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 Selçukluları meydana getiren Oğuzlar, 

Orta Asya'dan Maveraünnehir ve Horasan'a 

gelince bütünüyle İslamiyeti kabul ettiler. 

Müslüman olmalarıyla eski bozkır 

kültürünün İslam’a aykırı olmayan 

müesseselerini sentezleştirdiler. Böylece 

Türk-İslam kültürü ortaya çıktı.
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 Orta Asya’da kurulan ilk Türk-

İslam devleti Karahanlılardı. 

Zamanla  devlet yönetiminde 

İslam devletlerinden etkilenen 

Karahanlılar,  Türk- İslam 

devlet yapısının oluşumunda bir 

köprü vazifesi gördü. 

Selçuklular zamanında olgunluk 

safhasına ulaştı.

1-Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı
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 Türk Devlet geleneğinin 

esasını teşkil ettiği Selçuklu 

devlet teşkilatı; Karahanlı,  

Sâmânlı,  Gazneli ve Abbasî 

devletleri teşkilatlarından 

geniş ölçüde faydalanmış ve 

bunları kendi bünyesinde 

mükemmel bir surette 

uygulamıştır.
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 İlk Türk devletlerindeki “ülkenin töreye 

uygun ve adaletli olarak yönetilmesi”, 

“Devlet halk içindir” anlayışı Türk-İslam 

devletlerinde de devam etti. İlk Türk 

devletlerindeki Türk cihan hakimiyeti ülküsü 

ise “cihat” anlayışıyla birleşerek İslamiyet’in 

dünyaya hakim olması şekline dönüştü.
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 Büyük Selçuklu Devleti’ne 

kadar İslam dinini kabul eden 

devletlerin hükümdarları 

halifenin yüksek otoritesini 

tanımaktaydı. 1058 ‘de 

Abbasi Halifesi temsil ettiği 

siyasi otoriteyi bir törenle 

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e 

devretti. Böylece ilk defa 

resmen dini ve siyasi otorite 

birbirinden ayrıldı. www.tariheglencesi.com



2-Merkez Teşkilatı

 İlk Türk-İslam Devletlerinde merkezi 

yönetim hükümdar, saray ve hükümetten 

oluşmaktadır.
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 a-Hükümdar: İlk Türk devletlerindeki “kut” inancı 

Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslami bir 

anlam kazanarak “Allah’ın takdiri veya nasibi” olarak 

yorumlanmıştır. İlk Müslüman Türk devletlerinden 

olan Karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden 

büyük hakana Arslan Han adı verilirdi. Onun 

hakimiyeti altında batı bölgelerini, Buğra ünvanını

taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. 
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Hükümdarların yanında 

"Yuğruş" denilen bakanlar 

kurulu bulunurdu. Yüksek 

devlet memuriyetlerinde, 

başkumandana "subaşı", 

maliye bakanına "ağıcı", 

saray hâcibine "tayangu" 

veya "bitikçi" denirdi. 
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http://www.dallog.com/kurumlar/subasi.htm


 Hükümdarlığı halife tarafından 

tasdik edilen Gazne hükümdarı 

Mahmud, sultan ünvanını ilk 

defa kullanan hükümdar olarak 

bilinir. Daha sonra bu ünvan, 

bütün Müslüman devlet 

başkanları tarafından 

kullanılmıştır. Töre ve 

müesseselerin tanıdığı haklarla 

devletin tek hakimidir. 
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 Sultan ünvanlı hükümdarlara genellikle 

Sultanülâzam denilirdi. Türklerdeki Hâkan veya 

Kağan, batıdaki imparator kelimesinin karşılığıdır. 

Sultan, Türkçe adının yanında İslamî ad da taşırdı. 

Halife tarafından künye ve lakap da verilirdi. 

Sultan merkezde oturur, ülke toprakları hanedan 

mensuplarınca idare edilirdi. 
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 Sultanlar, haftanın 

belirli günlerinde, 

devlet ileri gelenleri 

kabul ederlerdi. 

Halkın şikâyetlerini 

dinler, devlete karşı 

işlenen suçlara bakan 

yüksek mahkemeye 

başkanlık yaparlardı. www.tariheglencesi.com



 Büyük Selçuklu Devleti’nde ülke eyalet 

denilen idari bölümlere ayrılmış ve başlarına 

şıhne denilen geniş askeri ve idari yetkilere 

sahip valiler atanmıştır. Bu vali hükümdar 

ailesinden ise melik adı verilmiştir. 

Bulundukları bölgede, asıl devlet 

merkezindekine benzer bir dîvan kuruluşuna 

da sahiptiler. 

 Melikler tecrübeli devlet adamları tarafından 

eğitilirdi. Bu hocalara atabey adı verilirdi.
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 Hükümdarın vefatı veya şiddetli bir 

dış istilâ gibi hâdiseler sonucu, 

merkezde iktidar boşluğu olunca, devlet 

bütünlüğü bozulmaya yüz tutar, iktidara 

sahip olmak için şehzadeler birbiriyle 

mücadeleye girişirdi. Bu durum, 

Selçuklu Devletinin daha uzun ömürlü 

olmasını önlemiştir. 

http://www.dallog.com/kavramlar/sehzade.htm


 Ancak Osmanlılar, bunu göz önüne 

alarak hakimiyetin bölünmemesini 

prensibini gerçekleştirip, devleti altı 

asırdan fazla ayakta tutabilmişlerdir. 

Aynı husus Göktürkler'de, İlteriş

Kağan ile kardeşi Kapagan Kağan'ın 

çocukları arasında da görülmüştür.

http://www.dallog.com/devletler/gokturk/gokturk.htm
http://www.dallog.com/tdsa/hukumdarlar/ilteriskagan.htm
http://www.dallog.com/tdsa/hukumdarlar/kapagan.htm


 11. asır yazarlarından Kaşgarlı Mahmud

şöyle demektedir: "Allah, devlet güneşini 

Türklerin burcunda doğdurmuş, 

göklerdeki dairelere benzeyen devletleri 

onun saltanatı etrafında döndürmüş, 

Türkleri yeryüzünün hakimi yapmıştır."



 Ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilirdi.

 Bu durum hükümdarın ölümünden sonra taht kavgalarına sebep 

olur, devleti zayıflatırdı.

 Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar, Sultan, Hakan, Han unvanı 

kullanıldı.

 NOT: Harzemşahlar (Melik, Şahinşah) unvanını kullandılar.

UYARI : İLK SULTAN ÜNVANINI GAZNE

HÜKÜMDARI SULTAN MAHMUT KULLANMIŞTIR.

ÖNEMLİ: TUĞRUL VE ÇAĞRI BEYLEREDE ABBASİ HALİFESİ 

DOĞUNUN VE BATININ HÜKÜMDARI ÜNVANINI VERMİŞLERDİR.

 İlk Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar tahta çıkınca Abbasi 

halifelerinin tasdiğini istedi.  
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İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE 
DEVLET YÖNETİMİ

Türkler Müslüman olduktan sonra da devlet yönetimi ile ilgili 
geleneklerine devam ettiler. Devlet hanedan ailesinin ortak malı 

sayılıyordu. 
Karahanlı Devleti kurulduğu coğrafya itibari ile Türk Devlet 

anlayışını aynen sürdüren bir devletti. Hükümdarlar da "kara" 
ünvanı kullanılıyordu. Sultan ünvanını ilk kullanan Türk 

Hükümdarı Gazneli Mahmut ( Sultan Mahmut ) olmuştur. 
Devlet işleri Büyük Divan denilen yerde görüşülüp karara 

bağlanırdı. Divanın alt kademeleri vardı. Her alt kademede ayrı 
bir iş görülürdü. Ülkeler kolay yönetim için eyaletlere ayrılmıştı. 

Eyaletlerde melikler görev yapardı.Moğol hükümdarlarına "Kağan 
denirdi. Devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yere de 

"Kurultay" adı verilirdi. Ordu komutanlarına ise "noyan" adı 
verilirdi.

NOT: Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayıldığı düşüncesi 
bütün Türk Devletlerinde kabul görmüş ortak bir düşünce idi. Bu 

anlayış taht kavgalarına ve Türk devletlerinin kısa sürede 
yıkılmalarına neden olmuştur. 

www.tariheglencesi.com



2008-LİSANS
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Cevap: E
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2010-LİSANS
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Cevap: E
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2010-LİSANS
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Cevap: A
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İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE              

HÜKÜMDARLIK ALAMETLERİ

Hutbe okutmak, sikke(para),tuğra,

nevbet(Resmi yerlerde belli zamanlarda 

çalınan davul), sancak, taç, taht, arma, çetr

(saltanat şemsiyesi) ve saltanat çadırı.

www.tariheglencesi.com



2006-ORTAÖĞRETİM
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Cevap: A
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b-Saray Teşkilatı

 Karahanlılar da başkente de saraya da «ordu» 

denilirdi. Saray sadece hükümdar ve ailesinin 

yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda devlet 

yönetiminin de merkezi idi. Bu yüzden saraya 

kapu da denilirdi. Saray teşkilatı ve teşrifatçılık, 

önceleri Oğuz töresine göre yapılırken, sonraları 

İslamî hüviyet kazandı. 



 Sarayda, sultanla dîvanlar arasındaki 

irtibatı Hâcibü'l-hacib denilen Hâcib

sağlar; örfî meselelerin hallinde kadıya 

da yardımcı olurdu. Hâcibler, sultanın 

güvendiği kişiler arasından seçilirdi.



 Emîr-i Candâr: Saray muhafızlarının başı 

olup, maiyetindeki hassa birlikleriyle sarayın 

ve sultanın emniyetini sağlamakla 

görevliydi. Silahdar, merasimlerde sultanın 

silahlarını taşırdı ve silahhanedeki 

muhafızların âmiriydi.



 Emîr-i Alem: Sultanın "Rayet-i Devlet" 

denilen bayrağını, saltanat sancaklarını 

taşımak ve muhafaza etmekle 

görevliydi. Emîr-i alemin maiyetinde 

alemdarlar vardı. Yasacı, bayrak ve 

nevbet takımını muhafaza ve idare 

ederdi.



 Câmedâr: Sultanın elbiselerinin muhafızıydı. 

Emîr-i meclis, sultanın ziyafetlerini hazırlatıp, 

teşrifatçılık yapardı. Emîr-i Çeşnigîr, sultanın 

yemeklerini hazırlayan ve sofra hizmetlerini 

yapan çeşnigirlerin amiriydi. 



 Şerabdar-ı has, sultanın şerbetlerini 

hazırlamakla, haftanın belirli 

günlerinde toplanan mecliste ve 

yemeklerde hizmetle görevliydi. 



 Serhenk (Çavuş), törenlerde ve sultanın 

seyahatlerinde yol açardı. Ayrıca, 

Abdâr, Emîr-i Âhur, Üstadüddâr, Vekîl-i 

Has, Emîr-i Şikâr, Bazdâr ve Nedimler 

de sarayda vazifeli kişiler arasındaydı.



c-Hükümet

 Türk-İslam devletlerinde hükümdardan sonra en etkili 

kişi vezirdi. Hükümdar adına devleti yöneten vezir; 

Karhanlılarda «yuğruş» Gaznelilerde «hace-i buzurg»  

unvanını taşırdı. Vezirlerin kendilerine ait divanları da 

bulunur ve buna «vezirlik divanı» (divan-ı vezaret) adı 

verilirdi. 



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 İşraf

İç haberleşme- Gizli 
Haber Alma

Divan-ı Vekalet

Mali – Vekil-i Has

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
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3-Taşra Teşkilatı 

 Devleti, hanedan ailesinin ortak malı sayan eski 

Türk hâkimiyet anlayışı, Türk-İslam devletlerinde 

de geçerliliğini  sürdürdü. Bu anlayış özellikle 

Karahanlı ve Selçukluların |taşra teşkilatında 

uygulandı. Hatta Karahanlılarda eski  Türklerdeki 

ikili idare uygulanarak devlet doğu ve batı olmak 

üzere iki koldan yönetildi. 



 Türk-İslam devletlerinde ülke, “eyalet” 

(vilayet) adı verilen idari bölgelere ayrılırken 

buralara askerî valiler ya da hanedan üyeleri 

görevlendirilirdi. Hanedan üyesi valiler ise 

idaresi altındaki  bölgeleri özerk olarak 

yönetirler; kendilerine has ayrı idari, askerî 

teşkilatlar oluşturup bu bölgeleri miras olarak 

bırakabilirlerdi. 



 Eyaletlerde güvenlik, idari, ve adli işler merkezden 

gönderilen ve yetki alanları birbirinden farklı görevliler 

tarafından yürütülürdü. Ayrıca reis olarak adlandırılan ve 

merkez tarafından halkın içinden seçilen kişiler, mülki 

amire yardımcı olurlardı. Belediye işleriyse muhtesipler 

tarafından yürütülürdü. Türk-İslam devletlerinde 

eyaletler kendi içinde şehir, kasaba ve köylere ayrılırdı. 

Buralarda da eyalet yönetimini örnek alan idari, askerî 

ve adli teşkilatlanma oluşturulurdu. Şehirdeki mülki 

idareciye “amid” adı verilirdi.



 Türklerde çabuk haber almak ve hükümdarın merkezî 

idareden gönderdiği ferman, mektup vb. ulaştırmak 

için bir posta teşkilatı oluşturuldu. Ayrıca gizli 

istihbarat memurları görevlendirilerek taşradaki 

uygulamalar kontrol altına alınırdı. Gaznelilerin taşra 

teşkilatında daha merkezî bir yapılanma söz konusu idi. 

Bu yapılanma içinde önemli bir birim olan “berîd”, 

gerek resmî görevlileri ve gerekse halkı ilgilendiren 

bütün konuları raporlar hâlinde başkente sunardı.



 Merkeze bağlı eyaletler “subaşı”, hanedan 

üyelerinin yönetimindeki eyaletler ise «melikler» 

tarafından yönetilirdi. Meliklerin yönetimindeki 

eyaletler özerk bir statüde olmakla birlikte Büyük 

Selçuklulardan farklı olarak daha merkezî bir 

yapıya sahipti. 





Din ve İnanış

 Türkler devlet kurdukları zaman, Ortadoğu'daki kültür 

çevresinin en önemli unsuru din idi. İslam'ın emirlerinden biri 

de bu dini yaymaktı. Aslında cihad inancı, Türklerin fetih 

düşüncelerine de uygun düşüyordu. 

 Bu bakımdan bu yolda mücadeleye girişen Karahanlılar, 

Mâverâünnehir'deki eski kültür merkezleri Buhara ve Semer-

kand'da yaptıkları gibi, daha doğuda Balasagun ve Kaşgar‘ da 

İslamiyet'i yaygınlaştıran müesseseler meydana getirmişlerdi. 



 İç Asya'nın dağlık bölgelerin-den gelen Türklere, 

Müslüman olmaları için hanlık arazisinde yer verilmişti. 

Karahanlı idarecileri, en çok Uygurların Müslüman 

olmasını hedef almışlardı. Maniheist ve Budist olan bu 

Türk topluluğunun, İslam'a kazandırılmasını 

istiyorlardı.

http://www.dallog.com/devletler/uygur.htm


Karahanlılar bilhassa Maveraünnehir’de İslamiyet’i 

yaymak için çalışmışlardır. Gazneli Mahmut İslamiyet’i 

Hindistan’ da yaymıştır. Siyasi bir nitelik almış olan Şiilik, 

Mısırda Fatımiler tarafından yıkıcı propaganda aracı 

olarak kullanılıyordu. Irak’taki Büveyhi iktidarı 

Fatımilerle sıkı bir işbirliği içindeydi. 



 His yoluyla Allah’a ulaşmaya çalışan 

Mutasavvıflar, Tasavvuf yoluyla İslamiyet’i 

geniş kitlelere yaymaya çalışıyorlardı. Hoca 

Ahmet Yesevi ilk Türk-İslam mutasavvıfı kabul 

edilmektedir. 



 Türk-İslam Devletlerinde yaygın dört büyük tarikat 

bilhassa toplayıcı vasıfları ile önemli idiler. Abdülkadir 

Gilani (ölm.1166) tarafından kurulup Hindistan ve 

İspanya’ya kadar yayılan Kadirilik, Harizmşahlar

zamanında  Şeyh Necmeddin Kübra (ölm.1221)’nın

kuduğu Kübrevilik, Anadolu’da Şeyh-i Ekber diye 

tanınan Muhyiddin-i Arabi (ölm.1240) tarafından 

kurulan Ekberilik ve  Türkistan’da Yesi şehrinde Ahmed

Yesevi (ölm.1166) tarafından kurulmuş olup, tarikat dili 

Türkçe olan Yesevilik.



 İslam ülkeleri, Haçlı Seferleri ve Batınilik

tehdidi karşısında manevi birliğin sarsılma 

tehlikesi içindeyken tasavvuf, bu birliği 

korumak ve kuvvetlendirmek gibi sosyal bir 

ihtiyaca cevap vermiştir.



Türk Alpleri Horasan’ın ruhani atmosferinde, 

«baba», «abdal» gibi «alp-eren»ler oldular. 

Savaş ülkesi Anadolu’da gaziler sıfatı ile vatani 

vazifelerini en iyi şekilde yaptılar. 



Hukuk

 Adliye; şer'î ve örfî kazâ olmak üzere 

ikiye ayrılırdı. Şer'î davalara kadılar 

bakardı. Kâdı'l-kudât denilen baş kadı, 

Bağdat'ta bulunur, merkezde mahkeme 

başkanlığı yapardı. 
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 Örfî mahkemelerin başında, Emîr-i dâd

denilen adalet emîri bulunurdu. Bunlar, 

devlete, kanunlara ve emirlere karşı 

gelenlerin davalarına, siyasî suçlara 

bakarlardı. Bir nevi olağanüstü mahkemeler 

demek olan Dîvan-ı mezalim'e başkanlık 

ederlerdi. 
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Baş kadı, diğer kadıları da teftiş ederdi. 

Kadılar, şer'î davalar, tereke (miras), hayrât ve 

vakıf işlerine bakarlardı. Selçuklu Türkleri, 

Hanefî mezhebinde olduklarından, davalar ve 

meseleler, bu mezhebin hükümlerine göre 

halledilirdi. 



Kazaskerler (Kadıaskerler), ordu 

mensuplarının davalarına bakardı. Dine aykırı 

görülen her harekete muhtesip, anında 

müdahale ederdi. Adliye mensupları, bağımsız 

olup, büyük dîvana ve eyalet dîvanlara bağlı 

değildiler.



Ordu

 İlk Türk-İslam Devletleri'nde ordu 

Türkmenlerden oluşurdu. 

 Karahanlılarda ordu Hassa ordusu, Eyalet 

askerleri ve Türkmen kuvvetleri olmak 

üzere üç bölüme ayrılmıştı.
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 Gaznelilerde ordu, dört kısımdan meydana 

gelirdi. Bunlardan süvariler ilk kısmı meydana 

getirir ve ordunun en kalabalık bölümünü 

teşkil ederdi. Çoğunun iki atı vardı. İkinci 

bölümü yayalar meydana getirip sayıları az, 

başlıca vazifeleri ise şehirleri korumalarıydı. 



 Ordunun üçüncü kısmı sultanın özel birliğiydi. Buradaki 

askerler, Türkistan’daki oymak savaşlarında hakimiyet 

altına alınan yerlerdeki Türk çocuklarıydılar. Ordunun son 

bölümünü, filler meydana getirirdi. Bunlar doğrudan 

doğruya sultan tarafından denetlenirdi. Filcilerin çoğu 

Hintliydi. 

http://www.dallog.com/kavramlar/turkistan.htm


İlk Türk İslam Devletlerinde Ordu (Selçuklu)

Hassa 
Ordusun

da, 
askerlik

için 
ayrılan 

çocuklar 
belirli 

merkezler
de 

yetiştirilir, 
sultanlar 
Hassa 

Birliklerini 
burada 
yetişen 
askerler 

arasından 
seçerlerdi

.

Gulaman-ı 
Saray: 
Çeşitli 

milletlerden 
alınarak 

sarayda özel 
olarak 

yetiştirlen
birliklerdi. 

Hükümdara 
bağlı muhafız 

( koruma) 
görevleri 

vardı.

Gulam
Sistemi ilk 

defa 
Gazneliler

de 
uygulanmış

tır.

İkta 
Askerleri; 
Tarihte ilk 
defa Hz. 
Ömer 

Döneminde 
uygulandı.

BU 
SİSTEMİN 
FAYDASI 
MASRAF 

YAPMADAN 
ASKER 

YETİŞTİRİLİ
RDİ AYRICA 
BULUNDUKL

ARI 
YERLERİN 
GÜVENLİĞİ 

Nİ DE 
KORUYOR 

LARDI.

Eyalet 
askerleri

;
Şehzadele

rin ve 
valilerin 

yönetimin
deki 

askerlerdi.

Türkmen 
birlikleri; 

Göçebe 
Türkmen 
boylarının 

savaş 
anında 
orduya 

katılmaları 
ile oluşan 
birliklerdi.

Bağlı 
Devlet ve 
beyliklerin 
askerleri

Abbasi 
Halifesi, 

Gürcü ya da 
Ermeni Kralı 

gibi.
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 Selçukluların hakim olduğu Horasan, İran, 

Irak, Anadolu ve diğer Ortadoğu ülkeleri 

bu devirde, ekonomik bakımdan en 

yüksek seviyeye çıkarak, milletler ve 

kıtalar arası ticarette köprü görevi 

görüyordu. 



 Selçuklu ülkesinin her türlü ziraî 

mahsulün yetişmesine müsait 

iklim, coğrafî ve doğal 

zenginliklere sahip olması 

sayesinde bol mahsul yetişiyordu. 



 Tahıl sıkıntısı çekilmeyip, o günkü 

şartlarda fiyatı da ucuzdu. Ülke 

içinde ve dışında, kıtalar ve 

milletlerarası ticareti emniyetle 

sağlayan yol ve kervansaraylar 

yapılmıştı.



 Yabancı ülkelerle ticarî 

anlaşmalar yapılıp, çok düşük 

gümrük tarifeleriyle ihracat ve 

ithalat teşvik edildi. 



Karada eşkiyanın ve açık denizlerde 

korsanların tecavüzlerine uğrayan 

tüccarın zararının, hazineden tazmin 

edilerek garanti altına alınması 

ticaretin gelişme-sinde çok etkili 

oldu. 



 Devletin tüccara 

garantisi, her türlü 

emniyet, huzur ve 

imkânının 

yanında ayrı bir 

teşvikti. 



 Halkın bir kısmı şehirlerde, bir kısmı 

köylerde yaşıyordu. Bunun dışında 

göçebelerde yayla ve kışlaklarda 

yaşıyordu.



 Şehirlerde asker,memur, esnaf, 

tüccar,çiftçi gibi halk zümreleri vardı. 

Köylerde çiftçiler vardı. Göçebeler 

hayvancılıkla uğraşırlar ve genellikle 

boylar halinde yaşarlardı. 



 Sulama imkanlarının bulunduğu   alanlarda tarım 

gelişmişti. İpek ve Baharat Yolu’nun geçtiği 

bölgelerde canlı bir ticaret hayatı vardı. Topraklar 

has, ikta ,mülk ve vakıf adıyla bölümlere ayrılırdı. 



 Ticaretin gelişmesi, gümrüklerin azlığı, 

üretimin bolluğu, otlak ve hayvanların 

çokluğu sebebiyle, Selçuklu ülkesinde 

zenginlik ve refah vardı. Bol buğday, 

pirinç ve pamuk tarımı yapılıyordu. 

Çok hayvan yetiştirilip diğer ülkelere 

satılıyordu. 



 Bakır, demir, gümüş ve dokuma 

sanayii için şap madeni 

çıkarılıyordu. Halı, pamuk ve 

yünlü dokuma denizci örtüleri, 

ipek kumaşlar, ipek tül ve mendil 

dokunup ihraç ediliyordu. 















 Selçuklu sultanlarının bastırdığı paraların 

madeninden de, devletin ekonomik düzeyi 

hakkında bilgi edinmek mümkündür. 

Selçuklularda ilk parayı Tuğrul Bey bastırmıştır. 

Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah ve Çağrı 

Bey’in oğlu Kavurd (Kirman bölgesinin meliki) 

altın para bastırmıştır. Altın paraya dinar, 

gümüş paraya dirhem denirdi.



SULTAN SENCER DÖNEMİ PARA
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Türk-İslam Devletlerinde İktisadi Kurumlar

a-İkta Sistemi

Fethedilen yerlerin askerin 

mülkü sayılması , orduyu ve 

maliyeyi sarsacak bir 

gelimeydi. Selçuklular Orta 

Asya’dan gelen Oğuz 

Türklerine yer bulmak, 

onlardan askerî kuvvetler 

oluşturmak , memleketi ve 

çiftçileri korumak amacıyla 

ikta sistemini 

uygulamışlardır. 

Uygulamada merkez 

tahsildar göndermiyor, 

vergiler bizzat ikta

sahiplerinin ( kumandan ve 

askerler) tarafından 

maaşlarına karşılık olarak 

toplanıyordu.

b- Vergi Sistemi

Türk-İslam Devlerinde 

vergi devletin en 

önemli gelir 

kaynağıdır. İslam 

hukukuna göre 1/40 

oranında alınan zekât, 

öşür Müslümanlardan , 

harac ise 

gayrimüslimlerden 

alınan ürün vergisiydi. 

Cizye ise gayrimüslim 

erkeklerden devletin 

koruması karşılığı 

alınan vergiydi. Toprak 

vergisi olarak çift-i 

avâmil alınırdı.

c-Ahilik

Türk-İslam Devletlerinde 

ekonominin önemli 

unsurlarından biri de ahilikti. 

Şehirlerde  kurulan ve 

gayrimüslimlere kapalı olan 

meslek birlikleri olan loncalar 

ahilerce işletiliyor ve böylece 

iktisadî faaliyetlerin önemli bir 

kısmının Müslüman Türkler 

tarafından yürütülmesi 

sağlanıyordu.  Türk esnaf ve 

sanatkarları arasında sağlanan 

dayanışma ve yardımlaşma 

sayesinde Ahilik önemli bir güç 

haline gelmiş, hız kazanmış, 

asayişin bozulduğu zamanlarda 

(örneğin Moğol İstilası) kendi 

otoritesini yürütmüştür.

ç- Vakıf sistemi

Vakıfların 

gelişmesinde 

İslam dininin 

hayrı teşvik 

etmesinin 

yanında artan 

gelirlerin lüks 

ve ihtişamdan 

ziyade sosyal 

refahı 

yükseltmeye 

yönelmesi de 

etkili olmuştur. 



İlk Türk İslam Devletlerinde 
Toprak

İkta arazi; 
Gelirlerine göre 
önemli devlet 
görevlilerine 

dağıtılan 
arazilerdi.Kendisi
ne ikta verilen 
kişiye SAHİB-İ 
ARZ denilirdi.

BU SİSTEM BİR 
ÇOK GÖÇEBE 
TÜRKMENİN 
YERLEŞİK 
YAŞAMA 

GEÇMESİNİ 
SAĞLADI 

AYRICA TOPRAK 
SÜREKLİ 

İŞLENDİĞİNDEN 
EKONOMİ 
CANLANDI.

Has arazi ; 
Geliri 

hükümdara 
ait olan 

arazilerdi.

Haraci
arazi; 

Müslüman 
olmayan 
halka ait 
arazilerdi.

Vakıf arazi; 
İlmi ve 
sosyal 

kuruluşların 
masraflarını 
karşılamak 
amacıyla bu 
kuruluşlara 

tahsis 
edilen 

arazilerdi.

Mülk 
arazi; 
Başarılı 
devlet 

adamlarına 
verilen arazi 

idi. Bu 
topraklara 

sahip 
olanlar 
toprak 

hakkında 
her türlü 
tasarrufa 
sahipti.
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Yazı, Dil ve Edebiyat

Karahanlılarda her alanda hakaniye Türkçesi 

denen Türkçe kullanılmıştır. Gaznelilerde bilim 

dili Arapça, edebiyat dili genel olarak Farsça, 

yazışmalarda da Farsça kullanılmıştır. Ordu ve 

saray dili Türkçe idi. Selçuklu sultan ve devlet 

adamlarının destek ve himayesiyle kıymetli 

edebiyatçı ve şairler yetişmiştir. 



Selçuklu sarayında, devlet teşkilatıyla edebiyat 

çevrelerinde genellikle Farsça, medrese 

çevrelerinde Arapça, Selçuklu hanedanı ve 

Türkmenler arasında ve orduda da Türkçe 

konuşulup yazılırdı.
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Karahanlılar Dönemi Edebi Eserleri

 Karahanlılarda her alanda 

hakaniye Türkçesi denen 

Türkçe kullanılmıştır. KUTADGU 

BİLİG: “1069-1070”Yusuf Has 

Hacip tarafından yazılmıştır. 

“Mutluluk veren bilge” 

anlamındadır. Bir 

SEYAHATNAME olarak yazılan 

eser ilk İslami Türkçe eserdir.



2012-ÖNLİSANS
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 DİVAN-İ LUGATİ’T TÜRK: 

Kaşgarlı Mahmut tarafından 

1077 yazılmıştır. ilk Türkçe 

Ansiklopedik Sözlüktür. 

Türkçenin Arapça’dan

üstünlüğü ortaya 

koyulmuştur.

 İlk dünya haritası bu kitapta 

yer almıştır.www.tariheglencesi.com

Karahanlılar Dönemi Edebi Eserleri

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Kasgarlimahmut.jpg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Kasgarlimahmut.jpg


www.tariheglencesi.com

 ATABET-ÜL HAKAYIK: 

Yüknekli Edip Ahmet 

tarafından yazılmıştır.

 Uygur alfabesi Hakaniye

Türkçesiyle yazılmıştır.

 Eğitici ve öğretici bir ahlak 

kitabıdır.

Karahanlılar Dönemi Edebi Eserleri
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 SATUK BUĞRA HAN 

DESTANI: Karahanlı

hükümdarı dönemini 

konu alan destandır.

 Türklerin İslamiyet’e 

geçişini anlatan ilk sözlü 

edebiyat örnekleridir.

Karahanlılar Dönemi Edebi Eserleri
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 DİVANI HİKMET: Yesevilik

tarikatının kurucusu Hoca 

Ahmet Yesevi tarafından 

yazılmıştır. İlk Türk 

Mutasavvıfıdır.

 Eserinde İslam esaslarını 

Türkçe olarak öğretmeye 

çalışmıştır. 

Karahanlılar Dönemi Edebi Eserleri



 Gaznelilerde bilim dili Arapça, edebiyat dili genel 

olarak Farsça, yazışmalarda da Farsça 

kullanılmıştır. Ordu ve saray dili Türkçe idi.

 Firdevsi Sultan Mahmut için Şehnameyi 

yazmıştır. Türk- İran ( İskit-Pers) Savaşlarını 

konu alan bir eserdir.
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Gazneliler Dönemi Edebi Eserleri
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 Selçuklu sarayında, devlet teşkilatıyla edebiyat 

çevrelerinde genellikle Farsça, medrese çevrelerinde 

Arapça, Selçuklu hanedanı ve Türkmenler arasında 

ve orduda da Türkçe konuşulup yazılırdı. 

SİYASETNAME: Büyük Selçukluları Vezirazamı

Nizamülmülk tarafından yazılmıştır. Dönemin 

aksayan yönleri konu alınmıştır.

 Eserini Farsça olarak kaleme almıştır.

Büyük Selçuklu Dönemi Edebi Eserleri
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Büyük Selçuklu Dönemi Edebi Eserleri

 RUBAİLER: Ömer 

Hayyam tarafından 

yazılmıştır. Ayrıca 

Celali takvimini 

yapmıştır.
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Eğitim ve Bilim

 Türk İslam Devletleri'nde medreseler bilim merkezi idi. 

Karahanlılarda düzenli eğitime geçilmiş ve  ilk defa «burslu 

öğrencilik» sistemi uygulanmıştır. İlk Selçuklu medresesi 

Nişabur’da açıldı.

 Büyük Selçuklu Devleti zamanında, dünyanın ilk üniversitesi 

olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi yapıldı.

 Medreselerde Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, Arap dili ve 

edebiyatı, matematik, mantık geometri ve tarih okutulurdu.
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Karahanlıların başlattığı Bimaristan

( Darü’şşifa=Hastahane)’lar kurulması işi, 

Selçuklular zamanında çok gelişti. Bu 

hastaneler sadece hasta tedavi edilen yerler 

değil, aynı zamanda doktor yetiştirilen Tıp 

fakülteleri olarak  da hizmet verirlerdi.
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 Önemli bilim adamlarının başlıcaları; Farabi, Biruni, İbn-i 

Türk, El Harezmi, İbn-i Sina, Gazali, Ömer Hayyam'dır.

 Farabi Muallimi Sani olarak da bilinmektedir. (ikinci 

öğretmen)

 Cebirle ilgili çalışmalar yapan El Harezmi Kitabü’l Cebr ve’l

Mukabele adlı eseri kaleme almıştır.

 Avrupa’da Avicenna diye adlandırılan İbni Sina El Kanun 

Fit-Tıp adlı eseri kaleme almıştır.

 Ömer Hayyam Celali Takvimi yapan heyetin başında idi.
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 Kitabü’s Saydele El Biruni’nin yazdığı eczacılık

kitabıdır. El Biruni, matematik, astronomi, tarih ve 

coğrafya alanında da eserler vermiştir. Bunun 

dışında Asarü’l Bakiye ve Hint Tarihi adlı eserleri de 

vardır.

 İslam Ortaçağının en büyük tarihçisi sayılan İbnü’l

Esir’de bu dönemde yaşamıştır. El Kamil fi’t Tarih 

ve Musul Atabeyleri Tarihi adlı eserleri vardır. 

www.tariheglencesi.com
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Türk-İslam Devletlerinde Sanat

Türkler islam sanatına kendilerine has yeni bir 

güzellik ve incelik katmıştır. Tolunoğlulları Devletinin 

kurucusu Tolunoğlu Ahmet, El Katayi adı verilen bir 

şehir kurdurdu. Ayrıca Mısırda hastane, su kemeri ve 

bugün de ayakta olan Tolunoğlu Ahmet Camiini 

yaptırdı. 



Tolunoğlu Ahmet Camii



AYŞE BİBİ TÜRBESİ

Karahanlılardan Şir

Kebir Camii, Arab Ata 

Türbesi, Harekkan

Kümbeti, Ayşe Bibi ve 

Balacı Hatun türbeleri 

günümüze kadar 

gelebilen mimari 

eserlerdir.



 Gaznelilerden 

Sultan Mesut’un 

yaptırdığı Zafer 

Kuleleri, Leşker-i 

Bazar Ulu Camii, 

Arusü’l Felek Camii 

günümüze kadar 

ulaşmış mimari 

eserlerdendir.



 Mısırda Memlûklere

ait Sultan Kalavun 

Camii, Sultan Berkuk

Türbesi ve Camii, 

Sultan Hasan Cami 

vb. dir. Kalavun Camii-Sultan Kalavun'un oğlu 

Sultan el-Nasır Muhammed tarafından 

1318 yılında saltanat camisi olarak 

yaptırılmıştır.



Sultan Sencer Türbesi

Özellikle Selçuklularla Türk 

mimari sanatına; üst üste 

çift kubbe, köşeli çatı, sivri 

kemer, kubbe yapımında 

Türk üçgenleri, demet 

sütun gibi pek çok yeni 

buluş katıldı. 



Hoca Ahmet Yesevi Türbesi

Bu dönemin başlıca mimari eserleri, Bağdat Nizamiye Medresesi, 

İsfahanda Sultan Melikşah Camii ( Mescid-i Cuma), Kazvin’de

Mescid-i Cuma,, Haydariye Mescidi, Damgan Mescid-i Cuma, 

Rey’de Tuğrul Bey, Merv’de Sultan Sencer Türbesi, Tus’ta İmam 

Gazali, Nahçivan’da Mümine Hatun türbeleri oluşturur.



İsfahanda Sultan Melikşah Camii ( Mescid-i Cuma)



Kervansaray mimarisi ilk defa Karahanlılar ve 

Gaznelilerde görülmektedir. Büyük Selçuklular ve 

Anadolu Selçukluları zamanında ise en gelişmiş haline 

ulaşmıştır. Ticareti geliştirmek için çeşitli tedbirler alan 

Selçuklular, kervansaray yapımına ayrı bir önem 

vererek, kervanların rahatça gidip gelmelerine imkan 

sağlamışlardır. 



Selçuklulardan 

günümüze gelebilen 

kervansaraylardan birisi 

de Tuğrul Bey 

zamanında yaptırılan 

Ribat-ı Anuşirvan

Kervansarayıdır. O 

dönemde 

kervansarayların ilk 

şekline ribat adı 

verilmiştir.



Ribat-ı Şerif Kervansarayı, Hicri 508 (M: 1114/1115) yılında inşa edilmiştir.

Konumu: Yapı, Nişabur-Serahs ticaret yolu üzerinde Meşhed ile Serahs arasında kalan 

arazi üzerinde bulunmaktadır.

Bani ve Mimarı: Kervansaray Selçukluların Merv valisi Abu Tahir bin Sadeddin bin Ali el-

Kumi tarafından yaptırılmıştır.

Ribât, sınır boylarında ve stratejik mevkilerde askerî amaçlı kullanılan yapılara 

verilen ad. Sözlükte düşman saldırılarını önlemek veya sınır boylarında nöbet 

tutmak anlamına gelir.
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MERV ŞEHRİNDE KERVANSARAY





 Mimari eserler çinilerle ve hat sanatıyla 

süslenmiştir. Tezhip, kakmacılık, cilt ve minyatür 

sanatları geliştirildi. Halı sanatı XI. yüzyıldan 

itibaren Selçuklu Türkleri vasıtasıyla Orta Asya’dan 

batıya yayılmıştır. Milli bir Türk sanatı olan 

minyatür sanatını geliştirmek için Bağdat’ta bir 

minyatür okulu açılmıştır.



Minyatür:

Çoğunlukla yazma kitaplarda görülen, 

küçük renkli resim sanatıdır. Selçuklular 

döneminde Türk musikisi ordu ve 

saraylarda yayıldı. Göçebe topluluklar 

arasında tasavvuf musikisi gelişti.
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 Müzik, bir sanat dalı olmasının yanında 

Türkler için bir hakimiyet alameti idi. 

Halife tarafından sultanlara hakimiyet 

sembolü olarak gönderilenler arasında 

davul da bulunurdu. Hükümdarların 

kapılarında beş vakit nevbet çalınırdı. 

Özellikle Farabi’nin Türk müziğine 

önemli katkıları olmuştur. Kitabü’l

Musiki’l- Kebir müzik konularını 

işleyen önemli bir kitaptır. En Önemli 

çalgılar : Kopuz, Kös, Zurna, Davul

KÖS
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TAÇ MAHAL-Babür Hükümdarı Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal için yaptırmıştır.



Hiçbir şey zamansız 

değildir. Zamandan başka. 

Stanislav J. Lecwww.tariheglencesi.com


