REFORM
burg

hanedanlığı

öncelikle Almanya'da geolan Protestan harekete şiddetle
karşı çıkmıştır. Zira kurumsallaşma sür ecinde olan Protestanlık bu dönemde imparatorluğun çözmesi gereken önemli bir
sorundu. Öte yandan Osmanlılar'ın Macaristan'a doğru ilerlemesi Habsburglar'ın
Almanya'daki bu soruna yönelmesini engelliyordu. Ayrıca Osmanlılar' a karşı kendilerinden yardım istenen Protestan prensler Katalik Habsburg lar'ı güçlendireceğini
düşündükleri için bu talebi reddetmişler
dir. Bu durumda Habsburglar, hem imparatorluğu hem H ı ristiyanlığı Türkler'den
ve Protestanlar'dan korumak gibi bir ikilem yaşamıştır. Fakat daha sonra imparatorun Osmanlılar'a karşı destekverilm esi talebi Protestan prensler için Protestanlığın yayılmas ı açısından büyük bir fı rsata
dönüştürülmüştür. Nitekim bu desteğe
yol açacak şekilde düzenlenen Augsburg
diyetinin (ı 530) ardından Luteran Protestanlık hızla yayılma imkanını bulmuştur. Bu
sürecin sonunda Augsburg din barış ıyl a
(ı 555) Protestanlık Habsburg hfınedan lığı
tarafından tanınan resmi hıristiyan mezhebi olmayı başarmıştır.
lişmekte

islam'ın Batı'ya doğru genişleyen fetihleri Batı'nın İslam hakkındaki yanlış bilgisi
veya bilgi eksikliğiyle birleşince İslam inancının reform teolojisinin oluşmasına olumlu katkılar sağlamas ı güçleşmiştir. Gerçi
Luther, skolastik yöntemin teolojiye uygulanmasına karşı çıkarken Ockhamlı William
üzerinden haberdar olduğu İbn Rüşd'ün
felsefesinden çıkarılan "çift hakikat" daktrinine ilgi duymuş, ancak bu doktrini İbn
Rüşd'den farklı bir anlamlandı rmayla teolojik sistemine dahil etmiştir. İbn Rüşd
hakikat e ulaşma sürecinde önceliğ i akla
verirken Luther dünyevl meselelerde aklı, dini meselelerde vahyi yetkili kılmıştır.
Yine de Rönesans'ı etkilediği düşünülen İbn
Rüşd'ün çift hakikat doktrininin reform teolojisine 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 gelişip yayılmasında dalaylı da olsa Osman lı 
lar'ın bir katkısının olduğu söylenebilir. Osmanlı tehdidinin etkisiyle Katalik RomaCermen imparatorluğu'nun Protestanlar'ı
da Katalikler kadar dikkate alan bir politika izlemesi, buna bağlı olarak farklı inançIara eşit davranması sonucunda Avrupa'da federatif ve laik bir siyasetin prototipi
ortaya konulmuştu r. Protestanlığın Avrupa'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 öncülerinin Türkler' e dair Ortaçağ 'a ait teolojik temelli korku söylemleri, günümüze uzanan
Batı'ya has müslüman algısının zemininde
önemli bir yer tutmaktadır.
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( ..Jj}l)
Mi 'rac gecesinde

Hz. Peygamber'i

taşıdığı

kabul edilen binek.

L

_j

Sözlükte "kanat ç ırpmak, konmak için
havada çırpınmak; parlamak" manaların
daki r eff (refif) kökünden türeyen refref
"döşek, yaygı, yastık", ayrıca "kuşun havada çırpınınası veya kanacağı zam an kanatların ı yayarak hareket ettirmesi" demektir (İbnü'l-Esl'r, en-Nihaye, ll, 242-243 ; Usanü'l-'Arab, "rtl'' md.). İ branice'de ve yahudi kaynaklarında refref genellikle bu son
anlamda kullanılır (Jastrow, s. 1491).
Kur'an-ı

Kerim'de refref kelimesi cengeçer (er-Rahman
55/76) . "Yeşil yastıklara ve hfırikulade güzel döşemelere yaslanırlar" mealindeki bu
ayette refref kelimesi müfessirler tarafın
dan "yeşil döşekle r, yaygılar ve yastıklar"
şeklinde yorumlanmıştı r (Taber!, XXVII,
2 ı 2-2 ı 4; Elma lı lı, vı. 4694-4697). Ragıb eiİ sfahfın!, buradaki refr efin bahçelerin yeşilliğini andı ran bir tür elbise olduğunu belirtmektedir (el-Mü{redat, "rtr' md.). Necm
süresinde mi'racdan bahsedilirken ResQlullah'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 cennetten yeşil refreftir (belki cennetin yeşil görünümün ün bir uzantısı, Buhar!, "BecPü'lball5", 7, "Tefslr", 53/1; Taber!, XX.Vll, 7677; Ebü'l-Fida İbn Kes!r, VI, 452-453).
netin

tasvirisırasında

islami gelenekte Hz. Peygamber'in mi'racda ku ll andı ğı b i neğin (burak) bir nevi
merdiven (mi'rac), meleklerin kanatları ,
Cebrail'in kanadı veya refref olduğu (Davudoğlu, ll, 622), ResQI-i Ekrem'in sidretü'l-müntehfıdan sonraki merhaleye kadar
olan m esafeyi bir çeşit örtü olan refrefin
üzerinde katettiği zikredilirse de buna dair
ayet ve hadislerde herhangi bir bilgi yer
almamaktadı r (Mollaibrahimoğlu, s. 67) .
Buhar! ve Müslim gibi hadis kaynakların
da ("Bed'ü'l-ball5", 6; "Iman", 259) mi'racda ResQiullah 'ın b i neğini n burak olduğ u
zikredilir, aynı adiandırma İbn Hişam'ın esSiretü'n-nebeviyye'sinde de yer alır (1,
396-398), fakat refr ef adı geçmez. "Parlamak, süratle hareket etmek" m anasında
müşterek olan iki kelimenin birbirinin yerine kullanılm ış olması muhtemeldir. Esasen mi'rac bineğini refref olarak kabul eden
açıklamalar daha çok kelimenin sözlük anlamına dayanmaktadır. Mi'racda Hz. Peygamber'i sidretü'l-müntehadan alıp daha
ileriye ulaştıran yeşil halı veya elbise nevinden bir ar aç olan refref (Şehabeddin
ei-Hafac!, ll, 31 O) ResQiullah'a yaklaştırıl 
mış ve onun üzerine oturtulup rabbine
yükseltilmiştir. Beyhaki'nin Enes'ten naklettiği hadiste, ResOl-i Ekrem'in mi'rac esnasınd a en yüce nuru müşahede ettiğin
de perdenin önünde inci ve yakut refrefini gördüğü kaydedilmektedir (Dela'ilü 'nnübüuve, ll, 369).
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İsMAiL TAŞPINAR

Edebiyat . Mi'rac h adisesiyle bağlantılı olrefref motifine daha çok siyer,
mevlid, mi'r acname ve mi'raciyye türü
eserlerde rastlanır. Abdülvasi Çelebi, XV.
yüzyıl şairlerinden .Arif, İsmail Hakkı Sursev!, Nay! Osman Dede, Nahlfi, Abdülbaki
Arif , Hfıfız Ömer Yenişehrl, Seyyidl, Mehmed Fevzi ve Receb Vahyl'nin mi'raciyyeduğundan

