
ARİF ÖZBEYLİ



B) İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE TOPLUM



2.2. İlk Türk İslam Devletlerinde Toplumsal Yapının 

Özellikleri

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle, 

Türk toplumunun sosyal hayatında 

büyük değişiklikler olmuştur. 

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı 

gibi İslami Dönem’de Türklerin büyük 

bir kısmı yerleşik hayata geçmiş, 

bunun sonucunda tarımsal faaliyetler 

çeşitlenerek artmış ve önem 

kazanmıştır.



İslamiyet öncesi Türk toplumunda gündelik yaşamın 

işleyişini töre belirlerken, İslamiyet’in etkisiyle töre 

kurallarının yanında İslami gelenek ve görenekler de etkili 

olmaya başlamıştır. İlk Türk İslam devletlerinde toplum, ilk 

Türk devletlerinde olduğu gibi yönetenler ve yönetilenler 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı. Yönetenler 

sınıfında hanedan üyeleri, asker, vali ve din adamları yer 

alırdı. Toplum yapısının en üstünde bulunan hükümdar, 

eski Türklerde olduğu gibi adaletli, halka karşı 

sorumluluklarını bilen ve cesaretli hanedan üyeleri 

arasından seçilirdi.



Türk İslam devletlerinde bir sosyal tabakalaşma görülmediği 

için zeki ve kabiliyetli olanlar devletin en üst kademesine kadar 

yükselebiliyordu. İlk Türk İslam devletlerinden olan Karahanlı

Devleti’nin toplum yapısının çoğunluğu Türklerden oluşmuştur. 

Karahanlı Devleti bu özelliğinden dolayı  Türk İslam kültürünün 

sonraki nesillere aktarılmasında köprü vazifesi görmüştür. 



 Gazneliler; Türkler, Gurlular, Hindular ve İranlılar gibi farklı 

unsurlardan meydana gelmişti. Büyük Selçuklularda Türkler, 

İranlılar ve Araplar; Türkiye Selçuklularında ise Türklerle birlikte 

Süryaniler, Ermeniler ve Rumlar bulunuyordu. Üç toplumda 

da devletin yöneticileri Türklerden oluşuyordu.



Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği ilk 

dönemlerde eski Türk toplum yaşantısının 

etkileri yoğun olarak görülmüş, Büyük 

Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla, Türk 

kültürünün yanında İran ve Arap kültürü 

de etkili olmaya başlamıştır. Türk İslam 

devletlerinde şehir hayatının 

yaygınlaşmasıyla birlikte, şehirlerde cuma 

cami ve medrese gibi İslam kültürünün 

etkileri görülmüş, halkın giyim kuşam, 

tutum ve davranışları da değişmeye 

başlamıştır.

Mescid-i Cuma Camisi (İsfahan)



 İlk Türk İslam Devletlerinde boy teşkilatlanması devam etmiş, yaşayış 

şekillerine göre halk; şehirliler, köylüler ve göçebeler olarak çeşitli gruplara 

ayrılmıştır. Türk İslam toplumunda, İslamiyet öncesi Türk toplumlarında 

olduğu gibi pederşahi (ataerkil) aile yapısı görülmektedir. Bu yapıda, ailenin 

reisi baba olsa da annenin de aile yönetiminde etkisi büyüktür. “Yuvayı dişi 

kuş yapar.” atasözüyle kadınların toplum içerisindeki önemi belirtilmiştir. 



Eski Türklerde anne ve baba için kullanılan kang (baba) ve ög (anne) 

kelimelerinin yerine, Türk İslam devletlerinde babalar için ata, 

anneler için de ana kelimeleri kullanılmıştır. Türk İslam toplumunda 

çok eşle evlilik yaygın değildi ve kadın, eşiyle aynı haklara sahipti.



 Türklerde aile kurumunun oluşması için evlilik son derece önemliydi ve evliliğe 

birtakım aşamalardan geçilerek adım atılırdı. Evlilik töreni hazırlıkları, İslamiyet 

öncesi ve günümüzde olduğu gibi kız evine bir görücü gönderilmesiyle başlardı. Bu 

görücüye savcı adı verilirdi. Kızı istemeye giden dünürler, “Tanrı’nın buyruğu, 

Peygamber’in kavli ile aydan arı, günden (güneş) görklü (güzel) kızınızı oğlumuza 

istemeye geldik.” diyerek kızı isterlerdi. Dünürcülere olumlu cevap verilmesi hâlinde 

erkek tarafından verilecek olan başlık meselesi görüşülürdü.



 Erkek ailesi tarafından kızın babasına at verilir, kızın annesine süt hakkı 

olarak südlük adı verilen bir elbise hediye edilirdi. Düğünlerde küden adı 

verilen yemekler ikram edilir, şarkılar söylenir ve çeşitli oyunlar oynanırdı. 

Toplumun her kesiminden insanların katılımı ile gerçekleşen bu düğünler, 

Türk toplumunun kaynaşıp birleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Türk 

İslam devletlerinde halk, yaşayış biçimlerine göre konargöçerler, köylüler 

ve şehirliler olmak üzere üçe ayrılırdı.



 Karahanlılar ve Gaznelilerin bir kısmı, İslamiyet öncesindeki konargöçer 

alışkanlıklarını devam ettirmiştir. Büyük Selçuklularda şehirleşme yaygınlaşsa da 

Oğuz topluluklarının bir kısmı konargöçer yaşam sürdürmeye devam etmiştir. 

Büyük Selçuklularda sosyal yapı Karahanlılarda olduğu gibi yönetenler (hanedan, 

idareciler) ve yönetilenlerden (halk) oluşmuştur. Türkiye Selçuklularında halk, 

yaşam tarzı olarak köylüler ve şehirliler olmak üzere ikiye ayrılmış, aralarında 

imecenin (yardımlaşma) yaygın olarak görüldüğü köylüler, genellikle tarımla 

uğraşmışlardır.



 Türkler yerleşik hayata geçince toplu hâlde 

yaşayabilecekleri şehirler kurmuşlardır. Bu 

şehirlerin en önemli özellikleri etraflarının 

surlarla çevrili olması, sur içerisinde saray, 

hükûmet konağı, kışla, cuma camisi, 

meydan, pazar yeri, çarşı, medrese, hamam 

ve hastane bulunmasıdır. Dîvânu Lugâti’t-

Türk’te Karahanlılardan söz edilirken 

Karahanlılarda dostluk ve arkadaşlığın çok 

önemli olduğu ifade edilmiştir. Türklerde 

yaşlılara büyük saygı gösterilmiş, yaşlılar 

için ak sakallı ve izzetli gibi saygı belirten 

hitaplar kullanılmıştır.



Büyük Selçuklularda saray teşkilatı ile askerî 

sınıf (yönetenler) Türklerden oluşuyordu. 

Hükûmet kısmında ise Türklerle beraber 

İranlı yöneticiler de etkiliydi. Toplumun ileri 

gelenlerini din adamları, bilginler ve tabipler 

oluşturuyordu. Tüccarlar, sanatla uğraşanlar 

ve zanaatkârlar şehir ve kasabalarda ziraatla 

uğraşanlar ise köylerde yaşıyordu. Büyük 

Selçuklu Devleti, halkına adaletli davranmayı 

ilke edinmiş ve toplumsal yapısını bu ilke 

üzerine kurmuştur. 

Sultan Alparslan (1063-1072)



Nizamülmülk, Siyasetnâme adlı eserinde 

Humus valisi ile Hz. Ömer arasındaki 

görüşmelerden örnekler vererek, bir 

devletin sosyal yapısının nasıl olması 

gerektiğini anlatmıştır. Humus valisi, Hz. 

Ömer’e “Humus şehir çarşısının duvarı 

harap oldu. Onarıma muhtaçtır. Ne ferman 

buyrulur?” diye yazmış, Halife Ömer de 

“Humus’a adaletten duvar yap. Yollarını 

zulüm ve korkudan temiz eyle. Bunlar 

için balçığa, kirece ve taşa ihtiyaç 

yoktur.” demiştir. 



Türkiye Selçukluları zamanında Anadolu’da yeni şehirler ve köyler 

kurulmuş, bu şehir ve köylere eski boy isimleri verilmiştir. Türkiye 

Selçuklularında hükûmet görevlileri, memurlar, din adamları, 

tüccarlar ve sanatkârlar şehirlerde; ziraatla uğraşanlar da köylerde 

yaşamışlar, meslek erbapları ise bir loncaya mensup olmuşlardır.



Türklerin Müslüman olmadan önceki 

giyim tarzları ile Müslüman olduktan 

sonraki giyim tarzları arasında büyük bir 

değişiklik olmamıştır. Türk giyim eşyaları 

arasında börk, kaftan, hırka, gömlek, şalvar 

ve çizme vardı. Türkler, kırmızı ve yeşil 

ağırlıklı renkleri tercih ederler, kumaş 

olarak da pamuk, yün, ipek ve kürk 

kullanırlardı. Kadınlar bol elbiseleri, 

erkekler ise vücuda yapışık dar kıyafetleri 

tercih ederler, başlarına da çene altından 

bağlanan kırmızı bir börk giyerlerdi.



Türklerin giyim kuşam kültüründe takıların önemli bir yeri vardı. 

Türk kadınları inci, gümüş ve altın küpeler ile gerdanlık, bilezik ve 

yüzük gibi takıları kullanmışlardır. Türk İslam devletlerinin 

gündelik hayatlarında eğlence ve spora da yer verilir, dinî 

bayramlarda, festivallerde ve özel günlerde eğlence ve ziyafetler 

düzenlenirdi. Müzik, Türk toplumunun eğlence hayatının bir 

parçasıydı. Orta Asya’dan göç eden Türk toplulukları, çalgı çalma 

ve kopuz eşliğinde türkü söyleme, mani ve deyişler okuma gibi 

kültür etkinliklerini gittikleri yerlere taşımışlardır.



Oğuz Boyları, Karadeniz’in kuzeyinden batıya ve Anadolu’ya doğru 

önemli göç dalgaları oluşturmuştur. Oğuzların Anadolu’ya yaptığı ilk 

göç dalgası, Malazgirt Savaşı’nın (1071) sonrasında, diğer göç dalgası 

da XIII. Yüzyılda yaşanan Moğol İstilası sırasında oluşmuştur. Türkler 

Anadolu’ya geldikleri zaman Orta Asya kültür ve medeniyetini bu 

bölgeye taşımış, aynı zamanda bu bölgenin kültür ve medeniyeti ile 

etkileşim içine girmiştir. 

 Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi



Taş işçiliğini gayrimüslimlerden öğrenen Türkler, taş işçiliğini daha 

ileri bir noktaya götürerek âdeta bir sanat çalışmasına 

dönüştürmüştür. Anadolu’ya gelen Türkler kısa zamanda şehir 

hayatına adapte olurken, aralarında yarı göçebe yaşamı sürdürenler 

de olmuştur. Göçler sonucunda Anadolu’nun nüfusu Türkler lehine 

artış göstermiştir.



 Anadolu’ya gelen Türkler, işlenemeyen topraklara yerleşerek oraları bayındır hâle 

getirmişler, bu yerlerin Türk İslam kimliğine bürünmesi için buraların güvenliğini 

ve sosyal düzenini sağlamaya çalışmışlardır. Türklerin askerî faaliyetleri sebebiyle 

bir süre korku ve endişe yaşayan Anadolu halkı, onların iyi niyetli tutumuyla 

karşılaşınca korku ve endişelerinden sıyrılmışlardır. Türklerin iyi niyetli tutumu 

Anadolu halkı tarafından takdirle karşılanmış ve Türklerin Bizanslılar karşısında 

hızla ilerlemelerini sağlamıştır. Çünkü Bizanslılar, Anadolu’yu askerî ve ekonomik 

yönden geri bırakmış ve Anadolu halkını baskı altında tutmuştur.



İlk Türk İslam Devletlerinde Kadının Yeri

 İslamiyet öncesi Türk toplumlarında 

kadınlara hem sosyal hayatta hem de devlet 

yönetiminde büyük önem verilirdi. Türkler, 

İslamiyet’in kabulü ile birlikte eski örf ve 

adetlerini tamamen terk etmemiş, İslam 

dininin reddetmediği alışkanlıklarını devam 

ettirmiştir. Karahanlılar İslam dinini kabul 

ettikten sonra bu devleti kuran ailenin kızları 

Terken unvanını kullanmıştır. Terkenlerin

kendi görevlileri, ordusu ve divanları vardı. 



 İlk Türk devletlerinde kadına verilen değer, İslami Dönem’de yazılmış olan 

Dede Korkut Hikâyelerinde açık bir şekilde görülür. Banu Çiçek gibi genç 

kızların, damat adayları ile at ve ok atma yarışları yapmaları kadınların 

toplumdaki etkinliğini gösteren örneklerdir. Yine bu dönemde yapılan Ayşe Bibi 

ve Balacı Hatun türbeleri, kadına verilen değeri göstermesi bakımından 

önemlidir

Ayşe Bibi Türbesi-Kazakistan 



 Selçuklular Dönemi’nde de kadın hakları 

konusunda gelişmeler yaşanmıştır. Toplumda, 

“Altun gibi temiz ruhlu kadın” deyiminin 

kullanılması, kadına bakış açısını 

göstermektedir. Ayrıca bu dönemde kadınlar 

toplumsal hayatın bütün alanlarında görülmüş 

ve kadınlar arasından sefere çıkıp savaşa 

katılanlar bile olmuştur. Selçuklu sultanı Tuğrul 

Bey, devlet işleri ile ilgili bazı meselelerde eşi 

Altuncan Hatun ile istişare etmiştir. Türkiye 

Selçukluları’nda bir kadın örgütlenmesi olarak, 

Bacıyan-ı Rum adı verilen teşkilat göze çarpar. 



Kadınların üretimde ve sosyal 

yaşamda örgütlenmesini 

sağlayan bu teşkilatın kurucusu, 

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın 

eşi Fatma Bacı’dır. Kendisine 

Kadın Ana adı verilen Fatma 

Bacı, sosyal yaşamda kocası 

Ahi Evran kadar etkindir. 



Bu kadınlar Moğol istilasına karşı erkeklerle beraber direnmişler, 

Türkiye Selçuklularının yıkılış sürecinde uç bölgelere göç ederek 

Osmanlı’nın kuruluşunda önemli rol oynamışlardır. Kadınların 

günümüz Türk toplumundaki yerine bakıldığı zaman toplumun her 

kademesinde görev aldıkları ve erkeklerle aynı haklara sahip olarak 

başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdükleri görülür.



 Din vasıtasıyla ahlaklı ve huzurlu bir toplum oluşturulmaya çalışılırken, tarihin 

bazı dönemlerinde ortaya çıkan bir kısım yapılanmalar, insanların dinî inançlarını 

kendi çıkarları ve kötü niyetleri için kullanmışlardır. Bu yapılanmalardan birisi de 

Büyük Selçukluların en güçlü döneminde ortaya çıkan ve Hasan Sabbah

tarafından kurulan Haşhaşîlik adlı yapılanmadır.1090 yılında Alamut Kalesi’ni 

hileyle ele geçiren Hasan Sabbah, kalede oluşturduğu yapay cennette adamlarını 

haşhaşa alıştırarak kendisine kayıtsız şartsız itaat eden fedailer yetiştirmeye 

başlamıştır. İnsanları etkileyerek kendi etrafında toplamaya çalışan bu örgüt, siyasi 

çalışmalarında başarısız olduğu zaman terör faaliyetlerini devreye sokarak Selçuklu 

Devleti’ni zor duruma düşürmüştür.

Selçuklular Döneminde Toplumsal Olaylar



Haşhaşi fedaileri hedeflerine ulaşabilmek için farklı kılık ve 

kimliklere bürünüp yıllarca sabırla beklemişlerdir. Devlet 

adamlarının yakınına sokulabilmek için güvenilir bir kişi gibi 

görünerek hükümdar ve devlet adamlarının korumalığına kadar 

yükselmişler, üstlerinden emir aldıkları zaman da devlet adamlarına 

suikastlar düzenleyip devleti zor duruma düşürmüşlerdir. Bu olaydan 

bir süre sonra, Anadolu’da yeni Müslüman olan yarı göçebe Türkmen 

topluluklarını bir zaviye kurarak etkisi altına alan Baba İlyas’ın 

kurduğu Babailik adlı bir oluşum ortaya çıkmıştır (1240). Baba 

İlyas’ın ölümünden sonra onun yerini alan Baba İshak, Babailik 

tarikatını güçlendirerek bu tarikatın Anadolu’da yayılmasını 

sağlamıştır.



Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde 

alınan ağır vergiler ve Moğol baskısı sonucu artan Türkmen 

göçleriyle oluşan sorunlara ilgisiz kalınması, devlete olan güvenin 

azalmasına yol açmıştır. Bu durum Türkmen topluluklarının Baba 

İshak’ı bir kurtarıcı olarak görmesine sebep olmuş, gittikçe 

güçlenen Baba İshak ve taraftarları, Anadolu’da ilk dinî ve sosyal 

nitelikli ayaklanmayı başlatmışlardır. Güçlükle bastırılan Babaî 

Ayaklanması devleti zayıflatmış, Anadolu’nun sosyal ve ekonomik 

yapısına büyük zararlar vermiş, bu ayaklanmanın etkileri ise yıllarca 

devam etmiştir.



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


