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eden kýrgýnlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý için
çaba gösterdi; Ýstanbul’da yaptýðý konuþ-
malar, verdiði vaazlar kitap halinde bir ara-
ya getirildi. Vatikan Devleti’nin faaliyetleri
Ankara’daki elçilikten baþka Ýstanbul ve
Ýzmir’de bulunan, çeþitli unvanlara sahip
kiþilerce yürütülmektedir. Ýskenderun ve
Mersin’deki kiliseler vasýtasýyla yapýlan dü-
zenlemeler sonucu (Cattedrale / ana kili-
se) Türkiye’nin doðu taraflarýnda daha yo-
ðun bulunan Katolik Süryânî, Melkit, Kel-
dânî, Âsurî, Katolik Ermeni kilise mensup-
larýnýn korunmalarýný da üstlendiler.

Bugün Vatikan arþiv, kütüphane ve mü-
zesi sadece Hýristiyanlýk tarihi bakýmýndan
deðil Ýslâm ve Türk eserleri açýsýndan da
deðerli koleksiyonlara sahiptir. Vatikan yö-
neticilerinin resmî yazýþmalarý ve topla-
nan malzemeler ilk zamanlardan beri dik-
katlice korunmuþtur. Papalar kadar Ro-
ma baþta olmak üzere muhtelif þehirler-
deki ileri gelen ailelerin büyük kýsmý elle-
rindeki kalýntýlarý Vatikan’a devretmiþler-
dir. Arþivin Katolik âlemi için deðerli olma-
sý yanýnda teþekkül eden arþiv malzeme-
si tarihçilerin vazgeçilmez kaynaklarý ara-
sýnda sayýlýr. Burada Ýslâm ve Türk âlemi-
ni yakýndan ilgilendiren tasnifler mevcut-
tur. Kütüphanesi de, en baþta Ýtalyan, La-
tin, Yunan metinleri bakýmýndan zenginli-
ði yanýnda Þark, Ýslâm ve Türk tarih, ede-
biyat, ilâhiyat alanlarýný ilgilendiren yazma-
lara sahiptir. Ýslâm âlemine dair yazmalar
tanýnmýþ þarkiyatçý Giorgio Levi Della Vi-
da, Türk ve Ýran yazmalarý ise Ettore Ros-
si tarafýndan ilmî usullerle tasnif edilmiþ
ve katologlarý basýlmýþtýr. Biblioteca Apos-
tolica Vaticana adlý kuruluþ yayýmladýðý ki-
taplar sayesinde ilim dünyasýnda önemli
bir yer edinmiþtir.
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Katolik hýristiyan teolojisi açýsýndan
büyük önem taþýyan

son iki konsil.˜ ™

Hýristiyanlýk tarihinde ve özellikle Kato-
liklik’te inanç, doktrin ve kilise iþleyiþiyle
ilgili ortaya çýkan sorunlara çözüm bul-
mak için bütün dünyadan üst düzeydeki
Katolik dinî yetkililerin papa baþkanlýðýn-
da bir araya geldiði geniþ hacimli toplan-
týlara “ekümenik konsil” adý verilmektedir.
Bu konsillerin son ikisi 1869’da toplanan,
papanýn yanýlmazlýðý konusunun dogma-
laþtýrýldýðý I. Vatikan Konsili ile 1962-1965
yýllarý arasýnda Katolik kilisesini çaðýn ge-
reklerine uydurmak amacýyla yapýlan ve
Hýristiyanlýk dýþýndaki din mensuplarýyla
diyaloga girilmesi iþini de karara baðlayan
II. Vatikan Konsili’dir.

I. Vatikan Konsili (1869-1870). 8 Aralýk
1869’da Papa IX. Pius’nun hýristiyan toplu-
munda ve kilise çevrelerinde gittikçe yay-
gýnlaþmaya baþlayan natüralizm, rasyona-
lizm ve liberalizm gibi düþünce akýmlarý-
na karþý gerekli önlemleri almak için, bü-
tün piskoposlarý Vatikan’da bir araya ge-
tirmesiyle baþladý. Konsilin gündemine da-
ha sonra, Fransýz Ýhtilâli’nin ardýndan or-
taya çýkan yeni durumun dikkate alýnma-
sýyla kilise-devlet iliþkilerinin gerçek tabi-
atýný tanýmlama ve son ekümenik konsil-
den (Trent Konsili, 1545-1563) itibaren ge-
çen 300 yýl boyunca meydana gelen önem-
li geliþmeler doðrultusunda kilise huku-
kunda gerekli deðiþiklikleri yapma konu-
larý dahil edildi. Bu konsil Katolik dünya-
sýnda, özellikle de uzunca bir süredir ara-
larýnda ciddi çatýþma bulunan modernist

riarcato) kurup Kudüs’teki Latin Patrikli-
ði’nin temsil ettiði varlýðý güçlendirdi. Ta-
raflarýn elçilik kurma niyetleri olmamakla
beraber karþýlýklý elçi teâtisi 1848’de ger-
çekleþti. Osmanlý tarafýndan fevkalâde el-
çi sýfatýyla eski Hariciye nâzýrý Þekib Efen-
di gönderildi. Siyasî merkezlerde bu elçi-
likle, Fransa’nýn Þark’ta mevcut Katolikler
üzerindeki iddialarýnýn papalýðýn devreye
sokulmasýyla dengelenmesi gibi bir amaç
güdülüyordu. Vatikan’ýn da bu geliþme-
den faydalanarak Ýstanbul’da açacaðý bir
elçilikle Doðu’daki çýkarlarýný bizzat takip
etme eðilimi içine girdiði anlaþýlmakta-
dýr. Böylece Baþpiskopos Ferrieri 1848 yýlý
Ocak ortalarýnda fevkalâde elçi olarak pa-
panýn mektubu ve hediyelerle birlikte Ýs-
tanbul’a gönderildi. Mart ayýnda çýkan, baþ-
ta Paris, Berlin, Viyana, Roma’da kendini
gösteren ve bütün Avrupa’yý etkileyen ih-
tilâl kargaþasý heyecanla baþlatýlan bu fev-
kalâde elçiliklerin sonuçsuz kalmasýna yol
açtý (Rosen, II, 112-113). Ancak “papa haz-
retlerinin Dersaâdet vekili” sýfatýyla Ýstan-
bul’a elçiler gönderilmeye devam edildi.
Bâbýâli 1848’deki ayaklanmalarda Roma’-
da bir cumhuriyet kurulmasýný ve papa-
nýn kaçmak zorunda kalmasýný yine biz-
zat papanýn yolladýðý mektuplarla takip
etti ve bu olaylar sebebiyle samimi hissi-
yatýný dile getirdi. Ýki taraf arasýnda iliþ-
kiler, Osmanlý topraklarýnda yaþayan Ka-
tolikler ve bunlarýn kiliseleriyle ilgili bazý
meselelerin çözümü yanýnda þehzade do-
ðumlarý, ölüm, cülûs, yýlbaþý kutlamalarý
gibi vesilelerle yazýþmalar halinde devam
etti. Papalýðýn gönderdiði armaðanlara
eþit deðerdeki hediyelerle karþýlýk verildi.
Cem Sultan’ýn Vatikan ikameti esnasýnda
II. Bayezid’in papaya hýristiyan azizlerinin
kutsal kalýntýlarýný gönderdiði bilinmekte-
dir.

Önceleri temsilcilik düzeyinde olan Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Vatikan arasýndaki
diplomatik iliþkiler 1960’ta iki devlet ara-
sýnda elçilik açýlmasý ve elçi teâtisiyle ta-
mamen resmîleþti. Nunzio Apostolico di-
ye anýlan Vatikan elçileri, Anadolu’nun çe-
þitli bölgelerinde bulunan ve hýristiyanlar
için kutsal sayýlan baþta Efes olmak üzere
Tarsus, Antakya, Kapadokya, Mardin gibi
yerlerde mevcut kutsal mekânlarý yenile-
me çalýþmalarýný ilgiyle takip etti. Vatikan
Devleti de görevlendirdiði temsilcileri ara-
cýlýðýyla bazýlarýnýn takdis edilip hac ama-
cýyla ziyarete açýlmasýný saðladý. XXIII. Gio-
vanni adýyla papalýk tahtýna oturan Ron-
calli (1958-1962), Ýstanbul’da temsilci sýfa-
týyla bulunduðu yýllarda (1935-1944) dost-
luðun geliþtirilmesi ve asýrlar boyu devam
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le de Ýtalyan ve Ýspanyol piskoposlarý, bu
konunun toplanacak konsilde tartýþýlarak
tanýmlanmasý yönündeki taleplerini Papa
IX. Pius’a iletmiþlerdi. Hem bizzat papa-
nýn hem de muhafazakâr piskoposlarýn li-
beral görüþlü piskoposlarýn tepkisini çe-
kerek konsili kesintiye uðratmamak için
konsilde görüþülmek üzere ilân edilen ko-
nular arasýnda yer verilmeyen bu hususun
konsil esnasýnda bir þekilde gündeme ge-
tirilip dogmalaþtýrýlmasýný tercih ettikleri
görülmektedir. Konsilin daha baþlarýnda
papanýn yanýlmazlýðýný tanýmlamayý savu-
nan grup, La civilta cattolica ile iþ birli-
ði yaparak papaya yanýlmazlýkla ilgili bir
taslak metni konsil gündemine ilâve et-
mesi için 450 imzalý bir dilekçe sunmuþ-
tu. Papa IX. Pius da 1 Mart 1870’te daha
önce konsil babalarýna daðýtýlan “Kilise Tü-
züðü Üzerine” adlý taslak metne yanýlmaz-
lýkla ilgili bir pasaj dahil etti. Böylece kon-
silde tartýþýlacak konularla ilgili taslak me-
tinler delegeler arasýnda tartýþýlarak kon-
silde karara baðlanýp yayýmlanacak olan
dokümanlar artýk netleþti. Bu çerçevede
ilk yayýmlanan doküman panteizm, ma-
teryalizm, rasyonalizm, vahiy ve iman ko-
nularýnda kilisenin tutumunu ortaya ko-
yan ve oy birliðiyle kabul edilen “Dei Fili-
us”dur. Bunun ardýndan tüzükte yer alan
diðer konularýn görüþülmesine geçildi. An-
cak tüzüðün on birinci bölümünde liberal
delegelerin ciddi biçimde itiraz ettiði pa-
panýn yanýlmazlýðýnýn tanýmlanmasý konu-
su iþlendiðinden metnin görüþülmesine
bir türlü baþlanamadý. Bunun üzerine kon-
sil delegeleri, yine Papa IX. Pius’a baþvu-
rarak bu hususla ilgili metnin öne çekil-
mesi ve tüzüðün görüþülmesinin engellen-
memesi için aracý olmasýný istediler. Esa-
sen konsilin kilitlenmesinden rahatsýz olan
papa konsile müdahale ederek tüzük tas-
laðýndaki konularýn sýrasýný deðiþtirdi ve
yanýlmazlýk konusunu en baþa aldý. Tü-
zük maddelerinin görüþülmesine 13 Ma-
yýs 1870’te baþlandý. Ancak bu defa yanýl-
mazlýkla ilgili metnin tartýþýlmasý yerine
bir metnin zamanlamasýnýn uygun olup
olmadýðý tartýþma konusu yapýldý. Bizzat
papanýn hazýrlattýðý taslak metnin taþýdý-
ðý teolojik ve tarihsel güçlüklerle içerdiði
avantaj ve dezavantajlar delegeler tara-
fýndan dile getirilince taslak metinde bazý
düzeltmeler yapýlmasý ihtiyacý ortaya çýk-
tý. Taslak metni þiddetle savunan muha-
fazakârlarla buna karþý çýkan liberallerin
dýþýnda kalan ve konsildeki bölünmeden
rahatsýzlýk duyan çoðunluk üçüncü bir grup
oluþturdu. Bu grubun baskýsýyla metin-
de bazý deðiþiklikler yapýlarak liberallerin

memnun edilmesine çalýþýldýysa da, met-
nin kabul edilmesinden sonra yaklaþýk alt-
mýþ liberal piskopos, doðrudan papayý ilgi-
lendiren bir konuda onun huzurunda olum-
suz oy kullanmamak için son oylamayý bek-
lemeden Roma’yý terketti. Bunun ardýn-
dan yanýlmazlýkla ilgili metin 18 Temmuz
1870’te konsilde hazýr bulunanlarýn oy bir-
liðiyle benimsendi. Buna göre papa iman
ve ahlâk meselelerinde bütün kilise adýna
(ex catedra) konuþtuðunda onun söyledik-
leri hatadan berîdir. Yanýlmazlýk konusu-
nun tanýmlanarak dogmalaþtýrýlmasý pa-
panýn egemenlik gücünü arttýrdýysa da
papanýn ayrýcalýðýnýn ve yanýlmazlýðýnýn
dogma haline getirilmesi kilise otoritesi-
nin sorgulanmasýna yol açtý. “Kilise Tüzü-
ðü Üzerine” baþlýklý bir dokümanýn kabul
edilmesinin ardýndan konsil birkaç ay da-
ha çalýþmalarýna devam etti. Ancak kon-
sil, delegelerinin büyük çoðunluðu Roma’-
yý terkettiðinden bu süre zarfýnda önemli
bir konu görüþülemedi. 20 Eylül 1870’te
Ýtalyanlar’ýn Roma’yý iþgal etmesi üzerine
20 Ekim 1870’te Papa IX. Pius konsilin so-
na erdiðini resmen ilân etti.

Büyük umutlarla toplanan I. Vatikan
Konsili hýristiyan teologlarýn kanaatine gö-
re tam bir fiyaskoyla sonuçlandý ve hýris-
tiyanlar arasýnda birliði saðlayacaðýna ay-
rýlýðý daha da körükledi. Zira konsile da-
vet edilen delegelerden seçilen komisyon
baþkanlarýna ve tartýþma konusu yapýlan
taslak metinlere kadar her þey, papalýk
makamýnýn istediði kararlarýn alýnmasý için
konsili düzenleyen komite tarafýndan ön-
ceden ayarlanmýþtý. Konsilin tarihsel ve te-
olojik açýdan en önemli ve en tartýþmalý
yaný, daha önce mevcut olmakla birlikte
resmen dogmalaþtýrýlmamýþ olan papanýn
yanýlmazlýðý konusunun dogma haline ge-
tirilip bir iman konusu yapýlmasýdýr. Kon-
silin hýristiyan dünyasýna en önemli kat-
kýsý ise kilise hukukunun geliþtirilmesi yö-
nünde alýnan kararlarýn neticesinde Papa
X. Pius döneminde kilise hukuk külliyatýnýn
gözden geçirilmiþ olmasýdýr.

II. Vatikan Konsili (1962-1965). Bu kon-
sil, Papa XXIII. John’un 25 Ocak 1959’da
yayýmladýðý, Katolik kilisesinin sorunlarýný
tartýþmak üzere bir konsilin toplanmasý yö-
nündeki genelgesi uyarýnca 11 Ekim 1962’-
de resmen baþladý ve 8 Aralýk 1965’te so-
na erdi. Konsil boyunca her yýl bir oturum
olmak üzere toplam dört oturum yapýl-
dý. Ýlk oturumdan sonra Papa XXIII. John
ölünce yerine VI. Paul seçildi. Papa XXIII.
John’a göre konsilin toplanmasýnýn temel
amacý, çað dýþý bir hale geldiðini düþün-
düðü kiliseyi bütün kurumlarýyla beraber

ve liberal Katolikler ile aþýrý gelenekçi ve
modernizm karþýtý Katolikler arasýnda yo-
ðun tartýþmalarý da beraberinde getirdi.
Konsil kararlarýný hazýrlamakla görevlen-
dirilen danýþmanlarýn aþýrý gelenekçi ve
modernizm karþýtlarýndan seçilmesi, kili-
senin modern dünyaya açýlmasý ve buna
göre kendini güncelleþtirmesi arzusunda-
ki liberal piskoposlarý endiþeye sevketti.
Ayrýca 6 Þubat 1869’da Roma’da çýkan
Cizvit dergisi La civilta cattolica’da ya-
yýmlanan ve papanýn yanýlmazlýðýnýn ye-
niden tanýmlanmasýný öngören bir maka-
le, bilhassa Almanca konuþan ülkelerdeki
liberal görüþlü Katolik yetkililerin endiþe-
lerini daha da arttýrdý. Fransa’daki liberal
Katolikler de papanýn yanýlmazlýðý konu-
sunun yeniden tanýmlanma teklifini ge-
reksiz ve zamansýz bulduðunu ilân etti.
Baþlangýçta tartýþýlacak konular içinde yer
almayan papanýn yanýlmazlýðý bu tartýþma-
lar üzerine I. Vatikan Konsili’nin en önem-
li konusu haline geldi. Konsil, aralarýnda Ro-
ma Katolik kilisesiyle birlik halinde olan
Doðu kiliselerinden yetmiþ ve Avrupa dý-
þý ülkelerden 200 piskoposun bulunduðu
toplam 700 piskoposun katýlýmýyla 8 Ara-
lýk 1869’da toplandý. Dünyanýn diðer böl-
gelerinden konsile iþtirak eden yüksek rüt-
beli din adamlarýnýn oraný üçte biri oluþ-
tursa da aslýnda bu kiþilerin geldikleri ül-
kelerde Avrupalý misyonerler olarak hiz-
met edenlerden meydana gelmesi, I. Va-
tikan Konsili’ne büyük çoðunluðu Avrupa-
lýlar’dan teþekkül eden din adamlarýnýn
katýldýðý bir konsil görüntüsü verdi. Nite-
kim bu konsile Asya ve Afrika kökenli hiç-
bir din adamý iþtirak etmedi. Ayrýca konsi-
le danýþman ve uzman sýfatýyla katýlanlar-
la biri hariç komisyon sekreterleri ve kon-
silin beþ baþkanýnýn tamamý Ýtalyan’dý.

Konsilde belirlenen komisyonlarýn en
önemlisi papanýn yanýlmazlýðý hususunda
karar alacak doktrin komisyonu idi. Bu ko-
misyonun seçimi esnasýnda papanýn yanýl-
mazlýðýný tanýmlama konusuna karþý çýkan
delegeler konsilin önemli liderlerinden Kar-
dinal Mannig’in manevrasýyla komisyon dý-
þý býrakýldý. Bu durum komisyonlarýn ön-
ceden ayarlandýðý, dolayýsýyla seçimlerin
göstermelik olduðu iddiasýný gündeme ge-
tirdi. Komisyon seçimlerinin ardýndan 28
Aralýk’ta çalýþmalarýna baþlayan konsilde
ele alýnan ilk konu modern rasyonalizm-
den kaynaklanan sayýsýz hatalar üzerine
hazýrlanan rapordu. Ýkinci konu da kilise di-
sipliniydi. Konsilin dördüncü oturumunda
(18 Haziran 1870) papanýn yanýlmazlýðý ko-
nusu tartýþýldý. Aslýnda konsil toplanma-
dan önce bazý hýristiyan yetkilileri, özellik-
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rektiðini bildirince konuyu tartýþan konsil
delegeleri papanýn yanýlmazlýðý konusuna
da girdi ve neticede I. Vatikan Konsili’nde
“ex-cathedra” (dinî görev yetkisi) ile sýnýrlý
tutulan papanýn yanýlmazlýðý “ex-cathed-
ra” dýþýna taþýndý (“Lumen Gentium”, nr.
25). Üçüncü oturumun en hararetli tar-
týþmalarý ise kilisenin modern dünyada-
ki yeri üzerinde yapýldý. Bu konuda etnik
adalet, evliliðin amacý, bilimin özerkliði,
teknolojik kültürün deðeri ve modern sa-
vaþ araçlarýnýn küresel tehdidi gibi konu-
larý kapsayan pek çok taslak metin hazýr-
landý. Konsil delegeleri arasýnda yaþanan
þiddetli tartýþmalar neticesinde saðlanan
uzlaþma ile konsilin sonlarýna doðru 21
Kasým 1964’te “Lumen Gentium” (kilise-
nin dogmatik anayasasý) adlý metin, beþ red
oyuna karþýlýk 2156 oyla kabul edildi. Bu
metin, kilisenin anayasasý hükmünde ol-
duðundan konsilin merkezî öneme sahip
dokümaný kabul edilmektedir.

Konsilin 4 Eylül – 8 Aralýk 1965 tarihle-
rinde gerçekleþtirilen son oturumunda Pa-
pa VI. Paul, papa ile piskoposlarýn iþ birli-
ðini geliþtirmek ve kilise bünyesindeki so-
runlara çözüm bulmak amacýyla düzenli
toplanacak olan bir piskoposlar sinodunun
kurulmasýný teklif etti. Yapýlan müzake-
relerin ardýndan böyle bir sinod oluþtu-
ruldu. Bu oturumda tartýþýlan diðer hu-
suslar rahiplik görevleri, dinî yaþam ve hý-
ristiyan dýþý dinlerin statüsüdür. II. Vati-
kan Konsili’nin hazýrlýk aþamasýnda diðer
dinlerin statüsünün gündeme gelmeme-
sine ve tartýþýlacak konular arasýnda böy-
le bir konunun bulunmamasýna raðmen
bu husus konsilin son oturumunda gün-
deme taþýndý. Tartýþmalarýn ardýndan ka-
bul edilen metin Katolik kilisesinin hýristi-
yanlar dýþýndaki din mensuplarýyla iliþkisi
hususunda bir ilki oluþturdu. Papa XXIII.
John, hem hýristiyan çevrelerindeki yahu-
di düþmanlýðýna son vermek hem de ya-
hudilerin II. Vatikan Konsili’nin yahudi düþ-
manlýðýný daha da arttýracaðý yönündeki
endiþelerini gidermek amacýyla bir kardi-
nali yahudilerin gerçek kimliði ve kilise ile
sinagog arasýndaki iliþkinin modern dün-
yada nasýl yürütüleceði konularý üzerine
bir doküman hazýrlamakla görevlendir-
di. Hazýrlanan doküman, “Hýristiyan Birliði
Üzerine” adýyla konsil metninin bir parça-
sý halinde 19 Kasým 1963’te konsil genel
kuruluna getirilince Arap ve Asya ülkele-
rinden gelen piskoposlar, konsilde böyle
bir metnin kabul edilmesinin Arap-Ýsrail
çatýþmasýnda Ýsrail Devleti’ne açýk bir des-
tek mânasý taþýyacaðýný ileri sürerek, tek-

lifin ya geri çekilmesini ya da müslüman-
larla ilgili benzer bir metnin de konsilde
görüþülmesini talep ettiler. Bunun üzeri-
ne yahudilerle ilgili metin yeniden gözden
geçirilmek üzere dokümandan çýkarýldý. Bu
arada uzunca bir süre müslüman dünya-
sýnda yaþayan Louis Massignon ve Rober
Caspar gibi þarkiyatçýlarýn telkiniyle Pa-
pa VI. Paul, konsil komisyonundan müs-
lümanlara yönelik bir metin hazýrlamala-
rýný da istedi. Yahudilik ve Ýslâmiyet’in ya-
ný sýra Hinduizm ve Budizm’e de yer veri-
lerek hazýrlanan metin, “Hýristiyanlýk’tan
Baþka Dinlerle Ýliþkiler Deklarasyonu” adý
altýnda konsilin yedinci oturumunda gö-
rüþülerek 28 Ekim 1965’te oy çokluðuyla
kabul edildi ve papanýn onayýndan sonra
yürürlüðe kondu.

I. Vatikan Konsili’nde yaþanan tecrübe-
ler ýþýðýnda II. Vatikan Konsili’nde ele alý-
nan konular özgür biçimde tartýþýlabilme-
si için önceden belirlenmemiþ ve herhan-
gi bir taslak metin hazýrlatýlmamýþtýr. Bu
konsil hem kiliseyi hem çaðdaþ dünyayý il-
gilendiren sorunlarý tartýþma konusu yap-
ma eðiliminde olmuþtur. II. Vatikan Kon-
sili’nin dokümanlarýnda yer alan konularý
ana hatlarýyla belirtmek gerekirse çaðdaþ
dünyada kilisenin kendini nasýl algýladýðý
konusu “Kilise Tüzüðü Üzerine”, ibadet /
litürji yoluyla kurtuluþ gibi konular “Kut-
sal Litürji Tüzüðü Üzerine”, yanýlgý halinde
kilisenin fonksiyonuyla ilgili konular “Pis-
koposlarýn Pastoral Görevi” ile “Doðu Ka-
tolik Kiliseleri”, Kutsal Kitap, gelenek ve
hýristiyan eðitimi dahil kilisenin öðretim-
de bulunma konusu “Ýlâhî Vahiy Üzerine
Dogmatik Tüzük”, kilise hizmetiyle ilgili
konular “Rahiplik ve Rahiplerin Yaþamý”,
“Rahiplik Eðitimi” ve “Dinî Hayatýn Uygun
Bir Þekilde Yenilenmesi”, kilisenin Katolik
olmayan dünya ile iliþkisi “Ekümenizm” ve
“Doðu Katolik Kiliseleriyle Ýliþkiler”, ayrýca
“Kilisenin Hýristiyan Olmayan Dinlerle Ýliþ-
kileri” ve “Kilisenin Misyonerlik Aktivitesi”
adlý dokümanlarda ele alýnmýþtýr. Konsil
sýrasýnda en çok tartýþýlan ve konsil son-
rasýnda en çok konuþulan doküman, Kato-
lik kilisesinin baþta Yahudilik olmak üzere
hýristiyan dýþý dinlerle iliþkisini ele alan ve
ilk kelimesine atýfla “Nostra Aetate” diye
bilinen dokümandýr. Daha önce kilise, hýris-
tiyan olmayanlarla resmen diyaloga gir-
me konusuyla ilgilenmemiþ, bununla ilgili
herhangi bir doküman kaleme almamýþ-
týr. Konsilde aklanma, litürji, din adamý ol-
mayanlarýn rolü, din özgürlüðü, hýristiyan
dýþýndaki dinlerle iliþkiler gibi hususlarýn-
da tartýþma konusu yapýldýðý görülmekte-
dir. II. Vatikan Konsili’nde þu iki temel he-

modern dünyaya açarak temel öðretile-
rini çaðýn gerekleriyle uzlaþtýrmaya çalýþ-
maktý. II. Vatikan Konsili hýristiyan birliði-
nin saðlanmasý için önemli bir adým oldu-
ðundan, bu konsile Katolik olmayan kilise
ve topluluklarýn da temsilci düzeyinde ka-
týlmasý istendi. Bu çerçevede konsile da-
vet edilen Katolik olmayan kilise ve toplu-
luklar konsilde doksan üç delegeyle tem-
sil edildi; konsile toplam 2540 delege ka-
týldý. Bu konsil, katýlýmcýlarýn çokluðu ve
alýnan kararlarýn hem Katolik düþüncesi-
ne hem de uygulamalarýna yaptýðý etki ba-
kýmýndan en önemli konsillerden biri ka-
bul edilmektedir.

II. Vatikan Konsili’nde toplam on altý do-
küman kabul edilerek yürürlüðe kondu.
11 Ekim – 8 Aralýk 1962’de gerçekleþtiri-
len ilk oturumda tartýþýlan en önemli hu-
sus ibadetin Latince dýþýnda ana dilinde
de yapýlýp yapýlamayacaðý hususudur. Mar-
tin Luther’le birlikte Protestan dünyasý ana
dillerinde ibadete geçmesine raðmen, Ka-
tolik kilisesi sadece Latince ibadete izin
veriyor, bu durum Katolik dünyasýný Pro-
testan dünyasý karþýsýnda ciddi bir sýkýn-
týya sokuyordu. Bu konuda gelenekçi ve
ilerici piskoposlar arasýnda þiddetli tartýþ-
malar meydana gelince ana dilde ibadet
konusu ilk oturumda karara baðlanama-
dý. Birinci oturumun ardýndan 3 Haziran
1963’te Papa XXIII. John’un ölümüyle 29
Eylül – 2 Aralýk 1963 tarihlerinde gerçek-
leþtirilen ikinci oturumun açýlýþýný yeni Pa-
pa VI. Paul yaptý. Bu oturumda daha çok
kilisenin tabiatý, piskoposlarýn fonksiyonu
ve hýristiyan birliðinin (ekümenizm) sað-
lanmasý gibi konular üzerinde duruldu.
Ýkinci oturumun 4 Aralýk 1963’teki celse-
sinde kilisenin dogmatik anayasasýnda de-
ðiþikliðe gidilerek ana dilde ibadete izin
verildi. Bu oturumda tartýþma konusu ya-
pýlan diðer bir husus ise ilâhî vahiy konu-
sudur. Bu konuda teoloji komisyonu tara-
fýndan hazýrlanan taslak metin Kutsal Ki-
tap’a ve geleneðe yönelik yaklaþýmý sebe-
biyle yetersiz bulunup alt komisyona geri
gönderildi; yeniden hazýrlanan taslak me-
tin uzun tartýþmalardan sonra “Dei Ver-
bum” (vahiy üzerinde dogmatik anayasa) adýy-
la dördüncü oturumun sonuna doðru 18
Kasým 1965’te kabul edilerek papa tara-
fýndan onaylandý.

Bu konsilin 14 Eylül – 21 Kasým 1964 ta-
rihlerinde gerçekleþtirilen üçüncü oturu-
munda kilise tüzüðü ele alýndý. Bu çerçe-
vede Papa VI. Paul konsile gönderdiði bir
notta bütün kilisenin sorumluluðunu ta-
þýdýklarý için papa ile piskoposlar arasýnda
daha yakýn bir iþ birliði tesis edilmesi ge-
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dan itibaren Benî Muluya vadisinin batý-
sýndaki Rîf bölgesine göç ettiler (Ýbn Hal-
dûn, VII, 253). Benî Vattâs’ýn ileri gelenle-
ri Merînîler’in kuruluþ döneminde taþra-
da önemli görevlere tayin edildiler. Ancak
bazý isyanlara destek vermeleri yüzünden
Merînîler’le iliþkileri bozuldu. 691’de (1292)
Tâzûtâ yöneticilerinden Ömer b. Yahyâ el-
Vattâsî ile kardeþi Âmir’in desteklediði is-
yan yedi yýl süren çatýþmalar sonunda bas-
týrýlabildi. Tâzûtâ Kalesi’ni terketmek zo-
runda kalan Ömer b. Yahyâ taraftarla-
rýyla birlikte Tilimsân’a çekildi (a.g.e., VII,
258). Benî Vattâs, Ebû Ýnân Fâris’in 749’da
(1348) baþlattýðý ayaklanmaya da katýldý
ve onun tahtý ele geçirmesinde önemli rol
oynadý. Ebû Ýnân da vefa borcunu ödedi,
aile üyelerini merkezde ve taþrada mühim
görevlere getirdi.

Sultan Ebû Saîd Osman’ýn vefatý sýra-
sýnda (823/1420) Selâ valiliði görevini yü-
rüten Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Yahyâ b.
Zeyyân, ölen sultanýn bir yaþýndaki oðlu
Ebû Muhammed Abdülhakk’ý sultan ilân
edip onun veziri sýfatýyla ülkeyi yönetme-
ye baþladý. Bu sýrada Hafsîler ve Nasrîler
tarafýndan desteklenen iki taht iddiacý-
sýný bertaraf etti. 841’de (1437) Tanca’ya
saldýran Portekizliler’i geri püskürttü. Bu
savaþta çok sayýda Portekizli esir alýndý.
Ebû Zekeriyyâ, Þâviyye Araplarý’nýn çýkar-
dýðý isyaný bastýrmak amacýyla çýktýðý se-
ferde bir asker tarafýndan öldürüldü (852/
1448). Ebû Zekeriyyâ Yahyâ’dan sonra ve-
zirlik makamýna sarayýn baþmabeyincisi Ali
b. Yûsuf el-Vattâsî tayin edildi. Ali b. Yû-
suf adaletiyle meþhur olsa da askerî alan-
da baþarý gösteremedi ve onun vezirliði
esnasýnda Portekizliler Kasrüssagýr’i iþgal
etti (862/1458). Ali b. Yûsuf’un vefatýnýn
(863/1459) ardýndan vezirlik görevini ayný
aileden Yahyâ b. Yahyâ el-Vattâsî üstlen-
di. Yahyâ devlet görevlerine Benî Vattâs
ileri gelenlerini tayin etti. Ancak bu tayin-
ler yüzünden devlet erkâný arasýnda ona
karþý bir muhalefet ortaya çýktý ve Yahyâ
iki ay sonra düzenlenen bir suikast netice-
sinde öldürüldü (Selâvî, IV/2, s. 119). Bu
olaydan sonraki yýllarda Ýdrîsîler’den Þerîf
Ebû Abdullah Ali el-Hafîd’in Fas’taki ge-
niþleme faaliyetleriyle Portekiz saldýrýlarý
Merînî Devleti’nin çöküþünü hýzlandýrdý.

Yahyâ b. Yahyâ el-Vattâsî’nin öldürül-
mesinin ardýndan Vattâsî kökenli devlet
adamlarý görevlerinden uzaklaþtýrýlýp þid-
detle cezalandýrýldý ve çoðu öldürüldü. Öl-
dürülmekten kurtulan Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Yahyâ eþ-Þeyh, Kuzey Fas’ta-
ki Asîlâ (Arzila) bölgesine kaçtý. Fas’tan ay-

rýlan birçok devlet adamý safýna katýldý.
Asîlâ’da gücünü arttýran Muhammed b.
Yahyâ, bu sýrada Merînîler Devleti’ni orta-
dan kaldýran Þerîf Ebû Abdullah el-Hafîd
ile mücadeleye giriþti; Fas üzerine yürü-
yerek þehri kuþattý; ancak Portekizliler’in
Asîlâ’ya saldýrdýðýný duyunca kuþatmayý
kaldýrýp Asîlâ’ya döndü. Ýki cephede savaþ-
maktansa Portekizliler’le anlaþma yolunu
tercih etti ve Asîlâ’nýn Portekizliler’e veril-
mesi karþýlýðýnda yirmi yýl süreli barýþ ant-
laþmasý imzaladý. Ardýndan bütün dikka-
tini Fas kuþatmasýna yöneltti ve þiddetli
çarpýþmalar sonucunda þehri ele geçirdi.
Burada yapýlan biat merasimi neticesin-
de Fas’ýn yeni sultaný ilân edildi ve Vattâ-
sîler hânedaný kurulmuþ oldu (876/1471).
Ancak Muhammed b. Yahyâ, Fas toprakla-
rýnýn tamamýný hâkimiyeti altýna alamadý.
Saltanatýnýn ilk yýllarýný Portekiz Krallýðý’-
na karþý mücadeleyle geçirdi. Tanca (876/
1471) ve Arâiþ (877/1473) gibi müstahkem
kaleler Portekiz iþgaline uðradý. Portekiz-
liler sahil þeridinde Asfâ (Safî), Mâzâgân ve
Azemmûr gibi kaleler inþa ettiler. Vattâ-
sîler’in Portekizliler’e karþý direnmeyip on-
larla uzlaþmalarý, bölgede giderek etkin
duruma gelen þerif ailelerinin ve onlarýn
nüfuzu altýndaki sûfîlerin sert tepkisine
yol açtý. Mâlikî fakihi Megýlî bu konuda Ri-
sâle fî a¼kâmi ehli’×-×imme adýyla bir
risâle yazdý (DÝA, XXVIII, 359). Bu yýllarda
Kastilya ve Aragon saldýrýlarýna uðrayan
çok sayýda Endülüslü müslüman Vattâsî
topraklarýna iltica etti. Benî Ahmer (Nas-
rîler) Devleti’nin son sultaný Ebû Abdullah
Muhammed b. Ali de Fas’a sýðýnanlar ara-
sýndaydý. Vattâsî sultaný tarafýndan iyi kar-
þýlanan Ebû Abdullah ömrünün geri kalan
kýsmýný Fas’ta geçirdi.

Muhammed b. Yahyâ eþ-Þeyh dönemin-
de Ýspanyollar Maðrib sahillerine saldýra-
rak Melîle’yi (Melilla) iþgal ettiler (Muhar-
rem 903 / Eylül 1497). Muhammed b. Yah-
yâ eþ-Þeyh’in 910’da (1505) vefatýnýn ar-
dýndan Vattâsî tahtýna oðlu Ebû Abdul-
lah Muhammed geçti. Yedi yaþýnda iken
Asîlâ’da esir alýnýp Portekiz’e götürüldüðü
ve yedi yýl Portekiz sarayýnda kaldýðý için
“Burtukalî” lakabýyla anýlan yeni sultan
Portekiz iþgalindeki Asîlâ’yý geri almaya
çalýþtý, ancak baþaramadý (914/1509). Di-
ðer taraftan 1510’lardan itibaren Sûsülak-
sâ bölgesinde güçlenmeye baþlayan Sa‘dî-
ler 1524’te Merakeþ’i ele geçirerek Vattâ-
sîler’e büyük bir darbe indirdiler. Sa‘dî þe-
rifleriyle mücadele için Merakeþ’i kuþatan
Muhammed el-Burtukalî, kuþatma sýra-
sýnda amcasýnýn oðullarýnýn ayaklanma ha-

def gerçekleþtirilmiþtir: 1. Meslektaþlar
arasýndaki iliþkileri geliþtirmek için kilise
idaresinde reform yapýlmasý; 2. Din ada-
mý olmayanlarýn kilise iþlerine katýlmasýný
teþvik etmek için dinsel uygulama ve tö-
renlerde deðiþikliðe gidilmesi.

II. Vatikan Konsili, ortaya koyduðu bir
dizi yeni ictihad ve getirdiði birtakým dü-
zenlemelerle Roma Katolik kilisesinin mo-
dern dünyaya açýlmasýný saðlamýþtýr. Me-
selâ bu konsille birlikte haftalýk pazar âyini
(Evharistiya / Komünyon) Latince deðil ma-
hallî dillerde icra edilmeye baþlanmýþtýr.
Yine tarikat ve grup mensuplarý, kendi
bünyelerinin dýþýna çýkarak içinde bulun-
duklarý toplumlara katýlmaya ve aktif gö-
revler üstlenmeye teþvik edilmiþtir. Bu-
nun sonucunda pek çok rahip ve rahibe
dinî kisvelerini çýkarýp sivil elbise giymeyi
tercih eder hale gelmiþ, yer aldýklarý top-
lumlarda bireysel hak ve özgürlüklerle sa-
vaþ karþýtlýðý gibi konularda eylemci konu-
muna gelmiþlerdir.
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Fas’ta hüküm süren
bir Ýslâm hânedaný

(1471-1554).
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Zenâte kabilelerinden Benî Merîn’in ak-
raba kollarýndan biridir. Sanhâce kabilele-
rinden geldiði de söylenir (Ýbn Ebû Zer‘,
s. 22). Vattâsîler, Maðrib-i Aksâ’ya yerleþ-
meden önce Kayrevan’ýn güneyinde kalan
bölgede göçebe halinde yaþýyor, avcýlýk ve
hayvancýlýkla geçiniyordu. V. (XI.) yüzyýl-
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