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na etmeyin. ebeveyninize itaatsizlikte bu
lunmayın" ifadelerinin yer aldığı aktanımış
tır (Zemahşerl. rı. 508). Necm ve A'la süre
lerindeki ilahi mesajın Hz. ibrahim'in ve Hz. 
Musa'nın suhufunda yer aldığını bildiren 
ayetlerle (en-Necm 53/36-37; el-A'la 87/ 

18-19) ilgili olarak ibn Abbas'a dayanan 
bazı rivayetlerde bu iki sürenin adı geçen 
peygamberlerin suhufunda meaten bulun
duğu kaydedilmektedir. Ayrıca Hz. Muham
med'e indirilen bazı ayetterin (et-Tevbe 9/ 
112; el-Mü'minOn 23/H ı ; el-Ahzab 33/ 
35; el-Mearic 70/ 23-33) Hz. ibrahim'e de 
indirildiği rivayet edilmektedir (Süyütl, el
İtkan, ı . 125-126). Bir kısım hadisçiler ta
rafından zayıf bulunmakla birlikte birçok 
kaynakta yer alan bazı hadislerde Hz. ibra
him'e verilen suhuf ile Tevrat. incil, Zebür 
ve Kur'an'ın ramazan ayında indirildiği bil
dirilmektedir (Taberl, Cami'u'l-beyan, lll, 
189; SüyOtl, ed-Dürrü'l-menşür, ll , 231-
232) 

Hz. idris'in Hermes olduğu ve ona nis
bet edilen birçok kitabın Yunan ve islam 
kültüründe günümüze kadar ulaştığı gö
rüşü ile (DİA, XVII, 229-230) Falih Şebib el
Acemi gibi bazı çağdaş araştırmacılar ta
rafından ileri sürülen, Hz. ibrahim'in Hint 
kültüründeki Brahma ve ona verilen suhu
fun da Vedalar olduğu (Acemi, s. 1) şek

lindeki iddialar islam kültüründeki yaygın 
kanaatlerle uyuşmamaktadır. Nitekim fı
kıh usulü kaynaklarında neshin türlerin
den biri olan hem lafzın hem hükmün nes
hine önceki peygamberlere gönderilen su
huf örnek gösterilmekte ve bunlara dair 
artık hiçbir bilgi ve eserin kalmadığı be
lirtilmektedir (Cessas, Il, 251; Serahsl, ll, 
78; Abdülaz!z el-Buhar!, III , 280) . 

Kur'an'da Mekke'nin ileri gelenlerinden 
bazı müşriklerin, iman etmek için Allah 
tarafından özel olarak kendi adiarına dü
zenlenmiş mesajlar içeren, açılmış (okun
maya hazır) sahlfeler gönderilmesini talep 
ettikleri ve bunun kabul edilemez olduğu 
anlatılmaktadır (el-Müddessir 74/ 52). Yi
ne kıyamet günü vuku bulacalk olaylar an
latılırken "amel defterleri" anlamında su
hufun açılıp ortaya konutaeağına dikkat 
çekilmektedir (et-Tekvtr 81/1 O) Kur'an'da 
değerli , yüce ve tertemiz vasıflarıyla nite
lenerek övülen suhufla (Abese 80/13-14) 
kastedilenin ise Kur'an veya önceki pey
gamberlere gönderilen suhuf ya da levh-i 
mahfüz olduğu şeklinde farklı tefsirler 
yapılmıştır (Tabert, Cami'u 'l-beyan, XXIV, 
ı 08; Zemahşert. VI, 315; Fahreddin er-Ra
zi, XXXI, 59) . Kur'an'ın tertemiz suhuf şek
linde nitelendirildiği bir başka ayette ise 
(el-Beyyine 98/2) tertemiz vasfının "yalan, 
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nifak. şüphe ve sapkınlıktan uzak olma" an
lamına geldiği belirtilmiştir (KurtubT, XX, 
142). 
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(bk. PAZAR). 

SUKARNO, Ahmed 
(1901-1970) 

_j 

L Endonezya'nın ilk devlet başkanı. _j 

Cavalı bir öğretmenin çocuğu olarak Su
rabaya'da doğdu. Asıl adı Kusro Sosro'dur; 
sonraları halk arasında Bung Karno (yol
daş Sukarno), müslümanlar arasında ise Ah
med Sukarno adıyla tanınmıştır. iık öğre
nimini bir köy okulunda. orta öğrenimini 
genellikle Hallandalı çocukların ve üst dü
zey Endonezyalı memur çocuklarının gide
bildiği sömürge okullarında tamamladı. 
Surabaya'daki lise öğrenciliği sırasında ba
basının arkadaşı olan Sarekat Islam liderle
rinden ömer Said Çokroaminoto'nun evin
de kaldı ; onun çevresine katılarak siyasi 
konularla ilgilenmeye ve sömürge aleyh
tarı bir tutum takınmaya başladı. 1920' de 
mezuniyetinin ardından Çokroaminoto'nun 
kızıyla evlenerek kayınpederinin himaye
sine girdi. Aynı yıl Bandung'da yeni açılan 
teknik enstitüye kaydolduysa da birkaç ay 
sonra kayınpederinin tutuklanması yüzün
den eşinin ailesine bakmak için Surabaya'-

ya döndü ve orada bir süre tren memur
luğu yaptı. Çokroaminoto'nun 1922'de ser
best bırakılması üzerine okuluna döndü. 
Bu arada eşinden boşanarak babasıyla da 
ilişkisini kesti. 

Yüksek öğrenimi sırasında siyası ve fikri 
konulara fazlaca ilgi duyan Sukarno, Jang 
Jawa adlı bir gençlik teşkilatma katıldı ve 
Bandung şubesi başkanlığına getirildi. Ay
rıca Sarekat Islam'ın yayın organı Utusan 
Hindia başta olmak üzere çeşitli dergiler
de yazılar yazdı . O dönemlerde Bandung, 
yenilikçi dini ve islamcı görüşlerle sosya
list ve komünist fikirterin sıkça tartışıldığı 
bir merkez konumundaydı, Sukarno da bu 
fikir akımlarından ve onların temsilcilerinin 
faaliyetlerinden etkilenmekteydi. Son sını
fa geçtiğinde Algemeene Studiclub adın
da bir dernek kurarak siyasetle daha ya
kından ilgilenmeye başladı. Derneğin he
def ve eylem planında sömürge yöneti
miyle iş birliği yapınama ve Endonezya'nın 
tam bağımsızlığı amaçlanmaktaydı. Me
zun olduğunda bir arkadaşıyla birlikte Ban
dung'da mühendislik ve mimarlık bürosu 
açtı ; siyasete daha fazla eğilerek islamcı
lık ve komünizm ideolojilerini milliyetçilik 
temelinde bağdaştırmaya çalışan yazılar 
kaleme almaya başladı . Yazılarında islam
cılık, Marksizm ve milliyetçilik fikirlerinin 
Endonezya'nın bağımsızlık davasında bir
leştirilmesi gerektiğini savunuyordu. 

Temmuz 1927'de Endonezya Milliyetçi 
Partisi'ni (Partai Nasional lndonesia IPNIIJ 
kurdu. Parti kısa sürede Endonezya milli 
hareketinin merkezi ve sesi olurken Su
karno da popüler bir kişilik kazanarak ge
niş halk kesimlerinin partiye katılmasını 
sağladı. Ancak takındığı sömürge hükü
meti aleyhtarı tutum sebebiyle 1930'da 
partisi kapatılarak dört yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Yargılama sürecinde yaptığı sa
vunmalar daha sonra kitap halinde yayım
landı. iki yıl sonra serbest bırakılan Sukar
no, kendi partisinin devamı niteliğinde
ki Endonezya Partisi'ne (Partai Indonesia 
lPARTlN DO Il katıldı ve başkanlığa seçildi. 
Ancak partinin onun liderliğinde hızla bü
yüyerek 20.000'i aşkın üye sayısına ulaş
ması üzerine 1933'te tekrar tutuklanan Su
karno önce Endonezya'nın doğusundaki 
Flores adasına , dör t yıl sonra da Sumat
ra'daki Sengkulu'ya sürgün edildi. Sürgün
deyken siyasi içerikli kitap okuması yasak 
olduğu için dini ve kültürel ağırlıklı kitap
lar okudu ve özellikle islam hakkındaki bil
gilerini geliştirdi. 

Mart 1942'de Japon işgaliyle birlikte ser
best kalan Sukarno. askeri yönetim ce oluş-



turulan Merkez Danışma Konseyi'nin baş
kanlığına getirildi. Bağımsızlığın Japonlar 
vasıtasıyla kazanılabileceğine inanan Su
karno, ll. Dünya Savaşı boyunca iş birliği 
içinde onlara danışmanlık yaptı ve propa
ganda faaliyetlerine katıldı. Bu arada Ja
ponlar, yakın bir gelecekte Endonezya'ya 
bağımsızlık vereceklerini duyurmalarından 
sonra Sukarno'yu Mart 1945'te kurdukları 
altmış iki üyeli Bağımsızlık Hazırlıkları Ça
lışma Komitesi'nin başkanlığına getirdiler. 
Sukarno, 1 Haziran 1945'te komite önünde 
yaptığı meşhur konuşmasında "beş pren
sip" anlamını taşıyan Pancasila'yı ortaya 
koydu. Milliyetçilik, adil ve medeni insan
cılık. demokrasi. sosyal adalet ve tek bir 
tanrıya inanç prensiplerinden meydana ge
len Pancasila kurulacak devletin temel fel
sefesi olarak kabul edildi. Sukarno, 17 Ağus
tos 1945 tarihinde diğer önemli milliyetçi 
liderlerden Muhammed Hatta ile birlikte 
başşehir Cakarta'da Endonezya'nın bağım

sızlığını ilan etti; ardından, hazırlık komi
tesinin yerini alan ve bir nevi kurucu mec
lis işlevi gören 135 üyeli Endonezya Mer
kez Milll Komitesi tarafından devlet baş
kanı seçildi. 

Savaştan sonra ülkede bulunan Japon 
askerlerini teslim almak üzere gelen müt
tefik ve Hollanda askeri kuwetlerinin baş

şehir Cakarta'nın denetimini ele geçirme
si üzerine Sukarno hükümet merkezini Or
ta Cava'daki Yogyakarta'ya taşıdı. Burada 
dört buçuk yıl bir yandan hükümet kriz
leri ve çeşitli gruplarla uğraşırken bir yan
dan da Hollandalılar'a karşı başlattığı ba
ğımsızlık mücadelesini yürüttü. Ancak 19 
Aralık 1948'de.Yogyakarta'yı da işgal eden 
Hollanda askerleri tarafından diğer hükü
met üyeleriyle birlikte tutuklanarak Bang
ka adasına sürgün edildi. Altı ay sonra En
donezya'nın bağımsızlığı için giderek ar
tan uluslararası destek ve içeride yürütü
len milli mücadele sayesinde Hollanda ile 
anlaşma sağlandı ve Sukarno 6 Temmuz 
1949'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na ait 
bir uçakla Yogyakarta'ya getirilerek ser
best bırakıldı. Halk tarafından bir kahra
man olarak karşılanan Sukarno, Lahey Yu
varlak Masa Konferansı'nda ( 27 Aralık 1949) 

Endonezya'nın bağımsızlığının resmen ta
nınmasının ertesi günü Yogyakarta'dan 
Cakarta'ya döndü. 

1950'1i yılların başından itibaren çok par
tili parlamenter sistem içinde sıkça yetki
lerinin azlığından şikayet etmesine rağmen 
otoriter bir rejim uygulayan Sukarno ülke
nin çeşitli bölgelerinde çıkan ayaklanma
larla karşılaştı; ancak her seferinde duru
ma hakim oldu. Bandung Konferansı'nın 
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düzenleyici liderleri arasında yer alarak 
bağlantısızlar hareketinin başlatılmasına 
katkıda bulundu. 1956 yılının sonuna doğ

ru ülkede yaşanan karışıklıklar sebebiyle 
ilan edilen olağan üstü hal sırasında or
duyla birlikte siyasi hayata daha fazla mü
dahale eden Sukarno, 5 Temmuz 1959 ta
rihli başkanlık kararnamesiyle güdümlü 
demokrasi dönemini başlattı ve ordunun 
da desteğiyle yürütmeyi üstlendi. Mart 
1960'ta seçimle gelen parlamentoyu fes
hederek çoğunluğunu tayin edilenlerin 
meydana getirdiği yeni bir meclis oluştur
du. Ağustos 1960'ta Yeni Gine (Batı irian) 
üzerinde çıkan anlaşmazlık yüzünden Hol
landa ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Bu 
olaydan sonra Sovyetler Birliği'ne ve Çin' e 
yaklaşıp Amerika Birleşik Devletleri ile mü
nasebetlerini keserek Batılı ülkelere sırtını 
döndü (1963); 20 Ocak 1965'te Birleşmiş 
Milletler'den çekildi. Mayıs 1963'te Yeni Gi
ne'yi Endonezya'ya katmayı başardı ve ar
dından meclis tarafından hayat boyu dev
let başkanı ilan edildi. 

30 Eylül 1965 tarihinde hükümetin sol 
eğilimini yetersiz bulan bazı askeri grup
larla komünistlerin başlattığı bir darbe gi
rişimi General Suharto tarafından bastıni
dı ve bu olay sonrasında çıkan karışıklık
lar sırasında yüz binlerce komünist sem
patizan öldürüldü. Sukarno, 11 Mart 1966'
da devlet başkanlığı yetkilerinin bir kısmı
nı Suharto'ya devretmek zorunda kaldı; 
Mart 1968'de de geçici parlamento tara
fından devlet başkanlığı görevinden alın
dı ve Suharto'nun emriyle ölümüne kadar 
sürecek olan ev hapsine konuldu. 21 Hazi
ran 1970'te Cakarta'da öldüğünde Cakar
ta'daki milll kahramanlar mezarlığı yeri
ne Doğu Cava'daki Biitar'da annesinin yanı
na defnedil di. Sukarnoculuk ideolqjisi 1970'
li yılların sonuna kadar yasaklandıysa da ar
dından Sukarno'nun saygınlığı iade edildi 
ve mezarı halk tarafından ziyaretgah ha
line getirildi. Kızı Megawati Sukarnoputri 
2001-2004 yılları arasında Endonezya'nın 

beşinci devlet başkanlığını yaptı. 

Hayatı boyunca sömürgeciliğe ve em
peryalizme şiddetle karşı çıkan Sukarno 
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büyük bir Atatürk hayranıydı ve Türk Mil
ll Mücadele hareketinden ve daha sonra 
gerçekleştirilen reformlardan çok etkilen
miş , özellikle Türkiye'de olduğu gibi En
donezya'da da dinle devlet işlerinin birbi
rinden ayrılmasını savunmuştur. Çeşitli ma
halil dillerin yanında başlıca Batı dillerini 
de bilen Sukarno. yurt içinde ve dışındaki 
birçok yüksek eğitim kurumu tarafından 
fahrl doktora payesiyle onurlandırılmış. ba
zıları yabancı dillere çevrilen ve üzerinde 
çalışmalar yapılan birçok kitabı yayımlan
mıştır. Eserlerinin çoğunluğunu yaptığı ko
nuşmaların metinleri oluşturmaktadır. 
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