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TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM 

DEVLETLERİ 

 

TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER 
 
751 Talas Savaşı 

840 Karahanlı Devleti’nin kurulması 

963 Gazneli Devleti’nin kurulması 

1040 Dandanakan Savaşı 

1040 Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması  

1048 Pasinler Savaşı 

1071 Malazgirt Muharebesi 

1077 Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması 

1097 Harzemşahlar Devleti’nin kurulması 

1157 Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması 

1187 Gazneli Devleti’nin yıkılması 

1212 Karahanlı Devleti’nin yıkılması 

1230 Harzemşahlar Devleti’nin yıkılması 

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ 
 
-Gök Tanrı inancındaki Türkler, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeden önce Moğolistan’dan Tuna 

boylarına kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır. 

-Türkler, zaman içerisinde farklı dinlere inanmıştır. 

-Kök Türk Devletinde Budizm, Uygurlar Maniheizm, Hazarlar, Musevilik, Peçenekler, 

-Kumanlar ve Bulgarlar gibi Türkler de Hristiyanlığı benimsemişlerdir. 

-Bu dinler Türklerin kimliklerini kaybetmesine neden olmuştur. 

-Türkler, 642 Nihavend Savaşı’ndan sonra yani VII. yüzyıl ortalarından itibaren Müslümanlarla temas 

etmeye başlamıştır. 

-Emevi Dönemi’nden (661-750) itibaren ise Türkler, İslamiyet’in hizmetinde yer almaya başlamıştır. 

-Abbasi Devleti kurulduktan hemen sonra meydana gelen 751 Talas Savaşı’nda Araplar, Türkler ile 

birlikte Çinlilere karşı savaşmıştır. 

Talas Savaşı sonrası, Türkler İslamiyeti benimsenmeye başlamıştır. 

-Abbasilerin, Emevilerin mevali politikası yerine müsamaha, eşitlik, adalet ilkelerini uygulamaları ve 

ümmetçi politika izlemeleri, Türklerin İslamiyet’i kabulünü kolaylaştıran en önemli sebeplerden 

olmuştur. 

-İslamiyeti kabul eden ilk Türkler, Karahanlı Devleti’nin hâkim olduğu yerlerdeki Türk 

boylarındanolan Yağma, Çiğil, Karluk ve Tuhsilerdir. 

-İslam dinini kabul eden Berberiler, Acemler ve Kürtler gibi kavimler de bulunmaktadır. – 

-Kuzey Afrika’da Berberiler, Emevilerin, Kartaca’yı fethi sonrası Hasan b. Numan’ın uyguladığı 

politika sonucunda Berberiler, İslamiyet’i benimsemiştir. 

-Acemlerin de İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte çoğunun Araplaştığı görülmüştür. 

-Kürtler ise Müslümanlar ile ilk defa Hz. Ömer zamanında karşılaşmıştır. 

-Abbasiler, Kürt aşiretlerin askerî potansiyelinden yararlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ 
 

Karahanlı Devleti (840-1212) 
 

 

Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti; Karluk, Yağma, Çiğil 

ve Tuhsi boyları tarafından 840 yılında kurulmuştur 

-Devletin merkezi Balasagun olup bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. 

Satuk Buğra Han, İslamiyet’i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarıdır. 

-Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını alan Satuk Buğra Han, Türkler arasında 

İslamiyet’in yayılması için mücadele etmiş ve bu nedenle El-Mücahit, El-Gazi unvanları 

ile anılmıştır. 

-Yusuf Kadir Han’ın vefatından sonra taht mücadeleleri yaşanmış, Karahanlı Devleti Doğu ve Batı olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır (1042). 

-Doğu Karahanlı Devleti 1211’de Karahitaylar, Batı Karahanlılar ise 1212 yılında Harzemşahlar tarafından 

ortadan kaldırılmıştır. 

-Karahanlılar İpek yoluna sahip olmuşlardır. 

-İlk kez kervansaraylar yapmışlardır 

-Halkın dili Türkçe’dir. 

-Yazışma dili Farsça’dır. 

-Devlet yönetiminde Selçuklulara örnek olmuşlardır. 

-Buhara, Semerkant, Kaşgar, Fergane önemli kültür merkezleridir. 

 

GAZNELİ DEVLETİ  (963-1187) 

 

-Samanilerin Türk komutanlarından Alp Tegin tarafından 963 yılında başkenti Gazne olarak Horasan, 

Afganistan ve Kuzey Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devletidir. 

-Gazneli Mahmut, devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. 

Hindistan üzerine 17 sefer yaparak İslamiyet’in burada da yayılmasına katkı sağlamıştır. 

-Abbasi halifesi tarafından Gazneli Mahmut’a “Sultan” unvanı verilmiştir. 

-Sultan Mesut Dönemi’nde Gazneliler, 1040 yılında Selçuklularla yaptıkları Dandanakan 

Savaşı’nda yenilerek Hindistan’a çekilmek zorunda kalmıştır. 

-Gazneli Devleti bu savaştan sonra zayıflama sürecine girmiş, Gurlar tarafından Hüsrev Melik’in esir 

edilmesiyle 1187’de son bulmuştur. 



 

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ’NİN ÖZELİKLERİ 

-İlk Türk İslam devletlerinin egemenlik anlayışında, İslamiyet öncesi Türk devletlerinin idare geleneği 
devam etmiştir. 

-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. 

-İlk Türk devletlerinde, Türk kağanının dünyayı idare etmek üzere Gök Tengri tarafından 
görevlendirildiği inancı olan kut anlayışı İslamiyet’le birlikte “Allah’ın nasibi veya takdiri” olarak 

kabul edilmiştir. 

-İslamiyet’le birlikte hükümdar unvanları nda 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. 
Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut olmuştur 

-İlk Türk İslam devletlerinde 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 müzikler çalınırdı. 

-Sefere ya da bir yere giderken hükümdarların başının üstünde çetr denilen, ipek ve kadifeden 

yapılmış bir çeşit şemsiye tutulurdu. 
-Hükümdardan sonra devlet kademesinde en yetkili kişi vezirdi. 

-Karahanlı vezirleri Türkçe yuğruş unvanını kullanırken, genellikle İran kökenli olan Gazneli vezirler 

hâce unvanını kullanmıştı. 



-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 devletlerinde hukuk sistemi şeri ve örfi olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. 

-Şeri davalara bakan kadılar, dinle ilgili bütün işlerde yetkiliydi. 

Karahanlı ve Gazneli hükümdarlar örfi mahkemelere başkanlık ederdi. 

-Türkler, her dönemde askerî teşkilata çok önem vermiştir. 
-Karahanlı ordusu; görevleri saray ve hükümdarı korumak olan saray muhafızları, hükümdarın şahsına 

bağlı ücretli askerlerden meydana gelen Hassa ordusu, hanedan mensupları, valiler ve diğer devlet 

adamlarının kuvvetleri ile devlete bağlı Türk boylarının kuvvetleri olmak üzere dört ana birimden 
oluşurdu. 

-Gazne ordusu ise görevleri saray ve hükümdarı korumak olan gulamlar, eyalet ve bağlı devletlerin 

kuvvetleri, Türkmenler ile ücretli ve gönüllü birliklerden meydana gelirdi. 

 

TÜRK İSLAM DÜNYASINDA İLK EDEBÎ ESERLER 

Kutadgu Bilig: 

-(Mutluluk veren bilgi), Türk İslam edebiyatının günümüze kadar ulaşan ilk eseridir. 

-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. 

Divânü Lûgati’t-Türk 

-Türk tarihinin ilk sözlüğü olup Türk dilinin abide şaheserlerindendir. İyi bir eğitimle kendini 

yetiştiren 

Kaşgarlı Mahmut, 1077 yılında Abbasi Halifesi Muktedi Billah’a sunmuştur. 
Divânü Lûgati’t-Türk; Araplara Türk dilini öğretmek, Türk milletinin yüceliği ve Türkçenin 

zenginliğini göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Bir sözlük gibi hazırlanmış olan eser; birçok 

konuda ansiklopedik bilgiler içermektedir. 

Atabetü’l-Hakayık 

-(Gerçeklerin Eşiği) adlı eser XII. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. 

-Eser içerik ve edebî yönüyle Kutadgu Bilig’in devamı olarak kabul edilmiştir. 
-Eser, bir nasihatname niteliğindedir. 

Divân-ı Hikmet 

-Türk tasavvuf tarihinin ilk edebî eserdir. Hoca Ahmet Yesevî’nin Türkçe olarak yazmış olduğu ve 
“hikmet”adı verilen şiirlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 

-Hoca Ahmet Yesevî,İslamiyet’in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu’da yayılmasının temelini teşkil 

ettiği, bu uğurda mücadele edecek olan müritlere yol gösterici bir özelliğe sahip olduğu kabul 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

KONU TARAMA TESTİ  

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

1. Türkler hangi savaş sonrasında İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmeye başladı? 

A) Talas 
B) Malazgirt 

C) Dandanakan 

D) Pasinler 
E) Kösedağ 

 2.   Karahanlıların bilinen ilk hükümdarı kimdir? 
A) Alp Tigin 

B) Adsız 

C) Süleymen Şah 
D) Bilge Kül Kadir Han 

E) Tuğrul Bey 

3. “Divan-ı Hikmet” kimin eseridir? 

A) Yusuf Has Hacip 

B) Kaşgarlı Mahmut 
C) Edip Ahmet 

D) Hoca Ahmet Yesevi  
E) Ali Şir Neva-i 

4. Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk 

hükümdarı kimdir? 
A) Alp Tigin 

B) Gazneli Mahmut      

C) Sultan Mesut 

D) Bilge Kül Kadir Han 
E) Satuk Buğra Han 

5. Gazneliler hangi savaş sonrasında yıkılma sürecine girdi? 

A) Talas 

B) Malazgirt 

C) Dandanakan 

D) Pasinler 
E) Kösedağ 

 

 

 

 

 

 

 



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

Soru No Cevap 

1 A 

2 D 

3 D 

4 B 

5 C 



 


