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DÖNEMİ 



Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610, Vefatı: 632

Hayatı

Peygamberimiz 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.(20 Nisan-12 Rebiülevvel) Babasının ismi 

Abdullah, annesinin ismi Amine idi. Hz. Muhammed doğmadan önce babasını, altı yaşında da annesini 

kaybetti. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip’in yanında yaşadı. Onun vefatı üzerine amcası Ebu 

Talip’e sığındı. Onunla birlikte ticarete başladı.Hz. Muhammed çocukluk çağını geçip gençlik çağına 

ulaştığında akıllı ve olgun davranışı, doğru sözlülüğü ve nezaketi ile Kureyş içinde yüksek bir yer 

tutmuş bulunuyordu. Bu sebeple kendisine “el-Emin” lakabı verilmişti. Ticari çalışmalar sırasında 

tanıştığı Hz. Hatice ile evlendi. Evlendikleri zaman Hz. Muhammed 25, Hz. Hatice 40 yaşlarında idi. Bu 

olay onun kendi deruni (iç ) dünyasına daha çok zaman ayırmasını sağlamıştı. Bunun neticesi olarak O, 

tenha bir yere çekilmek suretiyle, zaman zaman insanlarla ilişkiyi kesiyor, Mekke dışında Hıra dağında 

bulunan küçük bir mağarada ibadet ve tefekkürle vakit geçiriyordu.    . 2



Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610, Vefatı: 632

Hayatı

Yine bir gün Hıra dağındaki mağarada iken, Cebrail Ona “Ey Muhammed! Yaratan Rabbinin adıyla 

oku!” diyerek Allah (c.c)’ın emirlerini bildiriyordu.Çok heyecanlanan Hz.Muhammed süratle evine 

geldi. Eşine durumu anlatan Hz.Muhammed, O’nun bir akrabasından kendisine gelenin Cebrail 

olduğunu ve vahiy getirdiğini öğrendi. Vahiy bir süre kesildikten sonra yeniden başladı. 

Hz.Muhammed İslamiyet’i ilk önce çevresine tebliğ etmeye başladı. Bu ilk tebliği sırasında eşi 

Hz.Hatice, arkadaşı Hz.Ebubekir, amcasının oğlu Hz.Ali, kölesi Hz.Zeyd İslamiyeti kabul ettiler. Hz. 

Hamza ve Hz. Ömer’in İslamiyet’i kabul etmeleri Müslümanlara güç vermişse de Kureyş’in kinini ve 

baskısını daha da artırdı. Bu sebeple Müslümanların bir kısmı Peygamberimizin de müsaadesi ile 

Habeşistan’a göç ettiler (615). 3



Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610, Vefatı: 632

Hayatı

Peygamberimiz 620 yılında hem eşi Hz.Hatice’yi hem de amcası Ebu Talip’i kaybetti. Bu 

yıla “hüzün yılı” denmiştir. Ebu Talip’in ölümünden sonra Mekke’de barınması çok 

güçleşen Hz. Muhammed Taife bir sefer yaptıysa da orada iyi karşılanmadı. 621 yılında 12 

Medineli Peygamberimizle görüşerek İslamiyet’i kabul etti. Bu olaya I. Akabe biatı

diyoruz. Ertesi yıl bu sefer 75 kişi gelerek İslamiyet’i kabul ettiler. Bu olaya II. Akabe biatı

denir. Bu olaydan sonra Peygamberimiz Müslümanların Medine’ye Hicretlerine  müsaade 

etmiştir. Arkasından kendisi de Hicret etmiştir. Göç eden Mekkeli Müslümanlara Muhacir,

onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara da Ensar adı verilmiştir.
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Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610, Vefatı: 632

Hayatı

Hicretle Medine’de İslam Devleti’nin temelleri atılmıştır. Hz. Muhammed’in hicret ettiği dönemde, 

Arabistan genelinde olduğu gibi Medine’de de karışıklıklar vardı. Evs ile Hazrec isimli müşrik Arap 

kabilelerinin gerek kendi aralarında gerekse Yahudilerle yaşadıkları çekişmeler yaşamı 

zorlaştırmaktaydı. Ayrıca Yahudiler kendi içlerinde de çekişmeler yaşamaktaydı. Hz. Muhammed, 

Medine’de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek, Medine'ye hicret etmek zorunda 

kalan Müslümanları, yerli halk ile kaynaştırarak bütün üstünlük iddialarını ortadan kaldırmak 

istiyordu. Bunun için muhacir ve ensar arasında kardeşlik ilan etti. Böylelikle bu kişilere toplum 

olma bilinci kazandırılarak birbirlerini kabullenmeleri sağlanmış; bilgi ve tecrübe paylaşımı, 

ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışı geliştirilmiştir. 5



Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610, Vefatı: 632

Hayatı

Hz. Peygamber, Müslümanlar arasında birliği sağladıktan sonra Medine’de bulunan başka dinden 

insanları dışlamak, şehirden çıkarmak veya onlara husumet beslemek gibi bir tutum içine 

girmemiştir. Aksine bu topluluklarla İslam Devleti’nin ilk yazılı anlaşması olan Medine Sözleşmesi’ni 

imzalamıştır. Medine Sözleşmesi, Medine toplumunu yeniden düzenleyen bir sistem oluşturdu. 

Toplumdaki bireylerin birbirleriyle ve yabancılarla olan ilişkileri, din ve vicdan hürriyeti, hak ve 

sorumlulukları belirli esaslara bağlandı. Bir antlaşma niteliğinde olan bu metin, şekil olarak 

günümüz anayasalarından farklılıklar gösterse de içerik bakımından anayasal özellikler taşır. Bu 

sözleşme, Medine’de dinî olduğu kadar siyasi bir birlik de meydana getirme amacıyla hazırlanmıştır. 

Sözleşme, ilk maddeden itibaren Müslümanlar ve gayrimüslimlerin Medine’ye bir saldırı olduğunda, 

birlikte hareket etmesini karara bağlamıştır.
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Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610, Vefatı: 632

Hayatı

Medine Sözleşmesi’yle vatandaşlara sosyal ve siyasal bir kimlik verilmiş, o çağda benzeri 

görülmeyen bir vatandaşlık hakkı sunulmuştur. Gayrimüslimlere inanç ve fikir hürriyeti, 

mal ve can güvenliği sağlanmış, hile ve vefasızlık yasaklanmıştır. Baskının, zorbalığın, 

hukuksuzluğun, zulüm ve şiddetin hâkim olduğu o günkü ortamda bu sözleşme çok 

önemli bir gelişmedir. Medine Sözleşmesi, genel olarak kuralların titizlikle uygulanmasını 

temel almış; doğruluk, iyilik, adalet, yardımlaşma, istişare, barış ve dokunulmazlık gibi 

kavramları yürürlüğe koymuştur. Çekişme, suç işleme, kötülük planlama, düşmanlık, 

zulüm ve haksızlık, bozgunculuk, suçluya yardım ve yataklık, cinayet gibi yasaklar 

getirmiştir. 7



Hz. Muhammed Devri Olayları

Veda Hacı, Veda Hutbesi ve Vefatı

632 yılı başında Hz. Muhammed hayatını gayesine ulaşmış olmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde, 

Hac görevini ifa etmek üzere Mekke’ye ha-reket etti. Buna İslam tarihinde “Veda Haccı” denir. Hz. 

Muhammed bu Hac esnasında her vesile ile , Hacc’a katılanlara hitap edip, onlarla bir nevi 

vedalaşma havası içinde görünmüştür. İslamiyet’ in Müslümanlardan taleplerini özetlemiş,

Müslümanların birbirleriyle kardeş olduklarını, birbirlerinin canına ve malına kastetmemelerini,

Cahiliye Devri’nden kalan kan davalarından tamamıyle vazgeçmelerini ifade ederek, aile bağlarının 

kudsiyetini belirtip kadınlara ve kölelere iyi muamele etmelerini istemiş ve sonunda “Bugün sizin 

dininizi ikmal ettim, size nimetimi tamamladım, size din olarak İslam’ı kabul ettim” anlamındaki 

ayeti okumuştur. Böylece ölümünün  yaklaştığını da ima ediyordu.  Hz.Muhammed Medine’ye 

dönüşünden kısa bir süre sonra rahatsızlanması sonucu 8 Haziran 632 tarihinde vefat etti (12 

Rebiülevvel). 8



Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610

Vefatı: 632

Bedir Savaşı (624)

Bu savaş Müslü-

manların ilk 

zaferidir. 

Cesaretlerini ve 

kendilerine 

güvenlerini 

artırmıştır.

Uhud Savaşı (625)

Müslümanlar ilk 

yenilgilerini 

almışlardır. 

Peygamberimizin 

amcası Hz. 

Hamza bu savaşta 

şehit düşmüştür.

Hendek Savaşı 
(627)

Bu savaş 

Mekkelilerin son 

kez Medine’ ye 

gelişleridir. Bundan 

sonra Müslü-

manlar Mekke 

üzerine 

gideceklerdir.

Hudeybiye
Antlaşması  (628)

Mekkeliler 

Müslümanları 

siyasi bir güç 

olarak 

tanımışlardır. 
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Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610

Vefatı: 632

Hayber’in fethi (629)

Şam ticaret yolu güven 

altına alınmıştır.

Mute seferi (629)

Bizans kuvvetleriyle 

yapılan ilk savaştır. 

Mekke’nin fethi 

(630)

Müslümanlar ekonomik 

olarak güçlendiler. Çünkü 

ticaretle uğraşıyordu. Pek çok 

Mekkeli İslamiyet’i kabul etti.   
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Hz. Muhammed Devri Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610

Vefatı: 632

Huneyn Savaşı ve 

Taif seferi (631)

Başlangıçta bir panik 

yaşandıysa da düşman 

yenilgiye uğratıldı.

Taif şehri kuşatıldıysa da 

alınamadı. Daha sonra 

Taifliler kendiliklerinden 

şehri teslim ettiler.

Tebük seferi (631)

Seferin en önemli sonucu 

çevredeki bazı kabilelerin 

İslamiyet’i kabul 

etmeleridir.   

Veda Hacı, Veda 

Hutbesi ve Vefatı

Hz. Muhammed Medine’ye 

dönüşünden kısa bir süre 

sonra rahatsızlanması sonucu 

8 Haziran 632 tarihinde vefat 

etti 

(12 Rebiülevvel). 
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Hz. Ebubekir Devri 

(632-634)

Dinden dönenler ve 

zekat vermeyenlerle 

mücadele

Yalancı 

peygamberlerle

mücadele

Suriye ve Irak’ta fetih 

hareketlerinin 

başlaması- Bizans’la 

Yermük Savaşı 

(Bazı kaynaklarda 

Ecnadeyn denilse de 

daha çok kabul edilen 

Yemuktür.)

Kur’an-ı Kerim’in 

kitap haline 

getirilmesi 

(mushaf)

Hz. Ebubekir Devri İslamiyet’in 

dağılmasının önlendiği ve derlenip 

toparlandığı  bir dönem olmuştur.   



Hz.Ömer Devri (634-644)

Irak ve 
İran’ın fethi

Köprü ve 
Kadisiye
Savaşı

İslam ordusu İran 

ordusuna Köprü 

Savaşı

diye bilinen savaşta 

yenildi. Kadisiye

Savaşı ile 

Sasani ordusu 

yenilgiye uğratılarak 

Irak ele geçirilmiştir.

Celula ve 
Nihavent 
Savaşı

Bu savaşta Sasani 

ordusu yenilgiye 

uğratıldı, Sasani 

Devleti yıkıldı ve İran 

Müslümanların eline 

geçti.  Böylece 

Türklerle Müslüman 

Araplar komşu 

oldular.

Suriye’nin 
fethi

Ecnadeyn

Savaşı

Bu savaşla Bizans 

ordusu yenilgiye 

uğratılmış, Kudüs 

dahil Suriye 

kapıları 

Müslümanlara 

açılmıştır. 

Mısır’ın 
fethi

Yeni Kurumların 
Oluşturulması

Adalet-Valilik 

İlk divan-İlk hazine

Hz.Ömer dönemi büyük fetihlerin  yapıldığı 

devletin teşkilatlandığı  dönem olmuştur. Hz. 

Ömer zamanında Hicret (622) başlangıç kabul 

edilerek ilk hicri takvim düzenlenmiştir. 



Hz. Osman Dönemi 

(644-656)

Kafkasya’nın 

fethi ve 

Hazarlarla 

mücadele

Horasan’ın 

fethi

Toroslara 

kadar 

Anadolu’nun 

fethi

Tunus ve 

Libya’nın fethi

İlk deniz 

savaşı ve 

Kıbrıs’ın fethi

Satü’s Savari

Deniz Savaşı-

Bizans 

yenilgiye 

uğratılmıştır.

Kur’an-ı 

Kerim’in 

çoğaltılması

Tunus ele geçirilmiştir. Bundan 

sonra Kuzey Afrika’da yoğun 

olarak yaşayan Berberiler arasında

İslam hızla yayılmıştır

Hz. Osman Devri’nde
yazılan Kur’an-ı Kerim



Hz.Ali Dönemi (656-661)

Cemel Vak’ası

Kufe yakınlarında yapılan savaşı Hz.

Aişe kaybetti. Hz. Talha ve Zübeyr şehit 

oldu. Bu olaya Cemel vakası denir.

Sıffın Savaşı ve Hakem 

Olayı

Hz. Muaviye, Hz.Ali’nin halifeliğini tanımadı. Bu sebeple 

aralarında Sıffın Savaşı meydana geldi.Bu savaştan bir 

sonuç alınamaması üzerine Hakem vasıtasıyla iş 

çözümlenmeye çalışıldı. Bu işte hile ortaya çıktığı için 

sonuç alınamadı. Bu durum İslam da ilk ayrılıkların 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Hz.Ali yanında olanların bir kısmı hakemlik konusuna karşı 

oldukları için O’ndan ayrıldılar. Bunlara Hariciler, Hz.Ali’nin 

yanında olanlara Şiiler, Hz. Muaviye taraftarlarına da 

Emeviler adı verilmiştir.    

Hz.Ali dönemi iç karışıklıklar 

içerisinde geçtiği için fetih 

yapılamamıştır. 



EMEVİLER (661-750)

Halifelik saltanat halini almıştır.

-İstanbul kuşatıldı.(669,674-680,716)

-Kerbela olayı.Peygamberimizin torunu,Hz.Ali’nin oğlu Hz.Hüseyin’in halife I.Yezit 

tarafından şehit edilmesi (10 Muharrem 680) Bu olay İslamdaki ayrılıkları daha da 

belirginleştirmiştir.      

Kuzey Afrika fethedildi.

-İlk para basıldı.

-Arapça resmi dil haline getirildi. 

Kilikya’ya kadar fetihler yapıldı.

Berberilerin isyanı bastırıldı. 

-İspanya fethedildi. Tarık bin Ziyad tarafından Kadiks Savaşı’nda yenerek Vizigotlardan

almıştır. Böylece Avrupa’ya ayak basılmıştır.

- Bizansla Savaşlar. Konya’ya kadar ilerlenmiştir.-Türkistan’ın bazı bölgelerinin Kuteybe

bin Müslim tarafından fethi.

-Hindistan’ın bazı bölgelerinin Muhammed bin Kasım tarafından fethi.

-Cürcan ve Taberistan’ın fethi

–Puvatya Savaşı. Franklarla yapılan bu savaşta mağlup olunmuş ve Müslümanların 

batıdaki sınırlarını belirlemiştir. Bu sınır Pirene dağlarıdır.

Emevilerin Yıkılış Sebepleri 

En önemli sebebi ırkçı bir politika 

izlemeleri.Arapları Müslüman olan 

diğer milletlerden üstün görmeleri. 

Devletin tabii sınırlara ulaşması ve 

fetihlerin durması. Ekonominin 

buna bağlı olarak bozulması. 

Şiilerin çalışmaları. 

Abbasoğullarının çalışmaları.
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ENDÜLÜS EMEVİ 
DEVLETİ 

(756-1031)

Emeviler,Abbasiler tarafından yıkılınca Emevilere karşı çok kan dökülmüştür. Emevi 

ailesinden Abdurrahman adındaki kişi kaçarak İspanya’ya geçmiş ve orada Endülüs 

Emevi Devletini kurmuştur. Merkezleri Kurtuba idi. III.Abdurrahman zamanında 

halifelik unvanı da kullanıldı. Endülüs Emevilerinin en önemli rolü İslam Medeniyetini 

batıya taşımalarıdır. Kurtuba ve Toledo şehirleri  önemli bilim merkezleriydi.

1031 yılında Endülüs Emevi Devleti yıkılınca pek çok küçük devletçik ortaya çıktı. Bu 

devletler İspanyollar tarafından yıkıldılar.En son Beni Ahmer Devleti İspanyollar 

tarafından yıkıldı (1492).O sırada Cem Sultan batılıların elinde olduğu için Osmanlı 

Devleti yeterli yardımı yapamadı.

KURTUBA CAMİİ
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BENİ AHMER 
(GIRNATA) DEVLETİ 

(1232-1492

Endülüs Emevî Devleti yıkıldıktan sonra Endülüs'de 1232'de başkenti Gırnata olan Ben-i Ahmer

devleti kuruldu. Bu devlet de Endülüs Emevileri gibi ilim, fen alanında çok ileri gitmiş, devrin en 

yüksek ilim merkezleri olan şehirler kurmuştur. Bunlardan en önemlisi olan Gırnata şehri El Hamra

Sarayı'nda devrinin en büyük kütüphânesini kurmuştur. Bu devlet uzun zaman Hristiyan istilâsına karşı 

durabilmiş ise de katolik Argonya kralı Ferdinand ile Kastilya kraliçesi İzeballa evlenerek 

Müslümanlara karşı güç birliği yaptılar. Bunlara karşı koyamayan Endülüs Ben-i Ahmer devletinin son 

hükümdarı Abdullah-is-Sağîr, Osmanlı hükümdarı II.Bayezid'den yardım istemiş ise de II.Bayezid, 

Cem Sultan meselesi ve yeterli donanması olmaması sebebiyle bu ülkeye yardım edemedi. Abdullah-

is-Sağîr Hristiyan krallarla bir anlaşma yaparak teslim oldu. Akdedilen muâhede ve teslim şartlarına 

göre Müslümanlara fena muamele edilmeyecek idi. Ancak bu şartlara iki hafta uyuldu. Daha sonra 

Müslümanlara yapılmadık ezâ ve cefâ kalmadı. 

ELHAMRA SARAYI
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ABBASİLER

(750-1258)

Emevi Hanedanını yıkarak 

devletlerini kurdular. Abbasiler 

Devri fetih-lerden daha çok bir 

bilim ve kültür devri olmuştur. 

Bilhassa tercüme faaliyetlerine 

önem verilmiş,Yunan, Hint,İran 

eserleri Arapça’ya çevril-miştir. 

Bu amaçla El-Me’mun

tarafından Beytü’l Hikme

(Hikmet Evi) açılmıştır.

ÖNEMLİ OLAYLAR

Talas Savaşı: Çinlilerle yapılan bu savaşta Türkler 

Müslüman Arapların yanında yer almışlardır.(Abbasi 

Devleti’nin kuruluşunda en önemli pay Türklere aittir.) 

Bağdat şehri kuruldu (762).

Bizans vergiye bağlandı.

Ağlebiler, İhşidler, Tolunoğulları, İdrisoğulları gibi ayrı 

devletler kuruldu. Bilim ve teknikte ilerlemeler kaydedildi. 

Irak bölgesinin önemi arttı. Türkler önemli görevlere 

getirildiler.

İlkçağ Roma ve Yunan klasikleri Arapça’ya tercüme 

edildi.İslam tarihinde ilk medreseler,vezirlik ve geniş 

anlamda divan teşkilatı bu dönemde oluşturuldu. 19



İslam Kültür ve Medeniyeti

1-Devlet Yönetimi

Hz.Muhammed siyasi ,askeri, adli ve idari yetkileri kendinde 

toplamıştır.Dört Halife Devrinde halifeler seçimle iş başına

geldiler. Emevilerle birlikte halifelik saltanat halini aldı. Hem din,

hem devlet başkanı idiler. Halifelik alametleri; hırka,hutbe,

mühür, sikke,asa ve tıraz idi.Hz.Ömer döneminde sınırlar

genişleyince yeni müesseselere ihtiyaç duyuldu.Önemli

merkezlere valiler atandı. Adalet işlerini görmek amacıyla

kadılar atandı.Hazine oluşturuldu (Bey-tü’l Mal ). Divanü’l Cünd

(Ordu Divanı) kuruldu.

Emeviler Devrinde merkez teşkilatı genişlemiştir.Yeni görevler

ihdas edilmiştir. Posta teşkilatı kurulmuştur.

Abbasiler Devri’nde vezirlik önemli bir görev haline geldi.

2-Din ve İnanış

Toplumun büyük çoğunluğu

Müslümandı.İslamiyetin

kaynağı Kur’an-ı Kerim ve

sünnetti. Daha sonra icma ve

kıyas ortaya

çıktı.Gayrimüslimlerden ehl-i 

kitap olanlar zimmet hukuku

çerçevesin-de inanışlarını

sürdürmüşlerdir.



İslam Kültür ve Medeniyeti

3-Sosyal ve İktisadi Hayat

Emeviler döneminde halk dört sınıfa ayrılmıştı: 1-Arap asıllılar 2-Mevali (Arap olmayan müslümanlar) 3-

Zimmiler  4-Köleler

Abbasiler Devri’nde Arap asıllı Müslümanlarla, Arap asıllı olmayan Müslümanlar eşit hale gelmişlerdir.İslam

Devleti’nde iktisadi hayat ticaret,sanayi,tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. İslamiyetten önce de ticarete alışık

olan Araplar,sınırlar genişleyince daha üyük çaplı ve daha uzak bölgelerle yapılmaya başladı. Müslüman tüccarlar

Çin’e kadar uzandılar. Özellikle üzerinde durulmaya değer bir gelişme de Çin’ den Semerkant’a getirilen kağıt

imali idi.Bağdat’a,oradan Mısır’a uzanan kağıt üretimi İspanya üzerinden Avrupa’ya geçmiştir.Sulamanın

mümkün olduğu büyük nehirler çevresinde de tarım çok gelişmişti.

İslam Devleti’nin önemli gelir kaynakları şunlardır: Zekat,ganimet,harac,cizye,öşür,gümrük gelirleri,tuzla

, maden,otlak vergileri.

İslam Devleti’nde ilk para 694 yılında basılmıştır.(I.Abdülmelik)



İslam Kültür ve Medeniyeti

4-Yazı,Dil ve Edebiyat

İslamdan sonra da şiir ve belagat önemini devam etti.Sadece konuları

değişmiştir.İslami ağırlıklı bir şiir ve belagat örnekleri verilmiştir. Belagat

alanında da Peygamberimiz en önde gelen kişi idi.Bu dönemde

Peygamberimizin hayatını anlatan siyer ve savaşlarını anlatan megazi ö-

nemli eserlerdir.I.Abdülmelik zamanında Arapça resmi dil haline

gelmiştir.İslamiyeti kabul eden Arap olmayan milletler de dinlerinin

mukaddes kitabını okuyabilmek için Arap alfabesini öğrenmeye

başladılar. Böylece Arap alfabesi ve Arapça milletlerarası bir boyut

kazandı. Zamanla Arapça bilim dili haline geldi.



İslam Kültür ve Medeniyeti

5-Bilim ve Sanat

Müslümanlar sınırları genişledikçe yeni kültür ve medeniyetlerle komşu oldular. Bu çevre

medeniyetlerden yararlanarak bilimde büyük gelişmeler meydana geldi. Bu araştırma ve merak

duygusunun oluşmasında Kur’an-ı Kerim’deki tefekkürü ve araştırmayı isteyen ayet-i 

kerimelerin de büyük payı vardır. El-Me’mun döneminde kurulan Bey-tü’l Hikme’nin Eski Yunan

ve Roma eserlerini tercüme etmesi,etkili olmuştur. Bunun sonunda tıp, matematik,kimya, fizik,

biyoloji, tarih,coğrafya,ilahiyat alanlarında pekçok bilim adamı yetişmiştir.

İslam Devletlerinde mimari ,Emeviler Devri’nde Bizans’la yarışacak düzeye gelmiştir. Abbasiler

Devri’ nde de güzel sanatlarda gelişmeler devam etti. Binaların iç süslemesinde hat sanatından

ve arabeskten yararlanılmıştı.



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


