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Müslümanların 1001 icadı kitap oldu 
Kitapta MS 450-1492 yılları arasında Müslümanların bilim ve medeniyet alanında ortaya koyduğu eserler 
anlatılıyor 

Esra Keskin'in haberi: 
Editörlüğünü Salim T S Al-Hassani'nin yaptığı, 2006 yılında basılan 
"1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası" adlı kitap, Türkçeye çevrildi. 
Kitapta MS 450-1492 yılları arasında Müslümanların bilim ve 
medeniyet alanında ortaya koyduğu eserler anlatılıyor. 
İslam dünyasının; bilim, sanat ve medeniyet alanındaki katkıları 
Batı'nın yüzyıllardan beri görmek istemediği gerçeklerden. Bu 
nedenle MS 450-1492 arasındaki dönem birçok kaynakta 'Karanlık 
Çağlar' diye nitelendiriliyor ve bin yıl süren bu karanlık çağdan (!) 
sonra Rönesans'la birlikte her şey birdenbire ortaya çıkmış gibi 
yansıtılıyor. Yani bilim ve medeniyet söz konusu olunca 
Müslümanların bu alanlardaki katkıları tamamen görmezden 
geliniyor. 
Yüzyıllardır süren bu sorunu çözüme kavuşturmak ve gerçekleri 
gün yüzüne çıkarmak amacıyla yola çıkan Prof. Salim T S Al-
Hassani, 15 yıl önce bir kitap hazırlığına başladı ve bu yolda bir 
internet sitesi kurdu. www.muslimheritage.com adlı sitede 
dünyanın çeşitli ülkelerinden tanınmış araştırmacı ve yazarların 
hakem görüşünden geçmiş yazılarını yayımlamaya başladı. Site 
beklenilenden çok daha fazla ilgi topladı ve 50 binden fazla 
ziyaretçi çekti. Bunun üzerine sitede yayımlanan makaleler 
derlenerek kitap haline getirildi. Aynı zamanda Londra'da "1001 
İcat: Dünyamızın İslam Mirasını Keşfedin" adlı sergi açıldı. 
Geçtiğimiz yıl bu sergi İstanbul'a taşındı. Şimdi de 2006'da 
İngilizce olarak yayımlanan kitap, "1001 İcat Dünyamızda İslam 
Mirası" adıyla Türkçeye çevrildi. Kitapta bin yıl önce gelişmiş 
cerrahi aletleriyle yapılan katarakt ameliyatından deodorantı ilk 

kullananlara, ortaçağ Müslümanlarının kullandığı tarım teknikleri sayesinde uluslararası alanda ticaret patlaması 
yaşanmasından mimar Sir Christopher Wren'in İslam mimarisi hakkındaki düşüncelerine kadar pek çok bilgi yer alıyor. 
Zaman  

Yorum Bulunamadı.Bu habere ilk yorumu siz yapın. 

 

  

Paylaş :

Yorumlar

Yorum Yaz

Ad Soyad * 

 

E-mail * 

 

Konu * 

 

Mesaj * 

Gönder

16 Nisan 2011 Cumartesi 22:08Konuşman hikmet, sükûtun tefekkür olsun
Herhangi bir konuda başı-sonu, hedef ve gayesi belirlenmiş; disiplinli, derin ve sistemli 
düşünme manasına gelen tefekkür esasında bir peygamberlik mesleğidir.

16 Nisan 2011 Cumartesi 16:36ERBİL’İN TÜRKMEN KİMLİĞİ 
Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük 

13 Nisan 2011 Çarşamba 19:57Battalgazi'nin evi kazılacak
8. yüzyılda yaşadığı belirtilen Battal Gazi'nin doğduğu evde kazı çalışması yapılması kararının 
alındığı bildirildi.

13 Nisan 2011 Çarşamba 12:44Bazı Peygamberlerin meslekleri

Arşivde Ara 

  
 
 

 

Çok Okunan Haberler 

Bugün  Dün  Bu hafta   

Ara

Haliç'te Yaşayan Simonlar
Hanefi Avcı. Toplu, Perakende ve Yurtdışı Satışları
www.arkadas.com.tr

RSS Sitene Ekle Aranacak Kelimeyi Yazın Ara! Arşiv Künye İletişim

» Yılmaz'dan FLAŞ SÖZLER ! » Rafting botuyla doyasıya kar key
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Yılmaz'dan FLAŞ SÖZLER !

28 Şubat'ın önemli 
isimlerinden Şevki 
Yılmaz'dan gündeme dair 
flaş sözler!

Rafting botuyla doyasıya kar keyfi-

Van'ın Bahçesaray 
ilçesinde vatandaşlar ilginç 
bir eğlence yöntemi buldu. 
Yazın çayda rafting yapılan 

Suriye kana bulandı

Suriye'nin Humus kentinde 
dün gece çıkan olaylarda 
güvenlik güçleri ile silahlı 
gruplar çatıştı. Çatışmada 

Mustafa Çob

» Tüm Yazarlar  Aşağı YukarYukar ıı

Adnan KAHYA 
TÜRK DÜNYASI 
Türk Milleti tarihler boyu Devletler kurup 
devletler yıkan tarih sahnesinde her 
süreçte Misyon yüklenmiş Necip bir 
Millettir. Tarih içerisin 

Dilşad BATMAZ 
DÜNYA İNSANLIK GÜNÜ  
   Zaman mı bizi bu hale getirdi, yoksa biz 
hep böyle miydik ?    Sevgililer günü, 
analar günü, babalar günü, 

Emrah TAŞKIN 
AHD-İ SÜLEYMAN 
"Hak içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi."         Son gü 

Ahmet TAHİROĞLU
EFENDİ HAZRETLERİNİN HİZMETİ 
ENGELLENMEMELİ 
              Gecen yıl güney Asya ülkelerden 
olan Afganistan ve Pakistan 

Yavuz BAHADIROĞLU 
Bir bu eksikti 
Bu kez utanmadan, sıkılmadan Fatih’e de 
içki içirdiler... İçermiş... Şiirlerinde bunu 
görmek “olası” imiş...Hadi oradan!Divan 
şiiri “mecaz” 

Prof.Dr.Alparslan ÖZYAZICI 
Bir tek bakteri dünyayı istila 
edebilirdi 
Mikroskopla büyütünce ancak görülebilen 
amip adlı canlı normal şartlarda üç günde 
bir def’a bölünür. Bu hızla bölünme devam 

Metin TOPÇU 
GÜÇ KULLANMAK GEREKİR MİYDİ? 
Pazartesi günü köşe yazımda yaklaşan 
tehlikeden bahsetmiş, ilgilileri uyarmıştım. 
Rizeli bir başka coşar askere giderken.. 
Kanını bu ülke 

Cemil KABLAN
EDEP BİR TAÇ İMİŞ 
Edep kelimesi "zarafet, usluluk, söz ve 
hareketlerde güzel hal üzere bulunma" gibi 
anlamlar taşıyor. Bir tür kişilik ve karakter 
öz 

Bayram Ali KAVALCI
ÖFKE NEDİR? NASIL KONTROL 
EDİLEBİLİR? 
İnsanoğlu hayata, neşe, hüzün, öfke, korku
gibi temel duygularla başlıyor. Yaşanan 

Mustafa �bany� intihar etti
�nl�da ilk�tim �ncisi 
15 ya�� Mustafa 
�bany� teneff�kulun 
3 kat�atlayarak

» ABD'nin Fethullah G�orkusu 
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11 Nisan 2011 Pazartesi 12:11Karabekirin anıları yakılırken
Kâzım Karabekirin İstiklâl Harbimizin Esasları adını taşıyan millî mücadele anıları 1933 ün 
Mayıs ayı sonunda basıldı. Ancak anılara matbaada iken el konuldu ve yakıldı. Son yıllarda 

10 Nisan 2011 Pazar 21:50Hâlâ Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorlar mı?
Ayet-i Kerime meali...

06 Nisan 2011 Çarşamba 21:03Türk Dünyası'nın en eski tarikatı!
Yesevîlik için “kurucu tarikat” ifadesi kullanılabilir

05 Nisan 2011 Salı 06:27Suriye 95 yıl önce ferasetsizliğin kurbanı olmuştu!
Osmanlı aleyhtarı Arap milliyetçiliğinin siyasi merkezi olan Suriye'nin dramatik öyküsü aslında 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransız mandasına girmesiyle başladı. İngiliz desteğiyle 

Ü İ
03 Nisan 2011 Pazar 10:13Washington'da Türkçe Olimpiyatı coşkusu

3. Türkçe Olimpiyatlarının, ABD'nin başkenti Washington bölgesini kapsayan finalinde, halk 
oyunları dalında kemençenin sesi ve Karadeniz'in ritmik havaları birinciliği kimseye 

31 Mart 2011 Perşembe 10:42Said Nursi onun için taziye mektubu yazmıştı
Ağabeyler Anlatıyor kitaplarının yazarı Ömer Özcan, bugün vefat yıldönümü olan, 
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hafız Mehmed Gül'le ilgili yazıyı, RisaleHaber okurları 

30 Mart 2011 Çarşamba 19:49Bektaşilik İslam dışı değildir
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları 5. 
İstişare Toplantısı sona erdi. 

30 Mart 2011 Çarşamba 13:36Müslümanların Amerika kıtasındaki varlığı Kristof Colombusun keşfininden önceye 
dayanıyorAmerikan tarihinde Müslümanların rolü Amerikada yayınlanan bir kitap, Müslümanların 
kıtadaki tarihinin Kristof Colombusun keşfinin dahi öncesine döndüğünü ortaya koydu. 

29 Mart 2011 Salı 15:37Latife Hanım ile Mustafa Kemal'in sırrı
Latife Hanım-Mustafa Kemal evliliğinin gergin anlarından biri... 

26 Mart 2011 Cumartesi 21:489. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Mısır finali, Kahire'de yapıldı
9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Mısır finali, başkent Kahire'de, Selahattin Uluslararası 
Türk Okulu'nda yapıldı.

24 Mart 2011 Perşembe 15:40400. Yılında Evliya Çelebi'nin izleri…
2011’de ünlü Türk Seyyah Evliya Çelebi’nin doğumunun 400’üncü yılı kutlanıyor. Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) da bu önemli olayı kutlama takvimine aldı. 

23 Mart 2011 Çarşamba 20:3111 dilde Türkiye'yi tanıttı
Türkiye'nin temel ilkeleri ile çeşitli kurumları ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla 
hazırlanan Türkiye kitabı, bu yıl 11 dilde yayımlandı. 

23 Mart 2011 Çarşamba 20:10Dünyanın en prestijli kenti 'İstanbul'
Uluslararası birçok gazete ve dergi, dünya çapında prestiji giderek artan İstanbul'u, mutlaka 
görülmesi gereken şehirler arasında en ön sıralara koyuyor.

23 Mart 2011 Çarşamba 15:50Esir Said Nursi'nin secde anının fotoğrafı
Rus Orduları Başkumandanı Nikola Nikoloviç karşısında ayağa kalkmayan esir Said Nursi, 
idama mahkum edilir. Nursi son arzusu olarak namaz kılmak ister. O namaz kılma anının 

23 Mart 2011 Çarşamba 08:092.Abdülhamite Kızıl Sultan Diyenler Utanacak
TRT Türk ekranlarında yayınlanacak 6 bölümlük ''Son Osmanlı Hükümdarı 2. Abdülhamit'' 
adlı belgeselin tanıtım galası yapıldı.

Son Yorumlar 

ibrahim kurtulus, Saçma ne densizliği kişinin 
suçu bile yok hemen ön yargılı davranmayın 

başbakanın kızının anlık tepkisini yılların sanatçısına 
yükleyemezsiniz...  

bulent , Yok örgüt yok 12 Eylül öncesi gibi suçu 
atacak yer aramayın Hiç boşuna uğraşmayın Yetkisi 

olanlar araştırılmadan tatmin olduk demeselerdi 
gençler s...  

burcu uysal, sanatta özgürlük mü o da ne 
türkiyede mi yo yo sanmıyorum...  

Recep okumuş, Gerçekler hoş olmayınca 
yalanlar kulaka hoş geliryalanı adet etme kalbini gören 

vardırYalan kapısı geniş fakat sonu çok dardır...  

Atalay KONURalp, Meclise iş yapacakkafası 
çalışandürüst TÜRK milliyetcisiinançlı adam gibi adam 
seçsinlerEl kaldırmak için kukla seçmesinlerGeçmişi 

temiz hapse girmemi...  

emre karabulut, bence kaymakakamımız iyi br 
şey yapıyor aynı zamanda şehitlerin ölmediklerini 

belirtiyorböyle çalışmanın yapılması güzel bir şeydir 
bence...  

irfan sevinç, bu imkandan herkez 
faydalanabilecekmi hak sahibi oldugumuzu nasıl 

öğrenebiliriz yardımcı olursanız sevinirim...  

talip demirci, ben 2004 de emekli oldum bu 
kanundan bende yararlanabilirmiyim hak sahibi 

olacağımı nerden ögrenebilirim...  

sami, mehmet beyin diğer adaylardan farkı hem 
35 senedir çay üreticisi hem çay fabrikası sahibi 
hemde çayın sorunlarını en iyi analiz edebilen 2 

kişiden bir...  

latif, bir Türk mühendis tarafından 2 saatte 
geliştirilen candleofakepe isimli küçücük bir bilgisayar 
programı tüm YGS soru kitapçıklarında 2011 yılı için 

sa...  

Etiketler ( Tümü ) 

kilo yorum uçak düştü hatay kırkpınar  uğur dündar 
bedensel trabzon faiz  ergenekon münevver kayısı 

karar bankacılık kadir savcılık gerger alma  
türkdünyasından büyük doğu özgeçmiş  olumsuz  

özel  gaziosmanpaşada çete                  

Hava Durumu 

  

 

Bağlantılar 

 
 

 <---Gazete 1. Sayfaları--->

VİDEO HABER

İSTANBUL

» Erdo��t� a��to� 

» » CHP ve MHP, Erdo��jelerini sahiplendi 

» » » Ahmet G�u g�azeledi 

» Erdo��rt�ce�l 

» 
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http://www.karadenizvira.com 
radyofeza.com/canlı 

KUR'AN-I KERİM DİNLE 
YASİN-İ ŞERİF DİNLE 

KURAN-İ KERİM HATİMLERİ  
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