
. . . . . 
TURK-ISLAM MEDENIYET! 

. 
AKADEMIK ARAŞTIRMALAR 

DERGiSi 

Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. 

Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN 

Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ 

Yayın Sekretaryası 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS 

Yrd. Doç. Dr. DicleAYDIN 

Dr. Tahir ULUÇ 

KONYA 2006/2 



A VRUP ADAKİTÜRK VE İSLAM DÜŞMANLIGINA TARİHİ 
BİR ÖRNEK: CALVİN VE TÜRKLER* 

Yazan: Jan SLOMP 
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Abstract 

The author of this essay, Jan Slomp, examines the attitudes of J. Calvin 
towards Islam, its prophet, and adherents. As adherents, mainly Turks are 
regarded as the chief target. The author examines the sermons given by Calvin 
and by referring to theses sermons and other works written by Calvin, he tries 
to draw conclusions from Calvin's reasons for such a hostile approach to the 
Turks, who are, for Calvin, the representatives of Islam and Islamic 
institutions. The author believes that Calvin had these hostile ideas without 
having enough account of Islam and without referring to the main sources of 
Islam. The author tries to find the differences and similarities between 
Calvin's approach and Islainic theology. For him, the sovereignty and glory of 
God are at the centre of both. 

Son zamanlarda neredeyse yedi milyon yeni rnüslümanın, Batı Avrupa'ya 
ulaşması Büyük Britanya' da kullanılan bir deyimle teoloji yi "tam alarm" duru
muna geçirmiştir. 1988 yılındaki başlangıcından itibaren, Avrupa Kiliseler Kon
feransı Avrupa Kornitesi İçinde İslam (The Islam in Europe Committee of the 
Conference of European Churches) ve Avrupa'daki Roma Katalik Piskoposlar 
Konferansları Konseyi (The Council of Roman Catholic Bishops Conferences in 
Europe) Avrupa'nın karşı karşıya olduğu teolojik zorluklara, teolojik düşünce 
üretmek ve bu yeni Müslüman varlığının ortaya koyduğu zorlukların nasıl kar
şılanabileceğine dair problemi ortaya koymak için yaklaşırnda bulunma kararı 
vermişlerdir. Kilise tarihi ve Hıristiyan düşünce tarihi, bu mesele üzerinde taşı
dığı önem bakımından bilhassa öneme sahip disiplinler arasındadır. Umudu-

*Bu makale CHRISTIAN-MUSLIM ENCOUNTERS (editörler: Yvonne Yazbeck Haddad ve Wadi 
Zaidan Haddad, University Press of Florida- 1995), adlı eserin 126-142. sayfalarının İngilizce aslın
dan Türkçeye çevrilmiştir. Bu yazıdaki Calvin' den yapılan alıntılar, onun ne kadar kin ve nefretle 
Türklere ve İslarniyete saldırdığını apaçık göstermektedir. İşte Batıdaki Türk ve İslam düşmanlığının 
arka planına bu yazı çok önemli bir örnek teşkil etmektedir. (Editör) 

*Selçuk Üniversitesi İlalıiyat Fakültesi Dinler Tarilli Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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muz o ki bugüne kadar genelde göz ardı edilen Hıristiyanlık tarihi d.üşüncesinin 
boyutları incelenmeksuretiyle, Hıristiyanlık ve İslam arasındaki ondört asırlık 
temas hakkında var olan bilgimize, yeni ve faydalı görüşler ilave edebiliriz. 

Bu çalışmada, John Calvin'in yazılarında "Turcs" adı verilen Müslümanla
rın inancının en önemli yönlerini ortaya koyan bu makaleyi, bu tür tarihi bir 
araştırmaya katkıda bulunmak için sunuyorum. "Türk"ün Tanrı kavrayışı, Mu
hammed ve Kuran, Müslüman serernonileri ve kurumları üzerine John Calvin'in 
görüşleri, bu makalenin başlıkları arasındadır. İslam hakkında Calvin'in sahip 
olduğu oldukça negatif görüşlere rağmen; Calvin'in teolojisinin bir şekilde İslam 
hakkında Hıristiyanlık teolojisinin formulasyonuna yol verebilip veremeyeceği 
konusunda bazı düşüncelere sonuç olarak varmaktayım. 

Bu çalışmada Calvin'in şimdiye kadar yayınlanmış Opera (kısaltılmış şekli 
CO) adlı eserinin 59 cildi ve Supplementa Calviniana (kısaltılmış şekli SC) adlı 
eserinin beş cildi, ana kaynakları teşkil etmektedir.1 Calvin'in politik yorumları
nın çoğu Calvin'in mektuplarında ve özellikle 2400 kadar vaazında yer almak
tadır .2 Yorumları ve vaazları ile karşılaştırıldığında, I nstitutes adlı eserinde ve 
diğer sistematik eserlerinde Türklere atıf daha azdır; çünkü yorumlar ve vaaz
lar, sistematik olmayan yapısı bakımından sistematik risalelere göre bu iş için 
daha uygundur.3 

Diğer bazı reformcuların İslam dini üzerindeki görüşleri en azından kısa 
değerlendirmelere4 tabi tutulmasına rağmen: Calvin'in yazılarının5 bu yönü 
üzerine bugüne kadar çok az çalışma yapılmıştır. Bu makale, Calvin'in yayın-

1 Blı,rada Latince ve Fransızca metinlerden yapılan çeviriler kullanılrruştır. Ancak, Institutes adlı eser 
için U. T. M. Neill tarafından yapılan tercüme kullanılmıştır; Çünkü, Hollanda kütüphaneleri, Cal
vin'in yazılarının Amerika ve Britanya' da bulıman İngilizce tercümelerinin hepsine sahip değildir. 

2 Son zamanlarda yazılan Calvin'in bir biyografisinde, Richard Stauffer, Calvin'in İncil yorumu ve 
vaazına olan ilgisi üzerinde durmaktadır: " Bazen yapıldığı gibi, Calvin'in tek bir kitap yazarı veya 
Calvinizmin tek başına Institutes adlı esere indirgenebileceğini iddia etmek yanlış olur. Bu eser, 
teolojik bir özet olarak mükemmel olmasına rağmen, yorum ve vaaz ürürılerini gölgede bırak
mamaktadır" (Prestwick, s. 30). 

3 Yorumlar, Fransızca, Almanca, Hollandaca ve diğer dillere tercüme edilmeden önce dışarıda 
sürekli artan bir okuyucu kitlesine yönelik olarak Latince olarak yazılmıştır. Vaazların hepsi Fran
sızca olarak yapılınıştır. 
4 1984 yılına kadar Calvin ve Türkler hakkında yazılan tek eser vardı. Bu eser 1938 yılında Jacques 
Pannier tarafından yayınlanmıştır. Cenova' da the Institut d'Histoire de la Reformation adlı enstitünün 
direktörü olan Prof. Dr. Francis Higman, benim dikkatimi, Calvin ve Türkler hakkında Roben White 
tarafından yazılan "Castellio against Calvin: TheTurkin tl1e Toleration Controversy of the Sixteenfu 
Century" adlı ikinci bir çalışmaya çekti. Bkz. Egil Grislis "Lutl-ıer and the Turks," The Muslim World, 
64 (Temmuz 1974): 180-93 ve (Ekim 1974): 275-91. 

5 1982 yılında, Luther'in 500. doğum yılı için Luther ve Türkler ile ilgili olarak, yazarınki de dahil, 
pek çok yeni çalışma yayırıladı. 1978 yılında Victor Segesvary L'Islam et la Reforme adlı çalışmayı 
yayırıladı ve burada Victor Segesvary, İslam'a karşı Züril-ı reformcularının tutumlarını ele almakta
dır. A.G. Weiler, De bel/o Turcis inferenda adında çok önemli bir çalışma yapan Erasmus üzerine bir 
miktar çalıştı fakat bu düşün ür üzerine daha fazla çalışına yapılınası gerekmektedir. 
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lanmış olan eserlerindeki İslam ve Türklere yapılan gerçek atıflara dayanarak 
teolojik durumlara özel dikkat çekmektedir. 

Tarihsel Bağlam ve Bu Bağlarnın Calvin'in Yazılarındaki Yansımaları 

John Calvin'in yaşamında Türk varlığı kuşkusuz çok fazla gerçeklik arz 
ediyordu. Calvin, Türkler tarafından "Kanuni" olarak ve Hıristiyan dünyasında 
da "Muhteşem (the Magnificient)" olarak bilinen güçlü Türk sultam I. Süley
man'ın çağdaşı idi. I. Süleyman 1494/1495-1566 yılları arasında yaşarken, 

Calvin 1509-1564 yılları arasında yaşadı. Calvin zamanında diğer iki büyük güç, 
Fransız kralı ve ondan daha da güçlü olan ve I. Charles yönetiminde Güney ve 
Kuzey Hollanda, Avusturya ve İspanya dahil Almanya'nın büyük bir bölümünü 
yönetimi altına alan Habsburg Hanedanlığı idi. İki defa Fransa kralı olan I. 
Francis (1515-1547), bir defasında, tebaalarının birçoğu karşı çıkmasına rağmen, 
düşmaniara karşı Osmanlı İmparatorluğundan yardım istedi.6 Christianae 
Religionis Institutio (1536) adlı eserinde I Francis' e hitaben bir takdim mektubu 
yazan Calvin, arkasından kralın takip ettiği dış politika konusundaki ciddi endi
şelerini yazdı. Calvin için Macaristan' daki gelişmeler, özellikle sıkıntı verici idi; 
çünkü burada Calvinci reform biçimi etki ve ivme kazanmıştı ve kralın bu 
"heretikleri" bastırma kararı kesin idi. 

Calvin'in İslam ve öğretileri hakkındaki bilgisinin sadece rastgele bilgiler 
olduğu ve Müslümanlada temas açısından nispeten çok az fırsat bulduğu açık
tır. Fransa kralı ile görüşmek için 1534 yılında Marsil ya' da gemiden inen Türk 
delegasyonunun üyelerini görmüş olduğuna, hatta belki de onlarla karşı karşıya 
geldiğine dair bazı deliller mevcuttur. Daniel 3:12 üzerine yaptığı yorumda 
"Sonra bu adamlar, gömlekleri, ceketleri ve diğer giysileri içine sıkışmış idiler" 
(RSV) diyerek biraz olsun kendi zamanındaki Türklere atıfta bulunmak suretiyle 
onların giysilerini açıklıyordu ve onların birçoğu aramızda bulunmamalarına 
rağmen Türklerin giysilerinin nasıl olduğunu biliyoruz (CO 40:360) diyordu. 

Göreceğimiz gibi, birçok yerde, Calvin, Türkleri, genelde evanjelik hareke
tin düşmanları olarak düşündüğü başkaları ile birlikte tasnif etti? Örneğin, 1532 
yılında V Charles, Türklere karşı düzenli dua günleri belirledi. 1541 yılında 
Strazburg ve Cenevo' daki reformcu vaizler, kent yargıçlarını dua ve tövbe için 
benzer günleri yürürlüğe koymaları için zorladılar. Cenova'da kullamlan dua, 
Jeremiah ve Lamentations üzerine Calvin'in vaazlarının giriş bölümüne dahil 

6 "Hırıstiyanlık dünyası 'en Hıristiyan Kralı' kafider ve sapıklada ittifak halinde görmekten dolayı 
rezil oldu" (Encyclopaedia Britannica, 1973, "France" md.). 
7 Calvin'in Türklerin gerçek niyetleri konusunda hiç şüphesi yoktu. 1593 tarihinde dostu Fare'ye 
yazdığı 158. Mektup'ta şöyle diyordu: "Bazı krallar, şaşırtıcı bir çılgınlık (mira rabie) içerisinde bize 
(Protestanlara) karşı bir ordu toplamaya ve bu orduyu tam olarak donatmaya istekliler. Fakat 
gerçekten bu krallar, Türklerin, Alınanya'nın iç savaşlada meşgul olduğunu görünce sessiz kalınay
acağını tahmin eden daha dikkatli ve akıllı insanlar tarafından engellenmektedider". 
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edildi. Bu duanın bir bölümü şöyledir: "(Tanrım), senin kutsal iradene göre se
nin adına yalvaranları yok etmek isteyenlere, yani, Türklere, paganlara, papa 
yanlllarına ve sana küfrederken güya yücelten diğer inançsızıara izin verme" 
(SC 6:xxviii). 

Calvin'in yazılarının birçoğunda Türkler üzerine yaptığı yorumlar, gerçek
ten, çoğunlukla sadece "papistler" olarak geçen Roma Katoliklerine yönelik 
belirgin eleştirisinin dışavurumu için bir fırsat teşkil ettiğini görmekteyiz. 
Calvin, 1541 yılında Papa Paul III' karşı çok öfkeli idi; çünkü Papa Paul III, Pro
testanların Kilise için Türklerden bile daha büyük bir tehlike oldukları düşünce
sini ortaya koyuyordu. Calvin, Papistlere ve Türklere karşı yazdığı en uzun 
metinlerden birinde şöyle diyordu: "Hayal gücünü aşan bir utanınazlık içinde 
olan Papa'nın pis ağzı, Mesih için Protestanların mı, yoksa Türkleriri mi daha 
hasım olduğuna dair bir soruyu gündeme getirmektedir." 1544 yılında eski ar
kadaşı Farel'e yazdığı bir mektupta Evenjelik Hıristiyanlara ciddi kısıtlamalar 
getirilirken, Fransız kralını ziyaret eden Türk müttefiklere verilen özgürlüğe 
duyduğu öfkeyi ifade ediyordu. 

Ancak, Papa ile ilgili olarak Calvin'in duyduğu düş kırıklığının Türk reali
tesi hakkındaki gerçek endişeyi gölgede bıraktığı düşünülmemelidir. Şüphesiz 
Calvin Türkleri hayal edilebilecek en zalim ve en güçlü düşman olarak düşünü
yordu. "Türkler çok kolayca ve çok az maliyetle 10000 at (ve adamı) savaş ala
nmda besleyebilirken (Avrupalı/Germen) prensler orduları için 10 000 at top
lamaktabüyük zorluklar çekmektedirler" diyordu (C0:448). 1557 yılının Eylül 
ayında Melanchton'a yazdığı bir mektupta Apulia kıyısının (İtalya) Türk do
nanınası tarafından yakıp yıkıldığı söylentisini duyduğunu yazıyordu. Türkle
rinr:eıde ettiği askeri başanlara yönelik olarak Calvin'in eserlerinin her yerinde 
yapılan bu tür atıflar, Avrupa'nın bazı bölgelerinin tamamen Türklerin insafın
da olduğuna dair Calvin'in açık düşüncesine işaret etmektedir. 

Ne var ki, Calvin, Türkler ile Romalılar arasında benzerlikler gördü çünkü 
onların elde ettikleri birçok başarı onları özel bir ilahi inayet türünü elde ettikleri 
düşüncesine sevk etti. Türkler zafer kazandıkça İsa doktrinine hakaret etmeyi de 
arttırdılar. Calvin, özellikle Türklere yardım sayılabilecek şeyleri yapmaktan 
suçlu olabilecek kişilere karşı çok sert idi. Destek ve himaye elde etmek için yap
tıkları teşebbüslerde açgözlü davranan ve Asya ve Avrupa' da Türklere kapıları
nı açan Avrupalı ve diğer güçleri ağır biçimdesuçladı (CO 36:308). Aynı yorum 
içinde (bölüm 13:5) kendisinin ortaya koyduğu genel argümanlar içerisinde 
uyarı mevcut olmasına rağmen, Türklerden gelecek olan acil bir tehlikenin var
lığını muhakkak düşünmediği de açıktır (CO 36:260). Calvin'in ana tema'sı 
Türklerin elde ettiği başarılardan Avrupalıların sorumluluğu idi. Jeremiah 13:21 
üzerine yaptığı yorumda şöyle diyordu: "Türklerin bu kadar kolayca nüfuz 
edebilmelerinde ... hata kimin? Denizden giriş yolunu siz hazırladınız .... Sonuç
ta sizin limanlarınız onlara açıldı. V e onlar büyük zalimliklerini sizin 
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tebalarınıza karşı tam tatmine ulaştırdılar. Bütün bunlar sizin tarafınızca başa
rıldı. Bundan dolayı bütün bu kötülüklerin sorumluları sizlersiniz."8 

Luka (1:65~8) üzerine yaptığı andördüncü vaazda Calvin Türklerin Hıris
tiyanlık hakkında ne düşündüklerini bildiğine dair görüşünü ortaya koydu. 
"Tanrı hakkında Papistlerin kuruntuları vardır; Türklerin de vardır ve hatta 
daha da fazlası. Tüm dünyayı titrettiklerini ve bunun sonucunda büyüdüklerini 
ve hatta daha da genişlediklerini fark ettikleri zaman, onlara öyle görünür ki biz 
(Hıristiyanlar) sadece fantezi olan bir dine sahibiz ve yanlış yoldayız." Calvin 
farkında idi ki şayet Türkler tüm Avrupa'yı fethetseler bu hesaplaşılacak bir güç 
olarak Hıristiyanlığın sonu olacaktı. Daniel 11:30-32 üzerine yaptığı yorumda şu 
tespitte bulunuyordu: "Daha önce olanlardan daha büyük bir barbarlık olması 
tehlikesi vardır, çünkü Türkler her şeyi elde etmek için gelebilecekler. Bundan 
soma Hıristiyanlığın hiçbir hatırası kalınayacak şekilde yürürlükten kaldırılına
sına sebep olacaktır." 

O günlerde Türkler, Charles V için korkunç hasımlar idi. Fransa, Charles'ın 
sürekli genişleyen iınparatorluğuna bir denge oluşturamayacak kadar zayıf idi. 
Osmanlı fethinin sürekli tehdit oluşturması, aslında Protestanlık hareketinin 
gelişmesinin lehinde idi. Fakat Calvin, Türklerin lehine olan bir güç dengesi 
kaymasından olumlu bir beklentide bulunacak kadar kısa görüşlü değildi. Türk 
tehdidi ile ilgili olan yorumlarının çoğu, Macaristan' da Osınanlılarla yapılan 
uzun mücadeleye bir tepki oluşturuyordu. Macaristan' daki en büyük askeri 
faaliyet zamanları, Calvin'in yazılarında ve vaazlarında Türklere yönelik sık 
atıflarda yansımasını bulmaktadır. Arkadaşı Farel'e yazdığı 190 nolu mektupta 
İınparator Charles V in Türkler tarafından yapılacak bir saldırıdan korktuğunu 
söyleyerek böyle bir saldırı ihtimalini ve böyle bir saldırının yapısı ile ilgili çeşit
li görüşleri tartıştı (CO 11:177). Ve 26 Mart 1545 tarihinde bir Macar teolog tara
fından Calvin' e yazılan 626 nolu mektupta, Türkler ve yerli tiranlar tarafından 
yakılıp yıkılan Macaristan'ın içinde bulunduğu üzücü durumu okuınaktayız. 
Macaristan ve Polonya' da vaazlar veren Aınbrosius Morbanus tarafından 24 
Mart 1452 tarihinde Calvin'e yazılan 1615 nolu mektup Macaristan'ın Türklerle 
yapılacak bir mücadelenin eşiğinde olduğunu söylemekte ve aynı yılın Ekim 
ayında Melanchton' dan gelen bir mektup iki önemli şehri işgal etmiş olan ve 
Ferdinand'ın ordusunu dağıtınış olan Türk ordularından bahsetmektedir (CO 
14:308). 

Calvin'in düşüncesine göre, Avrupa ülkelerinin Türklerin saldırılarına karşı 
savunulması gerekirdi. Fakat Luther gibiCalvinde kilise fonlarının tahsis edile-

8 Calvin, 5 Ağustos 1549 tarihinde yaptığı bir vaazda (SC 6:137, satır 30) cemaatine Adem'i hatırlat
maktadır: Düşüşten sonra Adem şöyle bağırmaktadır: "Eyvah, yazıklar olsun bana". Calvin şöyle 
devam etmektedir: "Bundan dolayı, bizim de aynı durumda olmamız, kendi hataınızdan dolayı, 
Tanrının inayelinden yoksm-ı kalınca ve Türklerin ve Hıristiyanlık karşıtlarının hakimiyeti altına 
girince, tıpkı Adeın gibi, her zaman "eyvah" diye bağırmanuz kaçınılmaz olur." 
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ceği bir haçlı seferi fikrine karşı idi9 (Pam1ier, 269).Calvin'e göre ki:liselerin yü
kümlülükleri daha spritüel bir yapı arz etmesi gerekir; özellikle tövbe ve dua 
günlerinin organizasyonu ile meşgul olmalılar, direkt olarak savaş hazırlıkları
nın içine çekilmemelidir. 

Calvin ve Türk Teolojisi 

Calvin'in en büyük ve en fazla tanınan Institutes adlı eserinde Yaratıcı ve 
her şeyeKadir olan (Baba adı verilen) Tanrı doktrini en önemli yeri işgal etmek
tedir. Kuranın muhteviyatı içinde yer alan mesaj ile ilgili olarak "Baba" sözcüğü 
dışında benzer terimler kullamlmış olabilir. Hatta Mekkeli peygamber ile 
Genovalı reformcu arasında bazı paralellikler bulmak bile mümkündür. Her 
ikisinin de ilahi irade ile uyumlu bir toplum inşa etıne hususunda kendi mesaj
larının formatif güç olarak algılama tarzları buna bir örnektir. 

Ancak, mesajda ve misyondaki bu benzerlikleri Calvin'in fark etmiş olması 
olası değildir; çünkü Türklerin (Müslümanların)Tanrı, Muhammed ve Kuran -
hakkında ifade tarzları ile ilgili olarak neredeyse hiç olumlu bir yan yoktu. 
Institutes adlı eserde Türklere sadece birkaç tane atıf vardır. Bu konu Hıristiyan
lık teolojisi ile ilgili tartışma içinde açık olarak geçmektedir ve burada İslam, 
Hıristiyan düşmanıara iftira etınek için bir set olarak kurulmakta ve kendine 
mahsus Hıristiyanlık doktrinini vazetmektedir. Ayrıca, Türklerle ilgili eleştiri 
Calvin'in yazılarının karakteristiğini oluşturan christocentrismi (İsa merkezcilik) 
ifade etınek için bir fırsat sunmaktadır. Calvin'in görüşlerine göre, Türklerin 
atladığı en önemli şey, kendisi olmadan Tanrı hakkında hiçbir gerçek bilginin 
elcie edilerneyeceği İsa'nın merkeziliğini kabul edememeleridir. Institutes (2:6.4) 
adlı eserinde şöyle demektedir: 

Tanrıya iman İsa'ya imandır. John'un sözü her zaman için doğru olagel
miştir. Oğul'a sahip olmayan Baba'ya sahip olmaz (1 John 2.23). Çünkü bir 
zamanlar birçok insan yüce Tanrıya, yerin ve göğün Yaratıcısına ibadet et
mekle öğünseler de bir aracı olmadığı için onların Tanrının merhametinden 
tatmaları mümkün olmaz ve böylece onlar Tanrının onlar için Baba olduğuna 
da ikna olmazlar. Buna bağlı olarak, İsa'yı lider olarak kabul etmedikleri için 
Tanrı hakkında sadece gelip geçici bir bilgiye sahip olurlar. Buradan hareket
le onlar yanılgı ve batıl inançlara düşerler ve cahilliklerini ele verirler. Bu 
nedenle, bugün Türkler, yerin ve göğün yaratıcısının Tanrı olduğunu canı 
gönülden savunmaianna rağmen İsa'yı inkar etmekte ve gerçek Tanrım yeri
ne bir put koymaktalar10• 

Tanrı doktrinindeki bu farklılığın, ibadette (duada) kullarolabilen ve kulla
nılamayan sözcükler bakımından Calvin için sonuçları olmuştur. Baba olarak 

9 Jacques Pannier, "Calvin et les Turks", Revue Hisrique 124 (1937): 269. 

10 Karşılaşhrımz, Pam1ier, s. 285 ve White, s. 584, n. 35. 
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Tanrı Calvin'in teolojisinde merkezi bir rol oynamıştır ve bu hususun Türk
lerde olmadığını açıkça görmüştür. "Böylece bunun arkasından şu nokta da 
gelir: duanın doğru biçimi, Türkler ve diğer kafir milletierin yaptığının dışında
dır. Paul tarafından da ifade edildiği gibi, iman, eğer zihne Tanrının en tatlı is
mini getirmiyorsa, gerçek iman değildir (suavvissimum illud patris nomen)" 
(ınstitutes 3:13.5). 

Calvin, kendisini eleştiren bazı kimselere karşı kader doktrinini savunurken 
de Türklere değinmiştir (CO 9: 315); Türklerin de bir ilahi takdir doktrinine sa
hip olduğundan habersiz gibidir. Bu atıf 1558 yılında yazılan Calumniae nebulonis 
cuiusdam ... doctrinam I oh. Calvini De acculta dei providentia ad easdem responsia adlı 
polemik bir incelemede bulunmaktadır. Buradaki ton çok serttir; muhtemelen 
kendisini daha önce eleştirmiş olan kimselere karşılık olarak benimsenen bir 
tonu yansıtmaktadır: "Yapılması gereken şey sizin zalim, saygısız sözlerinize 
karşı ebedi Tanrının yüceliğini savunmaktır. Siz, gerçek Tanrının yerine sahte
karca şeytanı takdim ettiğimi iddia ediyorsunuz. Kesinlikle hangi Tanrı uyduru
lursa uydurulsun, tüm dindar insanlar 25 asırdan fazla bir süre önce, İbrahim'in 
torunları hariç, tüm insan ırkı, tam bir karanlık içinde dolaşıp durmakta diye 
ıstırap çeken tek bir kimseye ibadet etınek ve tapmak zorundadır." Calvin, kar
şısındaki kişiyi Tanrının tüm yüceliğini kendi körlüğü içinde söndüren" insan 
aklını kutsal kitaba tercih etınekle suçlamıştır. Devamında karşısındaki kimseye 
şöyle demektedir: "Bundan dolayı, hangi din olursa olsun gelişigüzel bir biçim
de karıştırmaya hazırsın. O kadar ki şu düşünce ortaya konabilir: Türk, Tanrı'ya 
ibadet edendir (Dei ultor), Muhammed'in hezeyanına (veya halüsinasyon/kafa 
karışıklığı) aldanan Türk, kim bilir hangi bilinmeyen güce (numen) tapar." 

Calvin'in, Müslümanların, Kurandan aldıkları ve ibadet ve teolojilerinde 
kullandıkları Tanrının güzel isimlerini bildiği anlaşılmaktadır. Türkler ve Yahu
diler Tanrıya hangi güzel isimlerle tapariarsa tapsınlar, şu görüşe hala inanılma
lıdır: Tanrının ismi İsa'dan ayrılır ayrılmaz içi boş bir fikir haline gelir" (CO 
47:115).11 Calvin, Acts 22:14 (Babalarımızın Tanrısı) üzerine yaptığı bir yorumda 
aynı tarzda bir ifade kullanmaktadır: "Her ne zaman bir din sorunu olsa 
Paul' dan şunu öğreniriz: hiçbir yeni, din bağlamlı Tanrı, papistlerin ve "Mu
hammedilerin" hayal ettiği gibi ve diğer tüm heretiklerin hayal etmeye alıştığı 
gibi olmamalı. Ancak, kendisini uzun süre önce şeriat (hukuk) ve birçok pey
gamber vasıtasıyla ifşa eden Tanrıya sıkı sıkı tutunmalıyız." Bu yorumda pek 
çok şey çarpıcıdır. Bunlardan birincisi, Calvin, kendisiyle aynı fikirde olmayan 
insanlara karşı iyi niyetli olduğu kuşku duymasıdır. İkincisi: Calvin, genel ola-

ll Buradaki son sabrlar Latince olarak W.A. Bijlefeld tarafından verilmektedir (De Islam als Na
Christelijke Religie {The Hague: van Keulen N.V., 1959}, s. 185). Bu alıntıdan sonra şu yorum yapıl
maktadır:" Bu, bizim Tanrı hakkında triniteryan olmayan her fikri reddettiğimiz anlamına gelmez. 
Calvin'in hac tenendum est Dei nomen, quem a Christo separatum nihil quam inane esse figmentum şek
lindeki ifadesini kabul etmiyoruz. Bu ifade, İslam hakkında bu eserdeki Hıristiyan teolojik görüşü ile 
ilgili olarak Calvin'den yapılan tek alıntıdır. 
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rak yaygın terminoloji olarak "Türkler" terimini kullanırken burada "Muham
mediler" terimini kullanmıştır. Üçüncüsü: Calvin, hukuk (şeriat) ve peygamber
leri kendisi ile aynı fikirde olmayan üç grubu reddeden vahyin kesin kaynağı 
olarak yeterli olduğunu düşünmüştür. 

Mesih İsa perspektifinden bakılınazsa tamı gerçekten bilinmez şeklindeki 
görüş Calvin'in düşüncesinde kalıcı bir özellik olup Türklerin dirıi ile ilgili ola
rak yaptığı değerlendirmeleri derinden etkilemiştir. 12 Aralık 1550 tarihinde 
Micah 4 üzerine yaptığı bir vaazda şöyle diyordu: "Türklerle konuştuğumuzda, 
kesinlikle, yerin ve göğün yaratıcısı olan Tamıya inandıklarını söyleyeceklerdir. 
Fakat biz görüyoruz ki Tamının kendisini bize gösterdiği kişi, yani Lordumuz 
Mesih İsa'yı (ki O olmadan biz Tamıyı bilemeyiz) kabullenmeye hazır olmayın
ca, açıkça Tamıyı inkar etmekteler. Yahudilere gelince, onların gözlerinin önün
de hala bir örtü var" (SC 5:127, 35-38). Melchizedek (Gen. 14) üzerine yaptığı 
üçüncü vaazda bu düşünce daha güçlü bir biçimde yer almaktadır: "Türkler, 
Yahudiler ve Papistler bu kutsal ismi kötüye kullanıyorlar, onu kirletecek kadar 
ileri gidiyorlar; Çünkü zihinlerinde uydurdukları bir şeye tapıyorlar ve böylece 
diri olan Tamıya küfrediyorlar. St John'a göre, oğla sahip olmayan Babaya da 
sahip olmaz; Oğul onurlandırılmadığı zaman Baba bunu bir hakaret olarak ka
bul eder .... Sonuç olarak, Türkler Tanrı adı altında bir şeytana tapıyorlar/ibadet 
ediyorlar" (CO 23:680). 

Calvin'in yazılar yazdığı ve vaazlar verdiği yıllar boyunca bu tema devam 
etti. 1551 yılında, 1 Petrus 1:3'de geçen "et Pater domini" sözcüklerini açıklamak 
için yaptığı yorumda şöyle diyordu: "Beyinlerinde yalın (nudum) bir Tanrı kav
ramı oluşturanlar, Yahudiler ve Türklerin yaptığı gibi, Tanrı yerine bir putaı2 
sah)ptirler" (CO 55:210).13 

Tesniye:32 üzerine 1556 yılında yaptığı bir vaazda benzer bir düşünceyi di
le getiriyordu: "Bugün olduğu gibi Türkler, yeri ve göğü yaratan Tanrıya ibadet 
etmelerinden yeterince gurur duymaktalar. Onların Tanrısı nasıl bir tanrıdır? 
Sadece bir put mudur? Çünkü İsa'daki ilahilik onlarca bilinmemektedir." Aynı 
düşünce tekrar Roma Kilisesine saldırdığı Efesliler 1:15-18 üzerine yaptığı yo
rumda da mevcuttur: "Türklere gelince, onlar tekrar tekrar 'Her şeyeKadir olan 
yerin ve göğün yaratıcısı Tanrı' diyeceklerdir'. Papistler çoğunlukla Yahudiler 
ve Türklerin inandığı şekilde Tamıya inandıklarını ilan etmektedirler. Ancak, 
papistler hakikate karşı mücadele etmektedirler" CO 51:316). Calvin'e göre bu 

12 Burada "idolum" kelimesini kullanmaktadır. Bu kelime, muhtemelen idol (put) ile ilgili olarak 
güçlü bir modern imayasahip değildi. Supplementa'nın editörleri ve yorumcularına göre bu kelime 
idee fixe (fikri sabit) anlamını taşıyordu. Karşılaştırımz, Daniel J. Sahas, "'Holosphyros?' A Byzantine 
Perception of The Go d of Muhammad." 
13 Aynı yıl içerisinde Yuhanna'nın Mektupları 2:22 üzerine yaz~rken şu ifadeyi kullanmıştır: " 
Yelhasılı kelam, sonuç şudur ki, Türkler, Yahudiler ve diğer benzerleri Tanrı yerine sadece bir idola 
bağlanmaktadırlar." Bir başka metinde (CO: 36:420) Türklerin kurgulanmış bir tanrıya taptıkların
dan bahsetmektedir. 
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üçü (Yahudiler, Papistler ve Türkle~) değişen bir düzen içinde hakikatten sapan 
üç sahtekar gibidirler. 1559 yılında Işaya 25:9 üzerine yaptığı bir yorumda şöyle 
diyordu: "Yahudiler, Türkler ve inançsızlar yerin ve göğün yaratıcısı olan Tan
rıya ibadet ettiklerini ileri sürmelerine rağmen, aslında onlar Tanrı olarak bir 
kuruntuya (fictitium) tapmaktadırlar." 1563 yılının 19 Ocak günü, ölümünden 
bir seneden az fazla bir süre önce, 2 Samuel23:3 üzerine yaptığı bir vaazda şöyle 
diyordu: "Bugün Türkler Tanrının adıyla kendilerini yüceltmektedirler; ama 
yinede onlar kendilerine karşı iyi görünen bir Tamıyı tasavvur edip kurgula
maktadıdar. "ı4 

Calvin'i, İbrahim'in çok merkezi bir rol oynadığı Türklerden daha pozitif 
bahsetmek için Rasüllerin İşleri 3:13 (CO 48:68)'de olduğu gibi "İbrahim'in Tan
rısı" ifadesinin harekete geçirmiş olabileceği hayal edilebilir. Fakat burada Ku
randa geçtiği şekliyle İbrahim' e hiç atıf bulunmamaktadır. Muhtemelen Calvin 
İbrahim' den Kuranda bahsedildiğini bile bilmiyordu. Calvin'in Kuranın içeriği 
ile ilgili bilgisi zayıftı ve bu durumu değiştirmek için hiçbir çaba da göstermedi. 
Aslında Calvin, İbrahim'in Tanrısı şeklindeki güçlü ifadeye gerçekten Kuranda 
olduğu gibi pozitif olarak bağıntı kurmak yerine bu ayetle ilgili yorumunu bir 
kez daha Türkleri eleştirrnek için kullanıyordu: "Fakat Türkler yerin ve göğün 
yaratıcısı olan Tanrıya ibadet ettiklerini yüksek sesle iddia ediyorlar". Kendisi 
göründüğü kadarıyla Kuranda geçen İbrahim'in rolünü bilmediği için bu kutsal 
kitapta Mesih'in de onurlu bir yer işgal ettiğinden ve Mesih ve annesinin Yahudi 
iftiraolara karşı savunulduğundan da habersiz idi. Eğer böyle olmasaydı Efesli
ler 2:16-19 üzerine yaptığı 14 nolu vaazda, bu üç "sahtekara" yönelik olan bir 
başka saldırıda şöyle demezdi: "Bir yandan Yahudiler Mesihimiz İsa'ya küfre
diyorlar diğer yandan Türkler onunla alay ediyorlar ve onu aslı olmayan bir 
hayal olarak görüyorlar, diğer yandan da Papistler onu inayetlerin çoğundan 
mahrum ediyorlar." 

Calvin'in Türklerin dinine temas ettiği tüm metinler arasında Türklerin 
Tanrı fikrini reddetmesi tek bir metinde bir tür gerçeği arama faaliyetine yol 
açmıştır. Işaya 36:19-20 üzerine yaptığı 1559 yılında yazılan bir yorumda şöyle 
demektedir: 

14 Sonraki on satır Roınalılar:1:25'e kararlı bir atıfta bulunarak ayrıntılar vermektedir: "çünkü onlar 
Tanrı gerçeğini bir yalanla değiştirdiler" (RSV). Tam metin Supplementa Calviniana 1:730'da yer 
almaktadır. Calvin'in diğer yazılarında da benzer atıfları bulmak mümkündür. Örnek olarak, Mez
murlar 135:5 (CO 32: 358) üzerine yaptığı yorumda şöyle demektedir: "Her kim tanrıdan uzaklaşırsa, 
dünyanın yaratıcısına taptıklarııu söylerken sadece espri yapan bugünkü Yahudilerin ve Türklerin 
yaptığı gibi, Tanrııun adının yanlış yere kullanmaktadır"; Yuhanna 11:3 (CO 47:151) üzerine yorum 
yaparken " Türkler ve Yahudiler, İsa'ya saygı göstermezken, Tanrıya taptıklarıru boşuna iddia et
mektedirler. Bu şekilde onlar Tamıyı parçalara ayırmaya çalışmaktadırlar" demektedir. 15 Temmuz 
1555 tarihinde Tesniye 6:1-4 üzerine yaptığı bir vaazda (vaaz 15, CO 26:247) da şöyle demektedir: 
"Bugün Türkler yerin ve göğün yaratıcısı olan Tanrıya taptıklarını söyleyeceklerdir fakat onların 
taptıkları sadece bir idoldür." 
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Hamatlı'ın Tanrıları nerede ... ? Tanrısızlar hakim olunca Tanrının gücü
nün kırıldığını düşünmemeliyiz. Bundan dolayı, bugünlerde, zaten uzun 
zamandır birçok Hıristiyanı buyruğu altına aldığı için, Türk küstah olunca 
sanki Tanrı zayıflamış ve savunmasızmış gibi endişeye düşmemeliyiz; ... 
Ancak, şehvetleri ile uğursuz, berbat olan kabileler bu bölgelerde hüküm 
sürdüğü sürece, hem Grekler hem de Asyalılar çeşitli yollarla Tanrıyı öfke
lendirdikleri için tövbe etmeliyiz. Korkunç batıl inançlar ve Tanrısızlık art
mıştır; bundan dolayı, Tanrının adını yanlı ananların skandal hareketlerini 
bastırmak için ciddi bir ceza gerekli olacaktır. Bir tarafta Türklerin zenginliği 
(var) ve diğer tarafta doğuda toplumda korkunç bir bozulma var. Türklerin 
dinimize karşı pervasız ve dik miğfer sorguçlarını görüyoruz (CO 36:613). 

Calvin ve (Hz.)* Muhammed 

Calvin'e göre, Türklerin Tanrı anlayışı ile ilgili olarak özellikle tek bir insan 
suçlanmalı. O insan Calvin'in yazılarında 25 defadan fazla bahsedilen Muham
med' dir. 2 Timothy 2:8-13 üzerine yaptığı ll nolu vaazda (CO 54:138) şöyle 
diyordu: "Türkleri gözlüyoruz; Muhammed'in yanılgılarını (tromperies) takip 
ederken ne kadar da fazla savunma yapıyorlar. Bu savunmalar gerçekten öyle 
masallar ki eğer Türklerin hepsi kalın kafalı olmasalardı bu savunmaların için
deki aptallıkları görebilirlerdi. Fakat ne oldu? Tanrı intikamını aldı ve onları 
yanlış yola (en sens reprouve) sapıttı. Bu, onların nankörlüğünden oldu; çünkü 
onlar papistler gibi Hıristiyan kişilerdi." Calvin'in Türkleri (Müslümanları) Mu
hammed tarafından kandırılan eski Hıristiyanlar olarak gördüğü açıktır. Daniel 
12:8-13 üzerine yaptığı 48 nolu vaazda bu apokaliptik pasajdaki zaman 
periodları ile ne denmek istendiğine dair yorumun Muhammed'in Hıristiyanlık 
inancını sapıtınaya ve bozmaya başladığı zamana direkt atıflada yapılması ge
rektiğini söylüyordu. ıs Asırlardır 2 Thesssalonians 2:8' de geçen "kanunları hiçe 
sayan" ifadesiyle kimin kastedildiğini açıklamak için çeşitli fikirler ileri sürül
müştür. Calvin'in açıklaması şu idi: "Paul. .. tek bir adamdan bahsetmez; Tanrı
nın tapınağının tam ortasında iğrençlik yuvasını dikebilsin diye şeytan tarafın
dan işgal edilecek yönetimden bahsetmektedir .... Çünkü Muhammed, dininden 
dönen birisi olmasına rağmen, Türkleri Hıristiyanlığa karşı yabancılaştırdı" (CO 
52:197). 

Calvin, tıpkı Türkleri ve papistleri aynı şekilde ele aldığı gibi, Papa ve Mu
hammed' den (ayrıca Yahudilerden de) aynı şekilde bahsetti Aynı metnin deva
mında şöyle diyordu: "Bir yandan papalık sistemi altındaki korkunç hayat bo
zulmasına bir bakalım ve bundan sonra da aldatıcı Muhammed' e16 ve tüm bir 

*Orijinal metinde olmayan bu ifade mütercim tarafından eklenmiştir. 
15 Paımier (23 ve takibeden sayfalar), Calvin'in bu metinlerin yorumımda Luther ve Melanchton ile 
aynı görüşte olmadıklarıru söylemektedir. 
16 Tesniye 11:16-21 üzerine yapılan Vaaz L~XVII ile karşılaştırın: "Kendileri için bir batıl inanç 
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fırkayı nasıl baştan çıkardığına bakalım. Üçüncü olarak Yahudilere, onların ne 
kadar kör olduklarına bakalım" Muhtemelen Türklerden Yahudilerden önce 
bahsedildi çünkü Calvine göre onlar daha büyük bir tehlike oluşturuyorlardı. 
Calvin'in ölümünden sonra yayımlanan Daniel 9 üzerine yapılan 26 nolu vaazda 
gördüğümüz gibi sıralama aldatıcıdan ayartıcıya doğrudur.17 Bu vaaza göre 
Muhammed dünyanın büyük bir bölümünü baştan çıkarmış, böylece her zaman 
yeni bir şey uydurmak veya söylemek isternek diğer fırkalar için bir örnek oluş
turmuştu. Calvin şöyle diyordu: "Bugün var olan tüm fırkalar bu çamur birikin
tisinden çıkmıştır. Kutsal kitabın saf doktrini ile tatmin olunmadığı zaman bu 
olmaktadır." 

Calvin'in papalığı ve İslam'ı ele alışında görülen bir başka paralellik ne pa
panın nede peygamberin kutsal kitapta verildiği haliyle vahye razı olmamaları
dır. 1 Timothy 4:1-2 üzerine yapığı 28 nolu vaazda, Calvin, sanki her ikisinin de 
tek ağızdan konuştuğunu söylüyordu. Muhammedi "öfkeli ve doygun ve kendi 
doktrini ile zehirlerren zavallı kimseleri ayartmak için elinden gelen her şeyi 
yapan papanın bir eşi" olarak adlandırıyordu. "O (Muhammed), kendisine her 
şeyi Kutsal Ruh vah yettiğini söylüyor." Calvin daha sonra benzer şeylerin pa
paya dauyduğunu göstermeye devam etmektedir (CO 53:340). Job +:12-19 üze
rine yaptığı 16 nolu vaazda bu Kutsal Ruha razı olmama durumunu bir çeşit 
"şeytani merak duygusuna" bağlamaktadır. Calvin'e göre, Türklerin dini merak 
temeline dayanmaktadır. Muhammed, kendisinin kutsal kitaba ilaveten tam 
vahyi getirmek durumunda kalan kimse olduğunu söylemiştir. Bundan dolayı 
Türkler aptallaşmışlardır ve bugün kendilerinin alay ettikleri aptallıklar ve ah
maklıklara karşı duyarsız olmuşlardır. Calvin'e göre bu yanlış yola saptıkları 
için Tanrının haklı bir intikamıdır (CO 33:204). 

John 15:26 üzerine yaptığı yorumda da aynı düşünceyi bulmak mümkün
dür. "Muhammed ve papa ortak bir din ilkesine sahiptirler: doktrinin mükem
melliği kutsal kitap içinde yer almaz; mükemmellik, Ruh tarafından vahyedilen 
daha yüksek derecede mevcuttur. Anababtistler ve libertinler de çılgın fikirlerini 
aynı bataklıktan almaktadırlar (CO 27:502).18 

Calvin, baptistlerin dini pratiklerinin bir kısmının erken kiliseye dayandığı 
şeklindeki iddialarını reddetti. Ayrıca Türklerin de gerçeğe kendilerinin sahip 
olduğu, çünkü kendilerinin zaten binlerce yıldır var oldukları şeklindeki iddia
larını veya dinlerinin yaratılışa kadar dayandığı şeklindeki iddialarını da red-

labirenti yaratan Yahudiler ve Türklerin yaptığı gibi, Papistler de yerin ve göğün yaratıcısı olan 
Tanrıya hizmet etmek istediklerini çokça iddia edeceklerdir; bu gerçekten hareket edersek, bu 
yalancı Muhammet arıları da büyi.Ueıniştir." 

17 Bu vaazın verildiği kesin tarih bulunamamıştır. 

18 Hıristiyanlık karşıtlığının iki koluna yapılan bu atıf bir kalem kayması olabilir çünkü Daniel 8:6 
üzerine yaptığı vaaz ll'de iki kolla ilgili olarak Luther tarafından yapılan yorumu izleınez. Luther'e 
gore "ya Muhammet ya da Hıristiyanlık karşıtı hakkında konuşmak niyetindedir" (CO 41:44). 
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detmiştir. Calvin'e göre batıl inançlar ancak bu kadar eski olurlar.1561 yılındaki 
Responsio ad Versipellen mediatorem adlı yazısında Muhammedi'n dininin 
papistlerin dini ile aynı ruhsal gıdadan gıdalandıklarını belirtmektedir. Başka 
bir ifadeyle "her ikisi de suyu aynı eski pis kuyudan çekmektedir" (CO 9:536). 
Calvin'in birçok kez tekrarladığı ifadeye göre, Hıristiyanlıkla İslam arasındaki 
ana farklılık İslam'ın Mesih İsa ile Tanrının bağlantısını kabul etmeyi reddetme
sidir. "Türkler, Muhammedlerini Tanrının Oğlunun yerine koyunca ve Tanrının 
Onda bedene dönüştüğünü (ki bu bizim ana inanç esaslarımızdan birisidir) fark 
etmeyince, onlar sapıklık suçu işlemişlerdir ve o kadar fazla sayıda insanı da 
saptırıyorlar ki katıedilmeyi hak ediyorlar" (CO 27.261).19 

Calvin ve Kuran 

Calvin'in eserlerinde Kurana yapılan atıflar çok az sayıda ve çok seyrek. 
Luther ve Melanchton'ın yaptığı gibi, Calvin, Robert of Ketten'in (1143) tamam
landıktan 400 yıl kadar sonra Latince tercümesini bastırtmak için Basel'deki 
Theodarus Bibliander ve Oporinus, girişimine ilgi göstermedi.20 10 Kasım 1542 
tarihinde eski dostu Oporinus Calvin' den yardım isteyen bir mektup yazdı.21 

Fakat elimizde Calvin tarafından verilen hiçbir cevap yok. Acaba mektup mu 
kayboldu? Yoksa Calvin basılı Kurana ilgi mi göstermedi? Yoksa belki de aslın
da Basel'de Kuran yayınlanınasına karşı çıkanlar ve Oporinus'un kısa bir süre 
için hapsedilmesinde aracılık etmiş olanlarla aynı görüşteydi de bu durumun
dan o kadar utandı ki anlayışının gerçekten nerede olduğunu göstermek iste
medi mi? Mektupları okuduktan ve Calvin'in Kurana atıflarını inceledikten 
sonra yukarıdaki son durumun oldukça muhtemel olduğu eğilimine vardım. 
Ancak böyle bir iddia oluşturmak için yeterli delil mevcut değildir.22 

Calvin'in Kurandan bahseden üç tane atıfı dikkat çekmektedir. Bu atıflar da 
yorum bağlamında geçmektedir. Job 33 üzerine yaptığı bir vaazda kutsal kitabın 
yeterliliği temasına dönüş yapmaktadır (CO 35:64). Burada hem papistler hem 
de Müslümanlardan Eski ve Yeni Ahitlerde geçtiği şekliyle vahye razı olmadık
ları söylenmektedir. "Papistler, elimizde Kutsal Kitapta olanlar olduğu zaman 
bunu yeterli olmadığını, Tanrının, kendi Kilisesi için ileride kullanılmak üzere 
tuttuğu başka sırları olduğunu iddia etmektedirler. Bütün bunları nasıl uydur
dular? Tamamen aynı şekilde Muhammed de Kuranının mükemmel bir kitap 

19 20 Eylül 1555 tarihinde Tesniye 38 üzerine yapılan vaaz 88. Bu çok sert gözlem Institutes adlı 
eserin ilk baskısında geçen Türklere karşı nasıl davranılacağı ile ilgili daha toleranslı ifade ile çeliş
ınektedir. 

20 Bu konudaki Bibliander ve Luther'in rolleri konusunda bkz. Bijlefeld, De Islam, 84. sayfadan 
itibaren. 
21 Bu mektup Calvin'in Opera adlı eserinin ll. cildindeki Thesaurus Epistolicus Calvinianus adlı başlık 
altında 464. sayfadan itibaren basılınıştır. 

22 Pamıier, bu tavrı uzun uzun ele almıştır (s. 278-289). 
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olduğunu söyledi. Ayrıca Papa da Kutsal Kitaba ek olarak tutulan sırlar oldu
ğunu söylemektedir." John 16:14 üzerine yaptığı yorumda Muhammed'in "Ku
ran" olmadan insanların çocuksuz kalacaklarını vazettiğini okumaktayız (CO 
47:363). Son atıf 2 Timothy 1:6-8 (CO 54:37) üzerine yapılan bir vaazda yer al
maktadır. Burada Calvin günahkarlardan bahsederken şöyle demektedir: "onla
rın bazıları söze karşı olan dirençlerinde o kadar güçlüler ki onlara karşı İn
cil' den veya Kurandan vaaz etmek hiçbir farklılık oluşturmaz. Onlar sadece 
midelerini doldurmayı düşünen kaba insanlardır." 

Calvin'in tecrübesi içinde çok önemlisi, teslis karşıtlığı ile suçlanan, dini ko
nularda yazılar yazan ve tıp doktoru olan İspanyol Michael Servet ile olanı idi. 
Servet, bir tıp bilgini ve doktoru olarak, çok büyük olasılıkla Araplar tarafından 
yazılan tıp eserlerine, muhtemelen tercüme olarak, çok aşinaydı.23 Bundan dola
yı, İslam bilim dünyasından bu temaslar yoluyla etkilenmiş olabileceği kabul 
edilebilir. 1553 yılında Servet' e yöneltilen sorular arasında özellikle bir tanesi 
Kuran ile ilgili idi ve ondan kuranın küfürler ile dolu bir kitap olduğunu düşü
nüp düşünmediğini açığa vurmasını istiyordu (CO 8:765). Şüphesiz bu sorunun 
müellifi Calvin olduğu için burada kendi fikrinin yansıtıldığını görmek müm
kündür. 

Calvin ve İslami Kurumlar 

Calvin, İslam'ı açık biçimde eleştirmesine rağmen, Luther gibi O da ara sıra 
Muhammed'in takipçilerinin sahip olduğu gayretleri tasvir ederek Hıristiyan 
mürninleri daha büyük bir bağlılığa teşvik etmiştir. Müslümanlar ineili kabul 
etmemelerine rağmen (ki bundan dolayı Calvin'in onlara karşı hiç toleransı yok
tu), Müslümanları dinlerini yaşamadaki gayretlerinden dolayı hayranlık verici 
olarak görüyordu. 8 Ağustos 1549 tarihinde Jeremiah 18:11-14 üzerine yaptığı 
vaazda dinleyicileri şöyle uyarıyordu: Kafirleri örnek olarak göz önüne alırsak, 
Tanrıya hizmet etmediğimiz takdirde daha az affedilebilir olacağız . 
. . . (Türklerin), Muhammed'in kanunlarını nasıl inatçı biçimde takip ettiklerine 
bakın" (SC 7:153). Calvin, 12 Aralık 1550 tarihinde Micah 4 üzerine yaptığı bir 
vaazda Türklerin inançlarına bağlılığına tekrar dikkat çekmiştir: "Ayrıca Türkle
re de bakılmalı; ... Onlar, öfke ve şeytani kibirle dolular; Kendilerini Muham
med' e ne kadar çok bağlı görüyorlar ve hatta öyle ki onun kanunları için canla-

23 O günlerde Arap tıbbı Avrupa'da hala egemendi. Bkz. Manfred Ullman, Islamic Medicine (Edin
burgh: Edinburgh University Press, 1978), s. 69: "Ispanyol Michael Serverus [Miguel Servede, 1509-
53], 1553 yılında yayınlanan ve aynı yıl kendisini Geneva'da tehlikeye sokan Christianismi restitutian 
adlı eserinda akciğer sirkülasyonu konusunda bilgi sunmakta ve bu bilgi Ibn-an-Nafis tarafından 
verilen bilgiye o kadar çok benziyor ki direkt bir etkinin olmadığını söylemek imkansızdır" de
mektedir. (Ayrıca bkz. W. Hartner, s. 336.) 
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rını verınede hiçbir problem görmüyorlar" (SC 5:127)24 Calvin, bu tür gözlemle
rini dinleyicilerine şu şekilde aktarıyordu: "kendimize bakarsak, tanrının bizden 
istediği ilahi çağrıya uymak için biz de aynı gayreti gösteriyor muyuz? ... Bütün 
bu aptallıklarını pratiğe dökerken Türklerin niyetinde olan tek şey, kendilerinin 
deyişiyle Tanrıya hizmet etmektir" (CO 49:672).25 Tesniye 33:18-19 üzerine 3 
Temmuz 1556 tarihinde yaptığı altıncı vaazda şöyle diyordu: "Tanrı hakkında 
çok fazla söz söyleyen papistler ve Türkler yinede ikna edici değiller; onların tek 
sorunları var: maymunların yaptığı gibi, tüm aptallıklara ve davranışlara kendi
lerini vermek. Onlara göre, bunlar onların iyi niyetine dayanmaktadır." 

İnançlarını pratiğe dökmede Türklerin gösterdiği kararlılığa hayran olmuş 
olma ihtimali olsa da, Calvin, kendi anlayışına göre Türklerin inancı ile ilgili 
özel unsurları eleştirmekte tereddüt etmemiştir. Örneğin, Calvin, Türklerin sün
net uyguladığını biliyordu fakat (Efesliler 2:11-13 üzerine yaptığı ikinci vaazda) 
Türklerin bu uygulamadan fayda sağlayamayacaklarını çünkü bunurıla ilişkili 
bir vaat olmadığını ifade ediyordu. Bu nedenle ve inançsız davrandıkları için 
Calvin, Türkleri sünnetsizler arasına almıştır (SC 1:18).26 Ayrıca İslam'da evlilik -
ve kadının yerine yönelik eleştirisini Muhammedi "evlilik sadakatini bozan" 
olarak isimlendirrnek suretiyle yapmıştır (CO 41:270). Çok eşli evlilik konusunu 
da çok fazla eleştiren Calvin, bu konunun Muhammedi'n tüm şehvet türlerine 
teslim olmasının bir sonucu olarak görmüştür; Praelectiones in Danielem 11:37'de 
yer alan ifadesi şöyledir: "Muhammed satın almak suretiyle eş topladıklarında 
erkeklere bu vahşi ahlaksızlığı uygulamalarına izin vermiştir ve böylece evlilik
teki sadakati bozmuşlardır." 

Calvin'in Türkler arasında misyonerlik çalışmasını hiç düşünüp düşünme
diği sorusu sorulabilir. Tanınmış Protestan misyoneri Gustav Warneck (1834-
1910) misyonerierin eserlerinde sadece misyonerlik faaliyetinin değil aynı za
manda modern anlamda misyonerlik fikrinin kendisinin de yer almadığı görü
şündeydi. Ancak, bu durumun Calvin için tam olarak doğru olduğu söylene
mez. En az iki metinde açıkça Türklerin ihtidasının olabilirliği konusunda 
düşüncelerini ortaya koymuştur. Institutes adlı eserin vaftiz ile ilgili bir bölü
münde şu yazmaktadır: "Eğer bir Türkün bizzat kendisi vaftiz olmak isterse, 
kilisece tatminkar bulunan bir inanç itirafı yapmadığı sürece onu kolayca vaftiz 
edemeyiz." Jeremiah 18:13-16 üzerine yaptığı bir vaazda "mission Dei" ihtima
line işaret edilmektedir fakat bu insan vaadi için hiçbir sonuç vermez: "Farz 
edelim ki, bugün Tanrı Türkleri kendi marifetine çağırsa ve onları kendine kabul 
etse ve bundan sonra bir isyan olsa, onlar ayıplanacaktır" (SC 6:156). 

24 ı559 yılında İşaya 44:ı4 (SC 37:115) üzerine yorum yaparken şöyle diyordu: "Muhammed'in 
histerisi meselesi varken Türkleri hangi delilik vurmuş olabilir; çünkü onlar bunun için kanlarını ve 
canlarını gönüllü olarak vermekteler." 

25 Yorum: ı Korintliler ıo:ı9-24; CO 49: 672. 
26 ı Haziran ı562 tarihinde 2 Sarnuelı:20 üzerine yapılan bir vaaz.(bas. Hans Buecken, ı96ı). 
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Öyle gözüküyor ki Calvin Türklere yönelik herhangi bir vaazın anlamlı ola
cağını düşünmüyordu çünkü onlar ulaşılamazdılar: "Onlar dinden dönenlerdir 
ve dönmeler Tanrı ya bırakılmalıdır. ... Onlar gerçek dinden yabancılaşmışlar
dır" (CO 50: 307). inanan kimselerin inatçı olmaması gerektiğine inanan Calvin'e 
göre onlar inatçılardır ve Şeytan onları aldatmıştır (CO 50:307). Şeytanın hileleri 
papistlerin, Türklerin ve Yahudilerin üzerinde ortak olarak hakimiyet kurmuş
tur (CO 31:315).27 Bunun sonucu olarak onlar hatalarında katılaşmışlardır. 
Calvin şöyle diyordu: "Onlar kuruntularında inatçıdırlar" ve sonuç olarak "İsa 
Mesih tarafından tüm dünyaya balışedilen inayeti reddetmektedirler. Yahudiler 
de aynı şeyi yapmaktadırlar. Açık olarak söylemeselerde papistler uygulamada 
bunu göstermektedirler. Şayet Türkler ve papistler başka bir yerde bugünkü gibi 
sayısız yanılgılada dolu daha mükemmel bir hikmet ararlarsa, içine düştükleri 
hataların labirentlerinde boğulmayı hak etmektedirler (CO 47:91).28 Aslında, 
Calvin, Luther gibi, genel olarak Türkleri, Yahudileri ve papistleri aynı suçlama 
ile karalamaya çalışmasına rağmen, papistlerin saldırılarına yönelik olan yoğun 
ilgisi papistleri Yahudilerden veya Türklerden ve Müslüman Arap kabilelerden 
daha kötü resmetıneye itmiştir. 

Sonuç 

Türklere ve dinlerine dair değerlendirmeler yaparken Calvin'in kendi za
manındaki klişeleri kullandığı açıktır. "Reformcular, islamı diğer ortaçağ yazar
larından hiç de farklı bir biçimde algılamamışlardır"29 şeklindeki Narman 
Daniel'in gözlemi bizim Calvin'in yazılarında bulduklarımızla da teyit edilmek
tedir. Yetiştiği yıllarda maruz bırakıldığı İslam imajı kendi çağının olayları ve 
kendisinin çok itibar gösterdiği Luther ve Erasmus gibi çağdaşı olan yazarların 
yazıları tarafından da teyit edilmiş gözükmektedir. Kendisi de bu imajı değiş
tirmek için hiçbir teşebbüste bulunmamıştır. Calvin'in eserlerinde Türkler hak
kında birçok atıf arasında sadece birkaç tanesi pozitif değerlendirme içermekte
dir. Türklerin Hıristiyan Kilisesi ve Hırıstiyan dünyası için oluşturduğu aciliyet 
arzeden tehdit açıkça Calvin'i onların dinini ciddiye almaktan alıkoymuştur. 
Calvin'in islama yönelttiği açık eleştiriler ışığında bakıldığında, Protestanlar ile 
Türkler arasındaki bir tür ittifaka işaret etmek üzere bazı kimseler tarafından ilk 
kez kullanılan "Calvino-Turcism"30 veya bazı Roma Katalik polemikçileri tara-

27 1561 yılı civarında Mezmurlar 32 üzerine yapılan bir yorum. 

28 Vaaz 30: 1 Timothy 4:1-5 

29 Bkz. Daniel s. 280, 307. Daniel' in vardığı sonuca göre İslam'ın sahteliğini göstermeye yöneltilmiş 
"gerçekler" sadece ortaçağ yazarları için değil, aynı zamanda Calvin ve pek çok çağdaşları için de 
tercih edildi. 

30 Tam açıklama için bkz. E vans, s. 197. 
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fmdan kullanılan "Calvino-Turcismus"3ı gibi terimler hemen hemen hiç adil ve 
uygun gözükmemektedİr. Ayrıca papistler ile Türklerin Calvin'in saldırılarm
dan eşit derecede nasiplendiğini de görmek zor değildir. 

Calvin'in düşüncesinde gördüğümüz Türklerin özel inançlarına yönelik ne
gatif atıfları bir yana bırakırsak Calvin'in aslında genelde din fenomenine ciddi 
düşüncelerle yaklaştığı iddia edilebilir. İki Hollanda'lı yazar J. H. Bavinck ve 
Hendrik Kraemer32 bir dinler teolojisi oluşturmak için Calvin'in "sensus 
divinitatis" ve "semen religionis" fikirlerini kullanmaya çalıştılar. Klasik çalış
malarda aldığı eğitimle (mesela 20li yaşlarm başlarmda iken Seneca'nm 
Clementia adlı eseri üzerine yazılar yazdı) antik Grek ve Romalılarm dinlerini 
kendi çağdaşlarmm, Türk sultanının ve kendi dinciaşlarının inanç ve pratikle
rinden daha çok biliyordu. 

Ama yinede Calvin'in düşüncesi ile Kuran'ın ana mesajı arasmda bazı ger
çek benzeriikierin olduğu açıktır. Tanrının kudreti ve yüceliği her ikisinin de 
merkezini oluşturmaktadır. Keşke Calvin Kuranı inceleyebilseydi. Bu mümkün
dü çünkü dostu Oporinus tarafından basılan Kuran kendisine ulaşabilirdi. Yine 
keşke Calvin bu incelerneyi İslam düşüncesinin temel akideleri üzerine daha 
yapıcı düşünceler oluşturmayı sağlayan açık bir zihinle yapabilseydi33. 

31 "Calvino-Turcismus, id est calvinisticae perfidiae euın mahometana collatio" (Moubarae, s. 43). 

32 J. H. Bavinek, Religieus Besefen Christeliijk Geloof (Kampen, The Netherlands: K O K Publishers, 
1949; 2. bsk., 1989), s. 142. Burada Calvin'den alıntı yapmakta ve bu alıntıya göre, Calvin insanın 
yapısını "sensus divinitatis narınali instineru" olarak görmektedir; H. Kraemer, Religion and the 
Christian Faith (Londra: Lunerwordı Press, 1956), s. 79. Burada Bavinck'in dini bilinci ve Hıristiyanlık 
inancı ele alınmıştır. 169-71. sayfalarda Calvin'in Bavinck ile "Institution" dan aldığı aynı metinlere 
yer verilmektedir. 

33 Jan Slomp bu yazıyı, hiçbir değerlendirme yapmadan Calvin'den aldığı alıntılada yazmıştır. 
Aslında bir yazara düşen gorev yazdığı konuda veya alıntı yaptığı metindeki fikirlere katılıp katıl
madığını belirtmesigerekirdi. En azından bu konuda sadece bir aktarıcı olduğunu belirtınesi gere
kirdi. Bımun için bu yazıyı, dergimizde yayınlayıp yayınlamama konusunda tereddütte kaldık. 
Ancak, Batıdaki Türk- İslam düşmanlığının bugünlerde yeniden gündeme gelmesinden dolayı, bu 
düşmanlığının arka planlarının nereye kadar uzandığının Türk insaıu tarafından bilinmesinin 
yararım düşünerek bu yazıyı yayınlamayı uygun bulduk. (Editör). 
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