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"GÜLÜN Adı" ba yapıtını alıcı gözüyle okumu  olanlar mutlaka hatırlayacaktır.

Umberto Eco Usta romanının geri planında, tüm Avrupa 
Ortaca ı’nı allak bullak eden ve "Resmi Kilise"yle 
"sapkınlar" arasında çok uzun süre ya anmı  olan derin 
çeli kiyi i ler. 

Zamanda ve mekánda hepsini toparlayabilmek için de, 
söz konusu "sapkınlıklar" (!) silsilesi Batı Hristiyan 
tarihinde genel olarak "Kathar Hareketi" ba lı ıyla 
sıfatlandırılır.

Ve, imdiki Protestanlı ın en azından manevi kökenini 
oralara dek çıkartmak gerekir. 

* * * 

ÖYLE, çünkü káh yükseli , káh ini  trendi tutturarak iki, 
háttá üç asır sürmü  olan ve kazandıkları kitlesel boyutla 
Papa 3. Innocentus’u 1209 yılında "Haçlı Seferi" 
düzenlemeye zorlayan bu isyanlar dizisi, "esas itibariyle", 
dönüp dola ıp hep aynı talebi dile getirmi tir:

Yozla maya son ve Mesih zamanına dönü !

Bu, bir anlamda, slam tarihinde de hep varolan "asr-ı
saadet" arayı ına tekabül eder. 

Bugün de inmiyorum, ikisi arasındaki paralellikleri ve 
ayrı maları yarın i leyece im.  

* * * 

TE, hafif meczûp, çok sofu ve epey mistik bir Alman 
rahip olan Martin Luther de bu "istavroza kar ı haç" 
seferberli inden 308 yıl sonra; yani 1517 "Ölüler 
Yortusu" ayin-i ruhanisi öncesi Wittenberg’deki kiliseye 
çiviledi i o ünlü "Tövbekárlıkların Fáziletine Dair 
Doksan Be  Tez" láyihasında, yukarıdaki genel talepten 
pek farklı eyler ifade etmemi tir. 

Tamam, muhtemelen bizzat kendisi de cübbe ta ıdı ı için 
Luther burada din hiyerar isine kar ı açık ve uluorta bir 
isyan ça rısı yapmaz. "Tez"ler kısmen uzla macıdır.

Ancak, Cermen ruhban yine "esas itibari"yle, Hazreti sa 
dönemindekine benzer bir "sadele meye" dönülmesinin 
erdemini vurgular. Hristiyan bir "asr-ı saadet"i ça rı tırır. 

O halde sözün geli i diyebiliriz ki, 1517 manifestosu bu 
tarihten az biraz önce Kristof Kolomb’un ayak basmı
oldu u "Amerika’nın yeniden ke fi"nden ba ka bir ey 
de ildir. 

Dolayısıyla, aynı ekilde, Sakson sisler altında ilán edilen 
protestan "Faziletnáme", dört - be  yüzyıl öncesinden 
itibaren bilûmun "Kathar" asilerin güney sıca ı altında 

u runa öldü ü o vicdani "ahláknáme"nin "ehlile tirilmi "
eklinden ba ka bir ey de de ildir.  

* * * 

ZATEN, e er Luther öncekiler gibi kılıçtan de il de, 
Fransız Jean Calvin’le birlikte "protestanlı ın kurucusu" 
olarak tarihe geçtiyse, bunu ansının yáver gitmesine 
borçludur.

Yahut, zamanda ve mekánda konjonktürün uygun 
dü mesine medyûndur. 

Çünkü, Papa’yla mevcut siyasi çeli kilerinden ötürü 
Alman kral ve prensler, ruhbanın "Doksan Be  Tez"ine 
tábir caizse, "mal bulmu  Ma ribi gibi" saldırmı lardı.

Dolayısıyla, o andan itibaren "milli kilise" olgusu iyiden 
iyiye devreye girmi  oldu. 

Nitekim, uzun "din sava ları" ertesi 1648 Vestfalya 
Antla ması’yla yürürlü e giren "prens hangi imandansa, 
tebásı da ondan olacak" ilkesi bu "millilik"i resmen tescil 
etti.  

Böylelikle de, Katolikli in "ekümenik", yani evrensel 
boyutu Batı’da artık sona erdi. 

* * * 

O halde özetlersek, Protestanlık, bir; yozla mada
çı rından çıkmı  Vatikan hiyerar i ve ruhbanlarına kar ı
ba latılan "ahláki" ve "vicdáni" isyanların tarihi 
uzantısıdır.

"Siyasi" mekanizma tarafından da desteklendi i an, kendi 
kurumsallı ını yaratmı tır. 

ki, bu siyasi dayanak "sekülerle me"yi; dolayısıyla 
"millile meyi" de getirmi tir.  

Ve yine dolayısıyla, Protestanlık "ulus-devlet"in 
payandalardan birisini üretmi tir.  

Peki, hem "laik", hem de "milli" ö e barındırdı ına göre; 
Protestanlık "ilerletici" ve "özgürle tirici" bir faktör 
olarak ça ımız Müslümanlı ı için de "emsál" 
olu turabilir mi?  

Veya, slamın moderniyetle ya adı ı krizi a mak için bu 
seçenek de dü ünülebilir mi? 

Hayır olu turamaz ve dü ünülemez ki, nedenini yarına 
bırakıyorum.


