
Sultanahmet Meydanı’nda yer alan Türk 

ve İslam Eserleri Müzesi, tarih sahnesin-

de bulundukları süre içinde siyasi tarih-

leri, adalet ve refahın temel olduğu dev-

let teşkilatı, sanat ortamı, toplum hayatı, 

eğitime ve bilime katkıları, bilim adamları 

ve sanatçıları himaye etmeleriyle İslam 

tarihinin dikkat çekici imparatorluğunun 

hikâyesinin sergilenmesine ev sahipliği 

yapıyor.

Fetihler, büyük meydan savaşları, isyanlar, 

saltanat kavgaları, Haçlılara karşı verilen 

mücadeleler uygarlığın bugünkü okuması-

nı yapabileceğimiz kaynakları oluşturmuş-

tur. Toplumsal yaşamda Türklerin batıya 

göç etmeleri, göçebelikten yerleşik hayata 

geçişleri, göç ettikleri yerlerin halkı ile kay-

naşmaya çalışmaları Selçukluların görkem-

li kültür mirasının biçimlenmesinde son 

derece önemli bir etken olmuş ve özellikle 

Anadolu’da ortaya konan Selçuklu sanatı-

na inanılmaz bir zenginlik kazandırmıştır.

Eserlerinde mükemmelliği aramış Selçuklu 

dönemi sanatçıları, buhurdan seramik ta-

The Seljuk Exhibition at 

the Turkish  and Islamic 

Works Museum 

Situated at the Sultanahmet Square, the 

Turkish  and Islamic Works Museum is 

hosting the exhibition of the story of the 

most-attention inviting empire of the his-

tory of Islam with their political history, 

state organization based on justice and 

welfare, art environment, social life, con-

tributions to education and science, and  

patronization of scientists and artists.

SANAT ART

84 HAZIR BETON   July  - August



ART SANAT

85July  - August   HAZIR BETON   



bağa, halıdan altın bileziğe, günlük yaşamda kullanılan nes-

nelerden duvarları süsleyen çini karoyu dahi birer sanat eseri 

haline dönüştürmüşlerdir.

Zengin kültürel mirasa sahip Selçuklu dünyası bu sergide; 

“Tarihçe-Selçuklular”, “Hanedan-İktidar Alametleri”, “İktidar-

Siyasetname”, “Mimari-Kentler ve Yapılar”, “Sembolizm-

Mimari”, “Sembolizm- Düğümler ve Desenler”, “İnanç-

Tasavvuf”, “Günlük Yaşam-İnsanlar”, “Günlük Yaşam-Konut”, 

“Ticaret-Kervansaraylar ve Yollar”, “Saray-Mimari”, “Saray-

İhtişam”, “Saray-Eğlence”, “Saray-Aşk”, “Saray- Av ve Savaş” 

temaları ile toplam 227 eser yer almakta olup eserlerin önem-

li bir kısmı Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonuna aittir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

Selçuklu Belediye Başkanlığı ve Türk ve İslam Eserleri Müze-

si Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen bu sergi 30 Eylül 

2015 tarihine kadar ziyaretçileri tarafından gezilebilecek.

Selçuklular Sergisi ile ilgili detaylı bilgiler www.selcuklularser-

gisi.com internet adresinde yer alıyor.
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