almıştır.
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• Orta Asya’dan gelerek Horasan’a yerleşen Oğuzların kurduğu 

Selçuklu Devleti; kısa sürede büyüyerek İran, Azerbaycan, Anadolu, 

Suriye ve Mezopotamya’ya hâkim olmuştur. Selçuklular, İslam dini ve 

medeniyeti sayesinde çok büyük bir güce kavuşurken eski kültür 

unsurlarını İslam kültürüne ekleyerek muazzam bir sentez ortaya 

çıkarmıştır.

Büyük Selçuklular Dönemi’nde Sanat



• Büyük Selçuklular Dönemi mimarisinin en 

önemli özelliği, dört eyvanlı ve avlulu planın 

yeni yapılan camilere uygulanmasıdır. 

İsfahan’daki Mescid-i Cuma , bu camilerin 

en önemlileri arasında yer almakta ve o 

dönemdeki camilerin en büyüğü ve en 

güzeli sıfatını taşımaktadır. Bu dönemde 

dikkat çeken diğer Selçuklu camileri ise; 

Zevvare Mescid-i Cuması, Ardistan Mescid-i 

Cuması ve Damgan Mescid-i Cuması’dır.
Mescid-i Cuma (İsfahan-İran)



• Selçuklular ince, uzun ve silindirik minareler ile zengin tuğla işçiliğini 

birleştirerek çok güzel minareler yapmıştır. Bu minarelerden bilinen 

en eskisi, süslemesinde ilk kez çini de kullanılan Damgan 

Camisi’ndeki minaredir. Büyük Selçuklular ise genelde dört köşeli, 

çokgen veya yuvarlak planda yapılan türbe ve kümbet mimarisi 

alanında önemli eserler vermiştir.

Damgan Camisi



• Karahanlılar ve Gaznelilerde görülen kervansaray mimarisi, 

Selçuklular Dönemi’nde geliştirilerek birer anıtsal yapıya 

dönüştürülmüştür. Bu dönemde kervansaraylar ribat adıyla anılmaya 

devam etmiş, Ribat-ı Şerif ise bu dönemde yapılan kervansarayların 

en önemlileri arasında yer almıştır.



• Selçuklular İran bölgesine gelip buradaki geniş alanlarda hâkimiyet 

kurunca, ilk Türk İslam devletlerindeki müzik sanatı canlılık ve 

çeşitlilik kazanmıştır. Bu dönemdeki Türk müziği, ordu ve saraylarda 

nevbet çalınarak yapılan askerî müzikten ibaretti. Halk arasında ise 

tekke ve saraylarda çalınan ney, boru, tambur ve bağlama gibi müzik 

aletleri yaygındı. 



• Türk musikisinde görülen makamlar, insan ruhunu dinlendiren 

özellikteydi. Beş vakit okunan ezanlar da bu makamlar ile okunurdu. 

Günün hangi vaktinde olduğunu bilmeyen birisi, okunan ezanın 

makamından hangi zaman diliminde olduğunu bilebilirdi. Ezan 

okuma makamları, Türk kültürünün ve Türklerdeki sanat anlayışı ve 

estetiğinin güzel örnekleri arasında yer alırdı.
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Tambur



• Selçuklular Dönemi’nde kısmen de olsa resim ve heykel alanında 

çalışmalar yapılmıştır. Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey, çok 

dindar birisi olmasına rağmen halifenin kızı ile evlenmesi anısına 

yaptırdığı madalyona, kendi kabartma tasvirini koydurtmuştur. 



• Bir diğer süsleme sanatı olan çinicilik, Selçuklular Dönemi’nde başta 

Rey olmak üzere Musul ve Rakka’da çok gelişmiş, bu dönemde çininin 

yanında seramik eserler de yapılmıştır.. Çininin mimaride süsleme 

unsuru olarak kullanılması Büyük Selçuklular ile başlamış, çini sanatı 

asıl büyük gelişmeyi Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşamıştır.
22.05.2021www.tariheglencesi.com



• Fildişi ve tahtadan oymalı bezemelerle yapılmış olan sandık, 

çekmece, kutu ve benzeri eşya işçiliği ile pirinç , tunç ve bakır üzerine 

yapılan kakma ve oyma işleri de bu dönemde gelişmiştir. Demirden, 

bronzdan ve bakırdan yapılan şamdanlar, leğenler, ibrikler ve kakmalı 

silahlarla camdan ve çiniden yapılmış kandiller bu dönemin önemli 

sanat eserleridir.



• İlk Türk devletlerinden olan Uygurlarda önemli bir yere sahip olan 

minyatür sanatı, Büyük Selçuklular Dönemi’nde gelişme göstermiş, 

ilk minyatür okulu Bağdat’ta Selçuklular tarafından açılmıştır. Arapça 

metinleri açıklamakla başlayan bu sanat dalı, daha sonra hikâye 

kitaplarında görülmüştür. Minyatür sanatı, Selçuklu sultanlarının 

yanında görevli olan Uygurlar tarafından geliştirilmiştir.
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Varka ile Gülşah Mesnevisi’nden minyatür örneği



• 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya gelen Türk boyları, yeni bir 

kültür ve sanat ortamının temellerini atmıştır. Anadolu’nun fethedilmesinde 

önemli rol oynayan Türkmen komutanlar, ele geçirdikleri bölgelerde 

beylikler kurarak imar faaliyetlerine başlamıştır. Bu beyliklerden oluşan 

Saltuklular, Danişmentliler, Artuklular ve Mengücekliler, bir süre sonra 

Türkiye Selçuklularının bayrağı altında toplanmıştır. 22.05.2021www.tariheglencesi.com

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde Sanat



• Türkiye Selçukluları, sınırlarının genişlemesiyle birlikte Yunan, Roma, 

Bizans ve Akdeniz kültür merkezleriyle karşılaşmıştır. Selçuklu 

yöneticilerinin sanatı ve sanatçıyı koruyan tutumları da buna 

eklenince, Anadolu zengin bir sanat merkezi hâline gelmiş; Konya, 

Selçuklu sanatının merkezi olmuştur. Anadolu’da oluşturulan bu yeni 

göz alıcı sentez, İslam sanatında yeni bir sayfa açmıştır. 
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• Anadolu’da görülen bu değişimle birlikte, Anadolu artık Türkiye 

olmuş, bu nedenle Anadolu Selçuklu Devleti’ne Türkiye Selçuklu 

Devleti de denilmiştir. Türkiye Selçukluları Anadolu’ya geldikten 

sonra yapı malzemesi olarak tuğla yerine taş kullanmaya başlamıştır. 

Çünkü Anadolu, taş açısından oldukça zengin bir yerdi ve taş, 

Anadolu’nun her yerinde kolayca elde edilebilen bir yapı 

malzemesiydi. 22.05.2021www.tariheglencesi.com

Divriği Ulu Cami
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Bu dönemin dikkat çeken 

yapıları arasında Divriği Ulu 

Cami ve şifahanesi yer alır. Taşın 

âdeta bir dantel gibi işlendiği bu 

yapının Türk İslam sanatında bir 

benzeri daha yoktur. Divriği Ulu 

Cami, Unesco tarafından dünya 

miras listesine alınan ilk kültürel 

yapımızdır.

Divriği Ulu Cami (Sivas)



• Türkiye Selçukluları Dönemi’nde camiler genellikle çok sütunlu ve ahşap 

destekli olarak yapılmıştır. Ulu Cami tipinde yapılan bu camilerin en eskisi 

Alaaddin Camisi’dir. Bu camiden günümüze abanoz ağacından yapılmış 

birbirine geçmeli muhteşem bir minber kalmıştır. Türkiye Selçukluları’nda

ahşap direkli ve sütunlu camiler ilgi çekici yapılardır. Gazne ve Karahan 

camilerinin devamı niteliğinde olan bu camilerin en önemlileri, Ankara 

Arslanhane Camisi ve Afyon Ulu Cami’dir.
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• Türkiye Selçukluları yapı türleri arasında yer alan Medreseler, 

Osmanlı medreselerine ilham kaynağı olmuştur. Bu medreselerin en 

önemlileri, Konya Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, 

Kırşehir Caca Bey Medresesi, Sivas Gök Medrese ve Erzurum Çifte 

Minareli Medrese’dir.
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• Türk devletlerinin ticari 

hayatında önemli bir yere sahip 

olan kervansaraylar, Türkiye 

Selçukluları mimarisinin anıtsal 

yapılarıdır. Tamamı kesme 

taştan yapılan kervansarayların 

planları ve süslemeleri dikkat 

çekicidir. Mezar yapıtları ise 

İslam dünyasında Türklerin 

geliştirdiği bir yapı türüdür. 
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Halifet Gazi Türbesi (Amasya)



• İslam sanatında en çok türbe örneklerine Türkiye Selçukluları’nda

rastlanır. Türkiye Selçuklu sultanları küçük bir medrese planına 

benzeyen saraylar yaptırmışlardır. Bu sarayların en meşhuru Alaaddin

Keykubat’ın Beyşehir Gölü kıyısında yaptırdığı Kubadabad Sarayı’dır.
22.05.2021www.tariheglencesi.com



• Çini Sanatı

• Çini, pişirilmiş toprak zemin üzerine değişik boyalarla çizilen 

geleneksel motiflerin sırlanması ile yapılan bir el sanatıdır. 

Uygurlardan beri kullanılan çini sanatı, Türkiye Selçukluları ile zirveye 

ulaşmıştır. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde çini; cami, türbe, 

medrese ve saray gibi yapıların süslenmesinde kullanılmıştır.22.05.2021www.tariheglencesi.com



• Minyatür sanatı

• Minyatür, genellikle el yazması kitaplarda metnin anlatımını 

kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan renkli küçük 

boyutlu resimlerdir. İslam devletlerinde resim sanatına sıcak 

bakılmamasına rağmen kendine has özellikleriyle bu yasağın 

dışında kalmış olan minyatür sanatı, Türkiye Selçuklularında önemli 

gelişmeler göstermiştir.
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• Ahşap

• Türkiye Selçukluları Dönemi’nde ahşap sanatı; mihrap, rahle, 

sanduka vb. alanlarda ustalıkla kullanılmıştır. Minberlerin yan 

taraflarına yapılan ahşap süsleme işinde, ahşapların birbirine 

geçmesiyle yapılan Kündekâri tekniği kullanılmıştır. 22.05.2021
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Alaaddin Camisi minberinden detay (Konya)



• Halı Sanatı

• İlk Türk devletlerinde oldukça gelişmiş olan halı sanatı, Türk İslam 

devletlerinde bu gelişimini sürdürmüştür. Pazırık Kurganı’nda bulunan ve en 

eski Türk halısı olarak bilinen Pazırık halısı ile ortaya çıkan bu sanat dalı, 

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde oldukça ilerlemiş, bu halılardan çok az bir 

kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. Renk ve desen bakımından oldukça 

zengin olan bu halılar, Gördes Düğümü ile yapılmıştır.
22.05.2021www.tariheglencesi.com



• Hat Sanatı

• İslam dininin Türk el sanatları üzerinde en fazla etkisinin bulunduğu 

sanat dallarından birisi de hat sanatıdır. Arap harfleriyle yazılarak, 

uyum ve güzelliğin ön planda tutulduğu bu güzel yazı yazma sanatına 

hat; bu sanatı icra eden sanatçılara da hattat denilmektedir. Bu sanat 

dalında Amasyalı Yakut, ilk Türk hattatı olarak kabul edilir.
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• Tezhip Sanatı

• Kur’an-ı Kerim ve değerli el 

yazması kitapları, levhaları 

ve tuğraları süsleme 

sanatıdır. Tezhip sanatı ile 

uğraşanlara müzehhib

denilmektedir.
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Döneme ait hat ve tezhip sanatı



• Maden Sanatı

• Türkler, tarihin çok eski dönemlerinden itibaren madencilik alanında; 

özellikle de demir işçiliği dalındaki ustalıklarıyla tanınmışlardır. 

Türkiye Selçukluları Dönemi’nden günümüze maden ürünlerinin çok 

fazla örneği kalmasa da bulunan madenî eserler, Türkiye Selçukluları 

Dönemi’nde gelişmiş bir maden sanatı olduğunu göstermektedir. 

Madenlerin geri dönüştürülebilir özelliği, birçok madenî eserin 

günümüze kadar ulaşmasını engellemiştir.
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