
sürdüren yeni düzen liderleri Endonez
ya'nın birliğini korumayı amaçlayan Pan
casila'yı, devlet başkanına kuwetli yet
kiler sağlayan 1945 anayasasını. ordunun 
ikili görev ilkesini ve üç partili sistemi 
Endonezya'nın problemlerine en uygun 
çözüm yolu olarak görmektedirler. 
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Hıristiyanlık'ta, 
işlenen günahlardan dolayı 
dünyada çekilecek cezanın 
belirli şartlar karşılığında 

kilise tarafından affedilmesi 
anlamında kullanılan terim. 

_j 

Latince indulgentiadan gelen (İng. ve 
Fr. indulgence) bir kelime olup sözlük an
lamı "bağışlama"dır. Hıristiyanlık'ta sa
dece Katalik kilisesine has bir terim ola-

rak Tanrı tarafından affedilen günahla
rın dünyevl cezalarının kilise tarafından 
kısmen veya tamamen bağışlanmasını 

ifade etmektedir. 

Hıristiyanlık'ta günahın iki yönlü za
rarı vardır. öncelikle insan günah işle
mekle Tanrı'nın emrini çiğnemiş, dola
yısıyla ondan yüz çevirmiş, herhangi bir 
şeyi Tanrı 'ya tercih etmiş olmaktadır. 
Bu durum, günahın Tanrı'ya karşı işlen
miş olan suç ve hata yönünü ortaya ko
yar. Öte yandan günah, hem günah iş
leyene hem de mensubu bulunduğu ce
maate zarar vermektedir. Bu sebeple
dir ki gerek ruhları arındırmak gerekse 
dünya hayatındaki ahlaki nizamın kud
siyetini muhafaza etmek için günaha 
yol açan söz ve davranışlara karşılık bir
takım cezal müeyyideler konulmuştur. 
Hıristiyanlık'ta bu müeyyideler dünyevl 
ve uhrevl olmak üzere iki kısma ayrılır. 
Günah karşılığı verilen cezalar ilahi ada
let gereği ıstıraplar, sefaletler, çeşitli sı
kıntı ve üzüntüler şeklinde bu dünyada 
veya cehennem ateşi şeklinde ahirette 
ya da arındırıcı cezalar olarak a'rafta ve
rilir ve hiçbir günah cezasız kalmaz. An
cak suçların bu dünyada cezalandırılma
ması onların affedildiği anlamına gel
mez, ahirete ertelendiğini gösterir. Di

ğer taraftan bir kısım günahların cezası 
da sadece bu dünyada verilmekte, ahi
rete intikal etmemektedir. 

Hıristiyanlık'ta, gerekli şartlar yerine 
getirildiği takdirde Kutsal Ruh'a karşı 

işlenen suçların dışındaki bütün günah
ların affedilebileceği kabul edilmiştir. 

Tanrı'nın emirlerini yapmamak veya ya
saklarını çiğnemek şeklinde Tanrı'ya kar
şı işlenmiş olan suçtan doğan günah ya 
bizzat Tanrı tarafından veya onun adı
na kilise tarafından affedilebilmekteyse 
de bu durum günah sonucu ortaya çı 

kan dünyevl ceza ve kefaretleri ortadan 
kaldırmamaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te 
buna dair örnekler çoktur. Ahd-i Atlk'e 
göre Hz. Davüd, Uriya'nın karısı ile zina 
ettikten sonra işlediği suçun farkına va
rır ve Peygamber Natan 'la aralarında 

şu konuşma geçer: "Ve Davüd Natan'a 
dedi: Rabb'e karşı suç ettim. Ve Natan 
Davüd'a dedi: Rab da senin suçunu sil
di; ölriıeyeceksin. Fakat küfretmek için 
bu işle Rabb'in düşmanıarına büyük fır
sat verdiğinden dolayı sana doğan ço
cuk da mutlaka ölecektir" (ll. Samuel, 
12 / 13-14) Burada anlatılan olayda Da
vüd işlediği suç sebebiyle pişman olun-
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ca Rab onun suçunu bağışlamış, ancak 
suçun cezası ortadan kalkmamıştır. Ka
tolikler'deki a'raf inancı da Tanrı bağış
Iasa bile suçun dünyevl cezasının de
vam ettiğini göstermektedir. Zira Kato
lik inancına göre suçu Tanrı tarafından 
bağışlanan, fakat dünyevl cezasını çek
meden ölenler a'rafta azap görmek su
retiyle bu suçtan arınmaktadırlar. 

Yeryüzünde yaşayan her insan günah 
işleyebileceği için herkes Tanrı'nın ba
ğışlamasına muhtaçtır. "Eğer günahı

mız yoktur dersek kendi kendimizi al
datırız ve bizde hakikat olmaz. Eğer gü
nahlarımızı ikrar edersek günahlarımızı 
bize bağışlamak ve bizi her haksızlıktan 
temizlemek için O (Tanrı) sadık ve adil
dir" (1 Yuhanna, ı 1 8-9) 

Hıristiyanlık'ta Tanrı'dan başka bazı 

kişi ve kuruluşlara da günahları bağış
lama yetkisi verilmiştir. Nitekim Hz. Isa 
günahları bağışlamış ve bu yetkiyi ha
varilere de tanımıştır. Havarilerden son
ra onların halefi kabul edilen kilise Tan
rı adına fertterin günahlarını bağışla

yabilmektedir. Günahların Allah'a karşı 
olan kısmının yine Allah adına bağışlan
ması, "günah itirafı'' adı verilen dini bir 
merasimle gerçekleşmektedir. Kişi işle
diği günahı itiraf eder, pişman olur ve 
tövbe edip Tanrı'ya tam bir itaat içinde 
kötülüğü bırakırsa papaz onun günahı
nı affetmektedir. Fakat bu bağışlama. 
günahın dünyevl karşılığının ortadan 
kalkması için yeterli değildir. Affedilen 
günahların dünyevl cezalarının kilise ta
rafından bağışlanmasına ise endüUans 
denilmektedir. 

Sadece Katalik hıristiyanlar tarafın

dan kabul edilen endüUansın dogmatik 
temelleri, günahın affedilmesinden son
ra da devam eden dünyevl ceza inancı 
ile bütün hıristiyanların bir "azizler bir
liği" oluşturduğu kanaatine dayanmak
tadır. Günahlarta ilgili dünyevl ceza inan
cı çeşitli konsil kararlarında ifade edil
miştir (La Documentation catholique, s. 
ı 98). Azizler birliği inancına gelince. Hı
ristiyanlığa göre insanlar Tanrı'nın bir 
lutfu olarak tabiat üstü bir bağla bir
birlerine bağlanmışlardır. Bu sebepledir 
ki birinin günahı diğerlerine zarar. iyili
ği ise fayda verir. Hıristiyanlar, Adem'in 
suçunun bütün insanlara sirayet ettiği 
gibi Mesih'in kurtarıcılığının da bütün 
insanlara şamil olduğunu kabul ederler. 
Bundan dolayı insanlar Mesih'te birleş
ıneye çağınimışlardır (Yuhanna, ı 51 5 ; 
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Korintoslular'a Mektup, 12/ 27) . Nasıl ki 
Mesih kendisi suç işlemediği halde in
sanlar için acı çekmiş, onların kurtuluşu 

için kendini feda etmişse (Petrus'un ı. 

Mektubu, 2/ 21-25) ona tabi olanlar da 
doğru yolda dua ederek, iyilikler yapa
rak, tövbe ve istiğfar ederek birbirleri
ne yardımcı olmalıdırlar. Hıristiyanlık' 

taki azizler birliği kavramı bu inançtan 
doğmuştur. Bu birlik insanların dua, töv
be, dayanışma gibi husustarla birbirleri
ne yardımcı oldukları karşılıklı iş birliği 

müessesesidir. Bu yardım sadece yaşa
yanlara değil arındırıcı azaba uğrayan 

ölülere de yapılabilmektedir. 

Kilisedeki din adamlarıyla Mesih ve 
azizlerin, fazilet ve şefaatleri vasıtasıyla 
fertleri günahlarının sonuçlarından kur
tarabildikleri inancından kaynaklanan 
ve zamanla kilise tarihinde önemli bir 
olay haline gelen endüljans uygulaması, 

temelde tövbe sakramentinin tarih içeri
sindeki gelişmesinden doğmuştur. Hıris

tiyanlığın başlangıcından VI ve VII. yüz
yıllara kadar vaftiz sonrası işlenen gü
nahların bağışlanma işi oldukça zahmet
liydi ve ağır işliyordu. Bu dönem "umu
mi tövbe" dönemiydi. Diğer taraftan gü
nahın Tanrı nezdinde suç oluşturan yö
nüyle tabii sonucu olan dünyevi ceza bir
birinden net olarak ayrılmamıştı . Günah 
itirafı sakramenti günahın tamamen af
fını hedefliyordu. VII. yüzyıldan Xl. yüz
yıla kadarki dönemde "özel (ferdi) töv
be"nin yaygınlaşıp müesseseleşmesi gü
nahtaki suç ve cezanın birbirinden iyice 
ayrılmasına sebep oldu. 

Xl ve XII. yüzyıllarda endüljans uygu
lamaları başladı. XIII. yüzyılda teologlar 
endüljansın meşruiyetini kabul ettiler. 
Ölüler için ilk endüljans ise resmen 'J0/. 

yüzyılda ortaya çıktı . Trente Konsili (1543-
1564). endüljansın mahiyetiyle ilgili dog
matik açıklamada bulunmamakla bir
likte endüljans uygulamasının hıristiyan
lar için faydalı ve kurtuluş sağlayıcı ol
duğunu belirterek bu uygulamanın fay
dasızlığını. kilisenin böyle bir yetkisinin 
olmadığını savunanların görüşünü red
detti (Adnes, s. 1719). öte yandan papa
ların çeşitli zamanlarda yayım ladıkla 

rı genelgelerle de endüljansın meşrulu

ğu ve faydası vurgulanmıştır (Pa pa VI . 
Clement, V. Martin, N . Sixte, X. Leon, VI . 
Pie, XI. Pie ve XII . Pie'nin bu konuda ge
nelgeleri vardır). 

Endüljansın meşruiyet kazanmasından 

sonra kilisenin o günkü politikası ve hı
ristiyan toplumların karşılaştıkları prob-
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lemlere göre çok değişik alanlarda uy
gulamaları yapılmıştır. Mesela Clermont 
Konsili'nin bir kararına göre, " Eğer bir 
kimse şöhret ve para için değil de sade
ce dini gayeler ve Kudüs kilisesini kur
tarmak maksadıyla yola koyulursa (Haçlı 

seferine katılırsal onun bu yolculuğu her 
tür tövbe yerine geçecektir". Pa pa VII. 
Boniface bir genelgesinde şöyle demek
tedir: "Güvenilir eski bir geleneğe göre 
bu muhteşem kiliseye (Roma'daki St. Pi
erre Kilisesi) gelenlerin günahları bağış
lanmaktadır. Biz de bu af ve bağışlama

ları tasdik ediyor, saygı ve tövbe ile ge
len bütün inananlara. içinde bulundu
ğumuz ve gelecekteki yüzyıllarda bütün 
günahlarının affını vaad ediyoruz" (La 
Documentation catholique, s. 209) . Fakat 
endüljans müessesesi zamanla bozul
muş, yüzyıllar boyunca kilise tarafından 
para karşılığı endüljans dağıtılmış, ni
hayet kilise yanlış ve usulsüz uygulama
ları yasaklayarak endüljansın asli unsur
larının korunması gerektiğine karar ver
miştir (a.g.e., s. 211 -212). Bu konuda en 
açık ve ayrıntılı bilgi, 1 Ocak 1967 tarihli 
papalık genelgesiyle (lndulgentiarum Doc
trina) ortaya konulmuştur. Bu genelge
ye göre endüljansın, günahların cezala
rını gidermeye yönelik diğer vasıtalarla 

ortak noktaları olmasına rağmen onlar
dan açık şekilde farklıdır. Endüljansta 
kilise günahların affı için sadece dua et
mez, fakat taşıdığı otoriteye dayanarak 
dünyevi cezaların affı için Mesih ve aziz
Ierin kefaret hazinesinden insanlara da
ğıtır. Kilisenin endüljarıs dağıtmaktaki 

gayesi, sadece dünyevi cezaya çarptırı

lanların cezalarına kefaret olmak sure
tiyle onlara yardım etmek değil aynı za
manda onları tövbeye ve yardıma, özel
likle de imanı güçlendirici hayırlı işler 

yapmaya özendirmektir. 

Papa VI. Pavlus tarafından 1 Ocak 
1967'de ilan edilen, daha sonra kilise 
kanununda da yer alan şekliyle endül
jans, Tanrı tarafından affedilen suçların 
dünyevi cezalarının kilise tarafından ba
ğışlanmasıdır. Endüljans kısmi veya kül
li olabilir, ölüler için de kullanılabilir. En
düljansın verilmesi kilise tarafından em
redilen hayırlı işleri yapmak, Tanrı'yı sev
mek, günahlardan kaçınmak, Mesih'in 
bağışiarına güvenmek, azizler birliğinin 
kişi için çok faydalı olduğuna kesin ola
rak inanmak gibi şartların yerine getiril
mesine bağlıdır. 

İslam dinine göre özellikle kul hakkı
nı ilgilendirmeyen günahların dünyevi 
ve uhrevi cezasını affetme yetkisi bütü-

nüyle Allah'a aittir. Peygamberler de da
hil olmak üzere hiçbir kulun u!Ohiyyete 
ait yetkilere sahip olması mümkün de
ğildir. Aksi bir anlayış, bütün semavi din
lerin temel ilkesini oluşturan ve İslami
yet tarafından önemle vurgulanan tev
hid inancına aykırı olur. Kur'an-ı Kerim'
de, "Günahları Allah'tan başka kim af
fedebilir ki!" (Al-i imran 31 135) tarzında 
yer alan ifadenin dışında birçok ayette 
af ve mağfiret ulühiyyetin bir niteliği ola
rak Allah ' a nisbet edilmiştir. Bu husus 
hadislerde de aynı şekilde vurgulanmıştır 
(bk. M. F. Abdülbakl, el·Mu'cem, "'atv", 
"gfr" md.leri ; Wensinck, el·Mu'cem, "'atv", 
"gir" md.leri) . İslam inancına göre işle
nen günahın affedilmesi ve manevi arın
manın sağlanması için herhangi bir dini 
kuruluş veya kişiye başvurmaya gerek 
yoktur. Yaptığına pişman olmak, günah
tan fiilen elini çekmek ve bir daha yap
mamaya karar vermek suretiyle gerçek
leşecek samimi bir tövbe (tevbe-i nasüh) 
manevi arınma için yeterlidir. Ancak iş
lenen günah kul hakkına tecavüz niteli
ği taşıyorsa hak sahibinin hakkının öden
mesi veya ondan helallik alınması gere
kir. Oruç gibi kaza edilmesi mümkün 
olan bir ibadet konusunda gösterilen ih
malin yol açtığı günahtan kurtulmak için 
de onun kaza edilmesi icap eder. Bun
lardan başka işlenen suça karşılık nas
larca belirlenmiş bir ceza varsa ona da 
rıza gösterilmelidir (bk. AF; TEVBE). Ke
lam mezhepleri tarafından farklı şekil
lerde yorumlanan şefaat müessesesi de 
hiçbir mezhebe göre endüljans niteliği 

taşımaz. Zira şefaate taraftar olanlar 
bunun ahiret hayatı için söz konusu ol
duğunu kabul ederler. Muhtelif ayetler
de ancak Allah'ın izin verdiği kimselerin 
şefaatte bulunabileceği de ifade edilmiş
tir (mesela bk. el-Bakara 2/ 255 ; Yunus 
10/3 ; ez-Zümer 391 44). 

Kur 'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde, 
Ehl -i kitap bilginlerinin, ne kadar çok 
olursa olsun ilahi gerçekler karşısında 
değersiz sayılan menfaatler uğruna (se
men-i kalfl) Allah'ın ayetlerini değiştir
dikleri belirtilir (mesela bk. ei-Bakara 2/ 
79, 174-175; Al -i İmran 3/ 77) . Tevbe sü
resinde ise yahudilerle hıristiyanların , din 
adamlarını tanrılaştırmak suretiyle tev
hid inancını bozdukları ifade edildikten 
sonra (9 1 31) bu din adamlarının insan
ların mallarını haksız yere yedikleri ve 
onları Allah yolundan saptırdıkları (9 / 34) 
ifade edilir. Kur'an'ın bu tür beyanları
nın endüljans anlayışını da hedef aldığı
nı söylemek mümkündür. 
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İslam hakimiyetindeki İspanya. 

I. SiYASI TARİH 

Il. TEŞKilAT 

III. SANAT 
_j 

Araplar tarafından İspanya için kullanı
lan ve ülkeden tamamen çıkarılmaların
dan sonra ispanyolca'ya Andalucia şek
linde ve önceleri yalnız "müslüman is
panyası " anlamında geçen Endülüs (En
delüs) kelimesinin kökeni kesin biçimde 
tesbit edilebilmiş değildir . Bugün genel
likle, Hispania karşılığı olarak ilk defa 
fetihten sonra 98 (7 16) yılında basılmış 
bir sikke üzerinde görülen ismin, V. yüz
yılda Kuzey Afrika'ya geçmeden önce on 
sekiz yıl kadar İspanya'nın güneyinde ka
lan Vandallar'ın (Vandalus) adından türe
tilm i ş olabileceği (Vandalicia IVandal ül
kesi l l kabul edilmektedir (E. Levi -Pro
vençal , Espana musulmafia, IV, 45). Müs
lümanlar başlangıçta Endülüs ismini, bir 
süre ellerinde tuttukları Fransa'nın gü
neyindeki Septimania bölgesi dahil is
panya'da yönetimleri altına aldıkları top
rakların tamamı için kullandılar. Ancak 
718'de başlatılan ve yaklaşık sekiz asır 
devam eden hıristiyanların "reconquis
ta" (Endülüs'ü müslümanlardan geri alma) 
hareketinin gelişme seyri içerisinde, özel
likle Xl. yüzyıldan itibaren İslam hakimi
yeti alanının gittikçe küçülmesine para
lel olarak bu ismin başlangıçtaki geniş 
kapsamlı anlamı daralmaya başladı ve 
sonunda Endülüs adı sadece küçük Be
ni Ahmer (Nasri) Emirliği ' nin idaresinde
ki topraklara münhasır kaldı. Andalucia 
ismi bugün İspanya 'da hala kullanılmak-

ta ve Almeria (ei-Meriye). Granada (Gır

nata). Jaen (Ceyyan), Cordoba (Kurtuba), 
Sevilla (işbll iye), Huelva (Velbe). Malaga 
(Maleka) ve Cadiz (Kad is) vilayetlerini içi
ne alan bölgeyi ifade etmektedir. 

I. SiYASI TARİH 

1. Fetih ve Valiler Dönemi (71 1-755) . İl k 
İslam fetihlerinin son halkasını Endü
lüs'ün fethi teşkil eder. Birinci elden bir 
kaynak mevcut olmadığı için bu fethin 
tarihi ve seyri hususunda bilinenler son
raki yıllarda yazılmış eserlerden intikal 
etmekte ve aralarında tutarsızlıklar, hat
ta çelişkiler bulunduğu görülmektedir. 
İspanya 'da ilk fetih hareketinin başlan
gıç tarihi hakkında farklı iki rivayet var
dır. Birinci rivayete göre bu tarih, Hz. 
Osman'ın emriyle Abdullah b. Nafi ' b. 
Husayn ve Abdullah b. Nati' b. Abdül
kays' ın sevk ve idare ettikleri bir donao
mayla karaya çıkılan 27 (647) yılı, ikinci 
rivayete göre ise genellikle kabul edildiği 
üzere Tarık b. Ziyact'ın emrindeki kuwet
lerin çıktığı 92 (7 11 ) yılıdır. Birinci rivaye
tin doğru olmaması gerekir, çünkü 27 yı
lında müslümanlar henüz bugünkü Tu
nus'u geçmemişlerdi ve ayrıca o tarihte 
bu iş için gerekli deniz gücüne de sahip 
değillerdi. Öte yandan eğer Endülüs ger
çekten o yıl fethedilmiş olsaydı tarihçiie
rin daha sonra gerçekleştirilen Kıbrıs ' ın 

fethi için müslümanların ilk deniz ötesi 
fetih harekatı dememeleri gerekirdi. 

İlk İslam fetihlerinin seyri dikkate alın
dığında, 71 O yılına kadar birkaç şehir ve 
kale dışında Kuzey Afrika ' nın tamamını 

ele geçirmiş olan müslümanların yeni 
bir hamle daha yapmaları tabii görün
mektedir. Kuzey Afrika Valisi Müsa b. 

ENDÜLÜS 

Nusayr, Emevi Halifesi Velid b. Abdülme
lik'ten izin alarak Tarif b. Malik kuman
dasındaki yaklaşık 500 kişilik bir birliği 
71 O yılının ilkbaharında keşif gayesiyle 
İspanya ' nın güney kıyılarına yolladı. Mü
sa b. Nusayr, Tarif b. Malik'in bol mik
tarda ganimetle dönmesinden sonra is
panya ' nın fethi için hazırlıklara başladı 
ve 711 ilkbaharında azatlısı Serberi asıl
lı Tarık b. Ziyad kumandasında 7000 ki
şilik bir orduyu, arkasından da 5000 ki
şilik bir takviye birliğini İspanya'ya gön
derdi. Bu sırada İspanya 'da hüküm sü
ren Vizigot Krallığı taht kavgaları, top
lum içindeki çatışmalar ve yahudileri zor
la hıristiyanlaştırma politikasının sebep 
olduğu çeşitli problemlerle karşı karşı
ya idi. İslam ordusunun İspanya 'ya ge
çişinde, Vizigotlar'la ilişkileri bozuk olan 
Ceuta (Sebte) hakimi Julianos'un da yar
dımları dokundu. Tarık İspanya ' nın en 
güneyindeki Calpe (Cebelitarık, Gibraltar) 
dağında karargahını kurduktan sonra ya
kınındaki Algeciras ' ı (Ceziretü lhadra) kont
rol altına aldı ve çok geçmeden Rio Bar
bate (Vadi ilekke) kıyısında karşılaştığı Kral 
Rodrigo kumandasındaki kalabalık bir 
Vizigot ordusunu, üç gün veya bir hafta 
(ibn biri, ll , 8) süren zorlu bir savaş so
nunda büyük bir kısmını imha etmek su
retiyle ağır hezimete uğrattı. Artık İspan
ya ' nın fethi için müslümanların önünde 
ciddi bir engel kalmamıştı. Nitekim Ta
rık ' ın bu savaş sonrasında görevlendir
diği kumandanlar kısa sürede Malaga, 
Elvira (ilbire) ve Cordoba 'yı ele geçirirler
ken kendisi de Ecija'yı (istice) ve arkasın
dan Vizigotlar' ın başşehri Toledo'yu (Tu
leytula) fethetti. Bu sıralarda Vizigot ida
resinden memnun olmayan bazı şehir ve 
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Endülüs 

SANTiAGO 
o 

ARBÜNE 
CiLLIKIYE ' ...... . - (NarbonneJ 

Aeor,; · NEBERRE \ l o 1. .... :.1hı-e...., o Pire ' 
LiVON (Leon) BENBLONE ARA GON no10, 

/ SARAKUSTA KATALONY~ 
r o>-~- ). (Sara9ossa) o. SERSELONE 

)N,IfiUDü~,/ SEMÜRE MEDINET
0
USALIM lARIDE / (Barcelona) 

1• SELEMENKA • . ow;;;:-OSE 
0 . oV/ADICliiCARE ~ _ 

1"- rKULUMRIVE (s ,)" Mınorka ;:,.. _ __.-!~ TU0~E'Il'U!A {)~ ~ 
Vı 8SsONE__..-N,hro racu J BELENSiV $''<-Q 

L(L' ti'o ) ..r-.. \ 'O~ 
0 _o :lf n _ 0 _ .- · '-...._/,. \......- '~ May rka 

r:rBATALYE.'fSo MARiDE • · VabiseiJ 
:;>:: . ~~ . DANIVE~ (fb· ) <> . ı 

.:!.~~ / ) UKANT o/ ıza ~ \ 

.-< j ~r EDiNETÜZZEHRAoa!SURTUBA (A71ıcanter '\:. 
';» -"' .,-11,,u" oCEVVAN , 1 \) 

'Z ~ işsıy_ .E. ~evilla\o'l' ' GIRNATAo p.,. <' 

~ 
/ (Granada) M.ERiVE 

C:. MALI;KA (Malaga)o-~~ J-ıAımerla) 
o.r \ r' 

y 

/ 7 
~ F R K A 

C:. TARi~ol'CEBELiTARIK 

1~a EBTE (Ceuta) 

211 


