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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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burg hanedanlığı öncelikle Almanya'da ge
lişmekte olan Protestan harekete şiddetle 

karşı çıkmıştır. Zira kurumsallaşma süre
cinde olan Protestanlık bu dönemde im
paratorluğun çözmesi gereken önemli bir 
sorundu. Öte yandan Osmanlılar'ın Maca
ristan'a doğru ilerlemesi Habsburglar'ın 
Almanya'daki bu soruna yönelmesini en
gelliyordu. Ayrıca Osmanlılar'a karşı kendi
lerinden yardım istenen Protestan prens
ler Katalik Habsburglar'ı güçlendireceğini 

düşündükleri için bu talebi reddetmişler

dir. Bu durumda Habsburglar, hem impa
ratorluğu hem H ıristiyanlığı Türkler'den 
ve Protestanlar'dan korumak gibi bir iki
lem yaşamıştır. Fakat daha sonra impa
ratorun Osmanlılar'a karşı destekverilme
si talebi Protestan prensler için Protestan
lığın yayılması açısından büyük bir fırsata 

dönüştürülmüştür. Nitekim bu desteğe 
yol açacak şekilde düzenlenen Augsburg 
diyetinin (ı 530) ardından Luteran Protes
tanlık hızla yayılma imkanını bulmuştur. Bu 
sürecin sonunda Augsburg din barışıyla 

(ı 555) Protestanlık Habsburg hfınedanlığı 

tarafından tanınan resmi hıristiyan mez
hebi olmayı başarmıştır. 

islam'ın Batı'ya doğru genişleyen fetih
leri Batı'nın İslam hakkındaki yanlış bilgisi 
veya bilgi eksikliğiyle birleşince İslam inan
cının reform teolojisinin oluşmasına olum
lu katkılar sağlaması güçleşmiştir. Gerçi 
Luther, skolastik yöntemin teolojiye uygu
lanmasına karşı çıkarken Ockhamlı William 
üzerinden haberdar olduğu İbn Rüşd'ün 
felsefesinden çıkarılan "çift hakikat" dakt
rinine ilgi duymuş, ancak bu doktrini İbn 
Rüşd'den farklı bir anlamlandırmayla te
olojik sistemine dahil etmiştir. İbn Rüşd 
hakikat e ulaşma sürecinde önceliği akla 
verirken Luther dünyevl meselelerde ak
lı, dini meselelerde vahyi yetkili kılmıştır. 

Yine de Rönesans'ı etkilediği düşünülen İbn 
Rüşd'ün çift hakikat doktrininin reform te
olojisine dini ve dünyev! bilgi kaynakları
nın birbirinden ayrılması noktasında ilham 
verdiği söylenebilir. 

Müslümanların Protestanlar'a doğrudan 
askeri bir desteğinden söz edilememekle 
birlikte Avrupa'da reform hareketinin ge
lişip yayılmasında dalaylı da olsa Osmanlı 

lar'ın bir katkısının olduğu söylenebilir. Os
manlı tehdidinin etkisiyle Katalik Roma
Cermen imparatorluğu'nun Protestanlar'ı 
da Katalikler kadar dikkate alan bir politi
ka izlemesi, buna bağlı olarak farklı inanç
Iara eşit davranması sonucunda Avrupa'
da federatif ve laik bir siyasetin prototipi 
ortaya konulmuştur. Protestanlığın Avru
pa'nın önemli bir kurumsal inancı diye be-
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nimsenmesinde Osmanlılar'a karşı koyma 
siyaseti bağlamında müslüman etkisi açık 
bir şekilde görülür. Fakat reform öncüleri
nin Türkler' e dair Ortaçağ'a ait teolojik te
melli korku söylemleri, günümüze uzanan 
Batı'ya has müslüman algısının zemininde 
önemli bir yer tutmaktadır. 
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li HAKAN ÜLGUN 

REFREF 
( ..Jj}l) 

Mi'rac gecesinde 
Hz. Peygamber' i taşıdığı 

kabul edilen binek. 
_j 

Sözlükte "kanat çırpmak, konmak için 
havada çırpınmak; parlamak" manaların
daki reff (refif) kökünden türeyen refref 
"döşek, yaygı, yastık", ayrıca "kuşun hava
da çırpınınası veya kanacağı zaman kanat
ların ı yayarak hareket ettirmesi" demek
tir (İbnü'l-Esl'r, en-Nihaye, ll, 242-243 ; U

sanü'l-'Arab, "rtl'' md.). İ branice'de ve ya
hudi kaynaklarında refref genellikle bu son 
anlamda kullanılır (Jastrow, s. 1491). 

Kur'an-ı Kerim'de refref kelimesi cen
netin tasvirisırasında geçer (er-Rahman 
55/76) . "Yeşil yastıklara ve hfırikulade gü
zel döşemelere yaslanırlar" mealindeki bu 
ayette refref kelimesi müfessirler tarafın
dan "yeşil döşekler, yaygılar ve yastıklar" 
şeklinde yorumlanmıştı r (Taber!, XXVII, 
2 ı 2-2 ı 4; Elma lı lı, vı. 4694-4697). Ragıb ei
İ sfahfın!, buradaki refrefin bahçelerin ye
şilliğini andıran bir tür elbise olduğunu be
lirtmektedir (el-Mü{redat, "rtr' md.). Necm 
süresinde mi'racdan bahsedilirken ResQ
lullah'ın rabbinin en büyük alametlerinden 
(ayet) bir kısmını gördüğü ifade edilir (53/ 

ı 8). Buradaki büyük alarnetten maksat 
bazılarına göre ufku kaplayan yeşil refref 
(belki yaygı) veya ufku kaplayan cennet
ten yeşil refreftir (belki cennetin yeşil gö
rünümün ün bir uzantısı, Buhar!, "BecPü'l
ball5", 7, "Tefslr", 53/1; Taber!, XX.Vll, 76-

77; Ebü'l-Fida İbn Kes!r, VI, 452-453). 

islami gelenekte Hz. Peygamber'in mi'
racda kullandığı bineğin (burak) bir nevi 
merdiven (mi'rac), meleklerin kanatları , 

Cebrail'in kanadı veya refref olduğu (Da
vudoğlu, ll, 622), ResQI-i Ekrem'in sidre
tü'l-müntehfıdan sonraki merhaleye kadar 
olan mesafeyi bir çeşit örtü olan refrefin 
üzerinde katettiği zikredilirse de buna dair 
ayet ve hadislerde herhangi bir bilgi yer 
almamaktadır (Mollaibrahimoğlu, s. 67) . 

Buhar! ve Müslim gibi hadis kaynakların
da ("Bed'ü'l-ball5", 6; "Iman", 259) mi'rac
da ResQiullah'ın bineğinin burak olduğu 
zikredilir, aynı adiandırma İbn Hişam'ın es
Siretü'n-nebeviyye'sinde de yer alır (1, 

396-398), fakat refref adı geçmez. "Parla
mak, süratle hareket etmek" manasında 

müşterek olan iki kelimenin birbirinin ye
rine kullanılmış olması muhtemeldir. Esa
sen mi'rac bineğini refref olarak kabul eden 
açıklamalar daha çok kelimenin sözlük an
lamına dayanmaktadır. Mi'racda Hz. Pey
gamber'i sidretü'l-müntehadan alıp daha 
ileriye ulaştıran yeşil halı veya elbise ne
vinden bir araç olan refref (Şehabeddin 
ei-Hafac!, ll, 31 O) ResQiullah'a yaklaştırıl

mış ve onun üzerine oturtulup rabbine 
yükseltilmiştir. Beyhaki'nin Enes'ten nak
lettiği hadiste, ResOl-i Ekrem'in mi'rac es
nasında en yüce nuru müşahede ettiğin
de perdenin önünde inci ve yakut refrefi
ni gördüğü kaydedilmektedir (Dela'ilü 'n
nübüuve, ll, 369). 
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li İsMAiL TAŞPINAR 

Edebiyat . Mi'rac h adisesiyle bağlantılı ol
duğundan refref motifine daha çok siyer, 
mevlid, mi'racname ve mi'raciyye türü 
eserlerde rastlanır. Abdülvasi Çelebi, XV. 
yüzyıl şairlerinden .Arif, İsmail Hakkı Sur
sev!, Nay! Osman Dede, Nahlfi, Abdülbaki 
Arif , Hfıfız Ömer Yenişehrl, Seyyidl, Meh
med Fevzi ve Receb Vahyl'nin mi'raciyye-


