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* Konu içerisinde ilk kez karfl›laflt›¤›n›z kavram ve deyimleri, konu içerisindeki 
tan›mlardan veya kitab›n›z›n sonunda yer alan sözlükten bulup okuyun 

* Sorular› cevaplay›n, kald›¤›n›z yerden çal›fl›n
* Uyar›lar› dikkatle okuyun, gerekiyorsa yaz›n
* Konuyu daha ayr›nt›l› ö¤renmek için kitab›n›z›n sonundaki kaynaklardan 

yararlan›n.

Bu üniteyi çal›flt›¤›n›zda (bitirdi¤inizde) 
* Türklerin ‹slâm’› niçin benimsediklerini kavrayacak,
* Türklerde ‹slâm anlay›fl›n›n oluflmas›nda etkin olan tarihi flahsiyetleri tan›yacak,
* Türk bilginlerinin ‹slâm medeniyetine katk›lar›n› kavrayacak,
* Türklerin ‹slâm medeniyetine olan katk› alanlar›n› irdeleyebileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞ ☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?✍ ✍



Türklerin Emevilere karfl› Abbasileri desteklemesi, bir de Abbasilerin Çinliler ile
yapt›¤› Talas savafl›nda (751) Türklerin Abbasilerin yan›nda yer almas›d›r.

Bu savaflla Türkleri daha yak›ndan tan›yan Abbasiler onlara ordu içerisinde çeflitli
görevler vermifllerdir. Böylece Türkler ordu ve devlet yönetiminde söz sahibi olmaya
bafllam›fllard›r.

930’lu y›llara gelindi¤inde Karahanl› devletini kuranlar›n ‹slamiyet’i toptan kabul
etmeleri ile Türk boylar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u Müslüman olmufltur.

Türkler ‹slamiyet’i k›l›ç zoruyla de¤il, kendi istekleriyle benimsemifllerdir.

Türklerin ‹slam dinini seçmesindeki sebepler;

Birinci sebep: ‹slam’›n ve medeniyetinin üstünlü¤ü ve çekicili¤i
ikinci sebep: Türklerin eski inançlar›n›n ‹slam’›n inanç sistemine yak›n olmas› ve 
Müslümanl›¤›n Türk ruhuna uygun düflmesidir.

Türklerin Eski inan›fllar›yla ‹slam Dininin Benzeyen Yönleri:

- Eski Türklerde “tek tengri” (kendi özüne benzer yüce tanr›) ifadesi kullan›lmaktad›r.
Bu tarif ‹slam’›n efli ve benzeri olmayan Allah inanc›yla benzeflmektedir. Türkler
Müslüman olduktan sonra da Tanr› tabirini kullanmaya devam etmifllerdir.
- Yine Türklerin eski inançlar›nda; ruhun ölümsüzlü¤ü cennet ve cehennem inançlar›
da ‹slam’›n ahiret inanc› ile benzeflir.
- ‹slam dininin ahlak esaslar› Türklerin f›tri özelliklerine uygundur.

☛
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ÜN‹TE VII

TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK

1. Türklerin Müslüman Oluflu

Türklerin Müslüman Araplarla ilk temaslar› Hz. Ömer zaman›na rastlar. Ancak bu
dönemde ciddi bir iliflki olmam›flt›r.

Türklerin Müslümanlarla ilk ciddi münasebetleri Emeviler zaman›nda bafllam›flt›r.
Ancak Emevilerin olumsuz tutumlar› yüzünden Türklerin ‹slamiyet’e geçiflleri yavafl
olmufltur.

Emevilerin y›k›l›fl›ndan sonra 750 y›l›nda bafla geçen Abbasiler Türklere karfl› çok
iyi davrand›lar. 

Abbasilerle Türkleri birbirine yaklaflt›ran sebepler neleredir?
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Türkler do¤ufltan savaflç›d›r. ‹slamiyet de her an vatan için savaflmay› emreder.
Yi¤itlik, mertlik, dürüstlük Türklü¤ün fliar›ndand›r. Bütün bu hasletler ‹slam dinince
övülen özelliklerdendir. Yine yalan, h›rs›zl›k ve riya benimsenmeyen ve cezas› olan
davran›fllard›r. ‹slam dini de bu tür davran›fllar› yasaklam›flt›r.

Türkler temizdirler. ‹slam da temizli¤i emreder. Türkler sahip olduklar› inançlar›,
vatanlar›, gelenekleri u¤runa savaflan bir millettir. ‹slam ise Allah yolunda vatan
u¤runda savaflmay›, flehitlik ve gazilikle isimlendirip inananlar›n› cennetle 
müjdelemektedir.

‹flte Türklerin inanç, ahlak ve yaflay›fl tarzlar›n›n ‹slam’a uygun oluflu, onlar›n
Müslüman olmalar›n› kolaylaflt›rm›flt›r.

2. Türklerde ‹slam Anlay›fl›n›n Oluflmas›nda Etkili Olan fiahsiyetler.

Türklerin ‹slam’› do¤ru anlay›p yaflamalar›, dinin özünün anlat›lmas›, kavrat›lmas›
hususunda Türk ‹slam alimlerinin, mutasavv›flar›n büyük etkileri olmufltur. Bu alimlerden
özellikle Anadolu Türkleri üzerinde etkisi olanlar› ve ismi herkesçe bilinen baz›lar›n›
tan›yal›m.

2-1 Ebu Hanife

Ebu Hanife H. 80/M. 699 y›l›nda Kûfe’de dünya’ya gelmifltir. As›l ad› Nu’man 

b. Sabittir. F›khî mezheplerden Hanefî mezhebinin kurucusudur. Ünvan› ‹mam-› Azam
(büyük imam) d›r. Bir Türk alimi olan Ebu Hanife küçük yafltan itibaren iyi bir e¤itim
görmüfl, Kur’an’› Kûfe’de ezberlemiflti. Arapça, f›k›h ve hadis ilimlerini de iyi bilmekte
idi. 16 yafl›nda gitti¤i Hicaz’da sahabeden hadisler dinlemifltir.

Kufe’de, yirmi yafl›ndan itibaren hocas› Hammad b. Ebi Süleyman’dan 18 y›l ders
alm›flt›r. Hocas›n›n ölümünden sonra dersler vermeye bafllam›flt›r. binden fazla talebe
yetifltirmifltir. Bunlar›n içerisinde en meflhurlar› ‹mam Ebu Yusuf, Muhammed 

b. Hasan efl- fieybani, ve Zufer b. Huzeyl’dir.

Ebu Hanifenin görüfl ve düflünceleri ölümünden sonra yay›lm›fl ve sistemleflmifltir.
Bugün elimizde görüfl ve düflünceleri tamamen kendisine ait F›kh-› Ekber isimli eseri
mevcuttur. Kendisine izafe edilen di¤er eserleri ö¤rencileri taraf›ndan yaz›lm›flt›r.

Ebu Hanife kimdir?
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Ebu Hanife ‹slam’›n do¤ru anlafl›l›p do¤ru yaflanmas›na çal›flm›fl büyük 

alimlerdendir. Bugün dünyada birçok Müslüman, onun, ibâdetlerin yap›l›fl› (amel) ile
ilgili görüfllerini benimsemifltir. Ülkemizin büyük ço¤unlu¤u da bu büyük ‹mam’›n
mezhebine göre ibâdet eder. ‹mam-› Azam Ebu Hanife M.767 y›l›nda vefat etmifltir.

2-2 Maturîdî

As›l ad› Ebu Mansur Maturîdî’dir. Hicri üçüncü y›l›n ortalar›na do¤ru Semerkand’›n
Maturid beldesinde dünyaya gelmifltir. ‹tikadî (inanç esaslar›) mezheplerden olan Ehl-i
sünnet’in Maturidiyye ekolünün kurucusudur. 

F›k›h ilminde Hanefî mezhebinin görüfllerini benimsedi. Ebu Hanife’nin inanç
esaslar› ile ilgili F›kh-› Ekber’ini okumufltur. Görüflleri ‹mam-› Azam’›n görüflleriyle
paralellik arz etmektedir. 

Bafll›ca eserleri: Te’vil-el Kur’an, Makalat fi’l-Kelam ve Kitab-el Cedel’dir. 

Maturîdî itikad esaslar›n›n do¤ru olarak anlafl›lmas› için ‹slam’a ve Türk dünyas›na
büyük hizmetleri olmufltur. Türklerin büyük ço¤unlu¤u itikadî konularda onun
görüfllerini benimsemifllerdir. Ebu Mansur Maturîdî M. 944 y›l›nda vefat etmifltir.

2-3 fiafiî

‹mam fiafiî 767 y›l›nda Gazze’de do¤mufl, 820 y›l›nda Fustat’ta vefat etmifltir.
F›khî alandaki büyük mezheplerden fiafiî Mezhebi’nin kurucusudur. Aslen Kureyfl
kabilesine mensuptur. Mekke’de yetiflmifl olan ‹mam fiafiî yedi yafl›nda Kur’an’› ezber-
lemifl, on yafl›nda da ‹mam Malik’in Muvatta adl› eserini ezberlemifltir.

Medine’ye giderek ‹mam Malik’ten f›k›h ile ilgili dersler alm›flt›r. Daha sonra da
Irak’a gelip Ebu Hanife’nin ö¤rencileri ile görüfltü. Onlar›n f›k›hlar› hakk›nda bilgi
sahibi oldu. Bundan ötürü önceki fikirlerinin baz›lar›ndan vazgeçti. 

‹mam fiafii f›khî alandaki görüfllerini M›s›r’da yaymaya bafllam›fl ve çok taraftar
bulmufltur. Bu gün ülkemizin do¤u ve güneydo¤u’sundaki vatandafllar›m›z›n bir k›sm›
‹mam fiafiî’nin görüflleri üzerine ibâdet ederler.

‹mam fiafii’nin birçok eseri vard›r. Bunlardan baz›lar›, Kitabü’l-ümm ve
Kitabu’r-Risale’dir. ‹mam fiafiî’de ‹slam F›kh›’n›n do¤ru anlafl›lmas›, yaflanmas› için
çal›flm›fl ve bu meyanda eserler vermifl büyük bir islam alimi’dir.

➠
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2-4 Efl’arî

Ehl-i Sünnet mezhebinin itikadî alandaki Efl’ariyye kolunun kurucusudur. 
H. 260’da Basra’da do¤mufltur.

K›rk yafl›na kadar Mu’tezile mezhebi’nin tesirinde kalm›fl, onlar›n fikirlerini 
savunmufltur. Ancak baz› konularda hocalar›yla fikir ayr›l›¤› da yaflad›¤› olmufltur.
Gördü¤ü bir rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnet yoluna girmesini emretmesi
üzerine Mu’tezile’den ayr›ld›. 

Hadis ve tefsir ilmini de ö¤renmifl olan Efl’arî Ehl-i Sünnet mezhebini müdafaa
etmifl, böylece fikirleri yay›lmaya bafllam›flt›r. Tu¤rul Bey ve özellikle onun yerine
geçen Alparslan zaman›nda görüfl ve düflünceleri yay›lm›flt›r. Efl’arilik özellikle M›s›r
ve Ma¤rib’de yayg›nd›r.

Efl’arî’nin günümüze kadar gelmifl bafll›ca eserleri flunlard›r. Makalat’el

‹slamiyyin, El ‹bane an Usul ed-Diyane ve Risalet-el ‹man’d›r.

‹mam Efl’arî’nin de itikadî konular›n aç›klanmas› ve yorumlanmas› ile ilgili önemli
hizmetleri olmufltur.

2-5  Hoca Ahmed Yesevî

Bat› Türkistan’›n Sayram flehrinde do¤mufltur. Do¤um tarihi hakk›nda kesin bir
bilgi yoktur.

Hoca Ahmet Yesevî dinî ilimleri, Buhara civar›nda edinmifltir. Bir flair ve din
büyü¤ü olarak Türk dünyas›n›n manevi hayat›na etki etmifl nadir flah›slardand›r. 

Tasavvuf e¤itimini ilk olarak yaflad›¤› flehir olan Yesi’de, Arslan Baba’dan ald›.
Sonra Buhara’ya gidip fieyh Yusuf Hemedânî’nin müridi olarak onun sevgisini
kazand›. Hemedânî ölünce Yesi’ye geri döndü. fiehir halk›na ve bölge insan›na büyük
tesirleri oldu. Göçebe Türkler de onun kurdu¤u Yesevîye Tarikat›ndan etkilenmifllerdir.
Yesevilik Mo¤ol istilas› ile Horasan, ‹ran ve Azerbaycan Türkleri aras›na geçti. 
‹lk fetihlerle birlikte Alp-Erenler, Horasan erenleri olarak Anadolu’ya girdi. 

Hac› Bektafl Veli ve Sar› Saltuk, Ahmet Yesevî’nin Anadolu’ya manevi fetihler için
yollad›¤› halifeleridir.

Hoca Ahmet Yesevî Allah ve Peygambere büyük bir aflkla ba¤l›d›r. Türkistan’da
ona “Hazreti Türkistan” (Türkistan Büyü¤ü) denilmektedir. 
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Hoca Ahmet Yesevî, dinî, ahlaki ö¤ütleri, peygamber ailesine olan sevgisini, dünya
zevkleri ve düflkünlü¤ünün zararlar›n›, hikmetler halinde mant›k gücü ve iman
kuvvetiyle yaym›flt›r.

Divan› Hikmet isimli bir eseri mevcuttur. Hoca Ahmet Yesevî 120 y›l yaflam›fl  ve
1166 y›l›nda vefat etmifltir.

2-6  Ahî Evran

Anadolu’da esnaflar aras› Ahilik (kardefllik) teflkilat›n›n kurucusudur. 1171 y›l›nda
‹ran’›n Bat› Azerbaycan taraf›nda bulunan Hoy kasabas›nda do¤mufltur. As›l ad›
Mahmut b. Ahmet el Hoyi’dir.

Ahî Evran zaman›n›n büyük alimi Fahrettin Razi’nin derslerine devam edip fen
ilimlerini ve dinî ilimleri ö¤renmifltir. Hoca Ahmet Yesevî’nin talebelerinin derslerine
devam ederek de tasavvuf dersleri ald›. Ayr›ca fi. Sühreverdi’nin derslerinde de 
bulunmufltur. Daha sonra Muhyiddin ‹bni Arâbî ve Hocas› Evhadüddîn ile
Anadolu’ya geldi.Anadolu’nun çeflitli flehirlerini dolaflan Ahî Evran yapt›¤› vaazlarla
halk› ayd›nlatm›fl, özellikle esnafa ‹slam’› anlatarak nasihatlerde bulunmufltur. Daha
sonra Kayseri’ye yerleflen Ahî Evran debba¤l›k(dericilik) yapm›flt›r. Esnaf taraf›ndan
çok sevgi ve sayg› gösterilen Ahî Evran, esnaflar aras›nda Ahilik teflkilat›n› kurdu.

Resim 3.1 : Hoca Ahmed Yesevi
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Nüfusu yo¤un yerleflim yerlerinde esnaflar›n sohbet edecekleri, görüfl al›flveriflinde
bulunacaklar› misafirlerin konaklayabilece¤i dergahlar›n kurulmas›n› sa¤lad›.
Talebeleri de gittikleri yerde Ahilik teflkilatlanmas›na önem verdiler.

Mo¤ollar›n Anadolu’yu istilas›nda Kayseri’yi, Ahî teflkilat› milis kuvvetler olarak
savunmufltur. Ahî Evran Kayseri’nin Mo¤ollar’›n eline geçmesiyle befl y›l tutuklu
kalm›flt›r. Serbest kal›nca önce Denizli, sonra da Konya’ya gitti. Oradan da K›rflehir’in
Gülflehir ilçesine yerleflti. 

Burada halk› ayd›nlat›c› vaaz ve nasihatlerde bulundu. Dünya mal›na ehemmiyet
vermeyifli ve ahlak›n›n güzelli¤i  halkta kendisine karfl› ba¤l›l›k ve sayg›y› art›rd›. 

Ahî Evran’›n halk üzerinde nüfuzunun artmas›ndan rahats›z olan çevrelerce 1262
y›l›nda flehid edilmifltir.

Resim 3.2 : Ahî  Evran An›t› (K›rflehir)
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Eserlerinden baz›lar›: Metaliu’l-‹man, Menahic-i Seyfi ve Mürflidü’l- Kifaye’dir.

2-7 Hac› Bektafl Veli (1281-1338)

As›l ad› Seyyid Muhammed b. ‹brahim Ata’d›r. Horasan’›n Niflabur flehrinde
do¤du. E¤itimini Hoca Ahmet Yesevî’nin talebelerinden fieyh Lokman-› Perende’den
ald›. E¤itimini tamamlad›ktan sonra Anadolu’ya gelen ve çeflitli  yerlerini dolaflan Hac›
Bektafl Veli Nevflehir’in Hac› Bektafl ilçesine yerleflti. Burada halk› irflat edici
çal›flmalar yapt›, talebeler yetifltirdi. Kendisinin de üyesi oldu¤u “ahilik teflkilat›” ile
önemli hizmetlerde bulunan Hac› Bektafl Veli, kurulma aflamas›nda olan Osmanl›
Devleti sultanlar›ndan da sevgi ve hürmet gördü.

Osmanl›lar›n kurulufl aflamas›nda sa¤lam temeller üzerine oturmas›nda büyük

hizmetleri oldu. 

Orhan Bey zaman›nda kurulan yeniçeri ordusunun ve yeniçerili¤in piri, manevi
üstad› olarak bilindi. Bu durum halk ile yeniçeriler aras›ndaki ba¤› güçlendirdi. Hac›
Bektafl Veli’nin Makalât adl› Arapça bir eseri vard›r.

Makalât incelendi¤inde Hac› Bektafl Veli’nin ‹slam dinînin emir ve yasaklar›na

s›k› s›k›ya ba¤l›l›¤› gözlenir. O ‹slam’a uymayan davran›fllara fliddetle karfl› ç›km›flt›r.

Resim 3.3 : Ahî  Evran Türbesi

➠

➠
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Resim 3.5: Hac› Bektafl Veli Dergah› (Nevflehir)

Resim 3.4: Hac› Bektafl Veli

❂ Hac› Bektafl Veli’nin sohbetlerine kat›l›p ona ba¤lananlara tasavvuftaki usule

göre “Bektafli” denilmifltir. Hac› Bektafl Veli 1338’de vefat etmifltir.
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2-8 Mevlânâ

Mevlânâ (1200-1207) tarihleri aras›nda Horasan’›n Belh flehrinde do¤du. Soylu bir
aileden geliyordu. Babas› Sultan Velet en büyük ‹slam alimlerinden biridir. Belh
flehrinde Sultan’ul-Ulema (alimlerin sultan›) diye isimlendirilmifltir.

Bilinmeyen bir sebeple Belh’ten ayr›lan Sultan Velet; o¤lu Celaleddin, ailesi ve
ö¤rencilerinden oluflan bir kafileyle uzun bir yolculuktan sonra Anadolu’ya geldi.
Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Ni¤de’de konaklad›. Karaman’a yerleflti. O¤lu
Mevlânâ Celaleddin, burada Gevher hatunla evlendi. Mevlânâ babas›n›n 
müderrisli¤ini yapt›¤› Karaman Medresesi’nde yetiflip say›l› alimlerden biri olmufltu.
1228’de Selçuklu Sultan› Alaeddin Keykubat’›n daveti üzerine Konya’ya yerleflti.
Babas›na ba¤l› olanlar babas›n›n ölümüyle Mevlânâ’n›n etraf›nda toplanmaya
bafllad›lar. Seyyid Burhaneddin’den tasavvuf ilmini de tamamlayan Mevlânâ
Konya’n›n oda¤› olan bir müderris haline gelmiflti. Mevlânâ sohbet ve vaazlar›yla halk›
ayd›nlatma faaliyetlerinde bulunurken fiemsi Tebrizi ile karfl›laflm›flt›r. 

Bu Mevlânâ’n›n hayat›nda bir dönüm noktas›d›r. fiemsi Tebrizi’nin coflkun ve 
cezbeli hali Mevlânâ’y› etkilemifltir. Coflkulu bir mutasavv›f olan fiems, Allah aflk› 
yolunda Mevlânâ’n›n mürflidi olmufltur. Mevlânâ Celaleddin bütün ça¤lara tuttu¤u
hoflgörü, nefle ve umut meflalesi gibi; yüce kiflili¤i ile kendi ça¤›n› da ayd›nlatm›fl bir
alimdir. Zaman›n›n Anadolu insan› ve ‹slam dünyas› ona bir maneviyat sultan› gözüyle
bakarlard›. 

Resim 3.6 : Mevlânâ Türbesi (Konya)
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O kimsesizlerin s›¤›na¤›, her düflüncenin ve medeni cesaretin bar›na¤›
idi.Sohbetlerinde ney, rebab ve santur çald›r›yor, sema ediyor, her türlü meclislere
kat›l›yordu. Mesnevisi ve di¤er eserleri Kur’an›n özü ve özeti denilecek kadar peygamberin
ve ‹slam’i bak›fl›n bir timsalidir. Mevlânâ 1273 y›l›nda vefat etmifltir. Bafll›ca eserleri:
Mesnevi, Divan-› Kebir, Mektubât, Mecalis-i Seb’a ve Fihi mafih’dir. (Resim 7.6)

2-9 Yunus Emre (1240-1241) (1329-1334)

82 y›l ömür süren Yunus Emre’nin do¤um ve ölüm tarihleri tam olarak tespit 
edilememifltir. O’nun menk›beleflen hayat› flöyledir.

Hac› Bektafl Veli, Horasan’dan Rum’(Anadolu)a gelince ünü her tarafa yay›ld›. O
tarihlerde Yunus Sivrihisar’a ba¤l› Sar› köy’de yaflamakta ve çiftçilikle u¤raflmaktayd›.
Yunus’un yaflad›¤› civarda k›tl›k yaflanmaktayd›. 

Yunus erenlerin güzel vas›flar›n› duymufl, öküzüne al›ç yükleyip Hac› Bektafl
Velinin huzuruna vard› ve bu¤day istedi. Bir süre orada kald›. “sorun bakal›m ne ister,

bu¤day m› nefes mi?” sorusuna: “Bana bu¤day gerek” cevab›n› verdi. Soru 
tekrarlanmas›na ra¤men bu¤day da ›srar etti. Yolda kendi kendine “ ne olmayacak ifl

ettim, gafil oldum. fiimdi bu¤day belli bir süre sonra tükenir, nefes ise ölünceye

kadar tükenmez” diyerek piflman oldu. Tekrar geri dönen Yunus nefes istedi. “O

flimdiden sonra olmaz. Biz o kilidin anahtar›n› Tapduk Emre’ye verdik, vars›n

nasibini O’ndan als›n” cevab›n› alan Yunus, Tapduk Emre’yi buldu ve hizmete
bafllad›. 40 y›la yak›n dergaha odun tafl›yan Yunus’a Tapduk Emre:”Yunus, vakit oldu.

O hazinenin kilidini açt›k, nasibini al›verdin…” sözleriyle icazet alm›fl oldu. 

Resim 3.7: sema eden insanlar
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Yunus Emre’yle ilgili anlat›lan menk›beler de O’nun tasavvufta önemli bir mertebeye
sahip oldu¤u anlafl›l›r. Allah aflk›, peygamber sevgisi ile dolup taflan Yunus’un bu durumu
fliirlerinde göze çarpar.

Resim 3.9: Tapduk Emre dergah›na odun tafl›yan Yunus Figürü

Resim 3.8: Yunus Emre
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fiiirlerini Türkçe yazm›flt›r. Türk insan› taraf›ndan çok sevilmifltir. Nerede öldü¤ü ve
mezar›n›n nerede oldu¤u hakk›nda ihtilaflar vard›r.

Yunus Emre’nin Divan ve Risalet’ün-Nushiyye olmak üzere iki eseri vard›r.

2-10 Hac› Bayram Veli

1352- 1429 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan Türk mutasavv›f›d›r. As›l ad› Numan olan
Hac› Bayram Veli, Ankara yak›nlar›ndaki Solfasol köyünde do¤du. 

Çiftçilik yapan babas› okuma e¤iliminde olan Numan’› Ankara’daki Kara Medrese’ye
verdi. Buray› bitirince Bursa’ya gidip bir sürede orada e¤itim gören Numan, Ankara’ya
dönüp vaaz ve irflatlarda bulundu. Ününü duyan fieyh Hamidüddin O’nu Kayseri’ye
ça¤›rd›. Numan ondan tasavvufla ilgili dersler ald›. fieyhi ona Bayram ad›n› verdi.

Tasavvufla ilgili düflüncelerinin bir k›s›m insanlarca anlafl›lamamas›ndan kendisine
kuflkuyla bak›ld›. Bunun üzerine Sultan II. Murat onu Edirne’ye getirtti. Sultan, Hac›
Bayram Veli’nin bilgisinin derinli¤i, yüre¤inin ar›nm›fll›¤› karfl›s›nda duygulanarak,
söylenenlere itibar etmedi. O’nu önce Ankara’daki Kara Medrese’ye sonra da Bursa
Medrese’sine Müderris olarak atad›.

Hac› Bayram, fieyh Hamidüddin’in ölümünden sonra müderrisli¤i b›rakt›. Hayat›n›
çevresinde toplananlar› yetifltirmekle geçirdi. 

Hac› Bayram Veli’nin tasavvufla ilgili görüflleri kendinden sonra gelenlerce belli bir
sistem olarak benimsenen, Bayramîlik’te son biçimini alm›flt›r. 1429 y›l›nda vefat eden
Hac› Bayram Veli’nin mezar› Ankara Ulus’taki Hac› Bayram camisinin yan›ndad›r 
( Resim 7.10) 

Hac› Bayram Veli, insan› Allah’a yaklaflt›rma amac›na yönelik irflat ve faaliyetlerde
bulunarak, halk›n manevi dinamiklerinden biri olmufltur.

3. Türklerin ‹slam Medeniyetine Katk›lar›

Türkler, Müslüman olufllar›n›n daha ilk y›llar›ndan itibaren ‹slam kültür ve
medeniyetini yüceltmek için çal›flmaya bafllad›lar.

Emeviler ve Abbasiler döneminde yüksek bir seviyede olan ‹slam Medeniyeti,
Türklerin ilim, kültür ve sanat alan›nda ortaya koyduklar› eserlerle daha da yüksek bir
seviyeye ç›km›flt›r.

Türkler ‹slâm medeniyetine hangi alanlarda katk›da bulunmufllard›r?
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Türklerin kurduklar› medreselerde tefsir, hadis, f›k›h, kelam, tasavvuf gibi dinî 
ilimlerle, matematik, astronomi, t›p, fizik gibi müspet bilimler alan›nda da çal›flmalar
bafllat›lm›flt›r. Buralardan Ebu Hanife, Maturîdi, Zemahflerî, Razî gibi din alimleri,
Harezmi, Bîruni, Ulu¤ Bey, Ali Kuflçu gibi müspet ilimlerle ilgilenen bilim adamlar›
yetiflmifltir. fiimdi bunlar› k›saca tan›yal›m;

D‹NÎ ‹L‹MLER ALANINDA YET‹fiM‹fi AL‹MLER

Ebu Hanîfe; As›l ad› Numan olan Ebu Hanîfe, dinî bilimler alan›nda genifl bir 
bilgiye sahiptir. Akla ve mant›¤a çok önem vermifl, k›yas metodunu genifl bir flekilde
uygulam›flt›r. F›k›h aylan›ndaki görüflleri zamanla bir ekol hâlini alm›fl ve Hanefî
mezhebi olarak an›lm›flt›r.

Maturidî; Semerkant’›n Maturid buca¤›nda dünyaya gelmifltir. Ehli Sünnet 
mezhebinin itikadi (inanç) konular›ndaki esaslar›n› ortaya koymufltur. Kelam ve tefsir
konular›nda eserler vermifltir.

Zemahflerî; As›l ad› Mahmut’tur. Harzem’e ba¤l› Zemahfler’de do¤mufltur. Tefsir,
edebiyat alan›nda yetiflmifl büyük bilginlerdendir. Keflflaf isimli tefsiri büyük ün
yapm›flt›r. 

Resim 3.10: Hac› Bayram Veli Camii ve Türbesi
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Raz’i; Fahrettin Raz’i olarak da bilinir. Rey fiehri’nde dünyaya gelmifltir. Büyük bir
kelam alimidir. Tan›nm›fl eseri Mefatihu’l Gayb’d›r. 

MÜSPET (FEN) ‹L‹MLER‹ ALANINDA YET‹fiM‹fi AL‹MLER

Harezmî; ‹lk büyük Müslüman Matematikçi’dir. Türkistan’da dünyaya gelmifltir.
Matemati¤in yan›nda astronomi, co¤rafya ve takvim konular›nda da orjinal bulufllar›
vard›r. Harezmî Latin dünyas›nda Algorismus ad›yla tan›n›r. Cebir diye adland›r›ylan
Matematik dal› da onun taraf›ndan yyaz›lm›fl olan bir kitab›n bafll›¤›ndaki el-cebr
kelimesinden gelmektedir.

Biruni; Harzem’in Kas kasabas›nda do¤mufltur. Fizik, matematik, astronomi, tarih,
co¤rafya, eczac›l›k, gibi dallarda eserler vermifltir. Ünlü bilim tarihçisi Sartoy onun
yaflad›¤› asra Biruni asr› ad›n› vermifltir. Biruni’nin bilime pek çok katk›lar› olmufltur.

Ulu¤ Bey; Bu ünlü Türk bilgini Semerkant’ta bir rasathane kurdu ve ansiklopedik
tarzda önemli bir eser haz›rlad›. Ulu¤ Bey eski astronomi ile modern astronomi
aras›nda bir halka say›l›r. Ulu¤ Bey bir çok Türk bilgininin yetiflmesine yard›mc›
olmufltur.

Ali Kuflcu; Fatih Sultan Mehmet döneminin gözde bilim adamlar›ndan birisidir.
Ulu¤ Beyin ö¤rencisidir. “Ulu¤ Bey Zici” diye adland›r›lan cetveller üzerinde bir
aç›klama ( flerh) yazd›. BU aç›klama Zic’deki sav (tez) bafllar›n›n ispat›n› yüksek
matematikle yapt›¤› için büyük önem tafl›maktad›r. 

Türkler ‹slam inanc›n› sanat eserlerinde somutlaflt›rm›fl, sanatla ‹slam’›
kaynaflt›rm›fllard›r. ‹slam sanatlar›nda, sonsuzluk ifade eden girift çizgiler,soyut
kavramlar kullanm›fllard›r.

‹slam sanatlar›: Mimari, tezyinat, minyatür, tezhip, güzel yaz› (Hüsnü hat) 
edebiyat ve musiki gibi bölümlere ayr›l›r.Türkler bu sanat dallar›nda ünlü sanatç›lar ve
ölmez sanat eserleri b›rakm›fllard›r.

Mimari 

Türkler yapt›klar› cami, medrese, çeflme, saray, köprü gibi her türlü yap›da ihtiyaç ile
sanat zevkini ve güzellik duygusunu ön planda tutmufllard›r. Bu eserlerde
tezyinat(süsleme) sanat›na da önem vermifller ve çok güzel eserler ortaya koymufllard›r.
Konya ince minareli, Erzurum’daki Yakutiye ve çifte minareli medreseler, Selimiye ve

‹slam sanatlar› nelerdir?
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Süleymaniye camileri vb daha nice eserler Türk mimarlar› taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Bunlar›n en tan›nm›fl› da Mimar Sinan’d›r.

Minyatür, Türklere has bir sanatt›r. ‹slam alemine Türkler vas›tas›yla yay›lm›flt›r.
Nakfli, Levni ve Nigari, Türklerin bu alandaki ünlü minyatürcüleridir.

Tezhip (süsleme), Kitap kenarlar›n›n ve sat›r aralar›n›n alt›n tozu, çiçek ve
nak›fllarla süslenmesidir.

Resim 3.11: selimiye camii 

Resim 3.12:
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Güzel yaz› (hüsnü hat), bir çizgi sanat› olarak do¤an ve Arap harfleriyle yaz› yazma
sanat› olarak geliflen, kufi, sülüs, nesih gibi çeflitleri olan sanatt›r. Güzel yaz› yazanlara
hattat denir. Bu sanat Türk hattatlarla en parlak dönemini yaflam›flt›r. Haf›z Osman,

Karahisari, Mustafa Rak›m gibi ünlü hattatlar yetiflmifltir.

Edebiyat: Türklerin bu alanda da ‹slam’a büyük hizmetleri olmufl, dinî konular›
Türkçe iflleyerek insanlara, ‹slam’› sevdirmifllerdir. Hoca Ahmet Yesevî, Hac› Bektafl
Veli ve Yunus Emre gibi din büyükleri yetifltirmifllerdir.

Türkler 600 y›ldan fazla ‹slam’›n bayraktarl›¤›n› yapm›fl, gittikleri her yere de 
Türk-‹slam medeniyetinin izlerini ve eserlerini b›rakm›fllard›r.

Resim 3.13: besmele

Resim 3.14: Mostar Köprüsü - Bosna Hersek
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OKUMA PARÇASI I

45. H‹KMET

On sekiz bin âleme server olan  Muhammed;
Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.  
Ç›plakl›k ve açl›¤a kanaatli Muhammed;
Âsi, câni ümmete flefaatli Muhammed.
Gece yat›p uyumaz, tilâvetli Muhammed;
Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed.  
Yoldan azan flaflk›na hidayetli Muhammed;
‹htiyaç olsa kime, kifayetli Muhammed.
Ebû Cehl, Ebu Leheb’e siyasetli Muhammed;
Melâmetin sabunu, selâmetli Muhammed.  
Namaz, oruç k›l›c›, ibâdetli Muhammed;
Daim tesbih diyici, riyâzetli Muhammed.
Melun, lâin fleytana siyasetli Muhammed;
fieriat›n yoluna inayetli Muhammed.
Dualar› müstecap, icabetli Muhammed;
Kötülü¤e iyilik, kerametli Muhammed.
Tevfik veren zâlime, celâletli Muhammed;
Secde k›lan e¤ilip, itaatli Muhammed.
Arfl ve kürsü pazar›, inayetli Muhammed;
Sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed.
Miskîn Ahmet kuluna yazd›r›c› Muhammed;
Yetim fakir, garibe sahavetli Muhammed.

Hoca Ahmet Yesevî
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OKUMA PARÇASI II

HAK'TAN ‹NEN fiERBET‹

Hak'tan inen flerbeti / içtik Elhamdülillah   
fiol kudret denizini / geçtik Elhamdülillah
fiol karfl›ki da¤lar› / mefleleri da¤lar›   
Sa¤l›k safal›k ile / geçtik Elhamdülillah
Kuru idik yafl olduk / ayak idik bafl olduk   
Havaland›k kufl olduk / uçtuk Elhamdülillah
Vard›¤›m›z illere / flol safa gönüllere   
Halka Taptuk manisin / saçt›k Elhamdülillah
Beri gel bar›flal›m / yad isen biliflelim   
At›m›z eyerlendi / efltik Elhamdülillah
Derildik p›nar olduk / irkildik ›rmak olduk   
Akt›k denize dald›k / taflt›k Elhamdülillah
Taptuk'un tapusunda / kul olduk kapusunda   

Yunus miskin çi¤ idik / pifltik Elhamdülillah   

Yunus EMRE
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ÖZET

Türklerin Müslümanlarla ilk ciddi münasebetleri Emeviler döneminde olmufl, ancak
‹slam’›, topluluklar halinde kabul etme, Abbasiler döneminde bafllam›flt›r.

Türkler ‹slamiyet’i kendi istekleriyle kabul etmifllerdir. Bunda eski inançlar›n›n
‹slam dinînin baz› inançlar›na benzemesinin etkisi de olmufltur. Türklerin ‹slam
anlay›fllar›n›n oluflmas›na baz› büyük din alimi, Allah dostlar› ve mutasavv›flar etki
etmifllerdir. Bunlardan: Ebu Hanife ve fiafiî’nin f›khi alanda, Maturîdi ve Eflarinin,
itikadi konularda etkileri olmufltur.

Hoca Ahmet Yesevî, Ahî Evran, Hac› Bektafl Veli, Mevlânâ, Yunus Emre ve Hac›
Bayram Veli gibi Mutasavv›flar ise, Allah sevgisi, Kur’an-›n anlafl›l›p hayata
yans›t›lmas› hususunda insanlara yön vermifllerdir. 

Türkler ‹slam’› kabul ettikten sonra ortaya koyduklar› eserlerle ‹slam
medeniyetinde ölmez eserler ortaya koymufllar, gittikleri yerlere bu medeniyeti de
tafl›m›fllard›r.

6
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TEST III

1- Türklerin Müslüman olufllar›n›n tarihçesini anlatan bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

A) Emeviler döneminde devlet yönetiminde söz sahibi oldular 
B) Müslümanlarla ilk ciddi temaslar› Emevilerle olmufltur.
C) Talas savafl›nda Abbasilerin yan›nda yer ald›lar.
D) Karahanl› Devleti’ni kuranlar ‹slamiyet’i toplu kabul ettiler.

2- ‹slam dinînin inanç esaslar›yla Türklerin önceki inan›fllar›n›n hangisi aras›nda 
benzerlik bulunmaz?

A) Allah inanc› aç›s›ndan
B) Peygamber inanc› aç›s›ndan
C) Ahiret inanc› aç›s›ndan
D) Ahlak anlay›fl› aç›s›ndan

3- 699 y›l›nda Kufe’de do¤du. As›l ad› Numan b. Sabit’tir. F›k›h alan›ndaki görüflleri 
zamanla bir mezhep halini alm›flt›r. ‹mam-› Azam unvan› ile de bilinen Türk alimi 
hangisidir.

A) Maturîdi
B) fiafiî
C) Efl’ari
D) Ebu Hanife 

4- Efl’ari hakk›nda verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

A) 40 yafl›na kadar Muzetile’nin tesirinde kalm›flt›r.
B) Ehl-i Sünnet mezhebinin itikadî kollar›ndan birinin kurucusudur.
C) Fikirleri Alaaddin Keykubat döneminde yay›lm›flt›r.
D) Makalat’el ‹slamiyyin adl› eser ona aittir.

5- Türkistan’da “Hazreti Türkistan” (Türkistan’›n büyü¤ü) diye bilinen alim hangisidir?

A) Sultan Veled
B) Hoca Ahmet Yesevî
C) Ahî Evran
D) Yunus Emre

✎
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6- Ahilik teflkilat›n› oluflturan grup afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Devlet erkan›
B) fiairler
C) Çiftçiler
D) Esnaflar 

7- Osmanl› ‹mparatorlu¤unun kurulufl aflamas›nda büyük hizmetleri olan ve yeniçeri 
oca¤›n›n manevi üstad› kabul edilen Türk alim ve mutasavv›f› hangisidir?

A) Hac› Bayram Veli
B) Mevlânâ Celaleddin
C) Hac› Bektafl Veli
D) Ebu Hanife

8- Mevlânâ hakk›nda verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

A) Toplant›lar›nda ney, rebab ve santur gibi müzik aletleri kulland›rm›flt›r.
B) Zaman›n›n maneviyat sultan› olarak bak›lm›flt›r.
C) fiemsi Tebrizi’den etkilenmifltir.
D) Kendisine Sultan’ül ulema da denmifltir.

9- Afla¤›dakilerden hangisi ‹slam Medeniyetine müspet ilimler alan›nda hizmet eden 
alimlerden biri de¤ildir?

A) Harezmi
B) Biruni
C) Zemahfleri
D) Ulu¤ Bey

10-Müslüman Türkler taraf›ndan gelifltirilen ve, tüm ‹slam alemine yay›lan sanat 
hangisidir?

A) Mimari
B) Minyatür
C) Edebiyat
D) Musiki






