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1. 

Türk-İslam medeniyetinde bilimsel gelişmeler Abbasi Devleti Dönemi’nde hız kazandı. 8. 

yüzyıl sonlarında Beytülhikme adıyla kurulan akademi daha sonra Darülhikme olarak ad-

landırılmaya başlandı. Zengin bir kütüphaneye sahip Darülhikmede her bilim dalı için ayrı 

bölümler vardı. Burası bilim insanları, sanatçılar, tercümanlar, yazarlar ve şairlerle dolup 

taşıyordu. Arapçadan Yunancaya kadar çok sayıda dil konuşuluyordu. Sicilya ve Bizans İm-

paratorlukları kütüphanelerinden getirilen eserler Arapçaya tercüme ediliyordu. Gözlemevle-

ri, hastaneler, kütüphaneler açıldı. Bu akademilerde yetişen İbn-i Sina, Biruni gibi bilginlerin 

eserleri uzun yıllar Avrupa’da üniversitelerde okutuldu.

Metinde verilen bilgiden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Devlet adamları bilimin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

B) Türk-İslam medeniyeti başka medeniyetlerden etkilenmemiştir.

C) Avrupalılar Müslüman bilginlerin çalışmalarından faydalanmışlardır.

D) Abbasi Devleti Dönemi’nde bilim alanında önemli çalışmalar yapılmıştır.

2. Türk - İslam bilginlerinden bazılarının yaptığı 
çalışmalar aşağıda verilmiştir.

I. Harezmi sıfır (0) rakamını bulmuştur.

II. Ali Kuşçu, Ay’ın haritasını çıkarmıştır.

III. İbn-i Sina, mikroskop keşfedilmeden 
önce canlı mikroplardan bahsetmiştir.

Numaralandırılarak verilen çalışmaların ilgi-
li olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisin-
de doğru belirtilmiştir?

I II III

A) Fizik Tıp Astronomi

B) Matematik Astronomi Tıp

C) Astronomi Fizik Tıp

D) Astronomi Matematik Fizik

3. 
Hassas 
Terazilerin 

Mucidi: HAZİNİ

Cisimlerin hava 

içindeki ağır-

lıklarını hesap-

lamak için ‘‘hikmet terazisi’’ denilen beş 

kefeli teraziyi geliştirdi.

Verilen bilgilere göre Hazini aşağıdaki alan-
ların hangisine yönelik çalışmalar yapmış-
tır?

A) Tıp B) Felsefe       

C) Mühendislik D) Astronomi

El-Harezmi (780-850)

Farabi (870-950)

Biruni (973 - 1051)

İbn-i Sina (980-1037)

El-Hazini (?-1155)

MÜSLÜMAN Bİ-
LİM İNSANLARI
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4. 

CEZERİ (1136-1206)

13. Yüzyılın Mekanik Dehası

Makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi incelemeye yönelik çalışma-

lara yoğunlaştı. Makinelerde hareket eden insan figürlerine yer verdi.

Çalışmalarını mekanik ilmi üzerine yazdığı kitabında topladı. Altı bö-

lümden oluşan bu kitapta, elliden fazla cihazın kullanım esaslarını ve 

bu cihazlardan yararlanma olanaklarını çizimlerle gösterdi, ayrıca dişli 

çarkları ve çarkların esaslarına dair kuralları anlattı. Bu kuralları Batılı 

bilim insanları 300 sene sonra tespit edebildi. Su gücü ve mekanik 

parçalarla çalışan otomatik sistemler kullanarak suyu yukarı çıkaran aletler yaptı. Bu sayede ilk 

kez su dağıtım sistemini geliştirdi. Böylece cami ve hastanelere su verilmesini sağladı.

Metinde verilen bilgilere göre Cezeri aşağıdaki alanların hangisine yönelik çalışmalar yapmıştır?

A) Astronomi  B) Tıp C) Mühendislik D) Coğrafya

5. 
Amerikan Hidrografi Dairesince yapılan 
inceleme ve araştırmada, Pirî Reis’in 
haritalarının günümüzdeki deniz harita-
ları ile aynı olduğu büyük bir hayretle 
tespit edilmiştir. Bu yazıya ilave edile-
cek bir gerçek vardır. O da şudur: “Yeni 
roket ve uydulardan çekilen fotoğraf-
lardan anlaşıldığına göre, Grönland 
bir adadan değil, üç adadan meydana 
gelmektedir. Pirî Reis de haritasında 
Grönland’ı üç ada olarak göstermiştir.”

Verilen bilgiden çıkarılabilecek en kapsamlı 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pirî Reis ilk Dünya haritasını çizmiştir.

B) Pirî Reis; döneminin en ünlü Türk denizcisi, 
haritacısı ve coğrafyacısıdır.

C) Pirî Reis’in çizdiği haritalarda hata oranı az 
ve çizimleri günümüz haritalarına çok ya-
kındır.

D) Pirî Reis sadece coğrafya alanında çalış-
malar yapmıştır.

6. 
Ali Kuşçu, Akkoyunlu 
Devleti’nin elçisiydi. Fa-
tih Sultan Mehmet’in tek-
lifi üzerine elçilik görevini 
tamamlayıp İstanbul’a 
geldi. Burada medrese-
de ders vermeye başladı. İstanbul’un 
enlem ve boylamını hesaplayarak çeşitli 
güneş saatleri yaptı.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin; 

I. Bilim

II. Edebiyat

III. Eğitim

IV. Ticaret

alanlarından hangilerine önem verdiğini 
göstermektedir?

A) I ve II B) I ve III 

C) II ve IV D) III ve IV

El-Cezeri  (1136-1206)

İbn-i Haldun (1332-1406)

Ali Kuşçu (1403-1474)

Pirî Reis (1465-1554)

Katip Çelebi (1608-1657)
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