
REFIUDDiN ed-DiHLEVI 

rô.rü'l-me}Jabbe (Gujranwala 1383/ 1963). 
Sevginin anlam ve önemine değinilen risa
lede kainatta her şeye sevginin hükmet
tiği görüşü işlenir (Ebü'I-Hasan Nedvl, V, 
383) . Eserde ayrıca Refiuddin'in İbn Sina'
nın Kaşidetü'r-ru]J'una manzum cevabı 
ve Resülullah'la ilgili bir kasidesi yer alır. 
Risalede ele alınan konuların Dihlev'i'ye ka
dar Farabi ve İbn Sina dışında hiç kimse ta
rafından dile getirilmediği söylenir (S ıd dik 
Hasan Han , I, 414-41 5; Ebü'I-Hasa n 
Nedvl, V, 383; Danişname-i Edeb-i Farsl, 
N, 1265). 

Dihlevl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
Tekmilü '1-e?,hô.n, Risô.letü 'Paruz ve '1-
]f{ıfiye, İşbfıtü şa]f]fi'l-]famer, İbtalü be
rahini'l-]Jikemiyye 'ala uşuli'l-}Jükema', 
Şer}Ju Esmari'l-esrar (GisOdıraz'ın Farsça 
kitabının şerhidir, bk. Danişname-i Edeb-i 
Farsl, IV. 1265), Şer]Ju Burhani'l-'ô.şı]fin 
(GisOdıraz' ın Farsça kitabının şerhidir; bk. 
a.g.e., a.y.). Aşarü's-sa'a ii 'alô.mati'l-lp.
yô.me, Mevlud-i Şerit, Umurü'l- 'amme 
(Kutbüddin er-Razl'nin Risaletü't-taşavvu
rat ve 't-taşdl~at adlı eserine M Ir Zahid ei
Herevl'nin yazdığı şerh üzerine haşiyedir. 
b k. Brockelmann, GAL, II, 271; Dihlevl'nin 
eserleri için ayrıca b k. Abdülhay ei-Hasenl, 
Vll, 184; Zubaid Ahmad, s. 290. 418-4 I 9. 
476, 483; Danişname-i Edeb-iFarsı, IV, 1265; 
UDMi, X, 318-319). İslam'ın beş şartının sa
de bir dille anlatıldığı Rah-ı Necat adlı 
kitabın müellifi konusunda ihtilaf vardır. 
Çok beğenilen ve defalarca basılan eserin 
ilk baskıları Şah Refiuddin ed-Dihlevl'ye nis
betedilmiş (Leknev 1256/1840, 1258/1842, 
1260/1844, 1272/1856). daha sonra Şah 
Abdülkadir ed-Dihlevl ve Muhammed Ali 
Panipeti'ye izafe edilmiştir; bazı baskıla
rında ise müellif ismi yazılmamıştır. Ancak 
yapılan incelemeler sonunda eserin Sena
uilah Panipeti'nin Md la büdde minh ad
lı kitabının muhtasarı olduğu anlaşılmıştır 

(M. EyyOb Kadiri, s. 72-83) 
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~ MUHAMMED Aıwçi 

REFORM 

XVI. yüzyılda 
Avrupa'da ortaya çıkan 

ve yeni Hıristiyanlık anlayışmı savunan 

L 
akımların genel adı. 

_j 

Latince'de "bir şeye yeniden şekil ver
me" anlamına gelen reformare ve refor
matio kelimelerinden türeyen reform ve 
reformasyon kavramları, özellikle XVI. yüz
yılda Katalik kilisesini eliştirrnek ve Kitab-ı 
Mukaddes'i temel almak suretiyle Hıristi
yanlığın aslına dönülmesini savunan hare
kete verilen isimdir. Reform kelimesi, İs
lam dünyasında dini düşünce ve yaşayış
taki yenilik hareketleri söz konusu oldu
ğunda genellikle ıslah ve tecdld gibi kav
ramlarla ifade edilmiştir. 

Ortaçağ boyunca Batı Avrupa'da Hıris
tiyanlık dini birliği temsil eden kilise teş
kilatıyla aynı anlama geliyordu. XIII. yüzyıl
da sosyal ve siyasal bakımdan en üst sevi
yede bulunan kilise kendini manevi ve ah
laki düzenin belirleyicisi olarak kabul et
tirmiş, sapkın mezhepler papalığa bağlı 
engizisyon mahkemeleriyle ortadan kaldı
rılmıştı. Ancak kilisenin , kontrolü altındaki 
birçok kurum aracılığıyla toplum üzerinde 
baskı uygulaması toplumda yeni oluşan 
sosyal. siyasal ve ekonomik güçlerce red
dediliyor, bu durum kiliseyle bu güçler ara-

sında gerginliğe yol açıyordu. Ayrıca haksız 
kazançlar elde etmesi, siyasete karışarak 
dünyevi olana bulaşması ve kendi içinde 
meydana gelen yozlaşmalar kilisenin itiba
rını giderek zayıflatıyordu. 

Kilise tarihindeki reform hareketi Batı 
Avrupa'da XVI. yüzyılda gerçekleşmiş ol
makla birlikte kökenieri daha eskilere da
yanır. XII. yüzyılın sonunda Petrus Valdus, 
dini telkin ve vaazın bütünüyle Kitab-ı Mu
kaddes'e dayalı olması gerektiğini ileri sür
müş, XIII. yüzyıl başında yeni kurulan Fran
sisken ve Oorniniken tarikatları, reform ha
reketlerini kilise hiyerarşisi ve manastır 
nizarniarına nisbetle halka daha yakın bir 
manevi hayat formu sunan oluşumlar şek
linde takdim etmiştir. Modern dindarlık di
ye adlandırılan uygulama da kiliseye men
sup olmayan halka yönelikti. 

XVI. yüzyıl reform hareketi öncesinde 
kilisenin reforme edilmesi yönünde çağrı
lar yapan düşünürlerin yetiştiği görülmek
tedir. Bunlardan biri İngiliz düşünürü ve 
Kitab-ı Mukaddes uzmanı John Wyclif'tir 
(ö. 1384). Wyclif ideal ve ebedi bir gerçeklik 
olarak kilise ile bu kiliseye uygunluğu nis
betinde otorite sahibi olabileceğini söyle
diği maddi alemdeki kilise arasında açık 
bir ayırım yapmış, doktrin belirleme konu
sunda sadece Kitab-ı Mukaddes'in bir öl
çü olabileceğini vurgulamış, papanın oto
ritesini ve manastır hayatını kabul etme
miştir. Görüşlerini yaymak için Latince ye
rine İngilizce yazmayı tercih eden Wyclif 
sosyal konularda da yeni görüşler ileri sür
müştür. Diğer bir reformist hareketin lide
ri Çek ilahiyatçısı ve din adamı John Hus'
tur. Wyclif'in düşüncelerinden etkilenen 
H us. vaazlarında kilisenin yanlış yönlendir

melerini ve kilise teşkilatma mensup din 
adamlarının ahlaksızlıklarını gündeme ge
tirmiştir. Kısa bir süre Prag Üniversitesi rek
törlüğü de yapan H us kilise tarafından afo

roz edilmiş ve Constance Konsili'nde ( 1414-
141 8) yapılan sorgulamada görüşlerinde 
ısrarlı olması üzerine sapkınlıkla suçlana
rak öldürü1müştür. Bu olay halk tarafın
dan tepkiyle karşılanmış, Hus hem şehid 

hem milli kahraman ilan edilmiştir. Onun 
görüşlerini takip eden taraftarları Bohem
ya'da kilisenin de içinde yer aldığı sosyal 
ve siyasal yozlaşmalarakarşı sert bir mu
halefet hareketi başlatmıştır. Kiliseyle H us 
yanlıları arasında gerginlik giderek bir sa

vaşa dönüşmüş. uzun yıllar süren savaş 
Katalik ordularının galibiyetiyle sonuçlan
mıştır. Reform öncesi dönemin önemli 
muhaliflerinden biri de Girolamo Savona
rola'dır. Tanrı'nın bir gün kilise ve toplum

daki yaziaşmayı cezalandıracağını söyle-



yerek dini, ahlaki ve toplumsal alanda kök
lü reformlar yapılmasını isteyen Savonaro
la da papa ile giriştiği tartışmanın bede
lini 1498'de hayatıyla ödemiş, aynı devirde 
bazı potansiyel reform taraftarları engi
zisyon mahkemelerince yok edilmiştir. XV. 
yüzyılda kilise Constance Konsili'ni topla
yarak reform girişiminde bulunduysa da 
bunun fazla etkisi olmamıştır. 

XVI. yüzyıl öncesindeki bütün reform gi
rişimleri Katalik kilisesi çerçevesinde kala
rak gerçekleştirilmek istenmiş, doktrinle
re yönelik fazla eleştiri yapılmamıştır. An
cak kilisenin kutsallaştırılmış yapısı ve ya
nılmazlığı doktrini onun kendi içinde de
ğişmeyeceğini göstermekteydi. XVI. yüz
yılda gerçekleşen reform ise kilise ile irti
batlarını kesin biçimde koparan bir hare
ket olmuş. yayıldığı yerlerdeki otoritelerce 
kabul edilmiştir. Böylece yeni ve devlete 
bağlı kiliselerle bir siyasi otoriteden ba
ğımsız reformist gruplar ortaya çıkmıştır. 
Martin Luther ve John Calvin, Almanca ve 
Fransızca konuşan Avrupa ülkelerinde re
formun öncüleri kabul edilmektedir. Üni
versite öğrenimi görmüş Augustinci bir 
rahip olan Luther kilisenin endüljans uygu
lamasına karşı çıkmış. 31 Ekim 1517'de. 
Wittenberg'deki kilisenin endüljans sa
tarak sahte kurtuluş vaadinde bulunduğu
nu belirten doksan beş maddelik bir met
ni cemaate açıklamıştır. Sadece Kitab-ı 
Mukaddes'in hıristiyanların hayatları ve 
inanç esasları için bir temel teşkil edebi
leceğini, insanın kurtuluşunun arnellerine 
veya kiliseye değil yalnız Tanrı'ya ve Mesih'e 
olan imanına bağlı olduğunu savunan Lut
her 3 Ocak 1521'de kilise tarafından afo
roz edilmiş ve aynı yılın mayıs ayında ar
kadaşları ile birlikte sürgüne gönderilmiş
ti. Luther, bu yıllarda Almanca kaleme al
dığı yazılarında ferdi imana dayalı derin 
bir maneviyat üzerinde durmuş. Katalik 
kilisesinin öğretilerinin ve uygulamaların
daki bazı noktaların Kitab-ı Mukaddes'e 
aykırılığına işaret etmiştir. Samimi hıris
tiyan olmanın Tanrı'nın inayetine güven
mek demek olduğunu söyleyen ve papalık 
makamını deccalin makamı olarak tanım
layan. kilisenin sorumlu bulunduğu dini 
alanla devletin sorumluluk alanına giren 
seküler alan arasında kesin bir ayırım ya
pan Luther'in görüşleri halk arasında bü
yükyankı uyandırmış. böylece hareket ken
di dinamiğini oluşturmuştur. Dini konula
rın yanı sıra sosyal ve siyasal meselelerin 
tartışıldığı bu dönemde meydana gelen 
köylü isyanında Luther derebeylerin ve asil
lerin tarafını tutmuş. onlara isyanı bastır
mak için güce başvurmalarını önermiştir. 

Reformist fikirler, 1520'1erin sonlarından 
itibaren Alpler'in kuzeyindeki Avrupa ül
kelerine doğru hızla yayılmaya başlamış. 
Luther halkın da okuyabilmesi için Kitab-ı 
Mukaddes'i Almanca'ya tercüme etmiştir. 
1530'da Philipp Melancthon tarafından for
müle edilen ve "Augsburg itirafı" denilen 
esaslar Luteran kilisenin kabul ettiği inanç 
esaslarını oluşturmuş. diğer Protestan ki
liseleri de buna benzer inanç esasları be
lirlemiştir. 

Bu gelişmelerden sonra reform taraf
tarları ile Roma Katalik kilisesi taraftarları 
arasında silahlı mücadele kaçınılmaz ha
le gelmiştir. Ancak Alman imparatoru V. 
Charles'ın desteği olmadan kilisenin sap
kın kabul ettiği kimseleri itaat altına al
ması zordu. Dindar bir Katalik olan impa
rator V. Charles, sahip olduğu toprakları 
birleştirebileceği düşüncesiyle kilisenin et
rafında birleşmeyi politik çıkarlarına uygun 
bulmuş. ancak o sırada Osmanlılar ve Fran
sızlar'la savaş halinde olduğu için Protes
tanlar'a karşı ancak 1546'da savaş ilan ede
bi! miştir. Bir yıl süren savaş imparatorun 
galibiyetiyle sonuçlanmışsa da yenilgiye 
rağmen Almanya'daki Protestan toprak 
sahipleri, Katalik toprak sahipleriyle birlik
te imparatorun merkeziyetçi siyasetine 
karşı muhalefeti sürdürmüştür. Bunun 
üzerine 1555 yılında yapılan Augsburg Ant
!aşması ile toprak yöneticilerine kendi top
raklarında hangi dinin resmi din olacağına 
karar verme yetkisi tanınmıştır. Çözüm. 
"Toprağın dini ona sahip olanın dinidir" 
formülüyle ifade edilmiş, dini konularda 
söz sahibi olmalarına müsade edilen top
rak sahiplerinin imparatora ve kiliseye kar
şı siyasi güçleri daha da artmıştır. Luteran 
çizgideki reform hareketi Almanya'da ve 
Alman göçmenler arasında yayılmış. 1536-
1540 yıllarında bütün İskandinavya Pro
testan olmuş , bunu İzlanda takip etmiştir. 
Reform hareketi İsviçre'de Zürihli bir ilahi
yatçı olan Ulrich Zwingli tarafından yayıl
mış. Zürih şehir konseyi 1523'te Zwingli'
nin Luther'inkinden biraz farklı olan refor
munu kabul etme kararı almıştır. 

Reform Fransa'da ve Avrupa'nın Fran
sızca konuşulan ülkelerinde farklı bir ge
lişim süreci izlemiştir. Strasburg bağım
sız şehri. 1523'te hümanist düşün ür Eras
mus ile bilhassa Luther'den etkilenen es
ki bir Oorniniken rahibi Martin Bucer'in li
derliğinde Protestanlığ ı benimsemiştir. 

Bununla beraber bu ülkelerin en meşhur 
reformist siması John Calvin'dir. Önceleri 
bir hümanist olarak Erasmus ve Luther'
den etkilenen Calvin. görüşlerini özgürce 
yayabileceği bir yer ararken 1535'te Pro-
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testanlığı yeni kabul eden Cenevre'ye git
miş, 1538-1541 yılları arasında bir Protes
tan papazı sıfatıyla Strasburg'da görev 
yaptığı sırada Martin Bucer'in fikirlerin
den etkilenmiş. 1541 ·de tekrar Cenevre'ye 
dönmüş ve burada kendi fikirlerine uygun 
reformist bir kilise kurmayı başarmıştır. 
Protestan din adamı ve laiklerden oluşan 
"consistoire" müessesesi vasıtasıyla özel
de hıristiyan cemaatine mensup olanları 
ve genelde bütün toplumu reforme etme
yi amaçlayan Calvin'in kurduğu reform ki
lisesi sosyal hayatı doğrudan kontrol altın
da tutma fikrini benimsemiş, bu ise tu
tucu bir rejimin meydana gelmesine se
bep olmuştur. Calvin'in bu sert yaklaşımı, 
1553'te mahkum edilip öldürülen tesl1s 
karşıtı İspanyol düşünürü Michael Serve
tus gibi farklı düşüneniere karşı muame
lesinde daha açık biçimde ortaya çıkmıştır. 
Cenevre'deki Protestan teokrasisinin lider
liği "çifte kader" doktriniyle tanınan The
adare Beza tarafından devam ettirilmiş
tir. Fransa, Macaristan. Polanya, Hollanda 
ve İskoçya gibi ülkelerdeki reforme edil
miş kiliselerle Presbiteryen kiliseleri Cal
vin'in fikirleri doğrultusunda kurulmuştur. 

Fransa'da Strasburg şehri başlangıçta 
Protestanlar için bir model oluşturmuş, 
Calvin ile birlikte bu rol Fransa kralının ha
kimiyeti dışında bağımsız bir şehir olan 
Cenevre'ye geçmiştir. Fransa'da Protes
tan Huguenotlar ile Katalikler arasında
ki çatışmalar uzun yıllar süren savaşlara 
yol açmış. 1562'de başlayan bu savaşlara 
1598'de Nantes fermanıyla son verilmiş ve 
reformist cemaatlerin varlığı resmen ta
nınmıştır. Ancak 1629'da Protestanlar dini 
özgürlük güvencelerini kaybetmiş, 1685'
te XIV. Louis'nin Nantes fermanını yürür
lükten kaldırmasının ardından birçok Pro
testan Fransa'yı terkedip İsviçre, Hollan
da ve diğer Protestan ülkelerine yerleşmiş
tir. Avrupa'daki reformist kiliselerin tem
silcileri genel olarak seçilmişlik ve kader 
gibi konularda ortak bir duruş sergilemek 
için Dordrecht Sinodu'nda ( 1618- 1619) bir 
araya gelmiştir. 

İngiltere'de reform, Kıta Avrupası'ndan 
ve İskoçya'daki reformist hareketlerden 
çok farklı bir düzlemde gerçekleşmiştir. 
Avrupa'da yayılan reform, Britanya'da hü
manizmin ve Erasmusçu geleneğin orta
ya çıkışı John Wyclif'in fikirleriyle birleşince 
kilise içerisinde tartışmalar meydana gel
miştir. Parlamento, Kral VIII. Henry döne
minde İngiltere kralının hakimiyeti altın
daki her yerde ruhani ve dünyevl konular
da hüküm verme yetkisine sahip olduğu
na dair bir kanunu kabul etmiştir. Bunun 
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sonucunda artık kilise ingiltere kilisesi ol
muş ve papanın değil kralın otoritesi altı
na girmiştir. Ardından kilise örgütünde 
yeniden yapılanmaya gidilmiş, 1536'da ma
nastırlar kaldırılmış. 1549'da "Ortak Dua 
Kitabı" kabul edilmiştir. Kilisenin alacağı 
şekil büyük oranda krala .bağımlı kılınmış 
ve reformist Anglikanizm mezhebi ortaya 
çıkmıştır. 

Anglikanizm, 1. Elizabeth döneminde 
(ı 5 58- ı 603) muhafazakar Roma kilisesiy
le reformist Cenevre kilisesi arasında orta 
bir yol olma özelliğine kavuşmuştur. Öte 
yandan Pür.itenler, erken dönem Hıristi
yanlığındaki saf kiliseyi tekrar kurmak için 
yeni bir hareket başlatmıştır. Calvinist .et
kilerin güçlü olduğu Oliver Cr.omwell'in Pü
riten döneminden sonra ingiltere kilisesi 
'Roma'nın iddialarını ve reformcuların ila
hiyat ve din adamları teşkilatma dair gö
rüşlerini reddederek kendi çizgisini sür
dürmüş. tarihi piskoposluk teşkilatını mu
hafaza etmekle birlikte mutlak otorite tü
ründe herhangi bir anlayışı reddetmiştir. 
XVIII. yüzyıldan itibaren Evangelik anlayı
şın Anglikanlar arasında belinli bir etkisi 
olmuş. XIX. yüzyılda Oxford hareketiylebir
likte yüksek kilise geleneği daha da güç
ıenmiştir. Anglikanizm Kitab-ı Mukaddes. 
akıl ve ilk dört yüzyılda oluşan geleneğin 
çizdiği sınırlar içerisinde kalarak irade öz
gürlüğü konusunda değişik bir yaklaşım 
geliştir:miştir. İngiltere' de resmi kilisenin ya
nında kendi geleneklerini oluşturmuş olan 
Congregationalistler, Baptistler, Quakerlar 
ve Metodistler gibi uzlaşmacı olmayan ha
reketler -de ortaya çıkmıştır. İskoçya refor
mist kilisesi John Knox'un liderliğinde Cal
vinist reformculuğu kendine özgü bir çiz
gide devam ettirmiştir. Protestanlığın dev
letle ·irtibatlı bu ana akımlarının yanı sıra 
'herhangi bir devletle ilişkisi olmayan bir 
kolu da Anabaptizm'dir. Yetişkinlerin vaf
tiz olması gerektiğini savunantarla doğ
duklarında vaftiz olan çocukların büyüdük
lerinde tekrar vaftiz olmaları gerektiğini 

savunanların oluşturduğu harekete katı
lanlara Anabaptistler denmiştir. Zürih'te 
başlayan hareket daha sonra İsviçre , Avus
turya ve Almanya'da genellikle laik vaizle
rin kurduğu cemaatler-vasıtasıyla yayılmış
tır. Anabaptistler, Katalik ve Protestan ki
lise teşkilatları tarafından sapkınlık. sekü
ler otoriteler tarafından ihtilalci olmakla 
suçlanmış . işkence ve zulme uğramıştır. 

Bazı Anabaptist gruplar, 1534-1535 yıl
larmda Münster şehrinde ahir zamanın 
geldiğini ve Münster'in yeni Kudüs olaca
ğını ilan ederek güç gösterisinde bulun
muş, çıkan olaylar Katalik ve Protestan as-
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kerlerin ortak .hareketleriyle bastırılmıştır. 

Daha sonra toplumsal beklentilerini kök
ten değiştirerek politikadan uzak duran 
Anabaptistler kendilerini şiddet karşıtı ve 
barışçı. her türlü gücün ve seküler toplu
mun dışında kalarak kardeşçe bir hıristi
yan yaşamı sürmeyi tercih eden kişiler ola
rak tanımlamışlar ve kendilerini tarım ve 
ticaret işlerine vermişlerdir. Başlangıçta 
Hollanda ve İsviçre Anabaptist cemaatte
rin merkezi olmuş, bunlar daha sonra Ku
zey Amerika'ya da yerleşmişlerdir. 

Reform sakramentlerin pratik ve dokt
rinlerinde yenilenmeyi gerektirmiştir. Re
formistler, Katalik kilisesince uygulanan 
yedi sakramentten sadece Kitab-ı Mukad
des'te açıkça zikredilen vaftiz ve komün
yonu kabul etmiş. bunları da yeniden yo
rumlamıştır. Din adamları sınıfı tarafın

dan gücün kötüye kullanılmasına sebebi
yet verdiği için "mecburi itiraf" kaldırılmış
tır. IV. yüzyıldan VIII. yüzyıla kadarki ilk 
yedi ekümenik konsilin tesbit ettiği esas
ların Kitab-ı Mukaddes' e uygun olduğu ka
bul edilmiş. Kitab-ı Mukaddes tarafından 
onayianmayan Ortaçağ'a ait skolastikyak
laşımlar genellikle reddedilmiştir. 

Reform hareketi ekonomik, sosyal, siya
sal ve askeri açıdan önemli gelişmelere yol 
açmıştır. XVII. yüzyılın ortalarına kadar bir
çok ülkede Protestanlar ve Katalikler ara
sında din adına acımasızca savaşlar yapıl
mış. bu savaşlarda Avrupa'nın büyük bir 
kısmı harap olmuştur. Savaşlar, genellik
le Protestanlar'ın yenilgisi ve ardından hal
kın tekrar zorla Katolikleştirilmesiyle so
nuçlanmıştır. Nitekim başlangıçta Güney 
Almanya, Polanya, Çek toprakları , Maca
ristan, Fransa ve İtalya 'da başarılı olan re
form hareketi Katalik kilisesinin askeri ve 
siyasi gücüyle yok edilmiştir. Fransa'daki 
din savaşları (ı 562- ı 598) Fransa'nın iç iş
ler.i olarak görülmüş olsa da Orta Avrupa'
da cereyan eden Otuzyıl savaşları (ı 6 ı 8-
ı648) geniş çapta bir Avrupa savaşı olmuş
tur. 

Batı ve Orta Avrupa;da şehirleşme. or
ta sınıfın meydana çıkışı . ticaret ve zen
ginliğin dağılımında yeni yolların açılma
sı, demokrasinin ilk şekillerinin oluşumu , 

eski asillerin güç kaybetmesi gibi sebep
lerle toplumun daha karmaşık bir yönde 
değişim göstermesi reforma önemli bir 
destek olmuş ve süreç reformun öngör
düğü değerler doğrultusunda gerçekleş

miştir. Çok hızlı gelişen toplumda Katalik 
kilisesinin otoritesi zayıflarken toplumsal 
hayata din adamı sınıfından çok laikler yön 
vermiştir. 

Yenilikten ziyade "mükemmel olan öze 
dönüş" anlamında bir safiaşmayı amaç
layan reformun devrim niteliğindeki so
nuçlarından biri de Roma Katalik kilisesi
nin gerçek Hıristiyanlığı hatasız olarak tem
sil ettiği şeklindeki "emperyal" iddiasını kır
ınayı ve milli kiliselerin kurulmasını sağ
lamış olmasıdır. Bu kiliseler hiyerarşik or
ganizasyon yapısına dayalı din adamları sı
nıfından farklı şekilde yegane dini otorite 
olarak Mesih'i ve kutsal kitabı kabul et
miştir. Reformistler sadece Tanrı'yı, kut
sal kitabı ve ilahi inayeti kabul etmekle ol
dukça radikal bir tutum benimsemiştir. Ay
rıca Kitab-ı Mukaddes okumaya çok önem 
vermişler ve genellikle bireyin düşüncesi
ne saygı göstermişlerdir. 

Reform ile birlikte düşünce ve inanç öz
gürlüğüyle övünen, Mesih ve kutsal kitap
ta vahyedilen Tanrı'nın ketarnının merha
meti altında yaşamaktan gurur duyan ve 
kurtuluşun sadece ilahi inayet sayesinde 
gerçekleşeceğine güvenen yeni bir hıristi
yan tipi ortaya çıkmıştır. Kısacası , reform 
Tanrı'nın engin inayetine yeni bir yorum ge
tirmiştir. Halkın bir yandan kilisenin doktrin 
ve uygulamalarına , öte yandan genel an
lamda sosyal ve siyasal feodal yapılara yö
nelttiği eleştiriler kiliseye karşı yapılmış çok 
temel bir meydan okuma olmuştur. 

Reformun başlangıcında, kilise kuru
munda ve toplumda baş gösteren rahat
sızlıkların giderilmesini sağlamak amacıy
la bir konsilin toplanacağına dair hem Ka
tolikler hem Protestanlar'da bir beklenti 
vardı. Ancak böyle bir konsil hiçbir zaman 
toplanmamıştır. İnanç. ahlak ve düşünce 
konusunda kendini en yetkin makam ola
rak gören Katalik kilisesi 1545-1563 yılları 
arasında fasılatarla toplanan, kilisenin iç 
yapısında yeniden düzenleme yönünde ka
rarların alındığı Trent Konsili 'nde reform 
sürecine kökten karşı çıkarak hareketi sap
kın ve düşman olarak mahkum etmiş , kon
silin bu kararı Katolikliği daha da kapalı ve 
Protestanlar'a karşı düşman bir sistem 
haline getirmiştir. Bu da modernliğin be
raberinde getirdiği değerleri kabul etme
ye hazır olan reformcuları daha çok Kato
lik karşıtı yapmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yves Congar. "Reforme" , Dictionnaire des reli· 
gions (haz. P. Poupard), Paris 1984, ll, 1673-1677; 
G. R. Elton. Re{ormation Europe, New York 1963; 
E. G. Leonard, A History o{Pwtestantism (ed. H. 
H. Rowley). London 1 965 , 1; A. G. Dickens. Re{or· 
matian and Society in Sixteenth Century Euro· 
pe, New York 1966; The Protestant Re{ormation 
(ed H. J. Hi l lerbrand). New York 1968; W. Pauck. 
The Heritage of the .Reformation, Oxford 1968; 
H. J. Hillerbrand. Christendom Divided: The Pro· 



testant Re{ormation, New York 1971; a.mlf., The 
World of the Reformation, New York 1973; H. J. 
Grimm. The Re{ormation Era, 1500-1650, New 
York 1973; Re{ormation Europe: A Guide to Re
search (ed. S E. Ozınent). St. Louis 1982; M. 
Perstwich, In ternational Caluinism: 1541-1715, 
Oxford 1985; H. A. Oberman. The Reformation: 
Roots and Ramiflcations (tre. A. C. Gow). Edin
burgh 1994; Amld Abdürrezzak Muhammed Es
ved, Meusü'atü '1-edyan ue'l-me?ahib, Beyrut 
1420/2000, 1, 240-241; Bernard Roussel, "Refor
me 1 Reformation", Encyclopedie du Protestan
tisme(ed. P. Gisel ), Paris 1995, s. 1285-1287; Car
ter Lindberg, "Reformation", The Encyclopedia 
o{Protestantism (ed H.). Hillerbrand). New York
London 2004, lll , 1594. 

Iii JACQCES \VAARDENBURG 

Reform Hareketi ve Müslümanla r. Ka
tolik kilisesini ve Ortaçağ'a ait geleneksel 
hıristiyan itikadı ile uygulamalarını eleşti
ren Protestan reform teolojisi müslüman
lar tarafından yakından takip edilmiştir. 

Özellikle kutsal kitabın otoritesi, kurtuluş 
sürecinde imanın belirleyiciliği ve Tanrı ile 
kulları arasında aracı bir kuruma ihtiyaç 
olmadığı öğretileri müslümanlar nezdinde 
Protestan inancının dikkat çeken yönleri
dir. Reformun meydana geldiği XVI. yüz
yıl, Batı'nın zihninde islam ve müslüman 
kavramlarıyla özdeşleşen Osmanlılar'ın Av
rupa içlerine kadar uzandığı bir dönüşüm 
çağını ifade etmektedir. Bu sebeple dini ve 
siyasi açıdan Osmanlılar'ın Protestan olu
şuma etkisi önemli bir unsur olarak orta
ya çıkmıştır. Daha çok siyasi dengeler üze
rinden gerçekleşen bu etki, reformun ön
cüsü Martin Luther'in yazılarında görüle
ceği üzere öncelikle Luther ve Alman Pro
testanlığı açısından söz konusudur. 

Reform hareketiyle müslümanlar ara
sındaki ilginin kurulabilmesi için Luther'in 
islam ve müslümanlar hakkındaki düşün 
celerinin bilinmesi gerekir. Luther, Ricaldo 
de Monte Croce'nin (ö. 1320) Confutatio 
Aleorani (Kur'an'ın eleştirisi) adlı eserini 
Almanca'ya çevirip yayımlamıştır. Kur'an 
daha önce Latince'ye tercüme edilmiş ol
makla birlikte Ricaldo'nun eseri, Alman 
kültüründeki islam tasawurunu da belir
leyecek şekilde Luther'in Kur'an'a ilişkin bil
gilerinin temelini teşkil etmiştir. Onun bir 
diğer kaynağı da Osmanlı Devleti'nde uzun 
süre esaret hayatı yaşayan Macar Georg'un 
(ö 1502) Türken-Tractatus (Türkler'e iliş
kin deneme) başlıklı eseridir. Luther bu ese
re bir önsöz yazarak Türkler' e ve Kur'an'a 
ilişkin bilgi edinmeyi çok istediğini, Ge
org'un denemesini bu anlamda çok bilgi
lendir ici bulduğunu vurgulamıştır. 

Kur'an'ı Almanca'ya tercüme etme ide
alini gerçekleştiremese de bazı ayetleri çe-

virerek yorumlayan Luther, Ortaçağ hıris
tiyan dünyasının islamiyet hakkındaki sal
dırgan tutumunu devam ettirerek Kur'an-ı 
Kerim hakkında karalayıcı ifadeler kullan
mış, Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğunu ka
bul etmemesi sebebiyle islam'ın sadece akıl 
dini olduğunu ileri sürmüştür. Kur'an'ın va
hiy ürünü olmadığını söylemiş. yalnızca in
sani akıl ölçütlerini içerdiğini savunmuş
tur. islam dininin Luther tarafından yadır
ganan en önemli yanı Kur'an'ın tesllsi red
deden ifadeleridir. Luther, Kur'an'ın bir 
olan Tanrı'dan başkalarına tapanları, do
layısıyla Tanrı'nın yanında oğul ve kutsal 
ruha iman eden hıristiyanları lanetlediğini 
belirterek (krş el-Ma ide 5/73) müslüman
ların akılcılık etkisiyle tesllsi inkar ettikle
rin i, bunun da Tanrı'nın vaadinden haber
sizlik ve oğula karşı küfür anlamına geldi
ğini kaydeder. Ayrıca Kur'an'ın inci!, kutsal 
ruh ve Isa'dan söz etmesine rağmen Isa'
nın çarmıhta öldürülmesine neden karşı 
çıktığına bir anlam veremez. Luther'e gö
re müslümanların Isa'yı Tanrı'nın oğlu ola
rak kabul etmedikleri halde onun göğe çe
kildiğine inanmaları bir çelişkidir. 

islam'ı teolojik yönüyle eleştiren Luther 
m üslümanlar hakkında bazı olumlu tanım
larnalarda da bulunmuştur. Luther, Türk
ler'in din alimlerinin vakarlı ve titiz bir ha
yat sürmeleri bakımından papa ve rahip
lerle kıyaslanamayacağını vurgulamakta
dır. Ayrıca Türkler'in güçlü, cesur ve şe
refli insanlar olduklarını idarecileri karşı
sında büyük bir itaat içinde fakat onurla 
durduklarını. ordularının da güçlü olduğu 

nu belirtmiştir. Luther' in islam dinini te
olojik olarak eleştirmesine karşılık müslü
manlara yönelik olumlu nitelemelerinde 
Macar Georg'un Yünus Emre'nin hüma
nistliğini de içeren anılarının etkisi oldu
ğu görülmektedir. 

Luther, zihninde bir dogmaya dönüşen 
Türk karşıtlığı bağlamında iki farklı müs
lüman tanırnma sahip olmuştur. Türkler' e, 
papalığı ve onun günahına ortak olan hı
ristiyanları cezalandıran "Tanrı'nın kırba

cı" diye bakmış, dolayısıyla onlara karşı sa
vaşrrıayı Tanrı'nın adeta cezal iradesine kar
şı gelmek olarak yorumlamıştır. Luther. 
Türk karşıtlığı yanında papalığın ilahi ce
zaya uğradığı ve bunun bütün hıristiyan
ları etkilediği söylemiyle reform hareketi
ne teolojik bir temel sağlamıştır. Deccal 
şeklinde nitelediği Türkler'in saldırılarının 
Mesih'in gelişinin habercisi olduğunu söy
leyerek bu teolojik temele apokaliptik bir 
anlam yüklemiştir. Ancak reform hareke
tinin başanya ulaşması için siyasi idare
nin de desteğini almak amacıyla bir süre 
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sonra Türkler'e karşı savaşmanın gerek
liliğini dile getirmiş, fakat bu savaşın kral 
ve prenslerce yürütülmesini istemiştir. Böy
lece Katalik kilisesinin tarih boyunca ön
cülük ettiği Haçlı seferlerinin dini meşru
iyetini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. 
Luther'in Türkler' e dair iki farklı yaklaşı
mıyla Luteran reformu siyasi idarecilerin 
ve hıristiyan toplumun gözünde önemli bir 
yer edinrrıiştir. Reform hareketinin bir di
ğer öncüsü olan John Calvin'in müslüman 
algısı da Luther'İnkinden farklı değildir. 
Calvin, papalığın kendi hükümlerinin mut
lak olduğunu söylemesi gibi Hz. Muham
med'in de Kur'an'ın mutlak bir bilgi ve hik
met kaynağı olduğunu söylediğini ifade 
ederek iki inancı deccalin iki boynuzuna 
benzetmiştir. 

Luther'in islam'ın yükselişini Katalik ki
lisesinin işlediği günahların bir cezası ola
rak görmesi onun Kataliklik tanımıyla ya
kından ilgilidir. Bu durum XVI. yüzyılda 
şöhret bulan, "Türkler reformun müttefi
kidir" sözünde açıkça görülmektedir. Lut
her'in başlattığı reform hareketini bir sap
kınlık ve kiliseye karşı isyan diye görenler. 
Luther'i siyasi bakımdan mahkum etmek 
için Türkler'in reformu desteklediği fikri
ni yaymışlardır. Aslında bunun önemli bir 
kanıtı Osmanlılar'ın Protestanlar'dan ge
len yardım talebine karşı padişahın çıkar

dığı fermandır. Bu fermanda, papalığa kı
lıç çektikleri için Protestanlar'a merhamet 
gösterip karadan ve denizden yardım ede
rek onları zalimlerden kurtarma ve hak 
dine sevketme isteği dile getirilmiştir. Hı

ristiyanlar arasındaki bu bölünmenin is
tanbul'da çeşitli çevrelerde tartışıldığına 
ve hatta camilerde bunun için dua edildi
ğine dair bazı rivayetler söz konusudur. 
Osmanlılar'ın dini ve siyasi sebeplerden do
layı Protestanlığı kendilerine yakın gördük
leri söylenebilir. Dini sebep, müslümanlar 
gibi Protestanlar'ın da Tanrı ile insan ara
sında aracı kurumları reddetmeleri, kilise
lerdeki dini tasvir ve heykellere karşı ol
malarıdır. Ayrıca Protestanlar'ın Tanrı'nın 

birliğine ve Hz. Isa'nın O'nun peygamberi 
ve kulu olduğuna inandıklarına dair ger
çeği tam yansıtmayan bilgiler de Osman
lılar'da Protestanlık algısının bir başka yö
nünü ifade etmektedir. 

Osmanlı yönetimi bazı siyasi sebepler
le Protestan hareketiyle ilgilenmiştir. Bu 
hareketi müslümanlarla buluşturan düz
lem, Osmanlılar'ın Batı'ya yönelik ilerleyi
şini Macaristan üzerinden gerçekleştirme 
politikasıdır. Katalik kilisesiyle yakın ilişki 
içinde bulunan ve Roma-Germen impara
torluğu'nun idaresini elinde tutan Habs-
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