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as ker li ği ni bi tir mek üze re olan Ali ya, da-

ha ön ce ki İslâmî fa ali yet le rin den do la yı 1 

Mart 1946’da on dört ar ka da şıy la bir lik te 

tu tuk la nıp hap se dil di. Ha pis te kal dı ğı üç 

yı lın ar dın dan Ha li de Ha nım’la ev len di ve 

üni ver si te öğ re ni mi ni ta mam la ma ya ça lış-

tı. İlk gir di ği Zi ra at Fa kül te si’ni ya rım bı-

ra kıp Hu kuk Fa kül te si’ne geç ti ve 1956’da 

me zun ol du. Ha ya tı nın önem li bir kıs mı nı 

de ği şik ku rum lar da hu kuk da nış man lı ğı 

ya pa rak ge çir di.

Ali ya İz zet be go viç, bir yan dan çe şit li 

ki tap lar okur ken di ğer yan dan ko mü nist 

re ji min bas kı la rı na rağ men dü şün ce le ri ni 

ka le me al ma ya ça lış tı, genç ler le il gi len-

di. İlmî ve fikrî bi ri ki mi, en te lek tü el ka-

pa si te si ve müs lü man kim li ği ni yan sı tan 

yo rum la rıy la kı sa sü re de dik ka ti çek ti. 

İslâmî ba kış açı sıy la di le ge tir di ği dü şün-

ce le ri, sa de ce Boş nak lar üze rin de de ğil 

es ki Yu gos lav ya’da ki fark lı et nik grup la ra 

men sup müs lü man lar üze rin de de et ki-

li ol du. Bu ara da dü şün ce ve fa ali yet le ri 

se be biy le yö ne ti min he de fi ha li ne gel di. 

Özel lik le 1970’te bir grup ar ka da şıy la 

bir lik te ka le me alıp ya yım la dı ğı “İslâm 

Dek la ras yo nu” baş lık lı me tin ül ke için de 

ve dı şın da bü yük yan kı uyan dır dı. Bos-

na-Her sek ve Yu gos lav ya müs lü man la rı 

ya nın da bü tün dün ya müs lü man la rı na 

için de bu lun duk la rı dö nem de in san lı ğa 

ve ken di din daş la rı na kar şı so rum lu luk-

la rı nı ha tır la tan bu bil di ri bir sü re son ra 

onu ha zır la yan la rın si ya sal bas kı ya mâruz 

kal ma la rı na yol aç tı.

Ti to’nun 1980’de ölü mü nün ar dın dan 

Yu gos lav ya’da şart lar da ha da ağır laş ma-

ya baş la dı ve 1983’te “Sa ray bos na sü re ci” 

sı ra sın da İz zet be go viç tek rar tu tuk lan dı. 

Onun la be ra ber birçok müs lü man ay dın 

ya sal dü ze ni yık mak ama cıy la ör güt kur-

mak tan yar gı la na rak hap se mahkûm edil-

di; İz zet be go viç de ba zı suç lu la rı ilk de fa 

mah ke me de gör dü ğü hal de ör gü tün li de ri 

ola rak suç lan dı. Yar gı la ma nın ar dın dan 

Ha nım’la ev len miş, Bel grad’da ya şa yan 

Ali ya’nın ai le si, 1863’te Sır bis tan’dan sü-

rü len müs lü man la rın yer leş ti ril me si için 

Sul tan Ab dü la ziz’in Sa va neh ri üze rin de 

te sis et tir di ği Azî zi ye’ye ta şın mış tı. De de-

si son ra la rı Bo sans ki Şa mats di ye anı lan 

bu ka saba nın yö ne ti ci li ği ni yap mış, Avus-

tur ya-Ma ca ris tan Ar şi dü kü Franz Fer di-

nand’a kar şı ger çek leş ti ri len sui kas tın 

ar dın dan Avus tur ya lı in zi bat lar şe hir de 

ta nın mış Sırp lar’ı re hin ala rak uzak la ra 

gö tür mek is te yin ce bun la rı ko ru muş tu. 

Ali ya’nın ti ca ret le uğ ra şan ba ba sı Mus-

ta fa, ço cuk la rı na iyi bir ge le cek sağ la ma 

ama cıy la, oğ lu he nüz iki ya şın da iken ai le-

si ni Sa ray bos na’ya ta şı mış tı. Ai le sin den ve 

özel lik le an ne sin den dinî eği tim alan Ali ya, 

Sa ray bos na’nın iti bar lı okul la rın dan olan 

Bi rin ci Er kek Li se si’ne gir di. Bu okul da bir 

ara ko mü nist le rin pro pa gan da la rın dan 

et ki len di, genç lik he ye ca nıy la top lum sal 

hak-hak sız lık prob lem le riy le Al lah’a olan 

inan cı ara sın da ka rar sız kal dı. Son ra dan 

ken di si nin ifa de et ti ği ne gö re o dö nem-

de oku du ğu Ba tı fel se fe si ne ait eser le rin 

et ki siy le bir inanç sar sın tı sı ya şa dıy sa da 

din le alâka sı hiç bir za man kop ma dı, din 

kar şı sın da ki ko mü nist yak la şı mı nı ka bul 

et me di, tan rı sız bir kâinat ona her za man 

an lam sız gö rün dü. Bu yıl lar da ken di si ni en 

çok et ki le yen üç eser Berg son’un Yara-

tıcı Ev rim, Kant’ın Saf Ak lın Eleş ti ri si 

ve Speng ler’in Ba tı’ nın Çö kü şü’dür. İçi-

ne düş tü ğü fikrî sar sın tı uzun sür me di ve 

İslâmî kim li ği genç lik dö ne min de ha ya tı na 

yön ver meye baş la dı.

Da ha li se nin ikin ci sı nı fın da iken Genç 

Müs lü man lar Der ne ği’ne gi re rek fa al üye-

le rin den bi ri olan Ali ya, bu grup için de-

ki ça lış ma la rı nın ya nı sı ra özel lik le Do ğu 

Bos na’dan ge len mül te ci le re yar dım fa-

ali yet le ri ne ak tif bi çim de ka tıl dı. 1943’te 

li se den me zun ol duk tan son ra ar ka daş-

la rı nın an lat tı ğı na gö re âsi bir ka rak ter 

ser gi le me ye baş la dı. II. Dün ya Sa va şı’nda 

Bos na-Her sek’in, Al man ya’nın des te ğiy le 

1941 yı lın da ku ru lan Ba ğım sız Hır va tis tan 

Cum hu ri ye ti’nin bir par ça sı ha li ne gel me si 

ve bu nun yol aç tı ğı ye ni so run lar dan do la yı 

Ali ya’nın da ara la rın da bu lun du ğu genç 

müs lü man lar, Sa ray bos na lı âlim ve vâiz 

Meh med Han ciç’in baş kan lı ğı nı yap tı ğı el-

Hidâye Der ne ği’ne geç mek zo run da kal dı. 

Ali ya, Hır vat lar ta ra fın dan as ke re alın mak 

is te nin ce Sa ray bos na’dan ka çıp Gra da-

çac’a git ti. 1945’te Ti to’nun li der li ğin de ki 

Par ti zan or du su Sa ray bos na’yı al dı ğın da 

ge ri dön dü; an cak bu de fa Sırp lar ta ra-

fın dan as ke re alın dı. Par ti zan lar’ın müs-

lü man la rı tu tuk la ma ya baş la dı ğı sı ra da 

Türk Ede bi ya tın da Na zım (118 diva n 
şai rin den çe şit li ör nek ler le kırk do kuz 
mes ne vi den se çil miş parça la rı ihtiva eder; 
I-II, İs tan bul 1955, 1966-1967); İngi liz ce-

Türk çe Söz lük (An ka ra 1974); Top ka-

pı, il plaz zo dei Sul ta ni (Mi la no 1980); 
He pi mi zin Türk çe si (İs tan bul 1985); 
Türk çe-İn gi liz ce Söz lük: The Ox ford 

Tur kish Eng lish Dic ti onary (2. bas kı, 
İs tan bul 1988, H. C. Hony ve A. D. Alder-
son ile bir lik te). Ay rı ca Gü nay Kut’la bir-

likte Baş lan gı cın dan Günü mü ze Kadar 

Büyük Türk Klâsik le ri’ni ya yımlamıştır 

(İstan bul 1985).

Fa hir İz, ay rı ca The Pen gu in Bo ok of 

Tur kish Ver se (Lon don 1978, Ner min 
Me ne men ci oğ lu ile bir lik te), An Ant ho-

logy of Mo dern Tur kish Short Sto ri es 

(Min ne apo lis 1978) ad lı iki an to lo ji ha zır la-

mış tır, Ya k¢ nî’ nin Ok Yay nıng Münâza-

ra sı’ nın met ni ni ve İn gi liz ce çe vi ri si ni 

(“Ya ki ni’s Con test of the Ar row and the 
Bow” [Németh Ar ma ğa nı, An ka ra 1962, s. 
267-287]), Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Sal tuk-

nâ me’ si ni (Top ka pı Sa ra yı Mü ze si Kü tüp-
ha ne si Ha zi ne 1612 nu ma ra lı nüs ha nın 
tıp kı ba sı mı, Cam brid ge 1974-84; in dek si 
Gö nül Al pay Te kin ta ra fın dan ha zır lan mış-
tır), Hü se yin Tûg¢’nin Vak‘a-i Sul tan Os-

man Han’ını (TDAY Bel le ten, 1967, s. 119-
164), Yûsuf Efen di’nin “Makåle-i Zin dan cı 

Mah mûd Ka pu dan Berây-ı Feth u Za fer-i 

Keş tî-i Mal tiz-i Laîn-i Dûzah-mekîn”ini 

(TM, XIV [1964], s. 114-150) neş ret miş tir 

(eser, ma ka le ve mad de le ri nin bir lis te si 
için bk. Ay nur, bibl.).
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(1925-2003)

Bosna-Hersek’in
ilk cumhurbaþkaný, 

siyaset adamý ve düþünür.˜ ™

8 Ağus tos 1925 ta ri hin de Bos na-Her-

sek’te ki Bo sans ki Şa mats (}amac) şehrin-

de doğ du. Kök lü bir ai le den ge len ve 

ken di siy le ay nı adı ta şı yan de de si, İs-

tan bul’ da Os man lı or du sun da as ker lik 

yap tı ğı sı ra da Üs kü dar lı Türk kı zı Sı dı ka 
Aliya
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Din ol ma dan in san ol ma nın ger çek le-

şe me ye ce ği ni dü şü nen İslâmi yet’i bir din 

ola rak ken di al gı la rı na gö re se ven ve yaşa-

yan İz zet be go viç, çer çe ve si ni Kur’an’ın 

be lir le di ği, İslâm’ın ta rihî tec rü be sin den 

ge len sos yal bo yu tuy la da ha çok il gi liy di. 

İslâmi yet’in or ta ya koy du ğu öl çü ve il ke le ri 

açık la ma, müs lü man la rın için de bu lun du-

ğu du rum la il gi li yo rum lar yap ma tut ku su 

onu hiç bı rak ma mış tı. Ka dı nın İslâm’da ki 

ye ri hak kın da şöy le der di: ‘’Biz ka dı nın ai-

le ve top lum da ki ko nu mun dan mem nun 

de ği liz, fa kat Av ru paî ol ma dı ğı için de ğil 

ye te ri ka dar İslâm’a uy gun ol ma dı ğı için.” 

Bos na-Her sek sa va şı es na sın da İslâmî de-

ğer le ri or ta ya ko yan dü şün ce le ri ni, Av ru-

paî to le ran sın sı nır la rı nı açık la yı cı tarz da 5 

Ka sım 1994’te bir Al man ga ze te ci ye şöy-

le ak tar mış tı: “Ben to le rans lı isem ön ce 

müs lü man ol du ğum için, son ra da Av ru-

pa lı ol du ğum için dir. Av ru pa ba zı yan lış lar 

yap mak ta dır ve apa çık ger çek le re rağ men 

on lar dan vaz geç me ye cek tir. Me selâ bu 

sa vaş ta Bos na’da yüz ler ce ki li se ve ca mi 

yı kıl mış tır. Bun la rın hep si ni Av ru pa lı lar 

yok et miş, Boş nak lar hiçbir ese ri tah rip 

et me miş tir. Türk yö ne ti mi pek ide al sa-

yıl ma sa da hı ris ti yan hal kı ve on la rın en 

önem li Or ta çağ mi ra sı nı 500 yıl mu ha fa za 

et miş, Bel grad ya kın la rın da ki Fruş ka Go ra 

ma nas tır la rı Os man lı Dev le ti’nde 300 yıl 

ayak ta kal mış, fa kat Av ru pa hâki mi ye ti 

al tın da üç yıl bi le ko ru na ma mış, II. Dün ya 

Sa va şı’nda ya kıl mış tır.”

İz zet be go viç dev let ve top lu ma ba kış 

açı sı nı ahlâk ve iç ti maî has sa si yet te me-

lin de in şa et miş tir. Ge li şim ve ge ri lim hak-

kın da ki tar tış ma la rı ge nel dir; on da bi re-

yin, top lu luk la rın, ku rum la rın, li der le rin ve 

mil let le rin ahlâkı ve bil ge li ği esas tır. İslâmî 

il ke ve de ğer ler ev ren sel olup za man la sı-

nır lan ma mış tır, çün kü bun lar za ma na 

hük me den Al lah’tan gel mek te dir. De ğer-

le ri, di ni ve ge le nek le ri ko ru mak, ta rih sel 

ve top lum sal ol gu la rın için de bu lun mak 

ve on la rı dik ka te al mak la müm kün dür. 

Müs lü man mil let ler ta ri hin bı rak tı ğı tor-

tu lar dan kur tu lup asıl la ra, İslâm’ın te mel 

kay nak la rı na dön me li ve ken di ide al le ri 

için ak tif ol ma lı dır lar. İslâm’ın ko nu mu 

her za man ev ren sel dir, İslâm kül tür ve 

me de ni ye ti bir za man lar müs lü man top-

rak la rın da çi çek aç mış tır. Bu mekânlar 

“İslâmi yet’in Pi ye mon tu” olup dün ya nın 

di ğer ta raf la rı nı ışık lan dı ra rak me de ni yet-

ler ara sın da di ya log ve an la yış ku ra cak-

tır. “Ken di ni ye ni den bul ma” ko nu sun da 

İslâm’ın baş lan gı cın dan be ri ya pı lan lar 

ya pıl ma ya de vam edil me li dir. Bu ise iyi 

olan her şe yi be nim se mek le müm kün dür. 

ta nın ma sı nı sağ la yan Day ton Antlaş-

ma sı’yla ne ti ce len di. Sa vaş sı ra sın da ve 

sa va şın ar dın dan ulus lar ara sı bas kı la ra 

mâruz kal sa da Bos na-Her sek’in ba ğım-

sız lı ğı için çok güç lü dip lo ma tik ve as kerî 

ça ba lar sar fet ti. 14 Ey lül 1996’da Day ton 

son ra sı ya pı lan ilk se çim de Boş nak, Hır vat 

ve Sırp tem sil ci le rin den olu şan üç lü Baş-

kan lık Kon se yi’ne se çil di ve baş kan lı ğı üst-

len di. 13-14 Ey lül 1998 se çi mi ne ka tıl ma yı 

is te me mek le bir lik te De mok ra tik Ey lem 

Par ti si Ana Ko mi te si’nin ka ra rı doğ rul tu-

sun da tek rar aday ol du ve se çim den ga lip 

çı ka rak Baş kan lık Kon se yi’nin yö ne ti ci li ği-

ne de vam et ti. An cak sağ lı ğı nın gö re vi ni 

sür dür me si ne imkân ver me me si üze ri ne 

2000 yı lı Ha zi ra nın da gö rev sü re si ta mam-

lan ma dan dev let baş kan lı ğın dan çe kil di ve 

19 Ekim 2003’te ve fat et ti.

Dü şün ce le ri. Hak kın da çe şit li dil ler de 

bir çok eser ve ma ka le ya zı lan Ali ya İz zet-

be go viç si ya sal kim li ği nin ya nın da İslâmî 

fik ri ya tı ile de öne çı kar. II. Dün ya Sa va şı 

sı ra sın da fel se fe ki tap la rı nı ıs rar la oku ma-

sı ve in sa noğ lu nun var lı ğıy la il gi li so ru la ra 

ce vap ara ma sı onu so nun da İslâmi yet’in 

er dem le ri ne ulaş tır mış tır. En önem li eser-

le rin den bi ri olan Do ğu ve Ba tı Ara sın da 

İs lam, İz zet be go viç’in fel sefî de rin li ği ni ve 

İslâm dü şün ce si ne hâki mi ye ti ni gös te ren 

önem li bir ça lış ma dır. 1970’te ya yım la nan 

ve İslâm pers pek ti fin den ti pik bir “si ya sal 

ma ni fes to”yu tem sil eden İslâm Dek la-

ras yo nu’nda mo dern za man da İslâm’ın 

ve müs lü man la rın du ru mu hak kın da ki kı-

sım onun bu yön de ki dü şün ce le ri için da ha 

ile ri bir mer ha le sa yı lır. İz zet be go viç, Do-

ğu ve Ba tı Ara sın da İs lam’ın kav ram sal 

şe kil len me si ve ha pis te ge çir di ği za man la 

İslâm Dek la ras yo nu’nun muh te va sı-

nı şe kil len dir di ği dö nem arasın da birçok 

ma ka le yaz mış, ko nuş ma lar yap mış tır. Bu 

ma ka le ve ko nuş ma lar va sı ta sıy la dinî dü-

şün ce le ri ni, si ya set ve di ğer ko nu lar da ki 

gö rüş le ri ni top lu ma ak tar mış tır. 1970’li 

yıl lar da ya yım la nan bu ma ka le le ri “Müs-

lü man lar Ne den Ge ri Kal dı?”, “Kur’an’ın 

1400. Yıl Dö nü mün de Dü şün ce ler”, “İslâm 

ve Çağ daş Dö ne mi”, “İslâm Dev ri mi İçin”, 

“İslâm ve Müs lü man la rın Millî ve Top lum-

sal Öz gür lük Sa va şı” gi bi baş lık lar ta şır. 

İz zet be go viç İslâmi yet’i bü tün bir sis tem, 

dinî ve maddî alan la rı bir leş ti ren bir dün ya 

gö rü şü ola rak sa vun muş tur. Ona gö re in-

san akıl ve be de nin iki ku tup lu bir li ği, İslâm 

ise iki ku tup lu dün ya bir li ği dir. Doğu dün-

ya sı ge nel de ru hu, Ba tı dün ya sı mad de yi 

esas alır ken İslâmi yet her iki si ni bir leş ti rir; 

or ta ha li, maddî / iç ti maî ha yat la mânevî / 

ferdî ha yat ara sın da den ge yi tem sil eder.

ha pis te be ra ber bu lun du ğu ar ka daş la rı, 

da ha son ra baş la ta ca ğı si ya sal ba ğım sız lık 

ve öz gür lük mü ca de le si nin çe kir dek kad-

ro su nu oluş tur du. Bun lar ara sın da Ömer 

ve Sa lih Beh men, Ha san ‡en gi—, İs met 

Ka su ma gi—, Džema lu din La ti—, Mus ta fa 

Spa hi—, Ed hem Bi¸ak¸i—, Hu se in Živalj, 

Der vi{ D̄ur �e vi—, Me li ka Sa lih be go vi— ve 

D̄u la Bi¸ak¸i— gi bi isim ler sa yı la bi lir.

On dört yıl hap se mahkûm edi len Ali ya 

İz zet be go viç, Fo ça Ha pis ha ne si’ne kon du. 

1987’de piş man lık du yup af di le me si ve 

bir da ha si yasî fa ali yet le re dön me me ye 

söz ver me si ha lin de ser best bı ra kı la ca ğı-

na da ir ken di si ne ya pı lan tek li fi red det ti. 

Ko mü nist dün ya nın da ğıl ma ya yüz tut-

tu ğu bir or tam da de mok ra tik ül ke ler le 

İslâm ül ke le ri nin bas kı la rı so nu cu 25 Ka-

sım 1988’de ser best bı ra kıl dı. Bu tah li-

ye ye se bep olan si yasî ge liş me ler İz zet-

be go viç’i top lum sal so rum lu luk al ma ya 

zor la dı. Genç müs lü man lar ha re ke tin den 

ar ka daş la rıy la bir lik te Mart 1990’da kur-

du ğu De mok ra tik Ey lem Par ti si’ni ül ke de 

müs lü man la rın et kin bu lun du ğu böl ge ler-

de ör güt le me ye ça lış tı. Özel lik le Boş nak 

ve Ar na vut müs lü man la rın ge le ce ği nin 

an cak Yu gos lav ya’nın bir ara da ve âdil bir 

şe kil de yö ne til me siy le müm kün ola ca ğı-

nı dü şü nen İz zet be go viç, Yu gos lav ya’nın 

par ça lan ma sü re cin de si ya se te gi re rek 5 

Ara lık 1990’da ya pı lan se çim le ri ka zan dı 

ve Bos na-Her sek cum hur baş ka nı ol du. 1 

Mart 1992’de ger çek le şen refe ran dum-

la Bos na-Her sek ba ğım sız lı ğı nı ilân et ti. 

An cak ül ke si Sırp lar’ın sal dı rı sı na uğ ra yın-

ca di ra yet li ve tem kin li bir si ya set izle yip 

silâhlı ça tış ma la rı so na er dir me ye ça lış tı. 

Bu mü ca de le si, üç yıl de vam eden kanl ı 

sa va şa 14 Ara lık 1995’te son ve ren ve Bos-

na-Her sek’in ba ğım sız bir dev let olarak 

Aliya

İzzetbegoviç’in

mezarı
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İslâm dün ya sı Ba tı’dan or ga ni zas yon il-

ke le ri ni, bi lim sel ça lış ma la rı ve tek nik le ri 

ka bul et me li dir; fa kat özel ya şam, ha yat 

fel se fe si, ahlâk an la yı şı ve ai le ha ya tı ba-

kı mın dan Av ru pa bir ör nek oluş tur ma-

ma lı dır. Bu dü şün ce le riy le Ali ya İz zet be-

go viç açık şe kil de İslâm’ı din ve sos yal 

bir dü zen ola rak su nar, müs lü man la rın 

iz le me si ge re ken tek yo lun İslâm ol du-

ğuna dik kat çe ker. İslâm ken di po li ti ka sı-

nı ta nım la mak zo run da dır; ken di sa vaş çı-

larını top la yıp güç lü sı ra la ra yerleş tir me li, 

fi kir açı sın dan bir tek İslâm’a bağ lı olan 

yeni güç ler bu lun ma lı dır. Bu güç ler bi rer 

Ceza yir li, Lib ya lı, Irak lı, Af gan vb. ola rak 

dü şün meyi bı rak ma lı, sa de ce müs lü man 

ol malı dır. İz zet be go viç din ve ahlâkın me-

deniyetin te me li ol du ğu nu, din le birleş miş 

bir kül tü rün in sa nı iyi li ğe gö tü re ce ği ni, 

din siz kültü rün ise ahlâkî yok sul lu ğa dü-

şüreceğini söy ler.

Eser le ri. 1. Is lam Iz me du Is to ka I Za-

pa da (Sa ra je vo 1988, 1990, 1995, 1996). 
İz zet be go viç’in yal nız İslâm’la il gi li de ğil 

ay nı za man da kül tür, me de ni yet ve si-

ya set üze ri ne gö rüş le ri ni yan sıt ma sı ba-

kı mın dan da bü yük önem ta şı yan eser 

bir çok di le çev ril miş, 1993’te Kral Fay sal 

Ulus la ra ra sı İslâm’a Hiz met ödü lü ne lâyık 

gö rül müş tür (İng. trc. Is lam Bet we en East 
and West, In di ana po lis 1984; T trc. Sa lih 
Şa ban, Do ğu ve Ba tı Ara sın da İs lam, İs-
tan bul 1992, 2003; Fr. trc. Mic hel Ser gent, 
l’Is lam en tre l’est et l’ou est, Pa ris 2003; Ar. 
trc. Mu ham med Yûsuf Ades, el-İslâm bey-
ne’ş-Şarš ve’l-øarb, Kü veyt 1414/1994). 2. 

Is lams ka Dek la ra cı ja (Sa ra je vo 1970, 
1990; Fr. trc. Ah med Abi di, Le ma ni fest 
is la mi que, Bey ro uth 1999; Ar. trc. Mu-
ham med Yûsuf Ades, el-İ £lâmü’l-İslâmî, 
Ka hi re 1999, 1430/2009; T trc. Rah man 
Ade mi, İslâm Dek la ras yo nu, İs tan bul 
2010). 3. Prob le mi Is lams kog Pre po ro-

da (Sa ra je vo 1992, 2005; bir ön ce ki eser le 
bir ara da: Prob le mi Is lams kog Pre po ro da-
Is lams ka Dek la ra cı ja, Sa ra je vo 2004; T 
trc. Rah man Ade mi, İslâm Dek la ras yo nu 
ve İslâmî Ye ni den Do ğu şun So run la rı, İs-
tan bul 2007). 4. Moj Bjeg u Slo bo du 

(Bil jes ke iz Zat vo ra 1983-1988) (Sa ra je vo 
1999, 2005; Ar. trc. İsmâil Ebü’l-Bendûre, 
Hürûbî ile’l-¼ür riy ye, Dı maşk 1423/2002; 
T trc. Ha san Tun cay Ba şoğ lu, Öz gür lü-
ğe Ka çı şım: Zin dan dan Not lar, İs tan bul 
2005). Ali ya’nın ha pis ha ne not la rı ya nın-

da Do ğu ve Ba tı Ara sın da İs lam’da ki 

ba zı dü şün ce le ri ni gün cel leş tir di ği eser, 

onun müs lü man bir fi kir ada mı ol du ğu 

ka dar ev ren sel in san lık prob lem le ri ne 

da ir dü şün ce üre ten bir ki şi ol du ğu nu da 

gös ter mek te dir. 5. Sje—an ja: Au to bi-

og rafs ki Za pis (Sa ra je vo 2001; İng. trc. 
Sa ba Ris sa lud din – Jas mi na Izet be go viç, 
Ines ca pab le Qu es ti ons: Au to bi og rap hi cal 
No tes, Lei ces ter 2003; T trc. Alev Er ki let 
v.dğr., Ta ri he Ta nık lı ğım, İs tan bul 2003; 
Ar na vut ça trc. Li man Av diu, Kuj ti me: She-
ni me Au to bi og ra fi ke, Prish ti ne 2008; Ar. 
trc. Mu ham med Yûsuf Ades, Mü×ek kirâtü 
£Alî £İz zet Bîcûfîtiş, Ka hi re 1430/2009). 
6. Cu do Bo sans kog Ot po ra: Odab ra-

ni Go vo ri, In terv jui, Iz ja ve 1993-1994 

(Zag reb 1995; T trc. Fat ma nur Al tun – Rı fat 

Ah me toğ lu, Bos na Mu ci ze si: Ko nuş ma-
lar, İs tan bul 2003, 2004). 7. Ro bo vi Bi ti 

Ne ce mo: Go vo ri 1990-1995 (Sa ra je vo 
2005; T trc. Kö le Ol ma ya ca ğız, İs tan bul 
2007). 8. Da ni Hlad nog I Gor kog Mi ra: 

Go vo ri 1996-2003 (So ğuk ve acı bir ba-
rı şın gün le ri; Sa ra je vo 2005). 9. Na Raz-

me du Svje to va: Iz ja ve, Ob ra can ja, 

Po ru ke, Pis ma 1990-2003 (Dün ya la rın 
bir leş ti ği yer; Sa ra je vo 2005). İz zet be go-

viç’in yap tı ğı ko nuş ma lar bir ara ya ge ti ri-

le rek neş re dil miş olup yu ka rı da ki son dört 

ki tap bu şe kil de oluş muş tur. Ve fa tı nın 

onun cu yı lı mü na se be tiy le bü tün eser le-

ri, mek tup la rı, ko nuş ma la rı, hak kın da ya-

zı lan lar Ar na vut ça’ya çev ri lip ha ya tı na ve 

ça lış ma la rı na da ir ge niş bir gi riş le birlik-

te ya yım lan mış tır (Vep ra Te Zgjed hu ra, 
I-V, nşr. Nex hat Ib ra hi mi, Shkup 2013).
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