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Toplumsal Çözülme Bakımından Eş Cinsellik  

Aitolkun Valerii Kyzy1 

Özet 

Sanayileşme ile başlayan modern dünya kendisinde teknolojiden insan haklarına varıncaya 

kadar her alanda birçok değişim gerçekleştirmiştir. Değişen dünya aşılan sınırların daha da 

ötesine hızlıca koşarken, kapsadığı bütün kültürleri küresellik tufanında yoğurarak, sürükleyip 

gitmektedir. Küreselleşmenin etkisi ile hızlı yaşanan değişimlere toplumun ayak 

uyduramaması, geleneksel değer kökenlerini koruyamaması, toplumsal kurumların yeni norm 

ve değerlere uyum sağlayamaması, dinî ve ahlaki yozlaşma toplumsal çözülmeyi doğurur. 

İslam da küresellik tufanından payını aldığı için kaçınılmaz olarak bu tür problemler ile 

karşılaşmaktadır. Bu problemlerden biri olan eş cinsellik, insanlık tarihinde yeni bir olgu 

olmamakla birlikte her dönemde kendini hatırlatagelmiştir.  

Kendi cinsine dönük cinsel yönelim, 20. yy. Batı dünyasında hastalık olarak algılanmış, 

psikiyatristlerin ve hormonal ilaçların yardımı ile hastalar tedavi edilmeye çalışılmıştır. Ancak 

günümüzde farklı cinsel yönelimler hastalık olmaktan çıkarılıp postmodern hayata yeni normal 

veya insanın doğal hakkı olarak sunulmaktadır. İslam ise Kuran’da anlattığı Lut kavminin 

kıssası ile bu tür olaylara takındığı tavrı asırlar öncesinden ortaya koymuştur. Dolayısıyla 

heteroseksüel cinsel yönelim dışındaki cinsel yönelimler konusunda İslam ve postmodern 

kültür çatışmalar yaşamaktadır. Çalışmada, İslam kültürünün hazmedemeyeceği bu fıtrat dışı 

davranışın toplumsal çözülmeye yönelik olumsuz etkilerini araştırmak amaçlanmaktadır. 

Çalışmada bu “yeni normalin” toplumsal çözülme veya toplumsal kirlenme gibi sosyal 

problemlere yaptığı etki ortaya konmaya çalışılmıştır. Toplumsal çözülmeyi ahlaki boyuttan ele 

alan yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Bu açıdan yapılan çalışmada, eş cinsellik gibi fıtrat 

dışı davranış ile toplumsal çözülme arasındaki olumsuz ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Yapılan çalışma teorik bir çalışmadır. Literatür tarama yöntemi ile konuyla alakalı kitap, tez ve 

makalelere başvurulmuştur. Problemin iyi açıklanıp anlaşılması için konu Lut kavmi ile 

kıyaslanarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Çözülme, Cinsel Yönelim, Eş Cinsellik, Lut Kavmi, 

                                                             
1  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans 

Öğrencisi. 
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Homoseksüellik. 

Giriş  

Sanayileşme ile başlayan modern dünya kendisinde teknolojiden insan haklarına varıncaya 

kadar her alanda birçok değişim gerçekleştirmiştir. Değişen dünya aşılan sınırların daha da 

ötesine hızlıca koşarken kapsadığı bütün kültürleri küresellik tufanında yoğurarak sürükleyip 

gitmektedir. İslam da bu tufandan payını aldığı için kaçınılmaz olarak yeni problemler ile 

karşılaşmaktadır. Bu problemlerden biri olan eş cinsellik, insanlık tarihinde yeni bir olgu 

olmamakla birlikte her dönemde kendini hatırlatagelmiştir.   

Ancak Hollanda’nın 2001 yılında hemcinsi ile evliliği yasal kabul etmesi (Governmant of the 

Netherlands) ve Danimarka, Avustralya gibi birtakım ülkelerin eş cinsel evliliğe izin vermeleri 

ile LGBT bireylerin kimliklerini topluma açıklayarak sosyal düzene meydan okumaları eş 

cinsellik konusuna yeniden dikkatleri yoğunlaştırmıştır. Günümüzde dallanıp budaklanan 

LGBT örgütleri dünyanın her köşesinde biyolojik değil hissettikleri kimlikleri ile kabul edilmek 

ve özgürlüklerini kazanarak toplumda yer edinmek için çalışıp çabalamaktadırlar. Ayrıca son 

zamanlarda heteroseksüel (karşı cinsiyete ilgi duyma) yönelimin dışındaki cinsel yönelimler 

(LGBT bireyler) büyük ölçüde destek görmektedir. Örneğin Netflix tarafından yapılan film ve 

diziler gibi özellikle gençlerin çok kullandığı platformlar üzerinden ve daha farklı projeler ile 

eş cinsel birliktelikler topluma kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu eylemler neticesinde 

homoseksüelliğin toplumda doğal bir davranış biçimi olarak kabul görmeye başladığını 

söylemek mümkündür.  

Eş cinsellik, 20.yüzyıl Batı dünyasında tıbbi bir rahatsızlık olarak algılanmış, psikiyatristlerin 

ve hormonal ilaçların yardımı ile hastalar tedavi edilmeye çalışılmıştır (Söğüt, 2019).  Ancak 

günümüzde eş cinsellik hastalık olmaktan çıkarılıp postmodern hayata insanın doğal hakkı 

olarak sunulmaktadır. Günümüz modern toplumlarında farklı cinsiyet tercihleri, yaşama hakkı 

gibi saygı duyulması gereken ve dokunulmaz hak hâline dönüşmüştür. Özellikle Batı 

toplumlarında ve Batı’ya yakın kültüre sahip toplumlarda eş cinsel davranışlar hoşgörü ile 

kabul edilmektedir. Bununla birlikte küreselleşmenin etkisi ile “tektipleştirilmeye” başlayan 

modern dünyanın her köşesinde eş cinselliğin Batı toplumları ile aynı derecede kabul görmesi 

beklenilmektedir. Fakat her kültür ve dinin aynı toplumsal değerlere sahip olmadığı, her 

toplumun eş cinselliğe yaklaşımının farklı olabileceği gerçeği gözardı edilmektedir (Şahin, 

2015). Cinsel yönelim konusunda İslam ve postmodern kültür çatışmalar yaşamaktadır. Çünkü 

İslam Kuran’da anlattığı Lut kavminin kıssası ile bu tür olaylara takındığı tavrı asırlar 
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öncesinden ortaya koymuştur. Bu bağlamda İslam kültürünün hazmedemeyeceği “yeni 

normal”, toplumsal yozlaşma ve toplumda hep büyüyecek sosyal dilemma yaratabilir. Bu olay 

Müslüman kültürün değişmez değerlerini tehdit eden bir tehlikenin, bizi biz yapan örf ve 

adetlerimizden ıraklaşmamızın fragmanı gibidir. Bu tür olumsuz değişimlerin yaşanması, 

kurumsal değerlerin etrafında birleşen fertlerin bütünlüğüne zarar verebileceği gibi fertlerin 

topluma, kültürüne ve nihayet kendine yabancılaşmasına sebep olacağı da söylenebilir.  

LGBT örgütlerinin insanlar tarafından büyük destek görüyor olması ve gerek kitle iletişim 

araçları ile gerek uluslararası anlaşmalar ile bu azınlık grubu bütün dünyaya kabul ettirme 

çabalarına bakarak toplumumuzun bir toplumsal çözülme problemi ile karşı karşıya olduğunu 

söylemek mümkündür. Bir toplumun kimliğini oluşturan ve fertlerin birlik duygusunu 

güçlendiren değerleri, gelenekleri vardır. Küresel ekonominin ortaya çıkardığı “kullan at” 

psikolojisi sadece maddi şeyleri değil, manevi şeyleri de kapsar. Dolayısıyla insanlar 

kullandıkları eşyalarını atarken yüzyıllardır sahip oldukları manevi değerlerini de atmaktadırlar 

(Sungur, 2011). Boşalan delikler ise popüler kültürlerden kopyalanan değerler ile 

doldurulmaktadır. Bu tür modernleşmenin toplumsal çözülme, toplumsal yabancılaşma gibi 

olumsuz değişimlerden başka bir şey getirmeyeceği açıktır.  

Kaçınılmaz değişimlerin kaynağı olan modernleşme, ahlak anlayışımızda da değişimlere yol 

açmıştır. Eğer bir toplum içinde bulunduğu kötü davranışları terk etmezse o davranış alışkanlık 

hâline dönüşür, kültürlerinin bir parçası şekline bürünür. Bu şekilde ortaya çıkan ahlak 

yargılarındaki değişimler, toplumsal bilincin de kırılmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla 

insanlar önceden “kötü” olarak bildikleri davranışları “iyi” olarak algılamaya başlar (Çelik, 

1996).  Toplumumuzdaki eş cinsellik algısının seyrinin de buna benzer bir şekilde ilerlediği 

söylenebilir. Bu araştırmanın amacı toplumumuzda giderek yaygınlaşan “yeni normalin” 

doğuracağı toplumsal çözülme, toplumsal kirlenme gibi sosyal problemleri ortaya koymaya 

çalışmaktır. Toplumsal çözülmeyi ahlaki boyuttan ele alan yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. 

Bu açıdan yaptığımız çalışmada, eş cinsellik gibi fıtrat dışı davranış ile sosyal çözülme 

arasındaki ilişki, eş cinselliğin İslam kültürüne aykırılığı, eş cinselliğin Müslüman toplumun 

bütünlüğüne verebileceği zararlar açıklanmaya çalışılmıştır.  Yapılan çalışma teorik bir 

çalışmadır. Literatür tarama yöntemi ile konuyla alakalı kitap, tez ve makalelere 

başvurulmuştur.  
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Toplumsal Çözülme  

Toplum, aynı uygarlık, aynı tarih ve aynı toprak parçasına sahip fertlerin oluşturduğu canlı bir 

topluluktur.   Kendisini oluşturan fertler gibi yaşar, gelişir, değişir. Bu bakımdan toplum içinde 

barındırdığı bireylerin değişim ve dönüşümlerinden etkilendiği gibi birey de parçası olduğu 

toplumun normlarına göre hareket etmektedir. Ancak toplumun değişimi sadece içinde yaşayan 

fertlerin etkisi ile değil; dıştan, yabancı kültürlerden gelen etkiler veya baskılar ile de 

gerçekleşebilmektedir. Toplumda yaşanan değişimler ve dönüşümler yönü itibariyle ilerleme 

ve gerileme şeklinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumda ilerleme 

şeklindeki olumlu değişimler sosyal bütünleşmeye katkı sağlarken bunun tersi olan gerileme 

şeklindeki olumsuz değişimler sosyal çözülmeye sebep olmaktadır (Koçak, 2019).  Toplumsal 

değişimle beraber sosyal bütünlüğü sağlayan kurumların bağı gevşerse, fonksiyonlarını ve 

toplum üzerindeki etkilerini kaybederlerse ve uyumlu bir şekilde birbirlerini 

tamamlayamazlarsa bu durum toplumsal çözülmeyi getirecektir (Abuzer, 2006).  Diğer bir ifade 

ile toplumsal çözülme; meydana gelen çeşitli olaylar sonucunda toplumu oluşturan inanç ve 

değer sistemlerinin fonksiyonlarının azalması, küreselleşmenin etkisi ile hızlı yaşanan 

değişimlere toplumun ayak uyduramaması, geleneksel değer kökenlerini koruyamaması, 

toplumsal kurumların yeni norm ve değerlere uyum sağlayamaması, dinî ve ahlaki yozlaşma 

biçiminde açıklanabilir (Ateş, 2018).     

Toplumda farklı grupların ortaya çıkmasıyla “biz” duygusunun kaybolması da toplumda 

çözülmeyi hızlandıran unsurlardandır. Bu çözülme, toplumun küçük gruplara bölünmesi ve bir 

millet olma noktasında buluşamamasından kaynaklanmaktadır. Bir toplumda toplumsal 

çatışma, ahlaki çöküş ve düzen bozukluğu yaygınlık kazanırsa orada toplumsal çöküş süreci 

başlar. Kitlesel göç hareketleri ile oluşan düzensiz şehirleşme ve gecekondulaşma da toplumsal 

çözülmenin bir boyutunu teşkil eder. Bu sağlıksız yerleşim yerlerinde suç oranları oldukça 

yüksektir. Aynı zamanda hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, şiddet, fuhuş, anomi, yabancılaşma 

gibi birçok sosyal problemin yaşandığı yerlerdir (Abuzer, 2006).   

Değişimlerin hızı, sanayi devrimi öncesi ve sonrasında farklılık arz eder. Sanayi devriminden 

önce yavaş ilerleyen değişimler; günümüzde ulaşım, üretim, teknoloji alanındaki gelişmelerle 

beraber hızını artırmıştır. Bu şekilde hızlı ve sık yaşanan değişimlere toplumun uyum 

sağlayamaması çözülmeye neden olmaktadır. Bunun neticesinde toplumda gelenek karşıtı 

popüler kültür hayranlığı ya da bunun tam tersi modernite karşıtı geleneğe bağlılık şeklinde 

ikilem oluşmaktadır. Modernite etkisindeki Müslüman kültürler, alternatifsiz yaşamaya maruz 

kaldıkları küresellik/çağdaşlaşma sürecinden geçerken bu ikilemi yaşamaktadırlar (Abuzer, 
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2006). Bizim modernleşme sürecinde geldiğimiz nokta da buna benzer. Biz Batı medeniyeti 

karşısında ne tam olarak kendi kültür ve değerlerimizin kökünü koruyabilmişizdir ne de tam 

olarak Batıya benzemişizdir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için modern kültürün sunduğu şeyler 

ile kendi geleneğimiz arasında uyumlu bir kaynaşma sağlamamız gerekir (Türkdoğan, 1996).  

Bir toplumu çözülmeye iten nedenlerden biri de denetim mekanizmalarının işlevlerini eskisi 

gibi yerine getirmemesidir. Kur’an’a göre sosyal bütünlüğün korunması Kur’an’da emredildiği 

gibi insanlarda sorumluluk duygusunu güçlendirecek “iyiliği emredip, kötülükten meneden” 

(Al-i İmran, 3/104) bir denetim mekanizması ile sağlanabilir. Eğer bu mekanizma 

oluşturulamazsa toplumda düzensizlik meydana gelerek çöküş sürecine girilebilir (Çelik, 

1996). Bu durumu Celaleddin Çelik (1996) “Toplumsal çözülme, tıpkı bünyeyi saran bir 

hastalık gibi toplumun geneline yayılmış ‘davranış bozuklukları’ şeklinde tezahür ederek 

toplumsal yapıda fonksiyon bozukluklarına yol açmaktadır” şeklinde ifade eder. Bu davranış 

bozuklukları suç oranlarının artması, şiddet, alkol, intihar gibi olumsuz davranışların 

yaygınlaşması şeklinde tanımlanan durumlardır (Ateş, 2018).    

Müslüman toplumlarda yaşanan davranış bozukluklarının ve cinsel sapkınlığı bireysellikten 

çıkarıp bütün topluma kabul ettirme çabalarının bizi toplumsal çözülmeye doğru sürüklediğini 

söyleyebiliriz. Ancak bununla ifade etmek istenilen toplumsal çözülme ile gerçek anlamda 

toplumun çökeceği, son bulacağı değildir. Sosyal çözülme, bazen farklı şekillerde tanımlanan 

“sosyal kirlenme”, “sosyal bozulma” veya “kültürel boşluk” kavramlarına benzer bir tehlikeye 

doğru yuvarlandığımız anlamına da gelir. Bu olumsuzlukları içinde bulunduran toplum, virüs 

kapan bir organizma gibi ayakta durabilse bile artık eski sağlığını kaybetmiş olur (Türkdoğan, 

1996).    

Özetle sosyal çözülmeye etki eden faktörler; aile içi sorumluluk ve yardımlaşmanın 

zayıflaması, nesiller arasında dil kullanımının farklılaşmasından oluşan problem, farklı 

yönlerden gelen baskılar karşısında -eğitim kurumları dâhil- “millî” kavramının sarsılması, 

kültürel yabancılaşma, ekonomik istikrarsızlık, can-mal güvenliğinin korunamaması ve 

faydacılığın, maddeciliğin, bireyciliğin öne çıkması şeklinde sıralanabilir. Yapılan 

açıklamalarda görüldüğü gibi toplumsal çözülmeyi doğuran faktörler çok çeşitlidir. Buradan 

anlaşılacağı üzere toplumsal çözülme türleri de birden çok bölümden oluşur. Bunlar sırasıyla; 

bireyle kurum arası, kurumlar arası, bireyler arası, gruplar arası ve bireyle grup arası 

çözülmelerdir (Burhan, 2010).    

Toplumu oluşturan kurumlar birbirine bağlı olarak organize edilmiş olgulardır. Dolayısıyla bir 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 11 

www.internationalstudentsymposium.com 

kurumda yaşanan çözülme, etkileşim yaşadığı diğer kurumları da etkilemektedir. Bu durumdan 

sosyal bütünlüğü önemli ölçüde tehdit eden kurumsal çözülmeler doğmaktadır. Burada ele 

alınan konu ile en yakın ilişkisi olması açısından din ve dinî çözülme konusu öne çıkmaktadır. 

Dinin insan ve toplum hayatında büyük etkisi vardır. Din, faydacılığı değil bireyler arası 

yardımlaşmayı ve dayanışmayı önceler. Sahip olduğu manevi değerler ile insan hayatını 

anlamlı kılar. Din, modern hayat ve onun doğurduğu dikey mimarinin getirdiği bireysel yaşam 

kültüründe yalnızlaşan fertleri cemaat, akraba, komşuluk ilişkilerine verdiği önem ile korur. 

Din sayesinde insanlar ortak değer ve ortak kültüre sahip olurlar (Kaymak, 2019).  Aynı 

zamanda din, günah-sevap olgusu ile cemiyet arasında otokontrolü sağlar ve fertleri menfi 

davranışlardan uzak tutarak iyiliğe teşvik eder.   

Modernitenin getirdiği değişim, toplumu ayakta tutan kurumlardan biri olan din olgusunda da 

değişim gerçekleştirmiştir. Ahsen Büşra Koçak dinî çözülmeyi şu şekilde açıklar:  

“Sekülerleşme denilen şey, dini değerlerin, norm ve birtakım sembollerin toplumdaki etkinliğini 

yitirmesi, dinin etkisinin azalması, toplumsal ve kültürel alanların da aynı şekilde dinin egemenliğinden 

çıkması gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Sekülerleşmeyle birlikte diğer kurumlar din kurumunun 

etkisinden kurtulmaya çalışmış ve bunun sonucunda da din meşrulaştırma ve bütünleştirme işlevlerini 

yerine getirememiş ve kısmen dini çözülme durumu meydana gelmiştir.” (Koçak, 2019, s.75) 

Modernite ile gelen değişimin diğer sonucu ise bir bütün olan ahlak ve dinin birbirinden 

koparılması olmuştur. Ahlakın dinden ayrılması dinî çözülmeye yol açmıştır. Dinî çözülme, 

dinin toplumun gündelik hayatından ve toplumsal kurumların işleyişinden uzaklaştırılması 

anlamına gelmektedir. Toplumda dinin etkisinin azalması ile kaynağını dinden alan ahlak başka 

bir alternatif zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla din bazı özelliklerini kaybederek 

vicdana indirgenmiş, ahlak ise fazilet duygusunu kaybederek adaleti önceleyen olgu hâline 

gelmiştir. Gelinen bu durumda dinen veya ahlaken yasak olan içki, kumar, cinsel sapıklık gibi 

olumsuz davranışlar ahlaki bozukluk teşkil etme konumundan çıkarılmıştır (Arı, tarih yok).   

İslam ve Eş Cinsellik  

Günümüz modern toplumunda meşrulaştırılmaya çalışılan farklı cinsel yönelimlere karşı 

İslam’ın tutumu olumsuzdur.  İslam’a göre eş cinsellik günah teşkil eden kötü ve şehevi bir 

davranış biçimidir. Farklı cinsel yönelimde olan insanlar bu durumu kendilerinin tercih 

etmediğini; hemcinsine karşı duygusal, cinsel yöneliminin doğuştan geldiğini ve bu şehvet 

duygusunu değiştirebilmenin kendi ellerinde olmadığını savunurlar. Kur’an’a göre ise şehvet 

duygusunun kumandası insanın kendi elindedir ve fıtrata uygun olan ise dişi ve erkek olarak 

yaratılan diğer canlılar gibi insanın da karşı cinse yönelik duygusal ilgi beslemesidir. Eğer insan 
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fıtrat dışı bir davranış sergilerse, Allah’ın koyduğu sınırı aşmış olacaktır (Şahin, 2015).  Bu 

bağlamda İslam’a göre eş cinselliğin insanın doğasından kaynaklanan bir duygu olduğu savı 

yanlıştır.  

İslam’da eş cinselliğin fıtrata aykırı bir davranış olduğu Kuran’da anlatılan Lut kavminin 

kıssasıyla açıklanır. Hz. Lut Peygamber’in uyarılarına kulak asmayan itaatsiz kavminin helak 

edilme olayı Kur’an’da on farklı surede anlatılmaktadır. Eş cinsellik konusuna bu kadar çok 

dikkat çekilmesinden bu konunun toplumsal yapı bakımından önemli bir konu olduğu 

anlaşılabilir. İslam’ın eş cinselliğe sosyal açıdan bakışı Kur’an’da anlatılan Lut kavminin 

kıssası üzerinden ele alınabilir.   

Kuran ayetlerinde anlatıldığı gibi eş cinsel davranışta bulunan, haddi aşan Sodom ve Gomore 

halkı Hz. Lut’un ikazlarına uymamışlardır. Allah o halkı içinde bulundukları sapıklıkları ve 

peygambere itaatsizliklerinden dolayı helak etmiştir. A’râf Suresi’nin 80. ayetinde bu yapılan 

çirkin davranışın daha önceki toplumlarda görülmediği bildirilir: “Lut’u da (peygamber 

gönderdik). Kavmine dedi ki: ‘Sizden önceki topluluklardan hiçbirinin (bu ölçüde) yapmadığı 

iğrençliği mi işliyorsunuz!’ (A’râf, 7/80) Bu ayetin tefsirindeki ekseri görüş fiilî olarak 

gerçekten eş cinselliğin daha önceki toplumlarda görülmediği, bu davranışı başlatanların 

Sodom ve Gomora halkı olduğu yönündedir. Müfessirler arasında bir tek Râzî bu ayete farklı 

bir açıklama getirmiştir: 

“Biz pek çok insanın böylesi bir fiili pis ve kazurat cinsinden addettiğini görmekteyiz. İnsanların pek 

çoğuna göre bunun pis ve necis cinsinden olduğu söz konusu olunca daha önce geçen nesillerin pek 

çoğunun o asırlarda yaşayan insanlardan hiç kimsenin böylesi bir fiile teşebbüs etmeden sona ermiş 

olması uzak bir ihtimal değildir. ...Belki de onların hepsi bu işe yönelmişlerdir. Bu işe herkesin yönelmesi 

ise daha önceki asırlarda olmamış bir şeydir...” (Müftüoğlu, 1997, s. 70) 

Bu açıklamada anlatıldığına göre ayette değinilen “daha önceki toplumlarda” görülmemiş 

olması, eş cinselliğin daha önceki toplumlarda genel ahlaki yargı hâline gelmemiş bir davranış 

olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı Lut kavmi “haddi aşan bir toplum” olarak nitelendirilir.  

 Lut kavminin erkekleri kadınlarını bırakıp kendi cinslerine yönelmeyi tercih ediyorlardı 

(Neml, 27/55).  Şehirlerinden geçen kervanların yolunu kesip onlara taciz ederlerdi ve 

toplantılarında ahlak dışı davranışlar sergilerlerdi (Güneş, 2005).  Sodom ve Gomore halkı 

arasında yaygın olan eş cinsellik “habâîs”, “seyyiet” ve “fahişe” kavramları ile tanımlanmıştır. 

Kur’an’da bir şeyin iğrençliği, pisliği “habis” kavramı ile sıfatlandırılır (Duman, 1996).  Lut 

kavminin yaptığı işin de bu kavram ile nitelendirilmesindeki maksat o işin bayağılığını, insan 

vicdanında tiksinti uyandırdığını ortaya çıkarmaktır. Çünkü bu iş fıtrata, ahlaka ve geleneğe 
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aykırı davranıştır. Bir diğer kavram olan “seyyiet” ve “fahişe” kavramları da Lut kavminin 

içinde bulunduğu fiilin çirkin ve yıkıcı bir davranış olduğunu tanımlamak için kullanılır. Fakat 

“Lut’u da hatırla! O kavmine, ‘Göz göre göre hâlâ o hayâsızlığı yapacak mısınız? Gerçekten 

siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen 

bir topluluksunuz’ demişti.”(Neml, 27/54-55) ayetinde ifade edildiği gibi bu fiilin gizlenmeyip 

topluma apaçık şekilde yapıldığına, kimsenin bu işten iğrenmediğine, tam tersine o toplumda 

sıradan bir iş gibi doğal kabul edilmeye başladığına işaret edilmiştir (Şahin, 2015).  Ayetteki 

sorunun tüm toplumu muhatap alacak şekilde sorulması erkeklerin sıkılmadan, aşikâr işlediği 

günaha kadınların şahit olmasına rağmen sessiz kalmaları bu eylemin toplumun geneli 

tarafından kabul edilmişliğinin bir göstergesidir (Müftüoğlu, 1997).    

Lut kavminin kıssasında en çok yaptıkları cinsel sapıklıkları öne çıkar. Hz. Lut’un kavmine 

insanın tabiatına doğru gelmeyen sapık bir işin peşinde oldukları bildirilmiş, yaptıkları bu 

ahlaksızlığı bırakmaları istenmiştir. Lut (a.s.) halkını Allah’ın sınırlarını aşmaktan ve kendisine 

isyan etmekten sakındırmıştır (Harman, 2003).   

“Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden 

bir topluluksunuz.” (A’râf, 7/81) ayetinde olduğu gibi onların fiilindeki şehvet duygusuna 

vurgu yapılmıştır. Şehvet duygusu, bir şeye karşı aşırı isteği ifade eder. Kur’an ayetlerinde ise 

bazen nefs ile birlikte anılmasından nefsani bir duygu olduğu anlaşılır. Kâinatı orantılı ve 

düzenli yaratan Allah insana verdiği bu duyguyu da dünya ve ahireti için uygun şekilde 

yaratmıştır. İnsan sahip olduğu aşırı istek duygusunu yönlendirmeye ve kontrol etmeye 

muktedirdir. Yukarıda geçen “şehvetle erkeklere gidiyorsunuz” ifadesi ile insanın fıtratında 

olan şehevi isteklerini fıtrat dışı yöne saptırdıkları anlaşılmaktadır. Çünkü İslam’a göre bu 

duygu insanlık için neslin devamını sağlamak maksadı ile verilmiş bir güdüdür. Dolayısıyla 

İslam’a uygun olanı insanın fıtratına yerleştirilen bu duygunun verilen amacına göre 

kullanılmasıdır. Şâtıbî de bu konuya şöyle yorum getirir: Allah bu duyguyu “hayatın devamı 

ve dünyanın imarı için kendi yerini dolduracak neslin yetişmesini” sağlamak için vermiştir. 

Ancak Sodom halkında homoseksüelliğin tabii bir durum olduğu yukarıda da ifade edilmişti. 

Dolayısıyla onların kendi cinsi ile birlikte olmaları ve çocuklarının da bu şekilde yetiştirilmesi 

sebebi ile heteroseksüel kimliğin önü kapatılarak nesil ifsad edilmiştir (Şahin, 2015). Lut 

kavminde olduğu gibi bir toplumda eş cinselliğin doğal bir davranış biçimi olarak kabul 

görmesi o toplumda ahlaki yozlaşmayı, neslin ifsadını ve bunların sonucu olan toplumsa l 

çözülmeyi doğuracaktır. 

 



7th International Student Symposium 

14 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Aile Kurumu ve Eş Cinsellik  

Toplumun en önemli kurumlarından biri ailedir. Aile kurumu zamanla bazı değişikliklere 

uğrasa da, her topluma göre tanımı değişse de o toplumun temelini oluşturan, toplumun 

değerlerini, kültürünü yansıtan en küçük birimdir. Bu özelliğiyle aile kurumu diğer kurumların 

da temelini atmaktadır. Çünkü birey ilk eğitimini aile içinde almaktadır, inancını anne-babadan 

devralmaktadır, ilk toplumsallaşmayı ailede yaşamaktadır, ekonomik dönüşümler de ilk önce 

ailede ortaya çıkmaktadır.   

Aile toplumda insan neslinin devamını sağlayan, kültürel değerlerin aktarılmasını 

sorumluluğunu yüklenen, fertlerin sosyolojik, biyolojik, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını 

karşılayan ve daha birçok fonksiyona sahip bir kurumdur. Aile; fertleri eğitim, ahlak, kültür 

gibi alanlarda yetiştirmekle sorumludur. Fertler aileden kazandığı eğitim ve değerler ile 

topluma katılmaktadır. Bu açıdan aile millî değer ve kültürleri kuşaktan kuşağa aktarma 

görevini de üstlenmektedir Aile ise fertlerden oluşmaktadır. Bireyler maddi-manevi güçlü 

olarak yetişmiş ise sağlam aile kurabilmektedir. Sağlam aile demek sağlam cemiyet demektir 

(İnceler, 1991).  Böylece toplumun ilerlemesi veya çözülmesinde ailenin topluma hazırladığı 

fertlerin ve onların oluşturacağı ailelerin büyük rolü vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi aile 

toplumun temelini oluşturmaktadır. Eğer bir şeyin temeli sağlam olmazsa kendisi de sağlam 

olamayacaktır. Bu demek oluyor ki aileye dokunan zararın topluma da dokunması kaçınılmaz 

olacaktır. Dolayısıyla toplumun sağlıklı kalması için aile kurumunu etkileyecek bütün olumsuz 

şeylerin def edilmesi gerekmektedir. (Bingöl Üniversitesi)  

Aile bireyin eğitiminde, özellikle 0-6 yaş arası olan erken çocukluk dönemindeki eğitiminde, 

çok etkili rol oynar ki erken çocukluk dönemindeki eğitimin çocuk için hayati önem taşıdığını 

psikoloji uzmanları kanıtlamıştır. Ancak günümüzde çocuklar anne sütü kadar medyanın 

filtrelenmemiş yayınları ile de beslenmektedir. Bu durum çocukların kültürümüze, dinî ve millî 

değerlerimize aykırı şeyleri öğrenmelerine ve onları özümsemelerine yol açarak manevi çöküşe 

sürüklemektedir.  

 Modern çağda geleneksel geniş aileler anlayışı unutularak ortaya çekirdek aile kavramı 

atılmakta ve bu şekilde kan bağı, akraba bağlılığı çemberi daralmaktadır. Sadece ailenin formu 

değişmekle kalmamış aile kavramının anlamında da değişimler görülmektedir. Örneğin eş 

cinsel birliktelik Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde yasal olarak kabul edilmiştir. Halime 

İnceler “Cinsiyet Sapmalarının Sosyal Yapımızdaki Etkileri” adlı çalışması esnasında mülakata 

katılanlara ailenin onlar için ne ifade ettiğini sormuştur. Mülakata katılanların %71,43’ü ailenin 
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gereksiz olduğunu ifade etmiş hatta aile kavramının ortadan kaldırılması gerektiği cevabını 

vermişledir (İnceler, 1991).  Eş cinsel bireylerin ve eş cinsel birlikteliğin zamanla artmasının, 

bunların toplum tarafından olumlu karşılanmasının aile kurumunu olumsuz etkileyeceği açıktır.  

Aile kurumunun tehlikeye düşmesi aynı zamanda toplumun da bu tehlikeden etkileneceği 

anlamına gelmektedir. Eş cinsel birliktelik, aile kavramının ortadan kalkmasına ve farklı bir 

anlam kazanmasına zemin oluşturmaktadır. Eş cinsel birlikteliğin toplumda yaygınlık 

kazanması ve sıradanlaşması insan neslinin çoğalmasının (ya da doğru çoğalmasının) önünü 

kapatarak, neslin ifsadına yol açacaktır.  

Sonuç  

Küreselleşme ile birlikte anılan modern hayat insanların cinsiyet yönelimlerindeki tercihlerinde 

hür olduğunu savunur. Ancak dinlerin eş cinselliğe karşı tavrı olumsuz olmuştur. Özellikle 

İslam eş cinsel davranışa karşı sert bir tutum içindedir. İnsan, Kur’an’da belirtildiği gibi erkek 

ve kadın olmak üzere çift yaratılmıştır. Hem Kur’an’da hem de hadislerde emredildiği gibi 

sağlıklı olan, kadın ve erkek evliliğidir. “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime 

uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü diğer) ümmetlere karşı 

sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim…” ( İbn Mâce, “Nikâh”, 1) diyen Peygamber (s.a.s.) 

evliliğe ve çocuk sahibi olmaya teşvik etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere İslam’a göre 

cinsel ilişkinin temel gayesi neslin devamını sağlamaktır. Dolayısyla bu gayeye uymayan, 

evlilik dışı yapılan bütün cinsel ilişkileri İslam yasaklamaktadır. Bu yasağı çiğneyen kimseler 

ise günahkâr olarak nitelendirilmiş, cezaya çarpıtılmıştır. Ancak günümüzde evlilik dışı 

birlikteliğin yaygınlaştığına, evlilik dışı çocuk doğumunun arttığına hatta eş cinsel birlikteliğin 

bütün toplumlara kabul ettirilmeye çalışıldığına şahit olmaktayız.   

Eş cinsel evliliklerin yasallaştırılması için çok çaba sarf edilmekte, eylemler yapılmaktadır. 

Hatta bazı Protestan kiliselerde eş cinsel evliliğe izin verilmiştir (Swidzerland, 2019).  Bu 

bakımdan eş cinsel grupların kendi durumlarını dinen de meşru hâle getirmeye çalıştıkları 

söylenebilir. Bugün eş cinsellik konusunda geldiğimiz nokta 3 kutsal kitapta da kıssası helak 

ile son bulan Lut kavminin hâline benzemektedir. Dolayısıyla günümüzde Batı’nın birçok 

ülkesinde kabul gören eş cinsel evlilikler ve eş cinselliğin doğal bir durum hâline geliyor olması 

toplumsal çözülmeye götüren sebepler arasında değerlendirilebilir.   

Eskiden toplum içinde gizli yaşanan bu olayların, son yıllarda bütün dünyaya açılmaya 

başladığı görülmektedir. Sosyal medyada, gazetelerde “love is love” sloganı ve renkli 

bayraklarıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Dünya genelinde kullanılan facebook, instagram gibi 
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sosyal ağların kayıt kısmına 3.cinsiyet şıkkı getirilmiştir. Hatta Almanya, ABD, Nepal, Yeni 

Zelanda, Hindistan gibi ülkelerde 3.cinsiyet tanınarak yasal hâle getirilmiştir. Özellikle 

Müslüman ülkelerde de bu konunun başkaldırmaya başlaması şaşırtıcıdır. Dinimiz tarafından 

yasak olan bu davranış Müslüman kültüre de sıçramaya başlaması toplumsal bütünlüğü tehdit 

eden bir durumdur. Bu olayın bizim kültürümüze dayatılması toplumda kaos çıkaracak, sosyal 

dilemma doğuracak bir tehlikedir.   

Önceki dönemlerde aile, neslin devamını sağlayan sosyal olgu yerine modern toplumda haz 

psikolojisi baskınlık göstererek cinsel yönelimine göre birliktelik öne çıkmaktadır. Bu durum 

Lut kavminde görüldüğü gibi neslin ifsadına yol açacaktır.  

Bütün bu ifade edilenler toplumsal bütünlüğe zarar veren durumlardır. Allah’ın koyduğu 

sınırları aşmak ile yine Allah’ın kurduğu düzen yıkılacaktır. Dolayısıyla insanların fıtrat dışı 

davranışa yönelmelerinin toplumsal çözülmeye götürecek bir tehlike olduğu açıktır.   
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Rahmatan Lil-‘Alamin: The Concept and Its Practices in 

Malaysia  

Norain Binti Azlan1, Mehmet Efe2 

Abstract 

The concept of Rahmatan Lil-‘Alamin is predominantly derived from Surah al-Anbiya’ verse 

107, where it is attributed to the Prophet Muhammad (PBUH) as a mercy for all. This concept 

also then developed and debated in the context of human relations as well as social interaction. 

It also illustrates that Islam is a universal religion, which brings peace, love, tolerance, and calls 

to goodness. In May 2018, to maintain unity and harmony in Malaysia’s new government 

introduced a new concept called “Negara Rahmah” (literally: Nation Of Mercy). This concept 

is adopted as the government policy by Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa, a Minister of Religion 

in the Prime Minister’s Department (Religion). However, this concept has been misconstrued, 

and it has been a frequently discussed point of contention when it comes to comprehending it. 

Thus, this study’s method is based on the content analysis conducted through Quranic verses 

related to Rahmatan Lil-‘Alamin by observing Muslim scholars’ interpretation of the concept 

and evaluating its practice in Malaysia. After conducting this research, we discovered numerous 

issues and challenges since this policy was implemented. Thus, to ensure that the concept of 

Rahmatan Lil-‘Alamin can maintain the country’s unity and harmony, it should be understood 

within the framework of the Qur’an and Sunnah. Secondly, the government should protect 

Islam according to federal law, and lastly society should be tolerant and maintain religious sense 

among them.  

Keywords: ‘Negara Rahmah’, Rahmatan lil-Alamin, Mercy, Qur’an, Malaysia & Islam. 
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According to Islamic scholars, the Rahmatan lil-Alamin idea is quite expansive. It is the 

combination of a ‘mercy’ sentence and a ‘compassion’ sentence that conveys a humanitarian 

message. The term ‘lil-alamin’ refers to the universe that encompasses both heaven and 

earth. (Mohd Aderi Che Noh, n.d.) Allah had mentioned these two concepts in the verse of 

Chapter 21, Surah al-Anbiya’,17:107: 

We have sent you forth as nothing but mercy to the entire world 

(Qur’an, 21:107) 

In the Qur’an, the term rahmah (mercy), which has is associated with the word lil-‘alamin (for 

the universe) is only found in one verse. In the context of the Qur’an, the terms rahmah and lil-

‘alamin refer to an interconnected bond that leads to unity via the inseparable diversity of life. 

This is a summary of the commentators’ explanations for the interpretation of this verse. 

Additionally, they emphasize Prophet Muhammad’s (pbuh) role as a blessing bearer for 

mankind.(Khalli, Sintang, & Marinsah, 2020) This verse is composed of two connected terms. 

The first is the phrase rahmatan, which translates as “as a mercy” and is easily associated with 

tolerance and peace instead of intolerance and violence. The second is the phrase al-‘alamin, 

which implies that kindness is universal. This implies that Muhammad’s prophetic role is to be 

universal in extent. This divine message is a global act of kindness (Santosa, 2018). 

Moreover, there are three aspects of this mercy in this verse: the sender of mercy, the messenger 

of mercy, and the message of mercy. The mercy can only be fully activated by our full 

acceptance of the God of Mercy and his Prophet of Mercy. We are truly merciful to others and 

to ourselves by following the teachings of the message of mercy. Thus, all Muslims should 

emulate and absorb the Prophet’s attributes and enviable personality in all spheres of life; only 

then will the beauty of Islam and its merciful values toward all humanity be openly disclosed 

and outshone vividly. Additionally, it is the obligation of every Muslim to spread awareness 

about Islam’s truth and promote it to as many people as possible within his/her competence in 

order for those who have not yet become Muslims to be attracted to it and so secure in the 

Hereafter (Samad, 2018).  

Efforts to cultivate harmony are a continuous effort that national leaders frequently invoke to 

guarantee social stability and national security. Numerous slogans, programs, and ideas are 

implemented in Malaysia to promote harmony, and they frequently change according to the 
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country’s government. As a pluralistic country, Malaysian government policy has always been 

based on maintaining unity and ensuring the country’s peace. Thereby, initiatives such as the 

Inculcation of Islamic Values in the 1980s, Islam Hadhari in 2004, and the concept of 

Wasatiyyah under the sixth Prime Minister of Malaysia were aimed at transforming a sizable 

portion of the Malay Muslim community in Malaysia into modern society (Abdul Mua’ti Zamri 

bin Ahmad, 2019) to unite the multi-ethnic and religious communities (Khalli et al., 2020). 

Since the new government took position immediately after the 14th General Election in 2018, 

the frequently repeated slogan used to promote Islam in the country has been “Islam is a Mercy 

to the Worlds.” Indeed, the slogan is derived from Surah al-Anbiya’ verse 107 of the Holy 

Qur’an, which God reveals to Prophet Muhammad (Samad, 2018).  

This concept is emphasized as a new approach to the country’s management. This idea guides 

the Minister in the Prime Minister’s Department (Religion) in making decisions on inter-

religious matters in Malaysia (Syaqiq, 2020) and in promoting global Islamic values and 

principles and disseminating the country’s policy of goodness and peace in all spheres of life. 

Efforts to uphold the idea of Rahmatan lil-‘alamin are not easy to carry out without jihad and 

the backbone of Malaysian society. However, it is possible for a united society based on the 

relationship between Malaysians that is still under control. This is because elements of mercy 

are practiced unconsciously as an impetus for the common society to be maintained until today 

(Khalli et al., 2020). According to Dr. Mujahid Yusof Rawa (at the time, Minister of Religion), 

this policy was adopted because the new government was devoted to ensuring freedom, justice, 

peace, and harmony in Malaysia and streamlining human rights. He emphasized that this notion 

highlights the significance of justice for all individuals, including communities of other faiths, 

in their relationships and social dealings (Rawa, 2018). 

However, since the concept was presented, numerous disagreements have erupted, inviting 

misunderstandings about the Qur’an’s viewpoint. In the name of human rights, issues that 

contradict the Islamic position are presented and re-evaluated (Azmi & Ismai, 2018). As well 

as LGBT concerns, khalwat raids, terrorists issues, and Malays’ and Islam’s rights as a federal 

religion. To solve these issues, Malaysia’s new government has developed the notion of 

Rahmatan lil-Alamin. Unfortunately, when certain Muslims’ comments and behavior on social 

media platforms such as Facebook create a poor perception towards the concept of Rahmatan 

lil-Alamin, so many filthy remarks are issued by those who profess to be Muslims. Is spitting 
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forth bad words sufficient to qualify us as a ‘khayra ummah’ (the best ummah)1? Accordingly, 

Muslims should set an example of ‘compassionate’ appreciation through the concept of 

Rahmatan lil-Alamin to provide da’wah bil hal (example-based da’wah) to all races and 

religions (Don, 2018). 

Additionally, the purpose and objective of Rahmatan lil-Alamin brought by the Prophet PBUH 

as the leader of Madinah (through al-Quran guidance, da’wah activities, and administrative 

sector) are to uphold the security and integrity of Islam and to protect the community from 

evil/destruction through strict enforcement of the law, without tyranny over non-Muslims (S. 

Mohamad, Adnan, & Salleh, 2020). Islam’s history demonstrates that the concept of Rahmatan 

lil-‘alamin, or the battle of mercy, may be utilized in various contexts, including war, 

administration, and social survival (Khalli et al., 2020). As such, this article will examine 

several issues and challenges that have arisen since the concept of Rahmatan lil-Alamin was 

implemented as a governance policy in Malaysia and the underlying issues. Additionally, the 

objective of this essay is to clarify the concept of Rahmatan lil-Alamin in terms of resolving 

problems and concerns that arise within the framework of the Qur’an and hadees, as well as to 

adapt from previous research. 

Concept Of Rahmatan Lil ‘Alamin in The Qur’an 

Prophet Muhammad PBUH is mentioned in verse 107 of Surah al-Anbiya’, chapter 21 of the 

Qur’an as the Messenger of God with a mission to be a mercy to all people; Rahmatan lil-

‘alamin (Santosa, 2018). This term (Rahmatan lil-‘alamin) is then developed and debated in 

the context of human relations as well as social interaction. (Azmi & Ismai, 2018) It also 

illustrates that Islam is a universal religion (Hambali & Haled, 2008), which brings peace, love, 

tolerance, and calls to goodness. (Meerangani, Badhrulhisham, & Rashid, 2020) This implies 

that Muhammad’s prophetic mission is to be universal in scope. Islam is not exclusive to the 

Arabs, from whom Muhammad originated and began his mission, but encompasses all nations 

regardless of race or ethnic origin. This divine message is a global act of kindness (Santosa, 

2018). In other words, Islam serves as a reminder to its adherents that the Prophet Muhammad’s 

teachings are not exclusive to a particular race. Even the content of his teachings contains 

                                                             
1 Translation: “You are the best ‘Ummah ever raised for mankind. You bid the Fair and forbid the Unfair, and 

you believe in Allah.” (Qur’an, Surah Ali’Imran, 3:110) 
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universal principles capable of establishing justice for the world’s adherents of other religions 

(Hambali & Haled, 2008). 

Ibnu ʿAbbas interpreted the verse as a mercy for all mankind, either Believers or non-Believers. 

Mercy for Believers refers to the reward of heaven in the hereafter, while mercy for non-

Believers refers to the delayed punishment in this world. This exegesis is pronounced by al-

Ṭabari in the 3rd centuries which later been maintained and followed by the other prominent 

interpreters (mufassirun), including Ibnu al-Jawzi, al-Qurtubi, Ibnu Kathir, al-Suyuṭi, and al-

Zuḥayli. This verse also connotes one of the prophetic missions carried by Prophet Muhammad 

PBUH that goes beyond ethnic boundaries. (Azmi & Ismai, 2018; Muhammad Hazim Ahmad 

et al., 2019)  Unlike other previous prophets sent to their own nation or people, this substantive 

mission was given to Prophet Muhammad PBUH as the manifestation of Allah’s grace to all 

mankind (Hamka, 1990). The message of Prophet Muhammad PBUH was a manifestation of 

grace to his people and towards humanity (Hamka, 2015). According to al-Razi (1981) and 

Sayyid Quṭb (2006), such manifestation is referring to the divine guidance provided in the 

Qur’an. Meanwhile, Qur’an has been regarded as the basic code of living for all mankind as it 

ensures their happiness and leads them to the highest level of perfection of humanity (Kutup, 

1991). In addition, Qur’an had brought by Prophet Muhammad contains divine guidance and 

legal provisions regulating human daily life. (Râzî, 1990)  

Besides that, the mission of the Prophet Muhammad as the last chosen messenger refers to the 

mercy of all the worlds. It does not refer exclusively to Muslims; in the context of the verse, 

“lil-‘alamin” refers to all mankind, including humans, animals, plants, and the universe. 

Rasulullah PBUH was sent with beneficial teachings in this world and the hereafter, namely, to 

direct all human beings toward the true path.(Khalli et al., 2020) These facts also clearly portray 

the mission brought by Prophet Muhammad, containing divine teachings, guidelines, and 

regulations derived from Qur’an and his hadees, shall be regarded as the manifestation of 

Allah’s grace to all mankind. Furthermore, this grace is always comprehensive and flexible, 

thus applicable and places (Muhammad Hazim Ahmad et al., 2019). Thus, it can be surmised 

that the Prophet Muhammad PBUH is indeed mercy to the world constitutes the following: “A 

mercy to the worlds” is not only restricted to the good conduct and interactions with others in 

the social domain alone but also greater than that is to enjoin others to the fold of Islam, for that 

indeed is the ultimate mercy of all (Samad, 2018). Hence, the Prophet’s ultimate “mercy 

mission”, as it were, was not merely on his personality and good character with others, but 
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rather his “tawhidic” (unity) mission to enjoin everyone to worship no other god but Allah, for 

his mercy is not only restricted and limited to this world alone but extends until the Hereafter.  

Rahmatan Lil ‘Alamin  Concept in Malaysia: Issues And Challenges  

The definition of “Negara Rahmah” (nation of mercy) can be understood as a country with 

dignity, good governance, practicing the principles of law. Its society is guided by the teachings 

of the Qur’an and Hadees to create peace and prosperity (Prime Minister’s Office (Religion), 

2019). In line with the government’s commitment to addressing issues and challenges, as well 

as improvements in the country’s leadership and management, including consensus and 

harmonization in the continuation of previous government ideas and policies (Nor Asmahan 

Binti Abdul Kadir, 2019). Maqasid Syariah is also central to the formulation of an 

administrative policy defined by the Malaysian Model Islamic Administration that is 

compatible with the Malaysian people’s atmosphere, customs, and culture to serve as a global 

benchmark (Prime Minister’s Office (Religion), 2019). In this regard, the Pakatan Harapan 

government’s primary focus has shifted to the concept of Rahmatan lil-‘alamin. This concept 

is reflected in the various statements and seriousness of the Minister of Religion in the Prime 

Minister’s Department, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, in explaining and translating it into the 

country’s governance, such as holding Town Hall Programmes1 at various levels and targets, 

Rahmah Programmes, Rahmah Tours, and Rahmah mosques in accordance with Maqasid 

Syariah to ensure the well-being of the people (Nor Asmahan Binti Abdul Kadir, 2019). Despite 

the numerous obstacles that must be overcome to achieve such harmony in Malaysia, the 

community’s relationship is under control. This is because tolerance within the community is 

still emphasized as part of the rahmatan lil-‘alamin concept (Khalli et al., 2020) Thus, 

Rahmatan lil-‘alamin’s idea was initially viewed as a step toward improving Malaysia’s race 

relations. 

Rahmatan lil-‘alamin concept is generally found to conform to the following three 

characteristics: Islam is a religion of mercy for all creation that promotes peace and prosperity 

in society. Secondly, the administration is based on maqasid syariah, which emphasizes the 

importance of safeguarding the dharuriyyah al-Khams (religion, life, intellect, lineage, and 

property). Thirdly, it is based on the Malaysian model, which adheres to the waqi’, the cultural 

                                                             
1 Town Hall means an event at which a politician or public official answers questions from members of the public. 

The Malaysian government has used the 'Town Hall' program to travel throughout the country in order to explain 

the government's Rahmatan Lil' Alamin approach to the Malaysians’ community. 
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customs of the Malaysian people, without abandoning the fundamentals of Islam (Nor Asmahan 

Binti Abdul Kadir, 2019). Although this idea can only be implemented for a limited period, the 

Malaysian government’s efforts to educate the public about this concept should be commended. 

However, where did the errors occur in conveying this concept to the public, generating 

controversy and misunderstanding in society? Is it because the government has not prepared 

adequately to make this concept a major factor, or is it because Malaysia’s racial and religious 

diversity invites the concept’s problems? As a result, the following section will lament the 

issues and controversies that arose following the introduction of this concept in Malaysia. 

The issues and difficulties encountered in applying this concept can be classified into three 

categories: mercy in dealing with societal problems concerning the fight for human rights, such 

as LGBT rights and khalwat raids. Following that, issues concerning the right of protection for 

individuals in need, such as terrorist threats, arose, as did diplomatic relations between Malaysia 

and other countries. The obstacles and difficulties encountered in the struggle for this concept 

may also be observed in the mercy in a plural society, which poses difficulties for Malaysia’s 

plural society’s harmony. 

Mercy in Dealing with Social Problems 

Since Malaysia introduced Rahmatan lil-‘alamin (Mercy for All), issues and controversies 

surrounding the resolution of social problems in Malaysia have been brought to light when the 

Minister in the Prime Minister’s Department (Religion) emphasized the resolution of the issue 

through the concept of mercy. Among the societal issues that are being addressed is the issue 

of supporting LGBT communities through the concept of rahmat (mercy), (Syaqiq, 2020) and 

put an end to the khalwat raid and vice at night since it is a personal sin/behind closed doors in 

which the government should not intervene. Dr Mujahid also carries it out based on the 

Rahmatan lil-‘alamin concept. While, two of these reflect a social problem in Malaysia and are 

classified as sharia crimes that the country’s laws must address. As the LGBT movement has 

grown bolder and more aggressive in this country, it has created a phenomenon that has 

implicitly insulted the dignity of Islam as Malaysia’s federal religion, undermined Malaysian 

legislation, and even harmed the country’s public order and religious peace (Mohamad Afandi 

Md Ismail et al., 2020). 

The pressing issue of Malaysia’s LGBT rights fights occurred in 2018. It began with a 

discussion between Dr. Mujahid and Nisha Ayub, a representative of the transgender 
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community, on August 10, 2018 (Azmi & Ismai, 2018). The meeting has received criticism 

from the community, stating that Dr. Mujahid seems to agree and acknowledge the struggles 

and actions of LGBT community in Malaysia (S. Mohamad et al., 2020). Dr. Mujahid explained 

that the discussion was primarily focused on resolving discrimination against these groups and 

resolving the issues they faced, which included religious matters in particular. Dr. Mujahid 

continued by stating that his party cannot be partial in its dakwah activities since Islam does 

not encourage its adherents to harm other human beings (“‘Nisha Ayub ile Tanışmak LGBT’yi 

Desteklemek Anlamına Gelmez,’” 2018). Additionally, Dr. Mujahid was criticised by the 

public once again for allowing transgender people to use the women’s restroom (Azmi & Ismai, 

2018). This was met with strong criticism because it made women feel uneasy and unsafe. A 

decision was made to allow these individuals to use the disabled’s facilities until they were 

accepted in society. However, disabled people’s associations rejected this idea, stating that they 

did not want their rights shared with LGBT communities (“Ras Adiba Opposes Transgender 

People To Use Toilets For People With Disabilities,” 2018). 

His conclusion was based on representations from numerous parties, including muftis in several 

states, that he had received objections. Pahang’s mufti, who responded to Dr Mujahid’s 

declaration that one should not compromise on religious matters. Meanwhile, the Mufti of 

Penang issued a more strident statement in which he compared the fight for LGBT rights 

freedoms to the animals. After receiving criticism from various parties, Dr. Mujahid retracted 

his statement on August 13, 2018 and described it as misleading (Azmi & Ismai, 2018). Indeed, 

he highlighted that the government’s stance disagrees with LGBT communities’ behaviour 

(Syaqiq, 2020). He stated that “the government is firm that LGBT acts will not be accepted in 

this country and that, wherever possible, we will recognize a criminal act.” This means that in 

tolerate these people, he also insists on denying their behaviour (Khalli et al., 2020). 

Additionally, Datuk Mahfuz Omar, Deputy Minister of Human Resources, made a similar 

statement, encouraging the community to approach LGBT people with the Rahmatan lil-

‘alamin approach (Azmi & Ismai, 2018). 

Similarly, other issues involving solving social problems within the framework of Rahmatan 

lil-‘alamin were debated on khalwat1 raids. On October 6, 2018, The Star newspaper published 

                                                             
1 Khalwat (Arabic term which means to be alone). Here, khalwat means close proximity. The rule of khalwat 

between an ajnabi man and woman (a man/woman whom a woman/man is permitted to marry) is prohibited 

(haram) (Badarulzaman et al.,2016). Khalwat is one of the ‘moral offences’ classified among the other offences 

against the precepts of Islam codified under the Enactment Law in Malaysia (Ismail, 2016). 
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the results of an interview with the Minister in the Prime Minister’s Department (Religion), 

concluding that there will be no more night khalwat raids or intrusions into the private life of 

Muslims, as Dr. Mujahid had stated. The news report also stated that Dr. Mujahid’s wish to 

implement this is based on the concept of Rahmatan lil-‘alamin (Radhi, Adnan, & Zamrie, 

2018). The government wishes to end the khalwat raids or intrusions at night because it views 

it as a private matter/behind closed doors in which the government should refrain from 

interfering. Many individuals and groups have come forward to object to and criticize Dr. 

Mujahid’s views for being regarded as false (S. Mohamad et al., 2020). Dr. Mujahid’s statement 

has elicited a response from muftis in the states, as Their respective states control sharia law in 

Malaysia. Several muftis, including the Mufti of Perak, the Mufti of Negeri Sembilan, and the 

Mufti of Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman, have expressed disagreement with Dr. 

Mujahid’s explanations. They agreed that it is the government’ role to prevent vices, with Dr. 

Abdul Rahman Osman adding that “…enforcement officers cannot undertake raids or 

operations at private residences unilaterally but can act in response to new complaints.” 

(“Khalwat Raid: The Muftis Have Different Opinions,” 2018). Tan Sri Harussani Zakaria, the 

Perak Mufti, also recommended Dr. Mujahid consult with the state religion department (mufti 

of the states) before making a statement in the media or newspaper to ensure that no side will 

be misled (“‘If you can’t obstruct, there’s no need for a law’ - Mufti of Perak,” 2018). 

The Mufti of Penang and the Mufti of Perlis, on the other hand, concurred with Dr. Mujahid’s 

viewpoint (Azmi & Ismai, 2018). They also get the meaning Dr. Mujahid is conveying, which 

is that someone who commits adultery or khalwat should not be humiliated through 

enforcement action. Additionally, the Mufti of Penang urged religious department enforcers to 

warn the hotel operators that unmarried couples are not permitted to stay together (“Khalwat 

Raid: The Muftis Have Different Opinions,” 2018). This concept is viewed as equivalent to 

preventing an incident before it occurs. Dr. Mujahid demanded an apology from The Star for 

allegedly misinterpreting the Minister’s statement and warned it would impose strict penalties 

if no apology was received within 24 hours. However, the Berita Harian reports that The Star 

newspaper made no apologies as if they were sure Dr. Mujahid intended the phrase (Azmi & 

Ismai, 2018). Dr. Mujahid denied that the interview summary was not as he had described. He 

further stated that he did not intend to eliminate enforcement but rather to improve misuse of 

authority and develop more effective techniques. The problem was resolved without the case 

being prosecuted (Azil, 2018). 
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Mercy on Those in Need Of Protection 

Following the introduction of the Rahmatan lil-‘alamin concept in Malaysia, this topic has also 

garnered the international community’s attention. Dr. Mujahid expressed the concept of Islam 

as a religion of tolerance and the idea of building the rahmah country while serving as a minister 

in the Prime Minister’s Department (Religion) and visiting or receiving delegations from 

various countries. As he introduced the concept of Rahmatan lil-‘alamin to the ambassadors of 

OIC countries in February 2019, to the 13 members of the EU delegation who visited Malaysia 

in October 2019 (Sulaiman, 2019), and also to the ambassadors of Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC) member countries in January 2020 (“Rahmatan Lil ’Alamin Introduced 

to APEC Countries,” 2020). This endeavour aims to establish Malaysia as a model country by 

adopting the concept of Rahmatan lil-‘alamin to control the country’s governance (“Efforts to 

Introduce The Concept of Rahmatan Lil ’Alamin at The World Level,” 2019). Dr. Mujahid’s 

efforts should have been commended for introducing Malaysia to the world. However, instead, 

he became embroiled in controversy and criticism from various parties when he defined a 

detention camp for Uighur Muslim community members as a “training and vocational centre 

for the Uighur community”. This information was obtained via a personal posting on the social 

media platform Facebook on June 26, 2019 (“Praise China for Fighting Terrorism: Mujahids 

‘agree’ with Uighur Islamic Ethnic Oppression?” 2019). Indeed, he blatantly supported the 

actions of the Chinese Communist Regime to prevent terrorism by forcibly deploying methods, 

which were labelled as ‘training centres’ but were in fact detention camps and the prison camp, 

where the centre estimates that up to a million Muslims of ethnic Uighur origin is imprisoned 

alone. His views sparked outrage from a range of organizations and individuals, including 

Amnesty Foreign, Islamic activist Dr Ahmad Farouk Musa, international news organizations 

such as the Uyghur Human Rights Portal, and the Malaysian community (Haidi, 2019). 

Additionally, his words created misunderstanding regarding Malaysia’s genuine stance on 

human rights, particularly in relation to the minority Muslim community in China’s Xinjiang 

province (Haidi, 2019). Whereas previously, Tun Mahathir (Malaysia’s prime minister) took 

more prudent and courageous moves by liberating ethnic Uighur Muslim detainees who fled to 

the Southeast Asian country via Thailand and sending them to Turkey, despite China’s request 

that they are handed over to Beijing (Abuza, 2020). This demonstrates Malaysia’s commitment 

to this ethnic core right and its fortitude in opposing the violence directed at Muslims in the 

country. However, his views drew widespread attention as Dr. Mujahid lauded China’s efforts 
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to combat terrorism in a speech at the Beijing University of Foreign Studies, while also referring 

to the oppression of Uighur Muslims as fake news. As a result of this controversy, his statement 

was interpreted as humiliating not only to Muslims but also to the Malaysian government 

(Haidi, 2019); in fact, it contradicts the Prime Minister’s policy of governing and bringing the 

country’s name to the Islamic world, rather than equating Malaysia’s dignity with that of jumud 

and ignorant countries in dealing with the world’s political upheaval that oppresses Muslims 

(Haidi, 2019; “Praise China for Fighting Terrorism: Mujahids ‘agree’ with Uighur Islamic 

Ethnic Oppression?,” 2019). 

The following topic also sparks the controversy between Malaysian Muslims when Dr. 

Ramasamy made defamatory, jealous, wicked, and envious media statements. Dr. Ramasamy 

previously referred to Dr. Zakir Naik as “Satan” (demon) in a Facebook post on April 10, 2016. 

Dr. Ramasamy retracted the comments and apologized on April 12. However, following the 

14th General Election, this debate was reignited when Dr. Ramasamy proposed that Dr. Zakir 

Naik be returned to India to clear up suspicions linking him to terrorism. Dr. Mohd Asri (Mufti 

of Perlis) asserted, citing the claims, that Dr. Ramasamy was also a terrorist and connected him 

to an international Tamil terrorist outfit, referring to the Liberation Tigers of Tamil Eelam 

(LTTE) association (Khalli et al., 2020). On July 13, 2018, the Sinar Harian reported Dr. Mohd 

Asri’s appeal to Dr. P Ramasamy to debate Dr. Zakir Naik regarding their second claim of 

involvement in an element of terrorism. Dr. Asri is reported as saying: 

“If DAP Executive Committee (CEC) Member Dr. P Ramasamy is certain that a well-known 

preacher, Dr. Zakir Naik, is a terrorist who poses a threat to this country and must be expelled, then 

the debate is an opportunity for him to demonstrate his conviction.”(Azmi & Ismai, 2018). 

Following that, Dr. Mujahid arranged a meeting between them, which he later characterized as 

being inspired by the Rahmatan lil-‘alamin notion. Dr. Mohd Asri and Dr. Ramasamy agreed 

that they would no longer engage in open debates about the Liberation Tigers of Tamil Eelam 

(LTTE) and international preacher Dr. Zakir Naik, which had previously sparked a heated 

argument between the two individuals. Dr. Ramasamy and Dr. Mohd Asri expressed gratitude 

to Dr. Mujahid for taking the initiative to fix the concerns between them (“The Mufti of Perlis 

and Ramasamy Made Peace,” 2018). In Malaysia, we should be able to address terrorism by 

safeguarding the innocent and reconciling those in conflict through the concept of Rahmatan 

lil-‘alamin. 
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Mercy in a Plural Society 

The reality of Malaysia’s plural society cannot be viewed solely in terms of uniqueness and 

diversity because the historical process of establishing such a plural society results in some 

significant conflicts and estrangements. Since Rahmatan lil-‘alamin’s ideas were proposed in 

2018, the government has also raised concerns about pluralism. Two different points of view 

but bringing together a common purpose of protecting the rights of the Malay community and 

safeguarding Islam as a federal religion has raised several issues in the diversity of societies in 

Malaysia. Issues such as the guarantee of Malay privileges, Islam’s status as the state religion, 

and claims of rights and equality amongst races, religions, and genders have exacerbated 

tensions between races and religions (Meerangani et al., 2020). The dissent of some individuals 

who urged for the abolition of Malay/Muslim privileges, urged them to close tahfiz schools 

when cases were reported in the newspapers, insulting the institutions of the Malay rulers, 

demanding revision of misguided Shia fatwas, urging for the spreading of the Bible in public 

places, urging for the abolition of JAKIM, and insisting on the distribution of zakat to non-

Muslims and others (S. Mohamad et al., 2020). 

Among the race-related events in Malaysia in 2018 was the riot on 26 November 2018 between 

the developer One City Development Sdn. Bhd and Hindus at the Sri Maha Mariamman Temple 

at USJ 25 Putra Height, Subang Jaya. A conflict around 3 a.m. with 18 automobiles on fire 

prompted the mobilization of 700 security forces to maintain control of the situation. Tan Sri 

Mohamad Fuzi Harun, Inspector-General of Police, revealed that police had arrested 17 males 

and conducted 24-hour monitoring. On 27 November 2018, Muhammad Adib (24 years old), a 

member of the Subang Jaya Fire and Rescue Station’s (BBP) Emergency Services Assistance 

Unit (EMRS), was attacked and badly beaten, while the fire engine was destroyed. Two other 

vehicles were set on fire. Although the temple authorities claimed Muhammad Adib was 

seriously injured in a car accident, the Inspector-General of Police and a change expert testified 

otherwise. Muhammad Adib was pronounced dead on 17 December 2018 following the failure 

of the therapy process to produce any beneficial results (Ying, 2019).  

Additionally, the Hindu Rights Action Force’s (HINDRAF) urgency on May 28, 2018 to open 

Universiti Teknologi Mara (UiTM) to all races sparked Malay and Bumiputera outrage, as the 

decision to open UiTM to non-Malays contradicted the institution’s mission, which is to uphold 

Article 153 of the Federal Constitution on the Malays’ rights and privileges. Along with the 

justification for the existence of private higher education institutes such as Universiti Tun Abdul 
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Razak, Tunku Abdul Rahman University, Lim Kok Wing University, HELP University, and 

others, sufficient to meet the demands of non-Malay students who are mainly in economic 

classes that are better than the Malays and Bumiputera’s beside the choice to public universities 

that are open to all races based on the population quota provided by the Ministry of Education 

(Adnan, 2018). 

According to the issues above, to ensure that all races receive justice and the country remains 

peaceful, the government is asked to consider implementing the ICERD in Malaysia. 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 

means Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. A United Nations 

convention makes fundamental rights an instrument to eliminate discrimination and promote 

understanding of fundamental rights between races. The convention also opposes any racist 

remarks and criminally condemns any individual or organization known as racism. The 

convention drew public opposition to it as it was understood as an international agenda that 

would abolish the special rights of indigenous– Malay and Bumiputera. Although ICERD did 

not end in a tragedy of racial riots, it has angered the Malay community in Malaysia for their 

rights (Talib@Khalid & Ishak, 2019). This is because the government’s desire to ratify ICERD 

could affect the country’s Islamic identity and prominence. However, Minister in the Prime 

Minister’s Department, Waytha Moorthy emphasized that ratification of the ICERD will have 

no effect on Article 153 of the Federal Constitution (recognizing the position and special rights 

of the Malays and Bumiputeras). He stated that the ratification was only postponed in response 

to widespread Muslim protests (S. Mohamad et al., 2020). 

Additionally, Malaysia’s plural society concerns are connected to the country’s rights and 

freedom of religion. Whereas Article 11(4) specifies that other religions other than Islam are 

free to practice their religion but should not be preached or promoted to Muslims, this is the 

basis for Malaysia’s religious tolerance of other religions. However, this angered the Muslim 

community when it circulated on social media the distribution of Bible books to students in 

front of a secondary school in Bukit Mertajam, Penang, including Muslim students. Dr. Mujahid 

indicated that he had checked with the authorities and discovered that this behavior did occur 

(“ICERD: Don’t make extreme assumptions - Mujahid,” 2018). The President of IRIMM 

(Ikatan Rakyat Insan Muslim Malaysia) organisation condemned the bible’s distribution after 

school hours as ill-intentioned and insulting toward Malaysia’s Muslim community (“NGO 

Reports On Bible Distribution to Students,” 2018). Dr. Mujahid is claimed to have taken no 
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serious action on the matter, despite its involved insults to Islam religion. Additionally, lawsuits 

were brought solely by NGOs, and the matter was resolved without a decision, even though a 

police report had been filed (N. I. Mohamad, 2018). Tolerance toward non-Muslims is 

important, but not tolerance toward religious matters, especially regarding the Muslim Faith 

(Ramli & Jamaludin, 2012). 

Concept and Practice Of Rahmatan lil-‘alamin in Malaysia 

Malaysia’s government introduced the Islamic approach based on the Rahmatan lil-‘alamin 

concept in 2018. This concept serves as a government stronghold in the face of Malaysia’s 

plural society. This concept serves as a guide for the Minister in the Prime Minister’s 

Department (Religion), Dr Mujahid when making inter-religious decisions in Malaysia (Syaqiq, 

2020). On the other hand, Azmi and Ismai (2018) stated that one of Dr. Mujahid’s justifications 

for employing this principle is to address the country’s problems. Thus, while harmony has 

existed and been felt since independence, carrying Rahmatan lil-‘alamin concept is a national 

aspiration for Islam promotion. It is also necessary for social integration in a country with 

diverse cultures and religions (Khalli et al., 2020). Rahmatan lil-‘alamin concept adopts human 

rights concepts, resolves inter-religious conflicts, integrates multicultural and religious 

communities, and ensures no injustice in promoting Islam in Malaysia’s plural society. As a 

result, when it comes to resolving conflicts in Malaysia, this concept is being applied, eliciting 

widespread disapproval and indignation from the Malaysian society. 

The Malaysian government, which administered the country at the time, introduced the concept 

of Rahmatan lil-‘alamin to address human rights, solving the social problems, terrorism, and 

other concerns of Malaysia’s plural society issues. As part of the effort to resolve LGBT issues 

through the application of the Rahmatan lil-‘alamin principle, efforts are being made to support 

these people by being gentle, not discriminating against them, providing them with rights (such 

as the use of public restrooms), providing financial assistance, and providing programs to help 

these people return to their fitra. While some support this approach, claiming that the concept 

of mercy teaches us to treat others with gentleness, many strongly oppose and criticize it, 

particularly religious groups. This is because LGBT behaviors are contradictory with religion 

and constitute a breach, and hence there is no room for compromise in resolving this issue. This 

is consistent with Rasulullah PBUH’s actions in imposing severe punishment on those found 

guilty of doing the sins of the tribe of Prophet Lut (AS) (Azmi & Ismai, 2018). It was narrated 

from Ibn ‘Abbas that the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) said: 
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“Whoever you find doing the action of the people of Lut, kill the one who does it, and the one to 

whom it is done.” 1 

This shows that the Prophet PBUH was strict in punishing these individuals. Dr. Mujahid had 

been criticized for allowing acts that contradict Islam’s religion and Malaysia’s regulations. He, 

however, wish to urge Malaysians to refrain from discriminating against these groups. In 

tolerance, he insisted on these community activities (Azmi & Ismai, 2018; Khalli et al., 2020). 

Besides that, Dr. Mujahid statement on The Star newspaper’s report about no khalwat arrests 

and personal sins has become a hot topic in Malaysia. Dr. Kamarul, a scholar from University 

of Utara Malaysia (UUM) who comment on this subject, indicated that Dr. Mujahid’s responses 

were misunderstood. This is because the statements did not originate directly from Dr. 

Mujahid’s but were interpreted by journalists from The Star newspapers. Furthermore, because 

this area of enforcement is not under the federal government’s control but rather the state 

governments, Dr. Mujahid can only offer advice and viewpoints on this subject (“‘Be fair in 

thump on Dr. Mujahid’ said Dr. Kamarul,” 2018). Additionally, Dr. Mujahid’s approach to this 

issue is based on the amar ma’ruf nahi munkar principle, which prevents it before it happened. 

His opinion on this subject is to do an investigation prior to committing any activities, such as 

highlighting the reflection of Islam to the community. The mercy concept emphasized is to 

conduct an investigation (tabayyun) first and refrain from committing violence against the 

culprit, as this will only exacerbate the situation, such as defaming Islam’s image (Khalli et al., 

2020). 

Additionally, reviewing two difficulties concerning terrorists following the introduction of the 

Rahmatan lil-‘alamin concept is this concept of being a security injector in Malaysia and how 

this concept has engendered misunderstandings due to the statement conveyed by Dr. Mujahid. 

His approach’s mercy for everyone may cause division in society due to his views, for example, 

regarding the Uighur community. Nonetheless, it cannot be denied that this concept has also 

been used to attempt reconciliation within Malaysian society and emphasize Malaysia’s anti-

violence stance. Therefore, Dr. Mujahid should be more careful in issuing his statement. 

Although he seeks to safeguard international relations with the Chinese country based on the 

concept of Rahmatan lil-‘alamin, his firm attitude towards the rejection of terrorism issues 

should also be highlighted as Tun Dr. Mahathir tries to maintain in dealing with this issue. In 

                                                             
1 Sunan Ibn Majah, The Chapters on Legal Punishments, No.2561 
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Malaysian societal relations, Rahmatan lil-‘alamin’s initiative deserves recognition for 

effectively reconciling Dr. P Ramasamy and Dr. Asri Zainal Abidin and defending Dr. Zakir 

Naik, who was falsely accused of being a terrorist. Clearly, if understood and utilized properly, 

this concept can reconcile and maintain peace in Malaysia. 

In Malaysia’s plural society, controversial issues, particularly when other races and religions 

contest the rights of Malays and Bumiputera’s and Islam, are viewed as a challenge to the 

concept of Rahmatan lil-‘alamin. While the introduction of this concept is viewed to alleviate 

issues, its insufficient implementation has frequently been misconstrued and problematic in 

society. Additionally, Malaysia’s credibility as an Islamic country has never denied the 

multiracial and religious life present in a pluralistic society. Tolerance for other believers is one 

of the aspects of rahmah (mercy) that is always implemented. This evidence is clear to see and 

is referred to in Article 11 (1) of the Malaysian Federal Constitution: “Every person has the 

right to profess and practise his religion and, subject to Clause (4), to propagate it.” Guarantees 

of freedom of religion are given to Muslims and non-Muslims. However, subject to the 

condition that it is not per the prophesise of any religious teaching towards Muslims (Khalli et 

al., 2020).  

Based on the issues that have occurred, the implementation of the concept of Rahmatan lil-

‘alamin should be in line with the comprehensive Islamic interpretation and more importantly 

in the Malaysian context, it has to be in line with the contents of the federal constitution that 

has long been the backbone of the country’s harmony and well-being (Meerangani et al., 2020). 

This is because the issues highlighted above are seen to diminish the government’s role in 

defending Islam’s position and protecting Muslims from the indications of injustice and 

collapse on the grounds of protecting human rights. This approach contradicts the concept of 

Muslim nation-building. It is extremely dangerous to expose Islam and its ummah directly to 

adversary attacks and pressures without adequate defence from the government since the actual 

government is the primary protector of Islam and its adherents (S. Mohamad et al., 2020). The 

government should actively engage in defending Islam in accordance with the concept of 

Maqasid Shariah, which is incorporated into the policy of Rahmatan lil-‘alamin. 

Therefore, in the government’s efforts to apply the concept of Rahmatan lil-‘alamin in 

Malaysia, some things need to be looked at again, certain issues must be revisited to ensure that 

the principles derived from the Qur’an are not misunderstood and become slanderous 

accusations against the Islamic religion in Malaysia. They include the following: 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 35 

www.internationalstudentsymposium.com 

a. It should be judged fairly and decisively while dealing with issues regarding Islamic law, 

making decisions within the framework of the Qur’an and hadees. This is because, when it 

comes to aqidah (faith), sharia (Islamic law), and Islamic teachings, it is critical to 

maintaining Islam’s status in a government that recognizes Islam as a federal religion. Thus, 

avoiding jahiliyyah is one of the fundamental elements of Rahmatan lil-‘alamin that must 

be emphasized. Liberal aspects or secular thought detrimental to Islam must be suppressed 

to safeguard the faith’s (aqidah) foundation (Azmi & Ismai, 2018) 

b. Understanding the concept of Rahmatan lil-‘alamin based on the Qur’an and hadess is also 

the basis of faith. Therefore, Muslims’ fundamental mission is to protect the faith from 

being damaged by unbelievers. The government’s initiative to celebrate all parties in 

Malaysia’s diverse society is correct. This is because Muslims should always be kind and 

tolerant toward non-Muslims, as the Prophet Muhammad PBUH demonstrated. 

Nevertheless, firmness must be demonstrated when religion is insulted and distorted 

(Syaqiq, 2020). 

c. In accordance with the principle of tolerance, Islam’s vision has been established due to the 

inculcation of Malay values. The Malay and Islamic affiliations have shaped the boundaries 

of faith and cultural boundaries and have made the Malays tolerant, effectively accepting 

of other groups and ethnicities. The main thing is that every Muslim and non-Muslim should 

understand the policies of tolerance of Islam and live together between Muslims and non-

Muslims (Mohd Anuar Ramli & Jamaludin, 2011). Dr. Yusuf al-Qardawi explains this that 

apart from the payment of jizyah and compliance with the law, one of the responsibilities 

of non-Muslims (ahl zimmah) to be held is to maintain the feelings (sensitivity) of 

Muslims(Azmi & Ismai, 2018) Therefore, togetherness in maintaining relations between 

Muslims and non-Muslims must come from both parties to build the country’s security and 

harmony. 

d. Dr. Mujahid wants to emphasize rahmatan Lil' Alamin's concept that a country that 

promotes the face of pure Islam by erasing prejudices in the international community is a 

positive thing (Khalli et al., 2020). However, after taking the position in government, he 

has frequently been embroiled in controversy over his statements and actions. Apart from 

the remaining firm within the context of mercy, he should take precautions while making 

statements and understand the ‘uruf (culture and custom) prevalent throughout the 

Malaysian community. 
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Conclusion 

Since the new government took position immediately after the 14th General Election in 2018, 

the frequently repeated slogan used to promote Islam in the country has been “Islam is a Mercy 

to the Worlds.” Indeed, the slogan is derived from Surah al-Anbiya’ verse 107 of the Holy 

Qur’an, which God reveals to Prophet Muhammad. As an Islamic country with multiracial and 

religious populations, several challenges have emerged when applying these Quranic and hadith 

concepts. Nevertheless, this concept (Mercy for All) demonstrates that Islam is justice and 

tolerance for everyone, not only the Muslim community. Once reviewed, the challenges and 

debates surrounding this principle of Rahmatan lil-‘alamin can be summarized in four points, 

ensuring that it is genuinely understood and applied in a real context. Firstly, the concept of 

Rahmatan lil-‘alamin should be understood within the framework of the Qur’an and hadees, 

with the primary condition being the Islamic faith (aqidah). Secondly, when confronted with 

insults to Islam, the government must act decisively to preserve Islam’s credibility as federal 

religion. Thirdly, all Muslims in Malaysia should embrace tolerance, and non-Muslims should 

respect the Muslim community’s feelings (sensitivity). Fourthly, Dr. Mujahid, as Minister of 

religion at the time, had to use caution when making statements and taking acts. This is because 

the image of Islam he promotes has always been a focal point of public attention. This article 

recommends that a conceptual framework for Rahmatan lil-‘alamin according to the Qur’an 

and Hadees in national development can be designed to give the Malaysian Malaysian 

government and society a better understanding of the concept before it is implemented at the 

national level.  
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The Role of Sukuk in Government Investment: Comparative 

Study of Indonesia and Turkey  

Sara Muthia Avicenayanti1, Muhamad Rifqi Fauzi2 

Abstract 

Sukuk or Islamic bonds show its achievement since the global issuance of sukuk reached USD 

145.70 billion in 2019, making it the most issuance since its launch in 2001. Regarding that 

issue, a study conducted on sukuk’s role on providing government investment needs in 

Indonesia, as the biggest Muslim country in the world, and Turkey, as the secular country with 

89,5 % Muslim population, since the both countries have issued biggest achievement in the 

sukuk market in 2019 with the issuance of USD 1.25 billion and USD 1.98 billion respectively. 

This research was conducted to answer the question of how far sukuk as Islamic financial 

instrument could provide the government needs of both countries. Systematic Literature 

Review (SLR) is used as the method of this study, followed by a comparative analysis for both 

countries. The finding of this research discussed the Sukuk application in Indonesia and Turkey, 

including the governments regulations, current development, projects funded, and the 

evaluation. This study is limited only to Sukuk instruments that are published by Indonesian 

government and Turkish government. 

Keywords: Sukuk, Indonesian Sukuk, Turkish Sukuk, Islamic Finance, SLR 

 

Introduction 

In sharia investment, all existing instruments have complied with predetermined sharia 

principles. Like the sharia investment instrument Sukuk, Sukuk is a plural form of “sakk” 

literally referring to a security that is issued by a special purpose vehicle (SPV) oriented for 

financing all kinds of assets and rights, and that enables its holders to get a proportionate share 

from the revenues derived out of such assets and rights (Pirgaip, Arslan-Ayaydin, & Karan, 

2020). In recent times the development of investment in Sukuk has been fairly good, globally 
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the Sukuk industry has experienced good growth because Sukuk has developed into a financing 

instrument that is widely used by governments and corporations, this causes the Sukuk industry 

to grow by 10%  in 2018, the Sukuk industry reached USD 470 billion (OJK, 2019). Moreover, 

global Sukuk issuance reached USD 174,641 Billion in 2020 which made it the highest value 

since its launch in 2001 (IIFM, 2021). This is due to the fact that in Sukuk investment, the 

documents issued have the same value on behalf of the owner to determine rights and 

obligations, so there are direct rights related to Sukuk. Futhermore, Sukuk are sharia investment 

products that comply sharia principles since there are no prohibited elements such as usury, 

thus Sukuk is a reliable sharia investment product. Sukuk can also be traded in the secondary 

market, making it a liquid instrument. Sukuk has also been evaluated by international rating 

agencies, which are used by investors to assess risk parameters and Sukuk returns (Lahsasna, 

Hassan, & Ahmad, 2018). 

The development of the Sukuk industry in Indonesia has shown very good development due to 

the total issuance of SBSN to s.d. December 31, 2019, reached Rp1,230.44 trillion, with a total 

outstanding SBSN reaching Rp740.62 trillion or 18% of the total outstanding Government 

Securities (OJK, 2019). Since it was first issued in 2008, Sukuk in Indonesia has issued several 

Sukuk, such as savings Sukuk which have been issued 7 times and retail Sukuk have been issued 

14 times until 2021.  

On the other hand, The development of the Turkish Sukuk industry is very well developed 

proved by their biggest achievement in the sukuk market in 2019 they became a country with a 

Sukuk issuance of USD 1.98 billion (IIFM, 2020). In the next year, the development of sukuk 

has more evolved since in 2020 Turkey has issued 708 sukuk and reach 66,915 Billion (IIFM, 

2021). 

Based on the data above, this research would discuss the application of Sukuk in Indonesia and 

Turkey and whether Sukuk can meet the needs of each government of the two countries, 

including government regulations, the latest development of Sukuk, Type of projects that 

funded, and evaluation of the Sukuk project that has been done. 

Literature Review 

Sukuk are divided into various types, depending on the type of Sukuk used, Sukuk are divided 

into 2 types, namely the structure used and the contract used (Lahsasna et al., 2018). The 

following are types of Sukuk based on the structure used: 
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1. Asset-based Sukuk is a debt-based structure where there is evidence of debt between the 

maker and the holder of the Sukuk based on the underlying asset, the sharia contract used 

is such as murabahah, ajil bithaman bai or istisna'. 

2. Asset-backed Sukuk is a safe structure for Sukuk holders where ownership of assets will be 

transferred to Sukuk holders, and the certificate held by the Sukuk holders is proof of legal 

ownership of the assets. 

3. Exchangeable Sukuk is an innovative structure because it has additional features and 

benefits for investors where Sukuk certificates can be exchanged for equity. The 

exchangeable Sukuk provides an option, not an obligation to the Sukuk holder to exchange 

the Sukuk to shares listed on the stock exchange. 

4. Hybrid Sukuk are mixed-asset Sukuk, which means a mixed portfolio of a collection of 

underlying assets, which consists of receivables such as murabahah and tangibles such as 

ijarah. 

The following are types of Sukuk based on the contract used: 

1. Sukuk Mudharabah is a Sukuk investment that represents unit ownership with the same 

value in the equity of the mudharabah. 

2. Musharakah Sukuk are Sukuk investments that represent Musharakah equity ownership 

3. Sukuk Salam according to AAOIFI Sukuk salam are certificates with the same value issued 

to mobilize salam capital so that the goods to be sent based on salam belong to the certificate 

holder. 

4. Istisna' Sukuk according to AAOIFI Istisna' Sukuk are certificated with the same value and 

issued to mobilize the funds needed to produce the products owned by the certificate 

holders. 

5. Sukuk Murabahah according to AAOIFI Sukuk murabahah is a certificate with the same 

value issued to finance the purchase of goods through murabahah so that the certificate 

holder becomes the owner of the commodity murabahah. 

6. Sukuk Ijarah is a certificate of trust backed by assets, stable income, and sharia. 

Comparison of Sukuk with bonds, bonds are a conventional investment instrument where the 

bond issuer is obliged to pay the bondholder at a certain date, interest, and principal that have 

been determined. While Sukuk is a sharia investment, the return depends on the structure issued 

by the Sukuk maker, if it issued using ijarah structure the return will be fixed, however if it 

issued using equity-based structure, the return will not be fixed. On the other hand, the return 
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given by bonds will remain by the promised return at the beginning, but for Sukuk, the return 

given is depend on the performance of the underlying asset so that there will be gains and losses 

on Sukuk (Lahsasna et al., 2018).  

There is a close relationship between stock and sukuk as investment instruments. Sukuk 

represent ownership of the underlying asset while shares represent ownership of companies 

listed on the stock exchange. The underlying contract for stocks instruments uses musharakah 

contract while Sukuk instruments use various types of contracts such as ijarah, mudharabah, 

musharakah, and others. In terms of underlying asset, Sukuk uses a specific project, while stock 

uses company which listed on the stock exchange. Regarding the return on Sukuk, the return 

given will be fixed if using an ijarah contract and will float if using a musharakah contract. The 

stock return given is floating because the contract (akad) used is musharakah. Sukuk has some 

similarities with conventional bonds and stocks, but Sukuk still has features that distinguish 

them from other instruments (Lahsasna et al., 2018). 

Data and Methodology 

In this paper, we will use data from papers related to the research theme, namely how Sukuk 

can become a sharia financial instrument to meet the needs of governments from both countries, 

namely Indonesia and Turkey by using SLR (Systematic Literature Review) and QCA 

(Qualitative Comparative Analysis). 

According to (Petticrew & Roberts, 2008) Systematic Literature Review is “are a method of 

making sense of large bodies of information, and a means of contributing to the answers to 

questions about what works and what does not and many other types of question too. They are 

a method of mapping out areas of uncertainty, and identifying where little or no relevant 

research has been done, but where new studies are needed” 

According to (Scneider & Wagemann, 2007) “QCA, is the methodological tool that is perhaps 

most directly associated with set theory. QCA distinguishes itself from other set-theoretic 

approaches by the combined presence of the following features.” And “QCA is both a research 

approach and a data analysis technique. The plausibility of findings from a QCA as a technique 

much depends on the quality of the work done before and after the analysis, i.e., QCA as a 

research approach.” 

Based on the two data processing techniques above, this research will perform several stages, 

namely: 
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1. Stages of Paper Selection 

A. Search papers through available sources such as (Scopus, ScienceDirect, etc.) 

B. Selection of paper to be used and analyzed in more detail 

2. Descriptive and Analysis Stage 

A. Descriptive Analysis, namely by collecting papers and being able to provide a summary of 

the views of the paper. 

B. Content Analysis, namely by looking at the advantages and disadvantages of the collected 

papers and identifying the right research questions to be studied more deeply. 

3. QCA Stage 

A. Identify the correlational relationship from the previously collected papers and the 

comparison of the two countries, namely Indonesia and Turkey. 

To ensure its quality and reproducibility, the research methodology process is based on (Fink, 

2014) as presented in the figure below. 

 

Discussion and Findings 

Indonesia 

Since it was first issued in 2008, Sukuk in Indonesia has issued several Sukuk, such as savings 

Sukuk that have been issued 7 times and retail Sukuk have issued 14 times until 2021. Total 

SBSN issuance up to 31 December 2020 reached Rp1,597.75 trillion, with a total outstanding 

SBSN reaching Rp971.50 trillion or 18.58% of the total outstanding Government Securities. 

This SBSN instrument has several variations that are continuously being developed by the 
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government such as savings Sukuk, retail Sukuk, project-based Sukuk (PBS), and the latest 

cash waqf linked Sukuk (CWLS) and in 2020 the largest portion of SBSN is occupied by Project 

Based Sukuk (PBS) (OJK, 2020). 

The Governments Regulations 

In Indonesia, the issuance of Sukuk is regulated by several institutions such as the ministry of 

finance, Otoritas Jasa Keuangan and Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) and the following is a list of regulations issued: 

● Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.08/2008 

● Fatwa DSN-MUI NO: 137/DSN-MUIAX2020 

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2018 

Based on (Kemenkeu, 2018) refer to Minister of finance regulation number 218/PMK.08/2008 

concerning the issuance and sale of retail state sharia securities, in the regulation, explains that  

“State Sharia Securities or abbreviated as SBSN and called State Sukuk are sovereign Sukuk issued based 

on sharia principles, as evidence of the share of participation in SBSN assets, both in rupiah and foreign 

currencies. These state Sukuk can be sold to all Indonesian citizens through selling agents and the issuing 

company is a legal entity regulated by law.” (Chapter 1 Article 1 Verse 1-3) 

Then based on the fatwa DSN-MUI NO: 137/DSN-MUIAX2020 (DSN-MUI, 2020) which 

discusses Sukuk, it explains five fatwas, namely: 

1. General provisions for Sukuk and Sukuk assets 

2. Provisions regarding the characteristics of Sukuk 

3. Provisions regarding Sukuk issuing companies 

4. Relevant provisions can be traded on the secondary market 

5. Closing provisions regarding dispute resolution 

The regulation of Sukuk by Otoritas Jasa Keuangan atau OJK is regulated in the POJK No. 3 

/POJK.04/2018 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 

18/POJK.04/2015 (OJK, 2018) regarding the issuance and requirements of Sukuk explains that. 

“Sukuk are sharia securities in the form of certificates or proof of ownership of the same value for the 

underlying assets. The Sharia Expert Team is a team that is responsible for the conformity of sharia 

products or sharia services in the capital market. Sharia principles in the capital market are Islamic legal 

principles based on the DSN-MUI fatwa” Chapter 1 verse 1-3. 
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Current Development 

According to a report from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 regarding the 

development of state Sukuk, since the first issuance of Sukuk in 2008 in Indonesia, Sukuk has 

grown rapidly to date, as can be seen from the total issuance of SBSN to date. December 31, 

2020, reached Rp1,597.75 trillion, with a total outstanding SBSN reaching Rp971.50 trillion or 

18.58% of the total outstanding Government Securities. The following is the development of 

retail Sukuk from the initial issuance to the latest retail Sukuk, namely SR-014 

Sukuk Terbit/Jatuh tempo Coupon Rate Nominal (Triliun) 

SR-001 25 feb 2009/25 feb 2012 12% Rp. 5.556.290 

SR-002 10 feb 2010/10 feb 2013 8,70% Rp.8.033.860 

SR-003 23 feb 2012/23 feb 2014 8,15% Rp. 7.341.410 

SR-004 21 mar 2013/21 mar 2015 6,25% Rp. 13.613.805 

SR-005 27 feb 2013/27 feb 2016 6,00% Rp. 14.968.875 

SR-006 05 mar 2014/05 mar 2017 8,75% Rp. 19.323.345 

SR-007 11 mar 2015/11 mar 2018 8,25% Rp. 21.965.035 

SR-008 10 mar 2016/10 mar 2019 8,30% Rp. 31.500.00 

SR-009 22 mar 2017/ 10 mar 2020 6,90% Rp. 14.037.310 

SR-010 21 mar 2018/10 mar 2021 5,90% Rp. 8.436.570 

SR-011 28 mar 2019/10 mar 2022 8,05% Rp. 21.117.570 

SR-012 24 feb 2020/ 10 mar 2023 6,30% Rp. 12.142.572 

SR-013 28 Aug 2020/ 10 sep 2023 6,05% Rp. 25.665.971 

SR-014 26 feb 2021/ 10 mar 2024 5,47% Rp. 16.705.080 

Table 1 Author’s Data Analysis.  

Source Data: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Based on Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan 

(DJPPR-Kemenkeu) the SR-009 Sukuk has managed to sell as much as Rp14,037,310,000,000 

and reached 29,838 investors throughout Indonesia. According to the information 

memorandum SR-009 from (Kemenkeu, n.d.-a) this retail Sukuk product offering offers a yield 

of 6.90%. 

Based on Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan 

(Directorate General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance) (DJPPR-

Kemenkeu) the SR-010 Sukuk has managed to sell as much as Rp. IDR 8,436,570,000,000. and 
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reach 17,922 investors throughout Indonesia. According to the information memorandum SR-

010 from (Kemenkeu, n.d.-b) this retail Sukuk product offering offers a yield of 5.90%. 

Based on DJPPR (DJPPR-Kemenkeu) the SR-011 Sukuk has managed to sell as much as Rp. 

21,117,570,000,000 and reached 35,026 investors throughout Indonesia. According to the 

information memorandum SR-011 from (Kemenkeu, 2020b) this retail Sukuk product offering 

offers a yield of 8.05%. 

Based on DJPPR (DJPPR-Kemenkeu) the SR-012 Sukuk has managed to sell as much as Rp. 

12,142,572,000,000 and reached 23,952 investors throughout Indonesia. According to the 

information memorandum SR-012 from (Kemenkeu, 2020c) this retail Sukuk product offering 

offers a yield of 6.30%. 

Based on DJPPR (DJPPR-Kemenkeu), the SR-013 Sukuk has managed to sell as much as Rp. 

25,665,971,000,000 and reached 44,803 investors throughout Indonesia. According to the 

information memorandum SR-013 from (Kemenkeu, 2020d) this retail Sukuk product offering 

offers a yield of 6.05%. 

Based on DJPPR (DJPPR-Kemenkeu) the SR-014 Sukuk has managed to sell as much as Rp. 

16,705,080,000,000 and reached 35,626 investors throughout Indonesia. According to the 

information memorandum SR-014 from (Kemenkeu, 2020e) this retail Sukuk product offering 

offers a yield of 5.47%. 

All of this retail Sukuk uses an Asset to be Leased Ijarah contract and the underlying assets are 

State Property (BMN) and the State Budget Project at that year with a tenor of 3 years. 

Projects Funded 

According to data from the Ministry of Finance (Kemenkeu, 2020a), project financing from 

Sukuk from 2013 to 2020 has reached IDR 118.26 trillion to finance 2,939 projects in 34 

provinces. Based on the sharia finance development report released by Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK, 2020) there are 6 projects financed by Sukuk including: 

1. Youtefa Bridge – Papua (2015-2019) 

2. Musi 4 Palembang Bridge (2015-2018) 

3. Makassar Hajj Dormitory (2015-2018) 

4. IAIN Salatiga (2015-2016) 

5. Solo-Ngawi Toll Road (Section 1) Solomadu Karanganyar (2017-2018) 
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6. UIN Manado (2018) 

The projects above are projects that have met the project requirements that can receive funding 

from SBSN (State Sharia Securities) and the following are the requirements and criteria that 

refer to PP No. 56 of 2011 (Kemenkeu, n.d.-b). 

Project Scope 

1. Infrastructure Development 

2. Public Service Improvement 

3. Empowerment of Domestic Industry 

4. Other Government Programs that are Strategic  

Project Requirements 

1. It is a Central Government project. 

2. According to RPJM priorities. 

3. Meet the readiness and feasibility criteria for implementation from Bappenas. 

4. Has obtained approval from the DPR. 

5. Has received an allocation in the APBN. 

6. Meets the criteria and does not conflict with sharia principles. 

7. Will not be transferred/deleted as long as it is an SBSN Asset 

The Evaluation 

Based on study by (Laila, 2019) the Indonesian government is faced with problems from four 

clusters in the development of Sukuk, namely: 

1. Issuers Cluster (issues of government commitment, limited assets that can be securitized, 

and cost-efficiency of Sukuk issuance) 

2. Legal Cluster (issues of adequacy of regulations, opinions of scholars on Sukuk, regulatory 

certainty) 

3. Market Clusters (transaction infrastructure problems, financial market volatility, variety of 

Sukuk variants) 

4. Investor Cluster (problems of product understanding, price attractiveness, and liquidity of 

Sukuk). 
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While (Nopijantoro, 2017) examined SBSN PBS (Project Based Sukuk State Sharia Securities) 

as an alternative for infrastructure financing in Indonesia. Using secondary data taken from the 

Directorate General of Financing and Risk Management, the Ministry of Finance explained that 

the government should focus on improving the readiness and planning of infrastructure projects 

so that when the Sukuk is issued, the project in question can be implemented immediately. The 

delay in the project completion process will result in less-than-optimal utilization of the funds 

that have been obtained through the issuance of Sukuk and also the burden of Sukuk costs 

(yield) which must still be paid by the agreement. In addition, it will also reduce the level of 

confidence of investors or the public. 

Based on the fitch rating (Fitch, n.d.), the Global Sovereign Sukuk Indonesia issued by the 

Indonesian SBSN III (PPSI-III) Issuing Company received a “BBB” rating from the rating 

agency, this is because Fitch considers that the issuance of this Sukuk has no guarantee 

(unsecured) and the rating results This will give Indonesia an unfavourable assessment, so the 

government needs to strive and ensure that payments to the Global Sovereign Sukuk are paid 

in full and on time in accordance with the obligations of PPSI-III.  

Turkey 

Governments Regulations 

For a long time, sukuk in Turkey was handled on the basis of state (treasury) issuance. Since 

the legislation in Turkey does not clearly define sukuk as a financial instrument, there have 

been uncertainties in many issues such as taxation, accounting and documentation for a long 

time. The Capital Markets Board (CMB) published the first official regulation regarding sukuk 

in 2010 under the name of “Communiqué on Principles Regarding Lease Certificates and Asset 

Leasing Companies”. However, both the state's not issuing sukuk based on this communiqué 

and the very limited private sector issuances have revealed the need for more extensive work 

in this area. For this purpose, the CMB published the “Communiqué on Lease Certificates” in 

2013, creating the most comprehensive legal infrastructure. In both Communiqués published 

by the CMB, the sukuk was referred to as a lease certificate and the Special Purpose 

Organization (SPV) as the Asset Rental Company (VKŞ). In our opinion, CMB did not make a 

very appropriate naming by calling it a lease certificate in the name of sukuk (BİLEN, 2016). 
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Based on (Abdullatif ALLAHAM, 2018) referred from (Lease Certificate Communiqué [KST], 

2013: item 1) Pursuant to the first article of the Communiqué, the purpose of the communiqué 

is determined as 

“to determine the qualifications of the lease certificates and the principles to be followed in their issuance, 

and to regulate the principles regarding the establishment, articles of association, the types and 

characteristics of the assets and rights they can take over, the activities, management, document and 

registration order and the liquidation of the asset leasing companies” 

There is no relevant article in the CMB communiqué. In Turkey, there is no Sharia Board in 

either the central bank or the capital market board. Although the Sharia Board is an important 

and indispensable party in the issuance process of the lease certificate, it does not exist in 

Turkey. Since there is no law compelling the existence of a sharia board in the issuance of 

Sukuk in Turkey, there may be invalid and unlawful actions in the lease certificate issuance 

process, its existence, its operation, its articles of association, the way the revenues are used, 

the activity in which the asset is used, or other matters such as lease certificate circulation. 

(Abdullatif Allaham, 2018). 

Tax regulations were also made to encourage the issuance of lease certificates/sukuk. Double 

taxation due to the use of VKŞ/SPV in lease certificates issuance will make lease certificates a 

stillborn investment instrument (Aktaş, 2017). Income Tax Law and Sukuk Income tax is a 

direct tax on income. In the taxes collected on income, a distinction is made according to the 

status of being a natural and legal person. While natural persons are subject to income tax, 

corporate tax provisions apply to legal entities. In accordance with the decision of the Council 

of Ministers dated 29.6.2011 and numbered 2011/1854, 10% withholding tax will be applied to 

the incomes obtained by individual investors who are fully liable for the domestic issuances of 

asset leasing companies. Considering the taxation applied within the scope of capital gains on 

lease certificates issued in Turkey and abroad; In domestic issuances, the deduction rate to be 

applied for full and non-resident taxpayers is 10% in the gains obtained from trading. Corporate 

Tax Law and Sukuk Corporate tax; It is an indirect tax on the income of legal entities. The basic 

regulations regarding the corporate tax were made with the Corporate Tax Law No. 5520 dated 

13.6.2006 (Alpaslan and Kudun, 2016). Based on (Alpaslan and Kudun, 2016) referred from 

(Corporate Tax Law [KVK], 2006: article 4) One of these regulations; It states that asset leasing 

companies established pursuant to Article 7/A of the Law on Regulating Public Finance and 

Debt Management dated 28.3.2002 and numbered 4749 will be exempted from corporate tax. 
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Current Development 

Sukuk is a very important financial instrument in countries with shallow financial markets such 

as Turkey. In addition, Sukuk is an important instrument in countries such as Turkey with a 

high savings deficit and dependent on external savings (Erkan & Altınay, 2019). In turkey 

sukuk has more known as lease certificate or kira sertifika. Based on (ORHAN & TIRMAN, 

2021) referred from (Dede, 2017: 80) The first sukuk example in the world was issued in the 

form of partnership (mudharabah) sukuk. In Turkey, while the ownership-based (ijarah) sukuk 

is mostly preferred by the state treasury, the management contract-based (wakalah) sukuk 

structure is mostly preferred by the private sector and participation banks. The sukuk based on 

ijarah or other sukuk models that are designed according to the management (wakalah) contract 

are applied in a similar structure all over the world. (Orhan & Tirman, 2021). Based On (Bilen, 

2016; Yardimcioğlu, Ayriçay, & Coşkun, 2015) Turkey's largest sukuk/lease certificate 

issuance was made on September 26, 2012 by the Government of the Republic of Turkey, 

Undersecretariat of Treasury Asset Rental Company. The amount of sukuk/lease certificate 

issued is 1.5 Billion TL. These sukuk/lease certificates are listed on the Irish Stock Exchange 

with a profit rate of 2,803% and are rated BB by Standard & Poor's. On October 10, 2013, the 

Undersecretariat of Treasury realized another high amount of sukuk/lease certificate export 

with a 5-year maturity of USD 1.25 billion and a rental rate of 0.557%. Issuing sukuk/lease 

certificates twice a year, in February and July. The Treasury announced that it has issued a lease 

certificate amounting to TL 1,900,352,270,00 (BİLEN, 2016) with a date of February 2016 and 

redemption date of February 14, 2018. However, the most important issuer in the Turkish sukuk 

market is the government and then Participation Banks. Considering that Participation Banks 

also have a 5% share in the sector, it is thought that a sukuk market that does not include the 

private sector and other actors of the financial sector will not develop very quickly when 

compared to the world (BİLEN, 2016). 

Turkish private sector lease certificates-KS (lease certificates- ijarah/ icare sukuk) issuances 

and asset leasing companies (VKŞ), which is the Turkish special purpose institution-SPV to be 

used in this field, Turkish Capital Markets Law m. 61 and “Communiqué on Lease Certificates” 

(III-61.1)111. It is regulated by the "Communiqué on Principles Regarding Lease Certificates 

and Asset Leasing Companies" or in Turkish “Kira sertifikalarına ve varlık kiralama şirketlerine 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”, Serial: III, No: 43, published in the Official Gazette (rG) 

dated 01.04.2010 and numbered 27539 of the Capital Markets Board. The "Communiqué on 

Rental Certificates" (Communiqué) numbered III-61.1, which regulates private sector sukuk 
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issuance, was published in RG No 28670 dated 07.06.2013. With the Communiqué numbered 

III-61.1, the qualifications of the KS were determined and the principles to be followed in the 

issuance of the VKŞ, the establishment, the articles of association, the types and characteristics 

of the assets and rights that they can take over, the activities, management, document and record 

order and the principles regarding their liquidation were regulated. The declaration has been 

prepared within the scope of taking the important lines of this Communiqué as a basis (AKTAŞ, 

2017). Based on paper (BİLEN, 2016) refer to (Kira Sertifikaları Tebliği, 2013, p. art.4) While 

the "Communiqué on Lease Certificates and Asset Leasing Companies" dated 2010 brought 

only ijarah sukuk, a type of sukuk, the new Communiqué, in addition to ijarah, allows wakalah, 

mudharabah, musharakah, murabahah and exception structures and a hybrid of these structures. 

Although the original names of the buildings in question are not mentioned, the types of lease 

certificates are specified as follows in the Communiqué. 

The following diagram explained about the process of Sukuk Issuance in Turkey. 
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Process Issuance Sukuk in Turkey (Dilşad Tülgen Çetin, 2020) 

In term of sukuk types, based on (Abdullatif Allaham, 2018; Bilen, 2016) there are 5 type of 

sukuk: 

1. Sahipliğe / Ownership-Based (ijarah)  

2. Yönetim sözleşmesine (wakalah) 

3. Alım-satıma / Trading (murabahah)  

4. Ortaklığa / Partnership Based (musharakah & mudharabah) 

5. Eser sözleşmesine (istisna’) 
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In addition, mixed lease certificates can be issued by using the listed ones together. 

Based on paper (Abdullatif ALLAHAM, 2018) refer to (Siyonr, 2014: 66) Ownership-Based 

Lease Certificate is defined as “Lease certificates based on ownership are lease certificates 

issued to the source institution or third parties to finance the assets and rights to be taken over 

from the source institution by VKŞ to be leased or managed on behalf of VKŞ” (KST, 2013: 

Article 5). The fact that this type of lease certificate is based on the lease agreement is similar 

to Ijarah Sukuk in the international Islamic finance literature.  

Based on (Abdullatif ALLAHAM, 2018) refer to (Bafra, 2016: 137) Lease Certificates Based 

on Management Agreement, special issues regarding lease certificates based on management 

contracts are included in the sixth article of the communiqué. Such lease certificates are referred 

to Vekalet Sukuk (Wakalah Sukuk) in Islamic finance literature.  

Based on (Abdullatif ALLAHAM, 2018) referred from (KST, 2013: article 7) Purchase-based 

lease certificates are lease certificates issued in order to finance the purchase of assets or rights 

in the transaction of purchasing an asset or right by VKŞ and selling it on credit to the 

companies specified in the first paragraph of Article 12”. According to this definition, lease 

certificates based on purchase and sale, Islamic finance. It is similar to Murabahah Sukuk in 

islamic finance literature. 

Partnership Based Lease Certificates are based on musharakah and mudharabah, which are the 

main products of participation banks. The issuance of lease certificates over these products has 

been made possible by the CMB by law, under the umbrella of partnership-based lease 

certificates. 

Lease Certificates Based on Contract of Work are the type of certificate defined as istisna’ 

sukuk. The lease certificate issuance amount based on the contract of work cannot exceed 90% 

of the fair value determined in the valuation report. 

Year Ministry of Finance  Participation Bank Total 

2010 0,00 151000000,00 151000000,00 

2011 0,00 644000000,00 644000000,00 

2012 4474482560,00 0,00 4474482560,00 

2013 5870126823,00 1440112773,23 7310239596,23 

2014 5432784070,00 3500118050,41 8932902120,41 

2015 3390299233,00 4323891,00 3394623124,00 

2016 9162256540,00 6031113800,00 15193370340,00 



7th International Student Symposium 

56 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

2017 9079329786,76 7208000000,00 16287329786,76 

2018 78145516190,49 20831174047,00 98976690237,49 

2019 46587837743,57 41919695953,00 88507533696,57 

Issuance Sukuk in Turkey Year by Year 

Base on paper (ORHAN & TIRMAN, 2021) refer to (HMB, 2020) The following additional 

information about Table 1 can be shared: The first sukuk issuance in Turkey was made by the 

private sector. Therefore, it is natural for the Treasury sukuk data to be 0 (zero) for the years 

2010 and 2011. In addition, among the sukuk issuances of the treasury in 2018, especially Euro-

based sukuk issued domestically constituted approximately 59% of the total volume of sukuk 

issued by the treasury that year, while for 2019, Euro-sukuk issued abroad in dollar terms was 

approximately 23%.  

Evaluation 

In Turkey, applications such as offering new types of sukuk to investors, developing repo 

markets where sukuk will be traded, preparing the necessary conditions for sukuk to be traded 

in the secondary market, and obtaining public support to increase sukuk transactions, with the 

benefit of tax advantages for transactions in secondary markets, have been taken to increase 

sukuk issuances (ALPASLAN & KUDUN, 2016) 

Although the Turkish Sukuk Market with its current structure is not yet very attractive for 

domestic and international Islamic investors due to both its maturity structures and the low 

depth of its secondary markets, it is anticipated that this instrument, which has entered our 

financial literature, will be used much more widely in the coming years. Certain types of lease 

certificates, especially lease certificates based on ownership or sale, are available. Transactions 

such as registration and title deed cause costs due to the change of hands of assets and these 

transactions take time due to the operational burden that will arise. Therefore, issuance of lease 

certificates can be expensive, delayed or deter the issuer. For such reasons, instead of following 

the method of changing hands, a method such as managing the assets without changing hands 

can be chosen. Investors who want to issue sukuk with such a method can realize their purpose 

by issuing lease certificates based on a management contract. Based on paper (BİLEN, 2016) 

refer to (DEDE, 2015, pp. 60-61) Assets do not pass to the investor, that is, to ALC, and the 

source institution manages these assets on behalf of ALC and fulfills its function. Thus, the 

issuer is saved from operational costs and time. Based on paper (BİLEN, 2016) refer to  

(ARSLAN & KAYHAN, 2015) In the current situation, not only bond pricing, but also sukuk 

pricing is tried to be formed according to benchmark bond interest yields/alternative costs. In 
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this case, the value of sukuk decreases as benchmark bond rates increase and increases when 

they decrease 

Turkey has competitiveness in the issuance of Sukuk market. Moreover, Turkey's 

competitiveness has been moderate and/or high for years. These results reveal Turkey's 

potential in these financial instruments (Erkan & Altınay, 2019). For the period 2010-2019, it 

has increased steadily almost every year. The increase, especially in the last two years, is 

enormous. The most important reason for the increase in recent years is the tax regulations 

made in favour of sukuk in 2016. The fact that both the short-term and long-term coefficients 

of the issuance are significant indicates a linear relationship between growth and the issuance 

of treasury sukuk (HSuk). In addition, while the growth is negatively affected in the first period 

of the treasury sukuk issuance in the short term, it is seen that the treasury sukuk issuance has 

a positive effect on the growth in the long term. Contrary to the treasury and participation 

banking sukuk issuances, it has a significant effect on growth. However, the sukuk type that 

has a significant and positive effect on growth is the treasury sukuk, while the effect of sukuk 

issued by participation banks on growth is significant but negative. (ORHAN & TIRMAN, 

2021).  

Comparation 

Based on explanation about Sukuk in Indonesia and Turkey, we can see if Sukuk in Indonesia 

is regulated by several institutions such as the Ministry of finance, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), and Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), all of these 

institutions be a guideline and give their role for issued Sukuk in Indonesia. However, in Turkey 

the legislation does not properly identify Sukuk as a financial instrument, there have long been 

uncertainties in several areas such as taxation, accounting, and paperwork. In 2010, the Capital 

Markets Board (CMB) issued the first formal Sukuk regulation, titled “Communiqué on 

Principles Regarding Lease Certificates and Asset Leasing Companies.”. In Turkey, neither the 

central bank nor the capital market board has a Sharia Board. Although the Sharia Board is a 

significant and necessary entity in the lease certificate issuance process, it does not exist in 

Turkey. 

In Indonesia, the first Sukuk issuance was in 2008, until December 31, 2020, has reached 

Rp1,597.75 trillion, with a total outstanding SBSN of Rp971.50 trillion, or 18.58 percent of 

total outstanding Government Securities. Total Sukuk government that issued in Indonesia until 

2021 has issued 14 Sukuk with name Sukuk Ritel or Retail Sukuk, this retail Sukuk is all based 
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on an Asset to be Leased Ijarah contract with underlying asset uses State Property (Barang 

Milik Negara) and the State Budget Project at that year with a tenor of 3 years. In Turkey, the 

first Sukuk issuance was in 2010 by the participation bank, the ministry of finance issuance the 

first Sukuk at 2012, until 2019 Sukuk issuance has grown rapidly year by year. The most 

important issuer in the Turkish Sukuk market is the government and Participation Banks. 

Each country faces its challenges in developing Sukuk. In Indonesia, the Indonesian 

government is confronted with clusters issues in the development of Sukuk, namely: Issuers 

Cluster (issues of government commitment, limited assets that can be securitized, and cost-

efficiency of Sukuk issuance), Legal Cluster (issues adequacy of regulations, opinions of 

scholars on Sukuk, regulatory certainty), and Market Cluster (issues of regulatory certainty, 

problems of product understanding, price attractiveness, and liquidity of Sukuk). The Global 

Sovereign Sukuk Indonesia received a “BBB” rating from the rating agency because Fitch 

believes that the issuance of this Sukuk has no guarantee (unsecured), and the rating results in 

an unfavourable assessment for Indonesia, so the government must strive to ensure that 

payments to the Global Sovereign Sukuk Indonesia are made on time. The challenge in Turkey 

is an increase in Sukuk issuances, the government has done many ways such as applications 

such as offering new types of Sukuk to investors, preparing the necessary conditions for Sukuk 

to be traded in the secondary market, and obtaining public support to increase Sukuk 

transactions. Although the Turkish Sukuk Market is not yet very appealing to domestic and 

international Islamic investors due to its maturity structures and the shallowness of its 

secondary markets, it is expected that this instrument which has entered our financial literature, 

will be used much more widely in the coming years. Turkey is competitive in the market for 

Sukuk issuance. Furthermore, Turkey's competitiveness has been moderate to high for many 

years. These findings highlight Turkey's investment potential in these financial instruments. It 

has risen steadily practically every year between 2010 and 2019. The rise has been substantial, 

particularly in the previous two years. 

Conslusion 

This study intends to answer the question of how far Sukuk as an Islamic financial instrument 

can meet the needs of both nations' governments, Sukuk application in Indonesia and Turkey, 

covering government regulation, current development, projects funded, and evaluation. Based 

on the findings of systematic literature research, In Indonesia Sukuk has made an impact for 

several projects from 2013 until 2020 has financing 2,939 projects in 34 provinces, however in 
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Turkey since the first issuance of Sukuk by the ministry of finance in 2012 until 2019 has shown 

a good development year by year. The development of Sukuk has its challenges, in Indonesia, 

the government faced challenges for some issues such as issues of government commitment, 

issues adequacy of regulations, and issues of regulatory certainty. In Turkey, the government 

faced challenges such as how to increase Sukuk issuances, and how to make a good impression 

for domestic and international Islamic investors. It is possible to infer that Sukuk in Indonesia 

and Turkey have met the needs of their respective governments.  

It is hoped that this research would inspire future scholars to conduct further in-depth research, 

such as by using Sukuk variables issued by the private sector and including the selected 

country's most recent data, uses another instrument to compare the impact to government and 

many more. 
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İslam Hat Sanatı: Kosova’daki Camilere Öze l Bir Bakış  

Valmire Batatına Krasnıqı1 

Özet 

İslam hat sanatı Arap yarımadasında doğmuştur. İlk başladığı dönemlerde sanatsal bir nitelliği 

yoktur. İlk yazıların Kûfi ve Ma’kılî yazılar olduğu görülmektedir. 13. yüzyılda gelişmeye 

başlamış olan İslam hattında en önemli gelişme "Aklâm-ı sitte" ile gerçekleşmiştir. Zamanın 

geçmesiyle hat sanatı Türkler tarafından geliştirilmiştir. 

“İslam Hat Sanatı: Kosova’daki Camilere Özel Bir Bakış” adlı bu araştırmada, İslam’ın 

Kosova’ya girişinin abidevi belgelerinden birini oluşturan ve Osmanlı döneminden cami, 

hamamlar gibi yapılarda anıtsal olarak kalan yazılar form ve içerikleriyle hat sanatı bakımından 

ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Çalışmamız üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmında, İslam sanatı hakkında genel olarak 

bilgi vermeye çalışılmıştır. İkinci kısmında, İslam hattı üzerinde durulmuştur. Üçüncü kısmında 

ise, çalışmamızın ana konusu olan Kosova’da hüsnühat sanatı; camilerden, hamamlardan, taş 

mezarlardan örneklerlerle somut bir hâlde gösterilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kosova, Hat, İslam, Sanat, Cami. 

 

Giriş 

“Hat” kelimesi çizgi, satır, yazı, uzun ve doğru yol, mastar olarak yazı yazmak manalarına 

gelmektedir. Yunanca ve Batı dillerinde hüsnühat karşılığında “calligraphy” tabiri 

kullanılmaktadır. Güzel yazı, çoğunlukla estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma sanatı 

şeklinde tarif edilmektedir. “Hüsnühat/hüsnihat” tabiri İslam yazıları için kullanılmaktadır. 

Sanatkârına kâtip, küttap, verrak ve hattat denilmektedir. İranlıların ise hattat kelimesine 

karşılık hoş-nüvis veya hub-nüvis gibi kelimeler kullandıkları bilinmektedir. Osmanlılarda 

                                                             
1 Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümü. 
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hattatlara yazı çeşidine göre, talik-nüvis, celi-nüvis, siyakat-nüvis, çepnivisan gibi isimler 

verilmiştir. 

Geçmişten günümüze kadar gelip geçen toplumlar, kendi kültürlerini oluşturmuşlardır. Bu 

oluşum kendilerinden sonraki yeni kültürlere aktarılmış ve birbirlerinin karışımından tekrar 

yenileri meydana gelmiştir. Sanat anlamında da bu her daim bu şekilde olmuştur. İnsanoğlu; 

resimleri, süslemeleri, yazıları için önce taş ve ağacı malzeme olarak kullanırken; geliştirdiği 

teknolojilerle papirüsten yapılan kâğıtlara, sanayinin gelişmesiyle de değişik bitkilerden elde 

edilen kâğıtlara geçmiştir. 

MS 751’de yapılan Talas Savaşı'yla birlikte, Çin’in uzun yıllardır sakladığı sırrı olan kâğıt 

yapımı Araplar tarafından öğrenildi. Çinlilerin MS 105 yılına tarihlenen kâğıtçılık serüveni bazı 

tarihçilere göre çok daha öncelere dayanır. MÖ 213 yıllarında Çin’de yazı yazılacak malzeme 

olarak ipekten elde ettikleri kumaş kullanıldığı bilinmektedir. 

Müslüman sanatkârlar, İslam dininde resim ve heykel gibi sanat dallarına soğuk bakıldığı için 

sanat kabiliyetlerini çoğunlukla hüsnühat ve tezhipte kullanmışlardır. Bu sanat dallarında 

Osmanlıların ayrı bir yeri ve önemi vardır. “Kur’an-ı Kerim Mekke’de indi, Mısır’da okundu, 

İstanbul’da yazıldı” sözü bu gerçeğin özlü bir ifadesidir (Kurt, 1993, s. 129). 

Zamanın geçmesiyle birlikte İslam hat sanatı, çoğunlukla farklı camilerin ve diğer nesnelerin 

dekorasyonunda yeni tarzlar ve şekillerin kullanılmasıyla geliştirilmiştir. Camilerde, Kur’an-ı 

Kerim’in ayetleri ve hadis-i şerifler yanında çiçekler, arabeskler ve diğer süs şekilleri yapılmaya 

başlanmıştır. 

İslam hat sanatı, aynı zamanda diğer sanat türleri için -çeşitli neslelerde ve şeylerde- dekoratif 

bir özelik olmuştur. Bunları, seramik kaplarda, ahşap oyma ve fildişi kutularda, çeşitli altın 

işlemeli kaplamalarda, çeşitli bilimsel aletlerde ve madenî paralarda görmek mümkündür. 

Müslümanlar yüzyıllar boyunca dünyanın her köşesinde, doğuda Çin’den başlamak üzere 

batıda Endelüs'e/İspanya’ya kadar genişledikçe medeniyet ve onun kapsamına giren sanat, 

günümüze kadar kalan silinmez izler bırakmıştır. Kosova'da da araştırılmaya değer, Osmanlı 

tarafından yapılan ve bu imparatorluğunun altın egemenliğinden miras kalan camiler, 

hamamlar, türbeler gibi birçok değerli yapı ve ürün mevcuttur. Bu konuyu seçip çalışma 

sebebim de budur. Çalışmada daha çok Kosova’daki camilerdeki hüsnühat sanaatına 

odaklanılmıştır. 
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İslam Sanatına Genel Bir Bakış  

Sanatı tanımlamaya ne kadar çalışılırsa çalışılsın, onun ihtiva ettiği karmaşıklık nedeniyle kesin 

ve özlü bir tanıma varmanın mümkün olmadığı görünmektedir. Yine de sanatın, insan/saanatçı 

tarafından, yaşayıp yaşamadığı güzel şeylerini, hislerini, duygularını ve sevdiği bir şey 

hakkındaki algılarını etkileyici ve canlandırıcı bir şekilde anlatıp ifade edebilen tasvirler 

olduğunu söylemek mümkündür. Sanat, tarih boyunca çeşitli toplumların kültürel başarlarını 

temsil etmekte birlikte aynı zamanda çağdaş olanların kültürel başarlarını tasvir etmektedir. 

Genel bir tanımla sanat, kültürün ve diğer faaliyetlerin (meslek, konum vb.) en önemli 

alanlarından biridir. Onsuz insanların yaşamını hayal etmek imkânsızdır. Sanatsal faaliyetin 

başlangıcı, bilim ve felsefenin ortaya çıkmasından çok önce, ilkel toplumda bile kaydedilmiştir. 

Sanat genelikle plastik sanatlarda işlenmiş bir motifi ifade etmektedir ki bu da çizim, resim, 

heykel, fotoğrafçılık, nesir, şiir ve sahne sanatları -drama, oyunculuk, şarkı- gibi sanatlardan 

oluşmaktadır. 

İslam sanatından söz edilirken kesinlikle varit olan medeniyetlerin en güzeli ve en parlağı İslam 

medeniyetinden bahsedilmesi gerekmektedir. Maddi ve manevi boyutlar arasında açıklığı ve 

dengeyi tutan, evrensel boyutta muhteşem olan İslam medeniyeti, şüphesiz ki ilk bilimsel ve 

teknolojik çalışmalar yanında dünyaya sanat alanında, özellikle görsel olanlarda, pek çok şey 

vermektedir. 

Müslümanlar hem Allah’a duydukları his ve heyecanları dile getirmek hem de ibadetlerinin 

ruhani bir atmosferde daha feyizli olmasını sağlamak için 

mabetlerini soyut nakışlarla tezyin etmek yoluna gitmişlerdir. Bu 

süslemeler duvar veya sıva üzerine yapılan mimari tezyinat 

olabildiği gibi yazılar da olabilmektedir. Zamanla bu yazılar sanat 

hâline gelmiş ve neticede başka hiçbir din ve medeniyette 

görmediğimiz ihtişamda bir yazı sanatı ortaya çıkmıştır. Müslüman 

ustalar genellikle figürlü resimlerden kaçınmakla kendilerine yeni faaliyet alanı yaratmasını 

bilmişlerdir” (Akın, 2009, s. 6). 

İslam sanatının şekillenmesinde en büyük etken İslam dininin tasvir yasağı konusundaki, 

özellikle ilk yıllardaki kesin ve katı tutumundan kaynaklanmaktadır. Bu tutumu İslam’ın ilk 

yıllarında gerekli bir davranış olarak görmek gerekmektedir Çünkü insanların atalarından alıp 
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gelenek hâline getirdikleri puta tapma anlayışlarının varlığı, bu yasağın ana nedenlerinden biri 

olmuştur. Bu yasak ile "tevhit" anlayışı korunmak istenmiştir (Mutluel, 2011, s.21) 

İslam devletlerin hüküm sürdükleri bölgelerde, inanç sistemine elverişli binalar, belirli mimari 

anlayışlar ve yapı tipleri zaman içinde şekil kazanmış, yerli teknolojileri bilen ustalarla 

ekonomik gücün buluşabildiği ortamlarda denemeler yapılabilmiştir; bu aşamadan sonradır ki, 

halife, sultan ya da emirlerin inşa ettirdikleri daha özgün prestij yapıları ortaya çıkmıştır. İslam 

inancının, mimari tasarıma yön verecek siyasal iradeye dönüşmesiyle birlikte, inanca dayalı 

anlayış, hem bölgelerin yerel mimarisinden hem de çağdaşı olan diğer komşu kültürlerden 

ayrılmaya başlamıştır (Mülayim, 2010, ss.61-62). Dolayısıyla İslam dinin doğu ve batıya 

yayılmasıyla birlikte, dünyadaki bütün İslam sanatları geliştirilmiş olmakta idi.  İslam sanatı, 

gelişimi sırasında birçok ülkenin kültür ve medeniyeti ile bir araya gelmiş ancak iç kalitesini, 

özgün kimliğini ve aslığını korumuştur. Hatta kendine özgü kimliği ve etksiyle onları 

değiştirmeyi başarmıştır (“Si ta njohim Artin İslam”, 2000, s.4). 

İslam dini, yalnızca bir din değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğu için Müslüman 

dünyasında sanat ve mimariye yansıyan özgün ve sanatsal dili ile karakteristik bir kültürün 

gelişimini hızlandırmıştır. İslam sanatında çizim, süsleme, hat sanatı ve benzerleri gibi görsel 

sanatlar içiren plastik sanatların yanı sıra ezan çağrısı ve makamla Kur’an okunması güzel 

okuma sanatında kıraat, tecvit gibi sanatları geliştirmiştir (al-Zanjani, 2007). 

İslam dünyasında özellikle cami ve şehir mimarisinin şekillenmesinde etkili olan “cuma 

namazı” ibadetidir. Çünkü özellikle Hz. Peygamber ve sonraki halifeler devrinde, cuma namazı 

şehrin en büyük camiinde kılınmıştır. Bu anlayış, dört halife devrinden sonra iktidarı ele geçiren 

Emevîlerde ve sonraki dönemlerde kurulan tüm İslam devletlerinde de varlığını sürdürmesi 

sonucunda hem şehirlerin mimarisine ve hem de camilerin mimarisine yön veren ana 

etkenlerden biri olmuştur. Çünkü o şehirde yaşayan tüm insanlara hitap edecek büyüklükte, 

günümüzde “ulu cami” olarak adlandırılan, büyük camiler ortaya çıkmıştır. Bu, "bir şehirde 

ancak tek bir camide cuma namazı kılınabilir" anlayışının sonucudur (Mutluel, 2011, s.26) 

İslam Sanatının Önemi 

İslam sanatının şekillenmesinde en önemli etken hiç şüphesiz İslamdaki Allah inancıdır. Çünkü 

ilahi dinlerin tümünde Allah inancı, maddi hiçbir unsur taşımaz. Bu çerçevede “Allah’ın eli”, 

veya “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler hep “Allah’ın güç ve kudreti” olarak tevil edilmiştir. Bu 
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anlayış içinde gelişen bir sanat anlayışının da somut değil soyut bir sanat anlayışı olmasını 

normal karşılamak gerekir. Çünkü sonsuz güç ve kudret sahibi Allah’a inanan bir sanatçının 

yaptığı sanat ürünleri de sonsuzluğu temsil etmelidir. Bu tür bir anlayış, sadece soyut bir sanat 

anlayışı ile gerçekleştirilebilir. Çünkü Kur’an, Musa'nın (a.s.) vahiy almak üzere kavminden 

ayrılmasından sonra kavminin kırk gün içinde Samiri’nin yaptığı “buzağı” heykeline 

tapınmalarını yererek anlatır. Bu anlayış, İslam dünyasında realist sanat anlayışının varacağı 

son nokta olarak görülmüştür. Bu anlayış ilahi dinlerin gerçekleştirmek istediği tevhit inancı 

açısından son derece sakıncalıdır. 

İslam sanatının temellendirilmesinde ana kaynaklar ön planda tutulmalıdır. Ana kaynaklardan 

kastedilen ise elbette Kur'an ve sünnettir. Bunların yanında özellikle İslam filozoflarının 

görüşlerine bakılmalıdır. İslam sanatının felsefi boyutunun ortaya çıkarılması açısından, İslam 

filozoflarının İslam sanatı ve estetiği konusundaki görüşleri ayrı bir önem arz etmektedir. 

Kelimeler ile tarif edilmeyen nesnelere ve  en güzel şekilde oyulmuş ve süslenmiş diğer şeylere 

baktığımızda, şaşkın kalmakta birlikte aklımıza gelen ilk soru: “her işlerinin 

mükemmelliyetçiliği hedef alacak kadar titiz olması ve bütün bu coşkuların nereden geldiği” 

şeklindedir. Cevap Müslümanların Yüce Allah’ın yarattığı kâinattaki galaksileri, yıldızları, 

gezegenleri ve onları çevreyelen her şeyi düşünmesiyle anlaşılmaktadır. Zira yaratılmış olan 

her şeyin belirtilen dengede çalışmasının, gerçek sanatının bir gösterisi olduğu görülmektedir. 

Nitekim bununla ilgili yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

ُْوِلي األْلبَاِب الَِّذيَن يَذْكُ  ُروَن ّللِاَ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعلََى ُجنُوبِِهْم إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختاِلَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت أِلِ

 َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقَنا َعذَاَب النَّار

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim 

akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.  Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine 

yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! 

Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” 

derler.” (Al-i İmrân 3/90-91.) 

ى  َوالَِّذي قَدََّر فََهدَى  َسبِِحِ اْسَم َربَِِك اأْلَْعلَى  الَِّذي َخلََق فََسوَّ

“Yüce Rabb’inin adını tespih et. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. 

O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.” (A’lâ, 87/123). 
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ْحَمِن ِمن تَفَاُوٍت فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى ِمن  ا تََرى فِي َخْلِق الرَّ  فُطُورٍ الَِّذي َخلََق َسْبَع سََماَواٍت ِطبَاقاً مَّ

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 

göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?” (Mülk, 

67/3). 

Müslümanları sanat hususunda titiz olmaya, güzelliği sevmeye ve kendi elleriyle inşa etmeye 

teşvik eden ayetler arasında şu ayet da yer almaktadır: 

َمةِ  ۗ َكذَٲِلَك  ـٰ  يَۡوَم ٱۡلِقيَ
ۡزقِ  ۚ قُۡل ِهَى ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ فِى ٱۡلَحيَٰوةِ ٱلدُّۡنيَا َخاِلَصةًً۬ ِت ِمَن ٱلِرِ ـٰ ِيِبَ ِ ٱلَّتِٓى أَۡخَرَج ِلِعبَاِدهِۦ َوٱلطَّ َم ِزينَةَ ٱَّللَّ قُۡل َمۡن َحرَّ

ِت ِلقَۡوٍمً۬ يَۡعلَُمون ـٰ ُل ٱأۡلََي نُفَِصِ  َ   

“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: 

“Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. 

İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.” (A’râf, 7/32). 

İslam sanatının konumu ilgili hadis-i şeriflerde şöyle geçmektedir: Hz. Peygamber’in (s.a.s.), 

“Yüce Allah, bir iş yaptığınızda onu en güzel surette yapmanızı ister” (Beyhakî , Şuabu’l-îmân, 

8) ve diğer bir rivâyette “Muhakkaki Allah güzeldir, güzelliği sever.” (M265 Müslim, Îmân, 

147) dediği nakledilmektedir. 

Bundan anlaşılıyor ki, İslam medeniyetinin aydınlık/muhteşem olarak bilinen yüzyılları 

boyunca Müslümanlarda sanatın ilahi ve ruhi bağlantıları mevcut idi. Elleriyle işlemiş oldukları 

her neyse, en güzel bir şekilde yapmaya gayret etmişlerdir, iş ne kadar uzarsa uzasın hiç 

yorulmadan devam etmişlerdir ve en önemlisi bu sanatı sevip içten yapmışlardır. 

Libyalı Müslüman sanatçı Ali Ömer Ermes “İslam, insanların yaratıcılıklarını keşfetmelerini 

emretmekte” demiştir (Morina, 2003, s.139). İslam sanatının önemini ve değerini anlayan pek 

çok Müslüman sanatçının, güzel ve modern eserler yapıp klasik sanatlara ve özellikle hat 

sanatına bir dönüş yaptıkları görülmektedir. Ayrıca, İslam sanatının güzelliği ve estetiğinden 

etkilenen Müslüman olamayan yabancı sanatçılar, genel olarak İslam sanatı ve bilhassa hat 

sanatı üzerine birçok çalışma yapmışlardır.  

Yukarıda zikrettiğimiz bütün bu gerçeklerden, İslam sanatının ehemmiyetli bir sanat olduğu ve 

onu koruyarak geliştirmenin bizim görevimiz olduğu anlaşılmaktadır.  

İslam Sanatının Çeşitleri 
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Sanat türleri, tarihsel olarak oluşturulmuş, yaşam içeriğinin sanatsal olarak gerçekleştirilmesi 

yeteneğine sahip ve maddi düzenlemelerinin şekillerinde farklılık gösteren, yaratıcı 

etkinliklerin kararlı biçimleridir.  Sanat; çeşitliliğe, sanatsal yaratma sürecinde sergilenen, 

gerçek dünyanın kendisinin çok yönlülüğüne bağlı olan, birbiriyle ilişkili türlerin bir sistemi 

olarak var olur ve gelişir. 

Her sanat türünün kendine özgü ince anlatım araçları ve teknik cephanesi vardır. Dolayısıyla, 

sanat türleri hem görüntünün özünde hem de çeşitli görsel araçların kullanımında birbirlerinden 

farklıdır.  

İslami süslemenin dört temel unsurunun; hüsühat sanatı, geometrik tasarımlar, bitki tasarımları 

ve -az yapılmış da olsa- figüratif tasarımlar olduğu söylenmektedir (Arabic Script and the Art 

of Calligraphy, Parag. 2). Bazı görüşlere göre ise, İslami süsleme üç neve ayrılmaktadır: çiçek 

düzenleme sanatı, geometrik ve hüsnühat sanatı (Saoud, 2004, s.10). Bahsi geçen bütün bu 

unsurların İslami sanatın gelişimi sırasında mimaride, dekorasyonlarda; plastik, seramik, 

minyatür, tekstil gibi sanatlarda uygulandığı görülmektedir. 

Arap Hat Sanatı - Arapça Hüsnühat Öncesi Arap Yazısı 

Arap coğrafyası ve çevresinde elde edilen arkeolajik bulgular sonuncunda Arap yazısının 

başlangıcıyla ilgili genel olarak iki görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki Arap yazının Kuzey 

Sami alfabelerinden olan Arami-Nabati alfabelerinden türediği, diğeri ise Güney Arabistan'da 

ortaya çıkan ve Güney Sami alfabelerinden biri olan Himyeri ya da Musned adı verilen bir 

yazıdan türediğidir (Zawaydeh, 2007, s. 7). Bugün Arap yazısının kökeni konusunda 

müsteşriklerin üzerinde durduğu bilimsel verilere en uygun görüş bu yazının Kuzey Sami 

alfabelerin bir kolu olan Arami yazısından gelme Nabati yazısından türediğidir. Nabatiler yarı 

göçebe, kısmen ziraat ve ticaretle uğraşan; Kuzey Arabistan, Sina ve Ürdün civarında yaşamış 

Arapça konuşan bir halktır. Hakimiyetleri MÖ 312-311 yıllarında başlamış ve MS l06 yılında 

sona emıiştir. Önemli şehirleri başkent Petra, Hicr ve Busra'dır (Joseph, 2010, s. 27). 
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 Şekil 1. Nebatan harflerinin Arapça harflerle karşılaştırılması (Joseph, 2010). 

Müsteşriklerin ve gezginlerin araştırmaları neticesinde gün ışığına çıkarılan Nabati yazılarını 

bir tarih sırasıyla sergileyecek olursak erken dönem Arapçaya doğru olan değişim rahatlıkla 

izlenebilir. Bugün elde bulunan en erken tarihli Nabati yazıtı Tenuh kralı Cezime'nin mürebbisi 

Fihr b. Seli'nin mezar taşıdır. Bu yazıtın tarihi MS 250 ya da 270 olarak tahmin edilmektedir. 

Şam civarında bulunan Busra yakınlarındaki Ummu'l-cimal adlı yerde bulunmuştur. Bu yazıtlar 

Arap yazısının el-Musned ya da el-Himyeri yazılarından türediği görüşünü çürütmektedir. 

Yazıtın bugünkü Arap harflerine transkribe edilmiş hâli şöyledir: 

 دينه نفسوفهرو بر شلي ربو جذيمت )جذيمة( ملك تتوخ

Arapça transkripsiyonu:تتوخ  هذا قبر فهر بن سلي مربي جذيمة ملك “Bu Tenûh kralı Cezîme’nin hocası 

olan Fihr b. Selî’nin mezarıdır” (Naci, 1973, s.304). Bu yazıtı müsteşrikler Arap etkisi olmayan 

Nebati yazıtı saymışlardır. Dolayısıyla Arap coğrafyası ve çevresinde Arap yazısının Kur’an-ı 

Kerim inmeden önce kullanıldığının bir göstergesidir. Ancak bu yazı çoğunlukla şiirde ve 

Kabe’nin etrafına asılan altın yazılar için kullanılmaktadır. İslamiyet'in gelmesiyle Kur’an'ın 

yazılması ve bir “Mushaf”ta toplanmasından başlamak üzere Arap yazısı iyice önem kazanmış 

ve çok hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. 

Arap Hüsnühattı (Arap Yazısı) ve Çeşitleri 

Hüsnühat (hat sanatı) Müslüman sanatkârlar (hattatlar/yazıcılar) eli ile herhangi bir 

sanattan/hattan taklit edilmeksizin, etki altında kalmaksızın, onları esas ve hedef konusu 

yapmaksızın, sanatlarının ruhlarında kıvam bulmasıyla ve sanatın yazı içindeki güzelliği de 

aşarak ahenkleşmesiyle kendine has bir düzenleniş biçimi, uygunluk ve zekâ özelliklerini 
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ortaya koyduğu bir yazı çeşidini ihtiva etmektedir (Eriş, 2016, s. 30). Müslümanlar arasında 

hüsnühat sanatı önemi bir konumda bulunmaktadır. 

İslam medeniyetin gelişimin boyunca Arapça yazı (Hüsnühat) sanatının sayısız türünden en 

önemlisi “aklâm-ı sitte” veya “hutut-ı mütenevvia” diye isimlendiren ve kufi yazının 

geliştirilmesi neticesi ortaya çıkan altı tür yazıdır. Bunlar ise: sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, 

tevkî ve rika hatlarıdır (Acar, 1999, s. 21). Ancak; divânî, rika, sülüs, talik, nesih, icâzet şeklinde 

sıralayanlar da bulunduğunu görmek mümkündür (Uğur, 1983, s.6). 

İslamiyet’in doğuşu esnasında Arap yazısı hem şekil açısından hem de Arap dilini tespit ve 

ifade edebilecek bir hat sistemi olarak çok ibtidai seviyede bulunmakta idi. Zamanla bu yazı 

geliştirilip özelleştirilmiş ve Arapçayı temsil edebilen bir hat sistemi olması sağlanmıştır. Öbür 

taraftan şekil yönünde işlenip güzelleştirilmiştir (Çetin, Aklam-ı Sitte, 1987). İslam hattında 

sanatlaşma yolunda ilk büyük ıslahatın; harflerdeki sertlikleri gideren, yazıya eskiye nazaran 

yeni bir görünüm kazandıran Abbasî veziri hattat İbn Mukle (886-940) tarafından yapıldığı 

bilinmektedir (Subaşı, 1987, s. 7). 

Camilerde, Mezarlarda ve Madenî Paralarda (Sikkelerde) Hüsnühat 

Camilerde Hüsnühat Sanatı 

Müslümanların ibadet için toplanma yerleri olan camiler, Cenab-ı Hakk'ın sözlerini en güzel 

biçimde yontarak veya yazarak Müslüman ustaların olağanüstü yeteneklerini sergiledikleri en 

önemli objeler arasında yer almaktadır. Camilerin çoğunda hüsnühat, iç dekorasyonlarının bir 

parçasıydı. Camilerde, çoğunlukla arabesk ve geometrik desenlerle süslenen kubbelerden 

başlayarak; caminin duvarları, pencerelerin üzerindeki kısımlar, mihrap ve revakların dış 

cephelerinde çeşitli Kur'an ayetleri uygulanmaktadır. 
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Endülüs'teki Elhamra Sarayı’ndan Kaligrafik Oymalar (Stefan, 2010). 

Mezarlarda Hüsnühat Sanatı 

İslam'da mezarlıkları süslemek ve inşa etmek pek tercih edilmese de Müslüman ülkelerin farklı 

yerlerinde böyle olduğu görülmüştür. Ülkemizde (Kosova'da) bile mermer çinilerden yapılmış, 

hat yazıtlarla süslenmiş bu tür mezarlıklar bulunmaktadır. Bu tür mezarlıklar ülkemizde daha 

çok Osmanlı dönemindeki eski camilerin avlularında görülmektedir. Çoğu durumda bu 

yazıtlarda ölen kişinin doğum ve ölüm tarihleri ve hayattayken sahip oldukları pozisyon 

hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır. 
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Prizren'deki Emin Paşa Camii avlusundaki bir mezar taşı (Mayıs 2013). 

Sikkelerde Hüsnühat Sanatı 

Batıdaki madenî paralarda süsleme sanatı, Çin ve İslam sanatından farklıydı. Erken dönem 

Müslüman sikkelerde, Kur'an ayetleri ve idari ayrıntılar yazılmaktadır. Zamanla bunlara 

halifelerin, padişahların, kralların ve yetkili kişilerin isimleri de eklenmeye başlanmıştır. Erken 

dönem İslam sikkeleri, 150 kelimeye kadar ulaşan yüzeylerindeki kelimelerin içeriği ile 

tanınmaktadır (Stefan 2010, ss. 161-171). Ülkemizde de sikkeler Osmanlı padişahları 
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tarafından basılmıştır, ilk defa Novobërdë'den apıldığı yerin adının sikkelere yazıldığını 

belirtmek gerekir. Bu, Sultan Süleyman Çelebi döneminde yapılmış ve bu yol diğer padişahlar 

tarafından da izlenmiştir. Bu sikkelerde padişahın adı ve unvanından oluşan resmi imzası olan 

"tuğra" basılmıştır (Petroviq, 2005, s. 248). 

 

Sultan Süleyman Çelebi’nin Sikkesi, Novobërdë (Petroviq, 2005). 

Kosova’da Hüsnühat Sanatı 

Bazı verilere göre Kosova'da İslam'ın ilk izlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kısımda 

ortaya çıkmasından daha erken olduğu söylenmektedir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun 

gelişiyle birlikte İslam dini bu bölgelerde Arnavutlar tarafından geniş çapta kabul edilmeye 

başladı. Bu dönemde cami, hamam, medrese, türbe, saat kulesi ve İslami gelenekte olduğu gibi 

arabesk, geometrik desenler ve hatlarla süslenmiş diğer nesnelerin yapımına başlandığı 

görülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde hat sanatı, XIV. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı 

İmparatorluğu'nun gelişiyle birlikte yapılan sayısız yapı ile başlamaktadır. Kosova'da İslam hat 

sanatı kitaplarda, el yazmalarında, Mushaf'ta, kutsal ve dünyevi eşyalarda, ev eşyalarında, 

bıçak, kılıç vb. çeşitli silahlarda ve hatta çocuk beşiklerinde de kendini göstermektedir (Behluli, 

1995, s. 17). 

Kosova’daki en eski camilerin geçmişi XV. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bunların arasında 

şunlar bulunmaktadır: Vuştri/Vıçıtırın Gazi Ali Bey Camii (1410); Priştine Sultan Murat Camii 

(1440), Sultan Mehmet Fatih Camii (1461); Prizren İljaz Kükës/İlyas Kuka Camii (1534), Sinan 

Paşa Camii (1615); Yakova Hadum Camii (1595) (Iljaz, 2004, ss. 77-83). Bütün bu camiler, 

hat sanatı ve diğer dekoratif desenler ile görenleri hayrete düşüren geometrik çizgili ve bitkisel 

süslemelerdeki hünerlerini sergilemeden bırakmayan ustalar tarafından yapılmıştır. 
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Camilerimizde bulunan hat mesajları genellikle Kur'an ayetleri, şiir bölümleri, mesajlar, arma 

veya tarihtir. 

Kosova Camilerinde Hüsnühat Örnekleri 

Ülkemizdeki camilerde bulunan hat süslemeleri ağırlıklı olarak Osmanlı dönemindeki diğer 

camilerle benzer içerikte olduğu görülmektedir. Arabesklerin dekoratif süslemeleri ise 

Kosova’da yaygın olan çiçek türleri ve diğer bitkilerle - yapraklı üzüm, karpuz, lale, karanfil, 

selvi vb.- yapılmıştır. Kosova'daki ana hat çeşitleri şunlardır: kufî, sülüs, divan ve talik.  

Priştine “Sultan Mehmet Fatih” Camii 

Bu cami Kosova'nın en eski camileri arasında yer almaktadır. 865/1461 yılında 

Konstantinopolis'i fetheden Sultan Mehmet Fatih tarafından yaptırılmıştır. Priştine'de "Büyük 

Cami" olarak da bilinmektedir. 

 

Priştine Fatih Sultan Mehmet Camii’nin Dış Görünümü (Mayıs 2013). 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 75 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

Koridordaki kubbenin içi geometrik dokumalarla, daha sonra daha geniş bir daire üzüm 

yaprağı, kalikslerle ve köşeler diğer bitkisel arabesklerle (farklı çiçekler) süslenmiştir (Mayıs 

2013). 

Fatih Sultan Mehmet Camii'nin 

koridorundaki pencere, yukarıda (Rad 

13/24 ve Zümer 39/73) Kur’an ayetleri 

yazılmış (Mayıs 2013). 

 

Prizren Sinan Paşa Camii 

Bu cami, Prizren'in en eskisi olmasa da, 

şüphesiz bu şehrin ve öteki Kosova 

camilerinin en güzeli sayılmaktadır. 

Osmanlı idaresinde çeşitli görevlerde 

bulunan Sinan Paşa tarafından 1615 yılında 

yaptırılmıştır (Iljaz, 2004, s.83). 
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Caminin içinde "Sahibu'l-Hayrat Sinan Paşa"  yazılmaktadır (Mayıs 2013). 

 

 

Sinan Paşa Camii'nin hüsnühat süslemeli kubbesi. Ortada -sülüs tarzında- kelime-i tevhid,  

çevresinde de Ayetü’l-Kürsi Besmele ile yazılmıştır (Mayıs 2013). 

Yakova Hadum Camii  

1594-95 yıllarında inşa edilen Hadum/Hadım Camii, ülkemizin en güzel camilerinden biridir 

(Drançolli, Xhamia e Hadumit). Bu cami, Yakova'nın Gusa köyünden bir Arnavut olan Hadım 

Süleyman Ağa tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Yakova Kapalı Çarşısı bu caminin etrafına 

inşa edilmiştir. Caminin, şehrin kuruluş sebebi olduğu söylenmektedir. Bu camide çeşitli 

süslemelerin yanı sıra çok sayıda hat kitabesi de bulunmaktadır. 
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Hadum Camii’nin Dış Görünümü (Mayıs 2013). 

 

Caminin içi, kubbedeki bazı evlerin, caminin ve bazı kitabelerin boyandığı kısmı, sonunda 

sülüs kitabesinde Ayetü’l-Kürsi yazılı kubbe çemberi ve bunların sonunda başka kitabeler 

yazılmıştır. Ayrıca “Subhane'l-Vahidu'l-Ehad” yazan kemerler ile Allah'ın kendisini yücelttiği 

diğer yazılar yer almaktadır (Mayıs 2013). 
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Sonuç 

Bütün âlem, İslam medeniyetinin altın asırlarından bugüne kadar devam eden birçok güzel 

şeyden istifade etmektedir. Müslümanların her yönden birinci olduğu o büyük asırlar olmasaydı 

çağdaş bilim olmazdı ya da çok gerilerde kalırdı. Bunun yanında o dönemde İslam sanatı çok 

gelişti ve bu, Müslümanların uğraştığı çeşitli bilim ve bilgi alanlarında özel bir yer işgal etmişti. 

Müslüman sanatçılar harika sanat eserleri yaparak duygularını ve iç inançlarını ortaya koydular. 

İslam sanatı, güzel yapılarda olduğu gibi bina ve anıtların süslenmesinde, yazılı belgelerde 

vesair icrası yönüyle her alanda gelişmiştir. 

Güzel hat sanatı, hamam cami vb. nesnelere yazılan her türlü sanatta, taş oymacılığı gibi diğer 

el sanatlarında, basit veya pahalı metallerde (hatta madenî paralarda), ahşap el sanatlarında, 

kumaşlarda, camda vb. birçok yönde gelişmiştir. Böylece hüsnühat sanatı uygulandığı tüm 

nesneleri süslemiştir, bu nedenle birçok insan tarafından da en güzel ve en sevilen sanatlardan 

biridir. 

Kosova'da ve Arnavut topraklarında bile her yerde Osmanlı idaresinden kalma, hat ve diğer 

süslemelerle süslenmiş pek çok obje elimizde bulunmaktadır. Süslemeler, İran'ın İsfahan 

kentindeki camilerde veya hat ile dolu kubbelerin dışarıdan görülebildiği diğer camilerde 

olduğu gibi dışarıda değil daha çok camilerin içinde ve hatta koridorlarında yapılmıştır. 

Kosova'daki ana hat çeşitleri şunlardır: kufî, sülüs, divani ve talik. 
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The Emergence of Statues in Buddhism: An Analysis  

Wan Nusrah Wan Ismail1, Dursun Ali Aykıt2 

Abstract 

Buddhism is one of the most widely practiced religions in the world. According to the 

Worldwide Population Review, it was announced in 2021 that the Buddhist world practices 

around 507 million people in the world. This study is very important because the Buddhist 

religion has increased rapidly in Southeast Asian countries like Cambodia, Thailand, Myanmar, 

and Sri Lanka. Statues in Buddhism have historically been seen as a holy symbol that connects 

people to their God. Meanwhile, statues in Buddhism did not exist during the lifetime of the 

religion’s founder, Siddhartha Gautama. Thus, this paper wants to investigate the arrival and 

acceptance of statues in Buddhism. The data for this research is in the form of manuscripts, 

books, or journals sourced from library resources, hence this research falls under the category 

of library research. According to the findings of the study, the presence of statues in Buddhism 

is an influence that originated from the culture in Greek and Roman times, which is known as 

Hellenism, and flourished in the Asoka Empire until today. These statues have become a 

significant part of the Buddhist community’s existence, particularly when it comes to 

commemorating major festivals like Wesak Day. As a result, the Buddha statue is not a doctrine 

delivered by its originator, Siddhartha Gautama Buddha, but rather an outside influence brought 

by his followers. 

Keywords: Emergence, Statue, Buddha, Buddhism, Influence. 

 

Introduction 

Buddhism is one of the largest religions in the world. Southeast Asian countries like Cambodia, 

Thailand, and Myanmar are among the countries with the largest Buddhist populations in the 

world. According to religion by country in 2021, Cambodia has the highest percentage of 

Buddhists at 96.9%, followed by Thailand at 93.2% and Myanmar with 87.9% (Anon, 2021). 
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Although the founder of Buddhism, Siddhartha Gautama Buddha, was originally from India, 

his teachings have spread to the rest of the world.  

The development of Buddhism can be seen in the development of statues and sacred tools used 

in the daily life of the Buddhist community, whether in monasteries, stupas, temples, or 

pagodas. The use of statues in Buddhism has become one of the sacred symbols that connects 

an individual with his ultimate reality. It has been a question and debate in the religious 

community whether Buddhists consider statues as their God (Lopez, 2001)? However, the 

purpose of this study was not to question their divinity but to identify the main factors that 

contributed to the emergence of statues in Buddhism. As we know, in the life of Siddhartha 

Gautama Buddha, there was no activity in statues Buddhism. It appeared hundreds of years 

after the death of Siddhartha Gautama Buddha. Initially, the Buddha was only represented by 

symbols that corresponded to the four major events of his last human life: a footprint to 

represent his birth, a Bodhi tree to represent his enlightenment (Figure 1), a dharma wheel to 

represent his first sermon, and an empty throne to represent his death (Kyaping, 2016). 

Therefore, the purpose of this paper is to identify the appearance of statues in Buddhism. 

Figure 1. Bodhi Tree 

By Chukyi Kyaping, 2016, Bodhi Tree, located at Sanchi, 3rd 

Century BCE. 

The appearance of statues in Greco-Bactrian times has 

shown the existence of Greek influence on Buddhist 

statues. It can be said here that the art of sculpture, 

especially the sculpture of Buddha at that time, had 

undergone a diffusion, or process of spread of cultural 

elements, from one individual to another, or from one 

society to another. This migration or spread of culture 

took place after Alexander expanded his territory to 

the North Indian region, including Gandara, which fell into the hands of Alexander’s army in 

327 BC (Wibowo, 2009). Thus, it can be established that the advent and appearance of statues 

in Buddhism, one of which emerged, were influenced by Greek and Roman culture, known as 

Hellenism at the time. 
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History of Buddha 

Buddha, the Enlightened One also known as Siddhartha Gautama, was the founder of 

Buddhism. In the sixth century BC, the Buddha (Siddhartha in Sanskrit) lived in North India. 

Scholars, however, are cautious about making unequivocal assertions regarding the historical 

facts of the Buddha’s life. Early writings claim that Siddhartha Gautama was born into the 

Shakya clan, a community on the boundaries of the eastern Indian subcontinent, both 

geographically and culturally, in the 5th century BCE (Valentine, 2018).  

His father, Suddhodana, was the ruler of the kingdom of Sakyas (Nepal nowadays) and his 

mother was named Queen Maya (Kyokai, 1986). Siddhartha Gautama Buddha was married at 

a very young age of sixteen to a princess named Yashodhara. They lived in the palace with all 

the luxuries until they were blessed with a child named Rahula. Though he was carefully 

shielded from the hardships and unpleasant aspects of life as a prince, he could not be indifferent 

to the dire suffering of the masses of the common people around him. His natural tenderness of 

heart, as well as his natural inclination toward philosophical contemplation, led him irresistibly 

into the deep study of the causes and cures of life’s woes (Bomhard, 2019). Then, he decided 

to find a way out of this universal suffering. At the age of 29, he left his kingdom and became 

a Samana (hermit) in search of a way out. 

After six years of Siddhartha Gautama Buddha wandering in the Ganges valley, he met famous 

religious teachers, learned, and followed their systems and methods, and submitted himself to 

rigorous ascetic training. However, their teaching did not satisfy him. Thus, he abandoned all 

traditional religions and their methods and followed his way. Then, one night, while sitting 

under a tree (known as the Bodhi or Bo tree, the ‘Tree of Wisdom’), on the banks of the 

Neranjara river in Buddha-Gaya (near Gaya in modern Bihar), Gautama attained 

Enlightenment, after which he became known as Buddha, ‘He who is Enlightened’ (Rahula, 

1959).  

Siddhartha Gautama Buddha gave his first speech after attaining enlightenment to a group of 

five hermits, old acquaintances, at the Deer Park at Isipatana (modern Sarnath), near Benares. 

He preached all classes of men and women, monarchs and peasants, Brahmins and exiles, 

bankers and beggars, holy men and robbers, for 45 years on that day, without making the 

slightest distinction between them. He made no distinctions between castes or socioeconomic 

groups, and what he preached was available to all men and women who were ready to learn and 
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obey it. The Buddha died at Kusinara at the age of 80. (In modern Uttar Pradesh in India). 

Buddhism is now practiced throughout Ceylon, Burma, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, 

Tibet, China, Japan, Mongolia, Korea, Formosa, India, Pakistan, Nepal, and the Soviet Union. 

The world’s Buddhist population surpasses 500 million people. 

Sacred Things in Buddhism: Relics 

Relics, in addition to sculptures, are critical symbols in Buddhist civilization. The most precious 

relics in Buddhism are those thought to be pieces of the Buddha’s cremated remains: a hair, a 

tooth, a small fragment of bone, or the tiny bead-like remnants created by the Buddha before 

entering nirvana. The eight claims to Buddha’s body relics were historically split into eight 

equal parts: Mallas of Kusinigara, Ajatasatru of Magadha, Lichchhavis of Vaisali, Sakyas of 

Kapilavastu, Mallas of Pava, Bulis of Alakappa, Koliyas of Ramagrama, and a Brahmin from 

Vethadipa. According to Buddhist tradition, each of these eight claimants built a stupa atop a 

physical relic of Buddha called a saririka relic (Mitra, 2001).  

The existence of these (as they were called) eight “Drona stupas” is unknown. One story states 

that the great Indian Emperor Asoka of the 3rd century B.C.E. gathered relics shortly after his 

conversion to Buddhism and then divided them into eighty-four thousand shares and established 

eighty-four thousand stupas to enshrine them. So, the real body of Buddha (his relics), along 

with his teaching (his Dharma), was gradually and orderly distributed across the Indian 

subcontinent. However, it is clear that Asoka has symbolically used Buddhism and relics to 

assert his own authority over the kingdom (Sharf, 2004). The importance of relics has grown to 

the point where they have become the focal point of Buddhist devotion. The landscape of 

ancient India was altered as Buddhism traveled and Buddhist monasticism grew, first by the 

installation of stupas, then by the construction and development of residence complexes 

(saṃghārāma or vihāra). As portrayed in the early art of Vidisha (Fig. 2), Bharhut (Fig. 3), and 

Kanaganahalli (Fig. 4), relics were transferred in elegance, like monarchs on elephant back. 

The remnants of these relic complexes have allowed us to track the expansion of Buddhist 

activity and recreate the geography of early Buddhist civilization over the previous two 

centuries (Stargadt and Willis, 2018). 
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Figure 2. Railing from Vidisha 

By Stargudt & Willis, 2018, 

Railing from Vidisha, 

located at Gujri Mahal 

Museum, Gwalior, India. 

 

 

 

Figure 3. Bharhut Stupa Relic Procession on 

a Stone Railing 

By Stargudt & Willis, 2018, Bharhut Stupa Relic 

Procession on a Stone Railing, located at Gujri Mahal 

Museum, Gwalior, India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Procession of 

Relics: Kanaganahalli 

Stupa Slab Piece 

By Stargudt & Willis, 2018, 

Procession of relics: 

Kanaganahalli stupa slab 

piece, located at Gujri Mahal 

Museum, Gwalior, India. 

The various types of 

relics can be classified 

into three categories: 1. 



7th International Student Symposium 

86 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

The relics of Buddha and other holy individuals of national or local renown. 2. Different things 

that come into contact with or are otherwise connected to them. 3. Dharma relics, such as 

complete scriptures or, in most cases, Interdependent Origination passages, as well as dharanis 

formed from the numerous Dharani Sutras (Bentor, 2003). Body relics were separated into two 

categories by Robert L. Brown in her paper: first, those that remained after the Buddha’s 

cremation, such as bone pieces, teeth, or merely ash; and second, portions of his body, such as 

the eyeball that Xuanzang described seeing in Gandhara in the seventh century (Brancaccio and 

Behrendt, 2006). 

 

The Emergence of Statue in Buddhism 

The existence of Greek influence on Buddhism may be seen in the appearance of sculptures in 

the Greco-Bactrian periods. The Bodhisattvas, who were styled as Apollo and whose depictions 

followed the Hellenistic norm of naturalist realism, exemplified the evolution of Graeco-

Buddhist art. It is also frequently dubbed the school of Graeco-Buddhist art, due to the unique 

traits of Hellenistic art carried into these territories by Alexander the Great and his army 

(Sulowska, 2019). During the Kushan Empire, namely Gandhara and Mathura, after Alexander 

the Great’s invasion, the construction of sculptures grew increasingly prevalent. In the 

Gandharan tradition, Buddha’s life narrative relies entirely on Greek art, and numerous 

Hellenistic characteristics can be seen in its representation (Kumar, 2014). As a result, we can 

see that, while Gandhara art is Buddhist in form, many of the elements shown in the sculpture 

are of Western Asiatic or Hellenistic provenance. Finally, these Buddha sculptures spread 

beyond India, inspired by Greek culture, to Central Asia, China, Korea, and Japan. 

 

Discussion 

The researchers found that many studies related to the appearance of the statue and its 

development are based on Gandhara. The researchers discovered that there are several studies 

on the statue’s appearance and evolution in Gandhara. (Sculptures from Gandhara) Gandhara 

was an ancient empire that formerly ruled areas of modern-day Pakistan and Afghanistan 

(Sharma and Mishra, 2014). Gandhara was the major center for stone carvings, notably of 

greyish-blue schist, according to Kyaping in his thesis, ‘‘The Unintended Legacy of Hellenism: 

The Development and Dissemination of the Buddha Image (Kyaping, 2016)’’. This 

demonstrates that Gandhara was once a major center for the creation of sculptures. According 

to Zain al Wahab, Gandhara was at its most prosperous during this time, with the bulk of the 
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sculptures representing Buddha and Bodhisattvas being fashioned primarily of stone (Wahab, 

Bashir, and Latif, 2018). 

According to certain academics, the emergence of Buddhism has also been debated. According 

to Doris Meth Srinivasan, Buddhism first arose in the 3rd century under the reign of Gandhara. 

It was stated after he discovered that there was insufficient evidence to demonstrate the 

emergence of Buddhism clearly, and the facts presented were based on period arts. Doris further 

stressed that, although we do not even know where this tradition began, we must carefully 

examine the idea that it began in Gandhara (Brancaccio and Behrendt, 2006). Meanwhile, Ann 

Heirman claims in her book “The Spread of Buddhism” that the earliest anthropomorphic 

Buddha image was discovered in Gandhara about 50 BC. According to Ann Heirman, this 

Buddha resembles Zeus or Heracles as represented in contemporaneous Greek sculptures. It 

demonstrates the impact of Greek culture on Buddhism, and it appears that Buddhists at the 

period felt the need for an anthropomorphic image of the Buddha to respect and revere 

(Heirman and Bumbacher, 2007). Furthermore, Gandharan Buddhist sculpture began around 

the end of the first millennium BCE and increased in power throughout the Kusana era, 

according to Pierfrancesco Callieri (Brancaccio and Behrendt, 2006). 

According to Assomoul, some scholars do not agree that the appearance of the statue at that 

time was due to influences from Indo-Greeks. Others believe Buddha’s depiction in Gandhara 

was carried out by a figural portrayal of an Indian folk yaksi (female nature spirit and tree-

dweller associated with fecundity and agricultural bounty)(Assomull, 2013). The Gandhara 

sculptures have little in common with Greek art, either in its Hellenic or Hellenistic phases, and 

are much more closely related to Roman art, according to Benjamin Rowland (1958). The 

Gandhara School is best described as the easternmost appearance of the Roman Empire’s art, 

especially in its late provincial manifestations (Kumar, 2014). Based on the readings about 

Buddha images and art, researchers noticed that most scholars from India agree that the arrival 

of Buddhism at that time had nothing to do with the Greek era. However, researchers admit that 

the arrival of Buddhism at that time was related to the Greek and Roman art influence. 

Researchers also agree that the emergence of Buddhist statues may be tied to the earliest 

appearance of the Buddha image in Gandhara. 

As dissimilar as the pictures of Amaravati and Mathura are from Gandharan art, according to 

Fussman, the ideological substance is the same: they depict the same Jataka and incidents from 

Buddha’s life (Heirman and Bumbacher, 2007). Many Hellenistic characteristics have been 

found in Gandharan material culture since the beginnings of Buddhist historiography: this 

‘impact’ has been noted by numerous historians with various methodologies and interpretations 
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(Galli, 2011). Gandhara art, according to Wheeler, is especially Buddhist art. He cited 

Buchthal’s (1945) study of everyday objects like toilet trays (Fig. 5) and reliefs on late Roman 

and early Christian sarcophagi (Figs. 6) as critical evidence of such stylistic migration, which 

allegedly triggered the depiction of continuous narratives of Buddha’s life in Gandhara art. 

Thirdly, in places like Palmyra, Dura Europos, and Hatra, there was a Parthian aspect to the 

‘Graeco-Iranian influence,’ which could be observed in decorations. Finally, French 

archaeologist Daniel Schlumberger brought Kushan art to Gandhara from provincial centers 

like Surkh Kotal (Figs. 7), a temple site unearthed in the 1950s by (Falser, 2015). 

Figure 5. Roman Toilet Tray 

 

 

 

 

 

By Falser, 2015, Roman Toilet Tray, located at Dionysiac 

Scene, Calcutta, Indian Museum. 

 

 

 

Figure 6. Christ’s Entry into Jerusalem 

 

 

 

 

 

By Falser, 2015, Christ’s Entry into 

Jerusalem, Detail of Sarcophagus, 

located at Lateran Museum, Rome. 
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Figure 7. Gandharan Relief  

By Falser, 2015, Gandharan Relief from 

Calcutta, located at Indian Museum. 

 

Conclusion 

Buddhist statues undeniably play a 

significant role in the Buddhist 

community. It is a symbol in Buddhism 

that is a spiritual expression (Wibowo, 

2009).The emergence of Buddhism can 

be seen in its widespread development during the Kushan Empire, especially during the 

Gandhara and Mathura eras. In the life of Siddhartha Gautama Buddha, idol worship still did 

not begin where his followers at that time only followed his teachings. The activities of 

sculpting and worshiping statues in Buddhism are said to have begun hundreds of years after 

the death of Siddhartha Gautama Buddha. This study discovered that the Greek and Roman 

influences played a significant role in the creation of the statues. In addition, Gandhara, in the 

past, has been a very important center for sculpture activities. This can be ascertained when 

stupas and statues are two critical objects in the lives of the devotees in Gandhara (Kyaping, 

2016).The findings provide important knowledge that the emergence of the Buddha statue is 

not a doctrine delivered by its originator, Siddhartha Gautama Buddha, but rather an outside 

influence brought by his followers. 
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İslam’ın Orta Asya’da Yayılma Süreci: Uygur Türkleri Örneği  

Zikrullah Alim1 

Özet 

Orta Asya kadim tarihlerden itibaren çeşitli etnik gruplara ve birden çok kültür ve medeniyete 

ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. İlk yazının MÖ Mezopotamya medeniyetinde Ortaya 

çıkması ile insanların giderek yazı yazmayı öğrenmeleri sonraki neslin tarihe olan merakını az 

da olsa gidermektedir. Orta Asya’da yaşayan farklı etnik grupların tarihi geçmişine 

baktığımızda, elimizdeki bilgilere göre ilk başta Hunlara tabi olarak yaşamışlar, daha sonra 

Göktürk devleti ve onu takip eden Orhun Uygur devleti hakimiyeti altında yaşamışlardır. Bu 

coğrafyada yaşayan Türk toplulukları içinde ilk yerleşik hayata geçen Uygur Türkleri, İslam 

öncesinde olduğu gibi İslam’ı kabul ettikten sonra da bu topraklarda etkin olmuştur. İslam’ın 

Arap yarımadasında ortaya çıkıp zamanla Müslümanların askeri yönden güç elde etmesi ve 

İslam ordusunun fetih hareketlerini başlatması ile birlikte Irak ve İran toprakları fethedilmiştir. 

Türklerin İslam’a ısınmaları açısından Talas Meydan Muharebesi önem arz etmektedir. 

Müslümanlarla Çinliler arasında meydana gelen bu Çekişme sonucunda Çinliler ağır yenilgiye 

uğramıştır. Bu bağlamda Uygur Türkleri de İslam’la şereflenmiş, özellikle Karahanlı sultanı 

Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın mücadeleleri sonucunda topluca İslam’ı kabul etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Uygur Türkleri, Karahanlı, İslamlaşma, Doğu Türkistan.  

 

Giriş 

Orta Asya dediğimiz zaman doğuda Kingan dağlarından başlayıp batıda Hazar denizine kadar, 

kuzeyde Altay dağlarından başlayıp güneyde Himalaya dağlarına kadar olan yer akla gelir. Bu 

eşsiz coğrafyanın tam merkezinde Doğu Türkistan Uygur Türkleri yaşamakta, civarında ise 

Özbek, Kazak ve Kırgız gibi Türkî milletler varlığını sürdürmektedir. 

Uygurlar tarihte Türk kavmi arasında ilk defa yerleşik hayata geçmiş, yazıyı icat etmiş köklü 

medeniyete sahip olan bir millettir (Buğda, 2018, s. 3) .Tarihte Uygurlar zaman zaman dinlerini 

değiştirmişler, bunların arasında Şamanizm, Budizm, Manihaizm, İslam vb. çeşitli dini itikatlar 

                                                             
1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü̈ Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam 

Mezhepleri Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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sayılabilir. İslamiyet’i kabul ettikten sonra zaman zaman farklı fikir akımlarının tesiri altında 

kalsalar da bir daha din değişikliğine gitmemişlerdir. İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasıyla 

ilgili Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi yani 632-661 yıllarını kapsayan bu süreç 

içerisinde İslam ordusu fetih hareketlerini sürdürmüş, sonuç olarak batıda hüküm süren Roma 

İmparatorluğu ile İran topraklarında hüküm süren Sâsânîler ortadan kaldırılmıştır. 

Hilafetin Emevîlere geçmesi ile birlikte fetih hareketleri devam etmiş, İslam tarihinde ilk defa 

orta Asya’ya İslam ordusu Emevîler döneminde ayak basmıştır. Nitekim Emevîler döneminde 

Übeydullah b. Ziyad (648-686), Said b. Osman ve Kuteybe b. Müslim (669-715) gibi 

komutanlar belli aralıklarla Orta Asya’nın Semerkant, Buhara gibi önemli merkezlerine 

gönderilmiş ve bölgedeki iç kargaşalar ve siyasi istikrarsızlıklar bu hareketlerin başarılı 

olmasına adeta destek vermiştir. 

Bu girişimler sonucunda zamanla bölgeye tüccarlar ve ilim adamları gelmeye başlamıştır. 

Bölgeye gelen tüccarların ve ilim adamlarının girişimleri ile Uygurlar ferdî olarak İslamiyet’i 

kabul etmeye başlamışlar, toplu olarak ise Karahanlılar sultanı Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın 

920 yılında İslam’ı kabul etmesi ile birlikte gerçekleşmiştir (Buğda, 2018). 

Çalışmamızda ilk olarak Uygur Türklerine ait genel bilgi verdikten sonra sahabe döneminde 

Uygurların hangi dine itikat ettikleri konusuna değinilecektir. Daha sonra Uygur Türklerin in 

İslamiyet’i kabul etme süreci ve İslam’ın yaygınlaşmasında Karahanlıların rolünden kısaca 

bahsedilecektir. 

Uygurlara Ait Genel Bilgi 

Uygurlar Asya kıtasında yaşamış olan milletlerin arasında Tarihte büyük etkiler yaratmış köklü 

medeniyete sahip, orta Asya’nın en kadim yerli halklarındandır. İlk yazının M.Ö. 4000’lı 

yıllarında Mezopotamya medeniyetinde ortaya çıkması ile Mısır ve yakın doğu halkları tarih 

sahnesine girmiş, Uygurlar ise Sümerlerin icat ettiği Ârâmî yazısı (Dinçol, 1991) ile MÖ 2000 

yıllardan itibaren tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Uygurlar Tarihte yerleşik hayata 

geçmeden önce, göçebe hayat yaşadıklarından dolayı, onlarla ilgili türlü kaynaklardan bilgi elde 

etme şansına sahibiz. Kaynaklarda "Uygur" kelimesi için çeşitli manalar yüklenmiştir. Bunun 

arasında Uygur kelimesi için ‘‘yerleşik hayat süren, sert huylu, uyumlu, gözü tok’’ vb. ifadeler 

kullanılır. Aslında Uygur kelimesi için en dikkat çekici olan da “uygar’’ anlamının 

çağrıştırmasıdır ki o da Uygurların Türkî milletler içinde ilk yerleşik hayata geçen kavim 

olmasından kaynaklanmaktadır (Özkan, t.y., ss. 105-116). Türklerin yaşadığı coğrafi ve siyasi 

durumun tabii neticesi olarak o dönem şartlarının olmazsa olmazlarından biri olan, ata binme 
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ve ok atma konusunda ileri seviyede oldukları bir gerçektir. Aşağıda Uygurlara ait genel 

bilgiler, ayrıntıya girmeden belli başlıklar altınca incelenecektir. 

Uygurların Ana Yurdu 

İlk dönemlerde Moğolistan’ın Ötüken bölgesinde hayatını sürdürmüş, Orta Asya’nın farklı 

bölgelerinde birden çok devlet kurmuş olan Uygurlar günümüzde ise Doğu Türkistan’da 

varlığını sürdürmektedirler (Çandarlıoğlu, 2013, s. 11). 

Kadim tarihten beri Orta Asya’da yaşamakta olan Uygur Türkleri, Çin kaynaklarında Hunların 

nesli olarak kabul edilmiştir. Çinliler Uygurların nüfuslarının çok kalabalık olmamasına rağmen 

savaşlarda olağanüstü başarılı ve cesaretli oldukları gibi aynı zamanda teknolojide de çok 

ileride oldukları hatta dönemin şartlarına göre ileri teknoloji sayılan, savaşlarda ve göçlerde 

kullanım amaçlı yüksek tekerlekli arabalara sahip olduklarını kaydeder (Çandarlıoğlu, 2013, ss. 

11-12). 

Kaynaklarda Uygurların genel olarak göçebe hayat yaşadığına dair bilgiler verilse de onlar 

kadim zamanlardan beri Tanrı Dağları ile Karakurum Dağları arasındaki Tarım Vadisinde, 

Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasındaki Hungarian greyde (Macaristan Bozkır), İli Nehri 

Vadisinde, İrtiş Nehri ile Balkaş Gölü arasındaki yerlerde, Sibirya’nın güneyinde, günümüzdeki 

Moğolistan Halk Cumhuriyetine ait olan Selinga, Orhun, Korulu Nehri Vadisi gibi yerlerde 

yaşamışlardır (Almas, 2017). Yerleşik hayata geçtikten sonra ise günümüzdeki Doğu Türkistan 

topraklarında yaşam sürmüşlerdir. Bu bölgelerin coğrafi özelliklerine baktığımızda genel 

olarak Orta Asya sınırları içinde olduğunu görebiliyoruz. 

Sonuç olarak Uygurların Tarihsel süreçte yaşam sürdürmüş olduğu bölgelerin coğrafi 

özellikleri, onlara ait yazıtlar, arkeolojik kazı ve arşivlere baktığımızda Uygur Türklerinin ana 

yurdunun Orta Asya olduğu kanaatine varıyoruz. 

Hunlar ve Uygurlar 

Hunlar Uygurların en kadim ecdadıdır. Hunlar MÖ 1500 yıllardan itibaren MS V. yüzyılın 

sonuna kadar olan yaklaşık 2000 yılı içeren bu uzun bir süre içinde Asya ve Avrupa’da 

insaniyetin inkâr edemeyeceği kadar Derin Tarihi bir rol oynamıştır. Onlar en kadim zamandan 

itibaren Orhun Nehri (Almas, 2017, ss. 56-92) (günümüzdeki Moğolistan), Chogai Dağları ve 

Tanrı Dağları civarında yaşamışlardır.  

MÖ 569-307 yıllar arasında Çin ile Hunlar arasında ortaya çıkan savaşlar nedeni ile Çinlilerin 

kendilerini Hunlardan koruma amaçlı Çin Seddini inşa ettikleri herkesçe bilinir bir durumdur. 
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Hunlar 209-170 yıllarındaki Mete Han döneminde en parlak günlerini yaşamış, (Togan, 1981, 

s. 40) Huhan-ye ve Çiçi döneminde ise Altay ve Tanrı dağlarına düzenlenen seferler neticesinde 

devlet sınırı en geniş hâle gelmiş, bu seferler sonucunda Uygurlar da Hunlara tabi olmuşlardır.  

Hun Devleti zamanla taht kavgaları ve iç kargaşaları gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmış, 

bu sıkıntılar devletin otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur. Bu kargaşalar sonucunda 

Hunlar 46. yıllarında kendi arasında Doğu ve Batı Hunlar diye iki ayrı devlete bölünmüştür. Bu 

durumu fırsat bilen azınlıklar isyana kalkışmışlar, böylece Hunlar çöküş dönemine girmiştir. 

M.200’lü yıllarında Siyenpi Türkleri Hunlara isyan ederek kendi bağımsız devletini kurmuş, 

Uygurlar da Siyenpi (220-360) devletine tabi olmuşlardır. 390 yılında Uygurlar bağımsızlığını 

ilan eder, bu süreç uzun sürmez, 448-460 yılında Tabgaçlar’a, 460-500 yıllarında Cücenlere ve 

555 yılına kadar ise Abdallar hakimiyeti altında yaşamışlardır (Turan, 2015, ss. 113-133). 

 Göktürkler ve Uygurlar 

Göktürkler tarihte ilk defa Türk ismini kullanmış ve kendilerine özgü alfabesi olan, devlet 

yapısında ikili sistemin uygulandığı bir devlettir (Almas, 2017, ss. 113-133). Uygurlar ilk 

baştan itibaren Göktürk devletine tabi olmuşlar hatta birinci Göktürkler döneminde Uygurlar 

huzur ve asayiş içinde yaşamışlardır. Yalnız İpi Tulu Hakanın devletin başında olduğu yıllarda 

Çin askerlerinin Göktürklere karşı saldırısı sonucu devlet münkariz hâle gelmiş, Doğu 

Göktürklerin hakanı Kutluk Kağan ve onun veziri Tonyukuk’un girişimleri ile Çinlilerden 

kurtarılmıştır. Bundan dolayı Kutluk Kağan Göktürk devlentinin ikinci kurucusu olarak kabul 

edilmiştir (Togan, 1981, s. 43). Uygurlar, Göktürk devleti ikinci defa kurulduğunda da devletin 

içinde yer almışlardır. Bu dönemde Asya ile Avrupa arasında siyasi, iktisadi ve medeniyet 

alanlarında diğer devletlere göre çok daha koyu ilişkiler kurulmuş ve birbirlerinin tesiri altında 

kalmışlardır. Dünya medeniyetinin daha da gelişmesi için önemli adımlar atılmış, özellikle 

Türk medeniyeti açısından Karahanlılar döneminde Orta Asya’da ortaya çıkan uyanış 

hareketinin temelleri atılmıştır.  

742-43 yıllarında Göktürklerin himayesinde yaşayan Karluk, Basmil ve Uygurlar hakimiyete 

karşı Örgütlenerek Göktürk kağanı Ozmış’ı Öldürmüşlerdir (Çandarlıoğlu, 2013, ss. 11-12). 

Böylelikle Uygur devletinin temeli atılmıştır.  

Orhun Uygur Kağanlığı 

Uygurlar ilk defa 745 yılında kendi bağımsız devletini kurması ile tarih sahnesinde baş 

göstermeye başlamıştır. Bu dönemde çoğu Şamanizm ve Budist inancına sahip olan Uygurlar 

cihan hakimiyeti ülküsünü benimsemiş, bu ilkeye bağlı olarak cihanın dört bir köşesine 
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fetihnameler göndermiş, bunun sonucunda Çin’i vergiye bağlamış hatta eski hunların bütün 

topraklarına sahip olmuşlardır.(Çandarlıoğlu, 2013) Bu dönemde Uygurlar hem İktisadi, siyasi, 

teknoloji ve kültürel alanlarda büyük mesafeler kat etmiş hem de özellikle ressamlık, hattatlık 

gibi konularda diğer Türk halkının başında yer almıştır (Çandarlıoğlu, 2013, ss. 13-33). 

Uygurlar, komşu ülke Çin’i her ne kadar vergiye bağlamış olsalar da onlarla iyi ilişkiler kurmak 

için gayret sarf etmişler, zaman zaman maddi yardımlarda bulunmuş hatta ilişkilerini daha da 

geliştirmek için evlilik bağı kurmuşlardır.    

Moyen-Çor Hakan döneminde kuvvetlenen, Manihaizm dinini topluca benimseyen Böğü 

Kağan döneminde en parlak günlerini yaşayan Uygur Devleti 822’den sonra Kırgızlarla olan 

savaşta gerileme basamağına girmiştir (Almas, 2017, ss. 137-220). Uygurların Kırgızlarla olan 

savaşta yenilgiye uğramasının sebebi olarak Manihaizm'in (ayrıntılı bilgi için bkz. Gündüz, 

2003) inanç esaslarının büyük ölçüde etkili olduğu söylenebilir. Kırgızlarla olan savaşta büyük 

yenilgiye uğrayan Uygurlar genel anlamda Turfan ile Çin’in iç bölgelerine göç etmek zorunda 

kalmışlar. Çine göç edenler günümüzde "Sarı Uygurlar" diye bilinmekte. Çinin Lan-zhou 

Bölgesine yerleşen Uygurlar zaman zaman kendi egemenliğini ilan etseler de günümüzde 

Çinlilerle tamamen asimile olmuş ve kendi benliğini kaybetmiş durumdadırlar  (Çandarlıoğlu, 

2013). 

Turfan'a göç edenler ise Günümüzdeki Doğu Türkistan sınırları dahilindeki Kaşgar ve civardaki 

bölgelere yerleşmişler, merkezi Turfan olan bir devlet kurarak varlığını devam ettirmişlerdir.  

Turfan Uygur devleti civar ülkelerle iyi ilişkiler kurmuş sanat, kültür ve edebiyat alanlarında 

büyük gelişmeler yaşanmış özellikle edebiyatta Uygurlar bu dönemde zirve yapmışlardır. Bu 

dönemde Manihaizm ile Budizm öğretilerinden esinlenerek kaleme alınmış eserler günümüze 

kadar ulaşmış ve Türk otağ örneklerini içermektedir (Taşağıl, 2012). 

Sahabe Döneminde Uygur Türklerinin Dini İnançları 

Öncelikle “sahabe dönemi’’ ifadesi ile kastımız İslam tarihinde Hz. Peygamber vefat ettikten 

sonra Hz. Ebubekir’e biat edilmesiyle başlayan, daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın 

hilâfetleriyle devam edip Hz. Ali ile sona eren Hülefâ-yi Râşidin (Fayda, 1998) (632-661) 

dönemidir. Kaynaklara baktığımızda Uygurlar bu süreçte Asya’da hüküm süren Göktürklerin 

himayesi altında yaşamışlardır. Göktürkler genel olarak Budist inanca sahip olduklarını 

varsaydığımızda Uygurların da doğal olarak o dine mensup oldukları kaçınılmaz bir durumdur 

(Abudukelimi, 2006). 
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Diğer taraftan Turfan, Tang sülalesi tarafından işgal edilmiş. Tang sülalesi bölgedeki Budistlere 

dinini yaşamakta özgür bırakmıştır. Turfan (Doğu Türkistan’ın ili)’da Budizm çok 

yaygınlaşmış hatta o bölgelerde yaklaşık yüz bin civarında rahip ve rahibelerin bulunduğu 

bilinmektedir. Turfan Budizm’in ikinci merkezi olarak görülmüş, Budizm’e ait Altun Yaruk 

gibi eserler Turfan'da çoğaltılmıştır (Kurban, 2017). 

Uygurların benimsemiş oldukları dini inançlarını kronolojik olarak şu şekilde sıralamak 

mümkündür: Hunlar döneminde Gök Tanrı inancı, Göktürkler döneminde Budist inancı ve 

Uygur kağanlığı döneminde ise Mâni dinini benimsemişlerdir (Abudukelimi, 2006, ss. 50-56). 

Genel olarak Uygurlar inanç konusunda çok serbest davranmışlar, çabuk din değiştirmişler, 

benimsedikleri dini de etrafa yayma gayreti içinde olmuşlardır. 

Uygurların İslamiyet’i Kabul Etmesi 

Orta Asya’da yerleşik hayata geçen Türk boyları, ilk olarak Emevîler döneminde İslam orduları 

ile karşı karşıya gelmiştir. Türklerin yoğun olarak yaşamakta oldukları Semerkant, Beykent, 

Buhara gibi merkezler yönetimde şiddete başvurması ile tanınan, dört Arap dâhisinden biri 

kabul edilen Emevîler’in Irak valisi Ziyad b. Ebih’in (Bkz. Aycan, 2013) (622-673) planlı 

olarak gerçekleştirdiği fetih hareketleri ile bu bölgeler Müslümanların eline geçmiştir (Baş, 

2020, s. 555). Ancak her toplumda olduğu gibi bölgedeki Türkler de İslam hakimiyeti altına 

girmek istememiş, Emevîllere boyun eğmemek için eline geçen her fırsatı sonuna kadar 

kullanmışlardır. Sürekli bir ayaklanma olmuş, bölgede bir türlü istikrar sağlanamamıştır. 

Maveraünnehir bölgesine ciddi seferler, Muaviye’nin Horasan valisi olarak tayin ettiği 

Ubeydullah b. Ziyad Tarafından 674 yılında 24.000 kişilik orduyla düzenlenmiş, bir sonraki yıl 

675’te ise Said b. Osman’ın daha sonraki 680-81 yıllarında ise Selim b. Ziyad’ın seferleri takip 

etmiştir. Fakat bu gölgede etkili ve düzenli seferler Velid b. Abdülmelik (705-7159) 

döneminde, Kuteybe b. Müslim’in Horasan’a gelmesi ile başlamıştır (Baş, 2020, ss. 553-556). 

Horasan ilk başlarda Irak valiliğine bağlı bir bölge iken, Halife Velid döneminde kendi başına 

müstakil bir valilik olarak belirlenmiş, Horasan valiliğine Kuteybe b. Müslim getirilmiştir.  

Kuteybe’nin art arda düzenlemiş olduğu seferlerin neticesinde Beykent, Buhara, Talakan, 

Semerkant ve Taşkent gibi şehirler fethedilmiş, 715 yılında son seferine çıkan Kuteybe, 

Kaşgar’a yürümüştür.(Bkz. Yiğit, 2002) Bununla birlikte Orta Asya ve Maveraünnehir bölgesi 

zamanla Arap hakimiyeti altına girmiş ve Türk halkı ferdi olarak İslam’a girmeye başlamıştır 

(Muhammet Emin, 2009, ss. 131-139). 
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Bu dönemde Türklerin İslamiyet’i toplu olarak benimsememelerinde  ise ilk olarak bölgedeki 

valilerin tutumları büyük ölçüde etkili olmuştur. Diğer taraftan Emevîlerin devlet politikası 

olarak benimsedikleri "mevalî" kavramı da İslamiyet’in yayılmasında bir engel teşkil etmiştir. 

Orta Asya’ya gönderilen valiler bölge halkına ikinci sınıf muamelesinde bulunmuş daha da 

ileriye giderek o toprakları halifenin çiftliği telakkisinde bulunmuş, (Baş, 2020, s. 563). 

Müslümanlığı kabul edenlerden de haraç ve cizye alınmaya devam etmiştir (Almas, 2017, s. 

261). Bunun gibi sebeplerden dolayı bölge halkı İslam’a pek yanaşmamışlardır. 

İslam ordusunun Maveraünnehir bölgesine girdiği dönemler bölgede otorite kabul edilen 

Göktürklerin yıkılış safhasına girdiği ve devlet yapısının ciddi bir şekilde sarsıldığı zamanlara 

denk gelmiştir. Uygurlar Göktürk devletine tabi olmalarına rağmen onların ciddi güç kaybına 

uğraması gibi sebeplerden dolayı Emevi ordusunun Orta Asya’ya girmelerine engel 

olamamıştır. 

 Türkler İranlılarla birlikte Emevîlere göre daha adil ve dostane yaklaşımlarından dolayı 

Abbasîlerin safında yer almış, Emevîlerin yıkılmasında büyük ölçüde rol oynamışlardır. Abbasî 

halifeliği döneminde Türkler, İslam’a yavaş yavaş ısınmaya başlamış, bunda bölgeye akın eden 

tüccarlar ve ilim adamlarının tesiri göze çarpmaktadır. Diğer taraftan Orta Asya’da Çin tehdidi 

oluşturmaya başlaması Türklerle Abbasîler arasında sıkı ilişkiler kurulmasına neden olmuş, 

bundan dolayı Türkler İslam ordusunun Çinlilerle girdiği Talas Savaşı'nda Abbasîlerden yana 

saf tutarak sadece savaşı değil kendi kaderlerinin de yönünü belirlemişlerdir. Talas savaşı 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde büyük ölçüde önem arz eder. Abbasîler de Türklerin 

savaş meydanlarındaki başarılarına takdirle karşılık vermişler, zamanla Türklere devletin içinde 

önemli görevler vererek aralarındaki güveni pekiştirmişlerdir. Bu girişimler sonucunda 

Maveraünnehir bölgesi büyük ölçüde İslamiyet’i benimsemiştir. 

Orta Asya’da İslamiyet’in yayılmasında Maveraünnehir’de oluşan ilmi faaliyetlerin büyük 

ölçüde katkısı vardır. Özellikle oradaki medreselerde yetişen ilim insanları ve dervişler zamanla 

göç kafilelerine katılarak bölgeye gelmesi ve Müslüman tüccarların ticarette adil olmaları gibi 

davranışlar Orta Asya’daki Türkleri İslamiyet’e yavaş yavaş ısınmalarına neden olmuştur. 

Bundan sonra grup şeklinde Müslüman olmaya başlamıştır. 

Karahanlılar sultanı Abdülkerim Satuk Buğra Han, 934 yılında İslam dinini kabul ettikten sonra 

İslam’ı devletin resmi dini olarak değiştirmiştir. Karahanlı idarecilerin hem Türklerden 

oluşması hem de İslamiyet’i kabul etmeleri, Türk-İslam tarihi açısından bir dönüm noktası 

sayılır.(Erdem, 1998) Onlar İslamiyet’i kabul ettikten sonra özellikle Abdülkerim Satuk Buğra 
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Han döneminde bölgede hâlâ Müslümanlığı benimsememiş olan bazı Budist Uygurlarla 

senelerce mücadele etmiş, bu mücadele sonucunda Kaşgar, Hoten ve Turfan civarında yaşayan 

Uygur Türkleri tamamen İslam’ı kabul etmişlerdir (Turan, 2015, s. 106).  

Orta Asya’nın İslamlaşmasında Karahanlıların Rolü 

Karahanlı Devleti Türklerin (bazı istisnalar hariç) İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra 

kurulmuştur. Karahanlı devletinin özelliği ilk kez Türk ve İslam’ı birleştiren bir devlet 

olmasıdır. Devletin temellerini Uygur Türklerinin atmış olması ve Uygur alfabesinin resmi 

devlet alfabesi olarak kullanılmış olması dikkat çekicidir (Özkan, t.y., ss. 117-126). Devletin 

varisi Satuk Tekin 934 yılında İslamiyet’i kabul etmiş kendisine o dine uygun olarak 

Abdülkerim ismini vermiştir. Devletin idaresine geçince de ilk icraat İslam’ı devletin resmi dini 

olarak ilan etmesi olduğunu görebiliyoruz (Hunkar, 2009). Karahanlıların ilk Müslüman hakanı 

olarak bilinen Abdülkerim Satuk Buğrahan birbirleriyle mücadele halinde olan Türk boylarını 

tek bir çatı altında toplamayı hedeflemiş, özellikle Müslüman olmayan Türklerle uzun süre 

mücadele etmiş (Hunkar, 2009), günümüzdeki Doğu Türkistan’ın sınırları içinde bulunan 

Kaşgar, Hoten (Taşağıl, 1998), Aksu gibi şehir ve bölgelerin İslamlaşmasında öncü liderlik 

yapmıştır. Abdülkerim Satuk Buğra Han Karahanlı devletinin başkentini Kaşgar'a taşımış ve 

Doğu Türkistan halkı bu dönemde altın çağını yaşamışlardır. Uygurların Müslüman olması için 

hayatının sonuna kadar mücadele eden, orta Asya medeniyetinin zirveye ulaşmasının 

temellerini atan Satuk Buğra Han 956 yılında vefat etmiş, vasiyeti üzerine kendisinin 

Müslüman olmasına vesile olan hocası Ebu Nesir Samani’nin yanına defnedilmiştir (Almas, 

2017, s. 287).  Artuç’ta (Doğu Türkistan’ın ili) Hz. Sultan mezarlığına defnedilen Satuk Buğra 

Han’ın kabri bölgenin önemli ziyaretgâhlarındandır (Muhammet Emin, 2009, ss. 137-140).  

Sonuç 

Uygurlar yazının icat edilmesi ile MÖ 2000 yıllarından itibaren tarih sahnesinde varlığını 

sürdürmüştür. Onlar o dönemde Orta Asya topraklarında hüküm süren Hunlara, daha sonra 

Göktürk devletine tabi olarak yaşamışlar, 642 yılında bağımsız Uygur devletini kuran Uygurlar 

çeşitli dini itikatları benimsemiş, bunlar: gök tanrı inancı, Şamanizm, Manihaizm, Budizm ve 

İslam vb. inançlardır.  

Uygur Türkleri tarihte ilk defa İslam ile Emevîler döneminde karşılaşmışlar. İslam orduları fetih 

hareketlerini sürdürmesi için orta Asya’ya girmiş, Uygurlarla İslam ordusu karşı karşıya 

gelerek ciddi mücadeleler vermiştir. Bu mücadele sonucunda Uygurlar ferdi olarak İslam’a 
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girmiş, Karahanlı Sultanı Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın 934 yılında Müslüman olması ile 

Uygurlar kitleler hâlinde İslamiyet’i benimsemişlerdir.  

Karahanlıların İslam’ı devletin resmi dini olarak kabul etmesi ve Uygur alfabesini kullanması 

Uygurların itikadi, siyasi ve edebiyat alanlarında en parlak dönemi olarak bilinmiştir. Nitekim 

İmam Buharî, İmam Maturidî, Ebü’l-Berekât Nesefî, Kasânî gibi birçok İslam âlimi bu 

dönemde yetişmiş, birçok ilim dalında eser kaleme almıştır.  

Türk boyları için kadim bir medeniyete sahip olan Uygurlar, İslam’dan önce olduğu gibi 

İslamiyet’i kabul ettikten sonra da bölgedeki diğer Türk topluluklarına örnek teşkil etmiştir. 

Özellikle Karahanlılar döneminde Müslüman olması ile birlikte Hem Türk hem de İslam 

medeniyetini birleştiren zengin bir medeniyetin ortaya çıkmasında büyük katkıları olmuş, hâlâ 

o dönemin izlerini taşıyan Kaşgar adeta medeniyetin beşiği hâline gelmiştir. 

Çalışmamız Türklerin ana yurdu olan, Orta Asya ve Uygur Türkleri ile olan bağın kopmaması 

için daha özenle araştırılması ve bilimsel çalışmalara konu olması açısında bir ilham olacaktır. 
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