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Muslimske Imperier Kjeld Mazanti Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Billedet på bogens forside er
´Siddende skriver´ af den venezianske renæssancemaler Gentile Bellini. Det er malet, mens Bellini opholdt
sig i Konstantinopel 1479-81, udsendt af den venezianske republik for at male et portræt af det kristne

Konstantinopels erobrer, sultan Mehmed II. Den unge muslim, fordybet i sit skrivearbejde, er skildret med
ynde og drømmeagtig lethed. Det er en usædvanlig fremstilling af den muslimske verden i europæisk kultur,

hvor de traditionelle billeder af ´de andre´ - muslimerne - er grusomme despoter, krumsværd svingende
fanatiske hellige krigere, dovent henslængte letpåklædte haremskvinder eller terrorister med bomber i

turbanen.

Bellinis maleri giver et andet billede af den muslimske verden. En verden hvor der er blevet lagt stor vægt på
det det forfinede, æstetiske og dekorative i kunst, klædedragt og arkitektur. En verden hvor lærdom har været
højt værdsat. En verden som har forvaltet og videreudviklet kulturarven fra antikken på en måde, som har
haft afgørende betydning for den vestlige verdens udvikling. Bellinis billede behandler kun et enkelt aspekt
af den muslimske verden, men er lige så lidt som de øvrige europæiske billeder hele sandheden om denne.

Muslimske imperier og dens tilhørende hjemmeside forsøger at indfange nogle udviklingstendenser og
mønstre i islams og de islamiske middelhavsimperiers historie.

Forfatteren er gymnasielærer i fagene historie, religion og samfundsfag.
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