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ARİF ÖZBEYLİ

ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ



IV.ÜNİTE
IV.ÜNİTE 



İSLAM TARİHİ VE 
MEDENİYETİ



DÖRT HALİFE DEVRİ (Hülefa-i Raşidin) 
(632-661)

 Hz.Ebubekir Devri (632-634)

Peygamberimizin vefatı üzerine halifeliğe seçimle 

Hz. Ebubekir getirildi. Hz. Ebubekir’in iki yıllık 

hilafeti İslamiyetten dönenler ve peygamberlik 

iddia edenlerle mücadeleler içinde geçmiştir. Bu

harekata “Ridde Harekatı” denir.





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

Kur’an-ı Kerim’in 
kitap haline 
getirilmesi 
(mushaf)

Hz.Ebubekir Devri İslamiyetin dağılmasının önlendiği ve 

derlenip toparlandığı  bir dönem olmuştur.   



Hz………………….. 
Devri (632-634)

Dinden dönenler 
ve …………… 

vermeyenlerle 
mücadele

Yalancı 
peygamberlerle

mücadele

……………. ve 
Irak’ta fetih 

hareketlerinin 
başlaması

Kur’an-ı Kerim’in 
kitap haline 
getirilmesi 

(…………….)

Hz. ……………….. Devri’nin İslamiyet’in dağılmasının önlendiği ve derlenip toparlandığı  bir dönem 

olmasının sebepleri nelerdir?  

....………………………………........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



Soru: Mushaf nedir?

Cevap: Kur’an’ın kitap 
haline getirilmesi,yani iki 
kapak arasına alınması.

Cevap: Serbest bırakılan 
köle.



"Beni güçlendiren 
başarılarım değil, 
yenilgilerim olmuştur."

 SYDNEY POYNTZ



Hz.Ömer Devri 
(634-644)

Irak ve 
İran’ın 
fethi

Kadisiye
Savaşı

Bu savaşla 

Sasani ordusu 
yenilgiye 

uğratılarak 
Irak ele 

geçirilmiştir.

Nihavent 
Savaşı

Bu savaşta Sasani 
ordusu yenilgiye 
uğratıldı, Sasani 
Devleti yıkıldı ve 

İran Müslü-
manların 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. 



Soru: Nihavent Savaşı kimler 

arasında olmuştur?Önemi nedir?

 Cevap: Emeviler ile B.Selçuk-

lular arasında olmuştur. Önemi: 

Büyük Selçuklu Devleti yendi.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



Hz……….. Devri 
(634-644)

Irak ve 
İran’ın 
fethi

…………… 
Savaşı

Bu savaşla 

……………… ordusu 
yenilgiye 

uğratılarak Irak ele 
geçirilmiştir.

…………. 
Savaşı

Bu savaşta 
…………… ordusu 
yenilgiye uğratıldı, 

……………….. 
Devleti yıkıldı ve 
……………. Müslü-

manların eline 
geçti.  Böylece 

Türklerle 
Müslüman Araplar 

komşu oldular.

…………..’
nin fethi

…………..

Savaşı

Bu savaşla 
……………… ordusu 

yenilgiye 
uğratılmış, Kudüs 

dahil  
…………………. 

kapıları 
Müslümanlara 

açılmıştır. 

Mısır’ın 
fethi

Yeni 
Kurumların 

Oluşturulması

…………………..-Valilik 

İlk divan-……………..

Hz…………… dönemi’nde yeni kurumlara 

ihtiyaç duyulmasının sebepleri 

nelerdir?...............................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................



 Hz.Ömer’in 10 yıllık hilafeti esnasında 

Irak,İran,Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Suriye 

İslam Devleti sınırlarına dahil edildi. Bunun 

dışında El-Cezire(Yukarı Mezopotamya-Kuzey 

Irak, Güneydoğu Anadolu) ve Azerbaycan’da 

fethedildi. 

 Hz. Ömer Mecusi bir köle tarafından namaz 

kılarken şehit edilmiştir.   



 Soru: Beyt’ül Mal nedir?

 Cevap: Hükümdarın gelirlerini 

saklamak amacıyla kurulmuş hazine 

bonosu.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 "Yaşamdaki ik hedeften biri, ne istediğini 

bilmek, ikincisi ise elde edilenle mutlu 

olmaktır. Sadece akıllı kişiler bu ikinci hususu 

gerçekleştirirler.“
L.SMITH



Ana ve babaların çocuklarına 

bağışlayabilecekleri en güzel 

miras, günlük zamanlarından bir 

kaç dakikadır.

O.A. Batista
 (



 Hz.Ömer, hutbe esnasında bir ara, hiç 
münasebet yokken mevzuu değiştirir: 
“Ya Ömer,der,daha dün baban Hattab’
ın develerini güden bir çobandın”. Hut-
beden iner. Sorarlar: Durup dururken 
bunu söylemeye sevk eden neydi? 
Cevap verir: “Aklıma halife olduğum 
geldi.”

 Başka bir gün,sırtında bir çuval dolaşı-
yordu. Niçin böyle dolaştığını soranlara: 
“İçimde bir gurur hissettim ve onu öldü-
reyim dedim.”



Hz. Osman Dönemi 
(644-656)

Kafkasya’nın 
fethi ve 

Hazarlarla 
mücadele

Horasan’ın 
fethi

Toroslara
kadar 

Anadolu’nun 
fethi

Libya’nın 
fethi

İlk deniz 
savaşı ve 
Kıbrıs’ın 

fethi

Satü’s Savari
Deniz 

Savaşı-
Bizans 

yenilgiye 
uğratılmıştır.

Kur’an-ı 
Kerim’in 

çoğaltılması



Hz……………….. 
Dönemi (644-656)

Kafkasya’nın 
fethi ve 

…………….la 
mücadele

…………’ın
fethi

Toroslara
kadar 

Anadolu’nun 
fethi

………….’nın
fethi

İlk deniz 
savaşı ve 
Kıbrıs’ın 

fethi

Satü’s Savari
Deniz 

Savaşı-
……………. 
yenilgiye 

uğratılmıştır.

Kur’an-ı 
Kerim’in 

çoğaltılması

Hz.Osman şehit edilmesinin sebepleri nelerdir?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….



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. 



Hz……. Dönemi (656-661)

……………. Vak’ası

Kufe yakınlarında yapılan savaşı 
Hz. Aişe kaybetti. Hz.Talha ve 
Zübeyr şehit oldu. Bu olaya 

Cemel vakası denir.

…………. Savaşı ve 
Hakem Olayı

Hz. …………………, Hz.Ali’nin halifeliğini 
tanımadı. Bu sebeple aralarında 

…………..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 ……………….., Hz.Ali’nin 
yanında olanlara ……………., Hz.Muaviye

taraftarlarına da……………… adı verilmiştir.    

Hz.Ali dönemi iç karışıklıklar 

içerisinde geçtiği için fetih 

yapılamamıştır. 



Evlatlarınızı devriniz için değil, 

onların devirleri için yetiştiriniz.

Hz. Ali



Hz.Ali Hariciler tarafından şehit 

edildi. Hz.Ali’nin vefatı ile Dört 

Halife devri sona ermiştir.



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.

25
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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

27



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

28





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.30



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

Müslü-mandı.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.



 Soru: Kerbela olayı nedir?Önemi nedir?

 Cevap: Mekke’de bulunan putperestlere Hz. Hasan 

Hüseyin’i ve peygamberimizin ailesini bir yemeğe 

davet etmişlerdir. Fakat bu Müslümanlar için 

hazırlanmış bir pusu idi. Müslümanlar ile 

putperestler arasında büyük bir çatışma olmuş ve 

Hasan Hüseyin’in başını kesmişlerdir.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 Bağdat,Tarık bin Ziyad, El-Emin,Selman-ı 

Farisi kelimelerinin geçtiği tarihi bir cümle 

kurunuz.

 Bağdat’a gitmek istiyorum.

 Rüyamda Tarık bin Ziyad’ı gördüm.

 Babam bedevilerle ilgili birçok olay anlattı.

 Bugün derste Selman-ı Farisi’yi işledik.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 Bir gün Haccac-ı Zalim şen tabiatlı, 

temiz itikatlı Kümeyl bin Ziyad’ı ihanet 

suçuyla, bir azap ve ceza ile bağlatıp 

meclisine getirir ve :

-Benim hakkımda niçin yakışıksız sözler 

söyledin ve beddua eyledin ? der. 

Kümeyl inkar eder.



Haccac:

-Filan bağda, filan ve filanla otururken 

beni andığınız vakit sen “Allah’ ım sen 

onun yüzünü karart, boynunu kes ve 

kanını dök” demedin mi?



- Evet, ben o bağda, asma üze-rinde, tam 

karşımda salkım koruk görüp ona baktım ve 

bu sözleri söyledim. Benim muradım koruğun 

durumu idi. Yoksa mü’minlerin emirine

sövmek değildi, der.

Haccac’a Kümeyl’in cevabı hoş gelip onu 

bağışladı.



 48. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük
 kurma çabası Emeviler zamanında en üst düzeye
 ulaşmıştır. Bu duruma tepki olarak Emeviler zamanında
 başlayan, Abbasiler zamanında güçlenen
 ve İslam dünyasının çeşitli halklarının kendi kimlik
 arayışlarını kamçılayan “Şuubiye” adı verilen bir akım
 doğmuştur.
 Aşağıdakilerden hangisinin bu akımın sonuçlarından
 biri olduğu savunulamaz?
 A) İslam ülkelerinde farklı kültürlerin gelişmesi
 B) Halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip
 çıkması
 C) Müslüman halklar arasında sürtüşmelerin çıkması
 D) İslamiyet’in yayılmasının hızlanması
 E) Halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması
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 1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar,

 İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin

 diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde

 resmi dilin Arapça olmasını istemiştir.

 Abdülmelik’in bu tutumunun,

 I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,

 II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,

 III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin

 önlenmesi

 durumlarından hangilerine ortam hazırladığı 
savunulabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) II ve III                                2006-1



 Soru: Kurtuba neresidir?

 Cevap: Endürüst Emevi devletinin 

başkenti.

 Soru: Medeni nedir?

 Cevap: Akıllı uslu anlamındadır.

 Cevap: Medeni=Durumu

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar





 “1300’lü yıllarda Gırnata (Granada)’da 
Yusuf Ebu’l Hallac tarafından yaptırılan, 

bir üniversitenin giriş kapılarından 
birinin nefis kitabesinde şunlar 

okunmaktadır;

 “Dünya hayatı şu dört şey üzerinde 
dayanıp durur.”



1-Hikmet sahiplerinin 
taşıdığı ilim;  2-Yetkili 
kimselerin göstereceği 
adalet; 3-İyi ve salih

kimselerin duası;

4-Yiğitlerin cesareti;





Samarra



 Harun Reşit’in zamanında bir deli tanrılık 
davasına kalkışır. Ve  halk arasında gezerek 
“Alemin Huda’sıyım” diye söyler. Tutup Harun 
Reşit’in huzuruna getirirler. Harun, deliyi 
söyletip özüne sözüne bakar ve deliyi imtihan 
eder.

 -Geçen yıl da biriniz akılsızlık edip 
peygamberlik davasında bulundu, emir ettik 
idam edip boynunu vurdular, der.

 Deli:

-Ey benim makbul kulum, iyi etmişsin ve 
sevap yoluna girmişsin. Çünkü o yalancıya 
ben daha peygamberlik vermemiş ve risaletle
göndermemiştim. 



İslam Medeniyetinin Temelleri

 İslamiyeti kabul eden milletlerin kendi 

kültürlerini ,İslamiyet’le yoğurarak meydana 

getirdikleri, değer hükümleri ve iman ilkeleri 

İslam medeniyetinin temellerini teşkil 

etmektedir. Bunlar İslamiyet’ in kutsal kitabı 

Kur’ an’ın temel hükümleridir.



 Halife Harun Reşit ,İmam Ebu Yusuf’ u 
zamanın temyiz mahkemesi reisliğine 
getirmişti. Adamın biri ona bir soru sordu ve 
bilmiyorum cevabını aldı. Adam;

 -Nasıl bilmezsin, bir de devlet hazinesinden 
maaş alıyorsun, diye çıkıştı. Ebu Yusuf’ta 
şöyle cevap verdi;

 -Kardeşim, bize bildiğimiz şeylere maaş 
veriliyor. Eğer bilmediklerimiz için bir ücret 
alsaydık devletin hazinesi yetmezdi. 



İslam Medeniyetinin Oluşmasında Diğer 
Medeniyetlerin Tesiri

 Eski Yunan,Hint,İran ve Roma eserlerinden 

yararlanılmıştır.Süryaniler aracılığıyla Eski Yunan 

eserleri Arapça’ya tercüme edildi. Hindistan’dan 

astronomi ve matematik,İran’dan edebiyat ve güzel 

sanatlar alanında faydalanıldı. Müslümanlar bu eserleri 

aynı şekilde taklit etmemişler kendi düşünce ve 

kültürel özelliklerine göre yeni şeyler eklemişler ve 

kendilerine has İslam Medeniyetini meydana 

getirmişlerdir.



İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere 
Tesiri

 İslam Medeniyeti en çok batıyı etkilemiştir. Bilhassa Endülüs 

Emevileri aracılığıyla Avrupa’ya taşınmıştır.Pek çok eser 

Latince’ye tercüme edilmiştir.Haçlı seferleri de önemli bir 

araçtır;batının İslam Medeniyetini tanımasında. Bu sebeple 

Rönesans’ın gerçek öncülerinin Müslümanlar olduğunu 

söylersek abartmış olmayız. Bugün batıda bilimsel kökenli 

pek çok Arapça kelime vardır;Latice’ye geçmiş. 16.-17.yüz-

yıllara kadar batıdaki okullar-da İbn-i Sina’ nın tıp kitapları 

okutuluyordu. 



Soru: İslam Medeniyeti Avrupa’ya 
nasıl taşınmıştır?

Cevap: Türklerde olan kılıçlı 
tarkanların Avrupa’ya şövalye olarak 
geçmesi.

Soru: İslam Medeniyeti Avrupa’ya 
hangi yollarla taşınmıştır?

Cevap: İbn-i Sina’nın kitap çıkarması 
ve bu kitabın Avrupa’da satması.



 Batı dillerine geçmiş bazı Arapça kelimeler:

Admiral,Alkohol,Amalgam,Arsenal, Artischocke, Atlas, 

Benzin, Benzol, Borax, Cafe,Chiffre,Diwan, Dragun,

Gitarre, Gala,Ingwer,Koffer,Magazin, Merinoschaff, 

Natron,Orange,Raket, Safari, Schirokko, Sterling,

Trafik, Waran, Zenit, Zucker v.b gibi daha yüzlerce 

kelime.(Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi,

Dr.Sigrid Hunke )



Kar yaza kalmaz, yeşil güze kalmaz.

Dede Korkut



 Hammad er-Ravi’ye ;

 -Artık bu ilimlere doymayacakmısın? diye
sorulmuştu.

 Şu cevabı verdi:

 -Ne yapalım, var kuvvetimizi harcadık, ilmin
nihayetini bulamadık.

 Bir hikmet erbabı, ilmi sevmekle beraber
yaşının büyük olmasından dolayı utanan bir
ihtiyara,şu ikazı yapmıştı :

 -Ey kişi, ömrünün sonunda, ömrünün evvelinden
daha faziletli bir halde olmaktan mı utanıyorsun ?



Bugün,kapıya gelmiş bir Tanrı 

misafiridir : O, hemen 

konacak ve yarın göçecektir. 

Hasan Basri


