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6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ

 Karahanlılar (840-1212

 İlk Müslüman Türk devletidir.

 Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.

 İlk Müslüman hükümdarı Satuk Buğra Han’dır.

 999 tarihinde Gaznelilerle birlikte Samanoğulları 

devletine son verdiler. Maveraünnehir bölgesini ele 

geçirdiler.

 1042 Yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldılar. 

Batı Karahanlılara  Harezmşahlar, Doğu Karahanlılara  

Karahıtaylılar son verdi.



Gazneliler (963-1187)

www.tariheglencesi.com

Samanoğulları Devleti’nin Horasan valisi Alp Tigin 

tarafından kurulmuştur.

Sultan Mahmut Hindistan’a 17 sefer yaparak, 

İslamiyet’in bu bölgelerde yayılmasını sağlamış ve 

bugünkü Pakistan Devleti’nin temellerini atmıştır.

Sultan Mesut Selçuklularla yaptığı Dandanakan 

Meydan Muharebesi’ni kaybetmiş ve devlet 

yıkılma sürecine girmiştir.

Devlet Gurlular tarafından yıkılmıştır (1187). 



 İlk Türk-İslam devletlerinin egemenlik 

anlayışında, İslamiyet öncesi Türk 

devletlerinin idare geleneği devam 

etmiştir. Özellikle Kök Türkler ve Uygurlar 

zamanında büyük gelişme gösteren 

Türk kültür ve medeniyetinin 

Karahanlılardan itibaren İslam kültür ve 

medeniyetiyle karşılaşıp kaynaşması 

Türk-İslam medeniyetinin temellerinin 

atılmasını sağlamıştır.
Satuk Buğra Han



 İlk Türk-İslam devletlerinden olan 

Gazneliler, Samaniler vasıtasıyla 

Abbasilerden aldıkları teşkilatı 

geliştirerek Büyük Selçuklulara ve 

daha sonraki Türk-İslam 

devletlerine iletmiştir. Gazneliler

ve Karahanlılar, İslami dönem 

Türk devlet teşkilatının gelişip 

yerleşmesinde köprü vazifesi 

görmüşlerdir.



 Türk milleti kendi yaşamını ve 

geleceğini “il” dediği 

devlete bağlamış ender bir 

millettir. Türkler ili, barış ve sulh 

anlamında da kullanmıştır. 

İslamiyet’in kabulü ile birlikte 

ilin yerini “devlet” ve “mülk” 

kelimeleri almıştır.

AYŞE BİBİ TÜRBESİ

Karahanlılar



 İlk Türk devletlerinde, Türk kağanının dünyayı idare etmek 

üzere Gök Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılırdı. Tanrı 

kutuna kavuşmak, ancak bütün Türk illerinin bir idarede 

toplanmasıyla ortaya çıkardı. Bu Türk cihan hâkimiyeti 

düşüncesi Türk kağanlarının en büyük idealiydi. Bu ideal İslami 

dönemde de cihat anlayışı ile yaşamaya devam etti.



 İlk Türk devletlerinde görülen kut anlayışı İslamiyet’le birlikte “Allah’ın 

nasibi veya takdiri” olarak kabul edilmiştir. Kuta sahip olan hükümdarlar 

devleti iyi idare etmek, halkın huzur ve refahını sağlamak zorundadır. 

Bunu sağlayamazsa kendisine kutu veren Tanrı katında sorumlu 

olacağına inanırdı. Dolayısıyla İslamiyet’i kabul ettikten sonra da 

hükümdarların gücünün kaynağı ilahidir. Ayrıca İslam halifesi veya onun 

adına siyasi gücü elinde bulunduran hükümdarların “Allah’ın 

yeryüzündeki gölgesi” olarak kabul edilmesi Türklerin İslamiyet’i 

benimsemelerinde etkili olan unsurlardan biridir.



 İslamiyet’le birlikte hükümdar unvanlarında da değişiklik 

görülmüştür. Karahanlılarda hakan yerine “Arslan Han”, yabgu

yerine “Buğra Han” ve şad yerine “İlig Han” kullanılmıştır. 

Gazneliler de ise hükümdarlar “emir ve sultan” gibi İslami 

unvanlar kullanmıştır. İslamiyet’i ilk kabul eden Satuk Buğra 

Han’dan itibaren hükümdarlar, Müslüman isimler ve lakaplar 

almaya başlamıştır



 Sultan unvanını ilk kullanan Türk 

hükümdarı Gazneli Mahmut 

olmuştur. İslamiyet’le birlikte 

gelen diğer değişiklikler ise 

hükümdarlığın halife tarafından 

onaylanması, ülkede halife 

adına hutbe okutulması ve 

basılan paraların üzerinde 

halifenin isminin yazılmasıdır.



 İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar tıraz

denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, 

süslemeli özel giysiler giyerdi. Resmî 

belgelerde tevki ya da tuğra denilen mühür 

kullanan hükümdarların değerli taşlardan 

yapılmış taht ve taçları vardı. Saray önünde 

namaz vakitlerinde, savaşlarda ve törenlerde 

nevbet denilen müzik çalınırdı. Sefere ya da 

bir yere giderken hükümdarların başının 

üstünde çetr denilen, ipek ve kadifeden 

yapılmış bir çeşit şemsiye tutulurdu.

Çetr-Saltanat Şemsiyesi

Nevbet- Bando



 Hükümdardan sonra 

devlet kademesinde en 

yetkili kişi vezirdi. 

Karahanlı vezirleri Türkçe 

yuğruş unvanını 

kullanırken, genellikle 

İran kökenli olan Gazneli 

vezirler hâce unvanını 

kullanmıştır.

Nizamülmülk



 Türk-İslam devletlerinde yönetim işlerinin daha rahat ve 

düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için çeşitli divanlar 

oluşturulmuştur. Karahanlılarda devletin işleyişiyle ilgili 

önemli kararların alındığı Meclis-i Âli adında bir divan 

varken, Gaznelilerde mali ve genel idari işlerden 

sorumlu olan “Divan-ı Vezaret” bulunurdu. Ayrıca bu 

divanlara bağlı alt divanlar da vardı.



TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR 
VE MEDENİYET

KARAHANLILAR

Divan-ı Ali

Hükümet- Vezir 

Divan-ı Tuğra

Resmi Yazışmalar

Divan-ı İstifa

Mali

Divan-ı  İşraf

Mali ve  İdari Teftiş

Divan-ı Arız

Askeri Divan

GAZNELİLER

Divan-ı Vezaret

Mali ve genel yönetim-
Vezir

Divan-ı Risalet

Resmi yazışmalar

Divan-ı Vekalet

Mali – Vekil-i Has

Divan-ı İşraf

İç haberleşme- Gizli Haber 
Alma

Divan-ı Arız

Askeri Divan

SELÇUKLULAR

Divan-ı Saltanat

Hükümet- Vezir

Divan-ı Tuğra

Divan-ı İstifa

Müstevfi

Divan-ı İşraf

İdari ve mali  teftiş

Divan-ı Arız

Askeri Divan



 Türkler, İslam dinin önemli bir unsuru olan adalete İslamiyet’i 

kabul ettikten sonra da büyük önem vermiştir. Türk-İslam 

devletlerinde hukuk sistemi şer’i ve örfi olmak üzere iki ana 

unsurdan meydana gelirdi. Şer’i davalara bakan kadılar, dinle 

ilgili bütün işlerde yetkiliydi. Karahanlı ve Gazneli hükümdarlar 

örfi mahkemelere başkanlık ederdi.



KARAHANLILARDA ORDU

Saray 
Muhafızları

Saray ve 
hükümdarı 
korumak

Hassa 
Ordusu

Hükümdarın 
şahsına 

bağlı ücretli 
askerlerden 
meydana 

geldi.

Hanedan 
mensupları, 

valiler ve 
diğer devlet 
adamlarının 

kuvvetleri

Devlete 
bağlı Türk 
boylarının 
kuvvetleri 

Ordu-millet özelliğine sahip 

olan Türkler, her dönem 

askerî teşkilata çok önem 

vermiştir. Mükemmel bir 

şekilde teşkilatlanmış 

Karahanlı ve Gazneli 

orduları kullandıkları 

silahlar ve savaş 

teknikleriyle devrin en 

güçlü orduları 

konumundaydı. 



GAZNELİLERDE ORDU

Gulamlar

Görevleri 
saray ve 

hükümdarı 
korumak 

Eyalet ve 
bağlı 

devletlerin 
kuvvetleri

Türkmenler

Ücretli ve 
gönüllü 
birlikler



Türk İslam Dünyasında Edebi Eserler

 Kutadgu Bilig (Mutluluk veren bilgi), Türk-

İslam edebiyatının günümüze kadar ulaşan 

ilk eseri olma özelliğine sahiptir. Yusuf Has 

Hacip eserini 1070’de Doğu Karahanlı 

Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han'a Türkçe 

olarak sunmuştur. Eserde insanların hem bu 

dünyada hem de ahirette mutluluğu elde 

edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri 

gerektiği bilgisi verilmiştir. 



 Ayrıca insanın sosyal hayattaki ve devlet nizamındaki görev ve 

sorumluluklarına değinilmiş, ideal Türk devlet anlayışının özellikleri 

anlatılmıştır. Bu bakımdan eser bir siyasetname olarak kabul edilmiştir. 

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de dört önemli esası kişileştirmiş ve bunları 

kendi aralarında konuşturmuştur. Eserde hükümdarın halkına ve halkın 

devlete karşı sorumlulukları anlatılmıştır.



 Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul 

edilen Divânü Lûgati’t-Türk, Türk 

dilinin abide şaheserlerindendir. İyi 

bir eğitimle kendini yetiştiren 

Kaşgarlı Mahmut, bütün Türk 

dünyasını gezip dolaştıktan sonra 

elde ettiği bilgileri bir araya 

getirdiği eserini 1077 yılında Abbasi 

Halifesi Muktedi Billah’a sunmuştur. 



 Divânü Lûgati’t-Türk; Araplara Türk dilini 

öğretmek, Türk milletinin yüceliğini, dilinin 

zenginliğini göstermek amacıyla kaleme 

alınmıştır. Bir sözlük gibi hazırlanmış olan 

eser; Türklerin tarihi ve coğrafyası, örf ve 

âdetleri, mutfağı, spor faaliyetleri, 

ekonomik özellikleri, günlük yaşamı, 

müzik anlayışı, kadına verdiği önem, aile 

hayatı, edebiyat içeriği, sağlık bilgisi gibi 

konularda ansiklopedik bilgiler 

içermektedir.



 Türk tasavvuf tarihinin ilk edebî eseri 

olan Divân-ı Hikmet, Hoca Ahmet 

Yesevi’nin Türkçe olarak yazmış olduğu 

“hikmet” adı verilen şiirlerin bir araya 

getirilmesiyle oluşmuştur. Bugünkü 

Kazakistan’da bulunan Sayram’da

dünyaya gelen Hoca Ahmet Yesevi, 

Yesi’de eğitimini tamamlamış, buraya 

yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. 



 Divân-ı Hikmet; Hz. 

Peygamber’in yaşamı, dinî 

hikâyeler, dervişliğin özellikleri, 

cennet, cehennem, güzel 

ahlak gibi konuları içeren bir 

tasavvuf kitabıdır. Türk-İslam 

dünyasında kabul gören ortak 

düşünceyi, fikri, kimliği, yaşam 

tarzını ortaya çıkaran önemli bir 

eserdir. 



 İslamiyet’in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu’da yayılmasının

temelini teşkil ettiği, bu uğurda mücadele edecek olan 

müritlere yol gösterici bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmiştir.
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