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B) TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE SPOR



7.2. İlk Türk İslam Devletlerinde Sporun Toplumsal Hayattaki Yeri

“Selçuklularda avlanmak eski bir gelenekti. Ataları olan Oğuzlarda 

beyler zümresine mensup kahramanlar, vakitlerini savaş yaparak ve toy 

vererek geçirirlerdi. Beyler, yurtlarındaki avlaklarda bazen tek başlarına 

avlanırlar bazen de içlerinden birisinin davetlisi olarak toplu hâlde ava 

çıkarlardı. Av merasimleri aynı zamanda dinî bir hüviyet taşımaktaydı.



• Avlanmanın Selçuklularda bir saray 

meşgalesi olduğu yazılı kaynaklardan ve el 

sanatlarındaki tasvirlerden anlaşılmaktadır. 

Selçuklu sultanları boş zamanlarını askerî 

spor ve manevra yaparak; cirit, polo, top, 

satranç oynayarak ve av yaparak 

değerlendirirlerdi. Av merasimi, av etlerinden 

yapılan büyük bir ziyafetle sona ererdi.” 

• Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi 

saray ve çevresi birçok spor dalı ile meşgul 

olmuş, spor toplumsal hayat içerisinde önemli 

bir yer edinmiştir.



• Türkler spora önem verdikleri için hem güçlü ve sağlıklı bir bedene 

sahip olmuş hem de askerî alanda büyük başarılar kazanmıştır. 

Toplumun sosyalleşmesinde bir araç olan spor, fert ve toplum 

ilişkilerinin geliştirilmesinde de etkili olmuştur. Kişilerin spor yapma 

isteği ve spora olan ilgisi, insanların toplu yaşam kurallarına uymaları 

için uygun ortam oluşmasını da sağlamıştır. 12.09.2021www.tariheglencesi.com



• Ayrıca spor; fiziksel, ruhsal ve 

toplumsal gelişimde de önemli bir 

olgudur. Kişiye sabırlı ve enerjik 

olmayı, sosyal grup ve toplum ile 

bütünleşmeyi öğretirken fert ve 

toplum ilişkilerini de düzenler. Spor 

sayesinde insanlar aynı amaç 

etrafında toplanmayı ve birlikte 

hareket etmeyi de öğrenirler.

Kılıç Kalkan oyunu



• Türk İslam devletlerinde savaşa her an hazır olma gerekliliği, kişilerin 

bedensel hareket yapma zorunluluğunu doğurmuş, bu durum küçük 

yaştaki çocukların spor sayesinde savaşçılık eğitimi almalarını 

sağlamıştır. Türk çocuklarına binicilik eğitimi daha beşikteyken 

verilmeye başlanmış, beşikte yatan çocuğun bacakları arasına bir 

odun parçası konulmuş ve bir binici at üzerinde nasıl oturursa, 

çocukta o odun parçası üzerinde öyle oturtulmuştur.
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• Sporda ahlâk da son derece önemliydi. Centilmence yarışılması, 

yenilginin kabullenilmesi, yenenin tebrik edilmesi ve yenilene teselli 

verilmesi sporun kazandırdığı ahlâkî değerler arasında yer alırdı. 

Güreş sporunda güreşçiler karşılaşma sonunda bir araya gelir ister 

yensin isterse yenilsin genç olan güreşçi daha yaşlı olan güreşçinin 

elini öper, yaşlı olan da rakibinin alnından öperek ona karşılık verirdi. 



• Sporcuların yaşları aynı ise bunlar birbirlerinin sırtını 

sıvazlardı. Güreşçilerin gösterdiği bu centilmence davranış; 

kişilerin özel hayatlarına da yansımış, spor insanların 

hayatlarına olumlu katkılar sağlamıştır. 12.09.2021www.tariheglencesi.com



• Tarihte okçuluk, binicilik, çevgan, cirit, mızrak, gökbörü, tepük

(futbol), seyirtmek (koşu), avcılık, ağırlık kaldırma ve yüzme gibi 

birçok spor dalıyla ilgilenen Türkler; ata sporu olan güreşe ayrı bir 

önem vermiştir. Bu spor faaliyeti büyük şehirlerden en küçük yerleşim 

birimlerine kadar her yerde yapılmıştır, Türkiye Selçukluları 

Dönemi’nde güreş sporuna ait çeşitli antrenman araçlarına 

rastlanmıştır.



• Bu antrenman araçlarından bir tanesi 

de Selçuklu sultanlarının mezarlarında 

bulunmuştur. Labut adı verilen bu spor 

aleti, sporcuların sırt ve kol kaslarının 

kuvvetlendirilmesi amacıyla 

kullanılmıştır. Selçukluların 

kullandıkları bir diğer antrenman aracı 

ise bu gün İnce Minare Taş ve Ahşap 

Eserler Müzesi’nde sergilenen ve 

pehlivan taşı olarak adlandırılan 

halterdir. Bu halter, at nalı şeklindedir 

ve taştan yapılmıştır.
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Taşı - İnce Minare Taş
ve Ahşap Eserler Müzesi 

(Konya)



Binicilik (Cündilik) Türkler için savaşta ve uygarlık kurmada her 

zaman büyük önem taşımış, biniciliğe verilen önem Selçuklular 

Dönemi’nde de devam etmiştir. Selçuklu sultanları saraylarından 

çıktıkları zaman mutlaka ata binmiş, at dışında bir vasıtaya 

binilmesini küçüklük olarak değerlendirmiştir. 



• Sultanlar, saraydan sadece savaşmak için değil; avlanmak, oyun 

oynamak ve orduyu teftiş etmek için de ayrılırlar, böylece yoğun bir 

şekilde spor faaliyetlerine katılmış olurlardı. Sultanların bu 

davranışları halkı da etkilemiş ve Selçuklular beden ve spor 

faaliyetlerini daha yoğun bir şekilde yapmaya başlamıştır.12.09.2021www.tariheglencesi.com



• İlk Türk İslam devletlerinde avcılık önemli bir yere sahipti. Büyük 

Selçuklu sultanları Tuğrul Bey ve Melikşah, ava çok 

meraklıydılar. Tuğrul Bey; ava çıkışında beraberinde yirmi katır 

yükü yiyecek götürür, bu yiyecekleri kırlarda sofralar kurdurup 

emirlerine ve halka yedirmekten zevk alırdı.
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• Melikşah Dönemi’nde avcılığa 

bir düzen getirilmiş, çirke adı 

verilen ve sonunda çeşitli spor 

etkinlikleri yapılan sürek avları 

düzenlenmiştir. Türkiye 

Selçukluları Dönemi’nde de ava 

büyük önem verilmiş, şikar adı 

verilen ve av işlerinden sorumlu 

olan bir emir bulundurulmuştur.



• Cirit de Türklerin çok eskiden beri yaptığı atlı savaş 

sporlarından birisidir. Cirit oyununa ayrı bir önem veren 

Türkler, bu oyunu; morallerini yükseltmek, binicilik 

kabiliyetlerini arttırmak, savaş yeteneklerini geliştirmek ve 

formda kalmak amacıyla yapmıştır.
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• Meydanlarda gerçekleştirilen cirit oyununun bitiminde 

oyuncular sahada yeniden karşılıklı dizilir, hakemlerden biri öne 

çıkarak kısa bir konuşma yapardı. Yapılan bu konuşmanın 

ardından oyun sırasında görülen yanlış hareketler anlatılır, 

olumlu davranışta bulunanlar övülür ve kazananlar açıklanırdı. 



• İlk Türk devletlerinde oynanan Çevgan (Polo), Türk İslam 

devletlerinde de sevilerek oynanmaya devam etmiştir. 

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın en sevdiği oyunlardan biri olan 

çevgan , Türkiye Selçukluları Dönemi’nde de çok ilgi 

toplayan bir oyundu. 12.09.2021www.tariheglencesi.com



• Özellikle Kayseri ve Niğde gibi büyük kentlerin meydanlarında 

oynanan bu oyunu, Selçuklular topla birlikte guyu çevgan olarak 

adlandırmıştır. Alaaddin Keykubad, Alanya Kalesi’ni fethe giderken; 

askerlerini savaşa hazırlamak amacıyla; onlara geniş bir arazide 

çevgan oyunu oynatmıştır.
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• İlk Türk İslam devletlerinde mızrak da önemli spor dallarından biriydi. 

Yakın dövüş sporu olarak da kullanılan mızrak oyunu, askerlerin 

savaşa hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir 

oyundu. Türkler tarihte ok atmalarındaki ustalıklarıyla tanınmıştır. 

İslamiyet’in kabulünden önceki dönemde ok ve yay hâkimiyetin 

sembolü olarak görülmüştür.
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• Ok ve yay; İslamiyet’in 

kabulünden sonra da önemini 

korumuştur. Büyük Selçuklu 

Hükümdarı Tuğrul Bey’in 

bastırdığı paralar üzerinde ok 

ve yayın bulunması, 

Selçuklular Dönemi’nde ok ve 

yaya büyük önem verildiğini 

gösterir.
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