


ABSTRAK 

  

 Secara historis Islam pada masa kejayaannya telah banyak menanamkan peradaban-
peradaban yang patut dibanggakan. Pemerintah Turki Usmani telah berhasil mengantarkan 
kejayaan Islam, dengan menjadikan Istambul sebagai kota Islam yang penuh dengan 
peradaban-peradaban. Kehidupan beragama merupakan sesuatu yang penting di dalam 
kehidupan bermasyarakat di Turki. Penguasa sangat berpegang dengan syari’at Islam, bahkan 
ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan Negara dan masyarakat Turki. 
Islam berkembang dan melahirkan peradaban, dan peradaban yang berkembang bias 
dikelompokkan dalam bidang social, politik, militer dan seni arsitektur. Istanbul terkenal 
dengan keindahan arsitekturnya. Masjid merupakan suatu cirri dari sebuah kota Islam.  

        Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, dalam pembahasannya 
menggunakan metode historis untuk melihat latar belakang Istanbul, masuknya Islam, kondisi 
umat Islam, ekonomi social, politik dan budaya. Dengan demikian pendekatan yang 
digunakan pendekatan sosiologis. Adapun metode historis adalah menguraikan kejadian 
dengan berbagai dimensinya melalui pemberian jawaban terhadap pertanyaan apa, 
bagaimana, siapa, kapan dan dimana dan mencoba menjawab peristiwa sejarah, yang 
tahapannya dibagi dalam 4 langkah kegiatan yaitu heuristic yaitu meliputi pengumpulan data, 
kritik yaitu mengkaji keaslian dan kebenaran data, interpretasi, kemudian historiografi yaitu 
tahap penelitian laporan. 
 Dari penelitian ini bias diambil kesimpulan bahwa perkembangan peradaban Islam di 
Istambul didahului oleh peradaban pra Islam. Dahulu Istanbul bernama Konstantinopel 
termasuk wilayah Romawi. Banyak peradaban Romawi yang bertahan sampai kedatangan 
Islam dengan demikian peradaban yang ada di Istanbul tidak terlepas dari peradaban 
Byzantium. Pada awal abad 15 pemerintah Turki Usmani menginginkan Istanbul sebagai 
pusat perdaganagn dan pusat peradaban. Untuk menunjang kearah sana segala usaha 
dilakukan oleh Usmani seperti perbaikan serta peningkatan perekonomian, militer, ilmu 
pengetahuan dan seni arsitektur. Arsitektur yang terhebat terlihat pada bangunan masjid Aya 
Sophia yang merupakan penggabungan antara peradaban Byzantium dan Islam Turki 
sehingga terjadi suatu integrasi budaya yang melahirkan peradaban Islam. 
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