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Avrupa stikrar Giri imi tarafından yayımlanan 19 Eylül 
2005 tarihli " slami Kalvinistler" ba lıklı rapor, 
ülkemizde bir tartı ma ba lattı. Bu tartı mada tarafların
konunun "Kalvinizm" cephesinde pek bir ey bilmeden 
i i sürdürdükleri görülüyor. Küçük bir katkı olması
umuduyla Calvin ve Kalvinizm hakkında bazı giri
bilgilerini sunuyorum. 16. yüzyılın ilk yarısında ba layan 
Katolik Kilisesi'nin ö retisini reddetme ve Kitabı
Mukaddes'ten ba ka hiçbir dinsel kaynak kabul etmeme 
olarak özetlenebilecek reform hareketinin en önde gelen 
temsilcileri Alman Martin Luther ile Fransız Jean 
Calvin'dir. Calvin, bugün dünyada kendini reformdan 
geçmi  sayan hemen hemen bütün kiliselerin atıf
noktasıdır ve Protestan müminlerin ço u, bu adı
ta ımasalar da, kendini Kalvinist sayar. Ama bazı
Protestan kesimler Calvin hakkında çok olumsuz 
kanaatlere sahiptirler. Örne in Almanya'da ona Cenevre 
despotu" adı takılmı tır. Almanya'da Naziler 
iktidardayken, 1936'da "Vicdan iddete Kar ı, Castellion 
Calvin'e Kar ı" adlı bir kitap yazan Stefan Zweig, bu 
eserinde büyük bir edebi beceri göstererek Calvin'den söz 
ederken, aslında Hitler'- den söz etti ini herkesin 
anlamasını sa lamaktadır. Önemli olan, Hitler'in 
kötülüklerini resmetmek için ba kası de il de Calvin 
figürünün kullanılmı  olmasıdır. Herhalde Cenevre'yi 
demir bir yumrukla yönetmesinden ve fikirlerine kar ı
çıkanları sürgüne göndermesinden veya Michel Servet'ye 
yaptı ı gibi diri diri yakmasından ötürü. 

SV ÇRE'YE KAÇTI  

Jean Calvin, 10 Temmuz 1509'da Paris'in yakla ık 100 
km kuzeyindeki Noyon'da do du. 14 ya ında okumak 
üzere Paris'e gönderildi. Fransa ba kentinin en ünlü 
kolejlerinde okudu. Calvin'i 1528'de Orleans'da, 1529'da 
Bourges'da hukuk okurken görüyoruz. Sonunda e itimini 
Orleans'da tamamladı. 1533'te reform hareketine katıldı.
Tam bir Katoliklikten, Tanrının kelamından ba ka kutsal 
bir kaynak tanımamasının, yani Protestanlı a geçi inin 
bedelini, sviçre'ye kaçarak ödedi. Cenevre'ye yerle en 
Calvin, burada ünlü "Hıristiyan Dininin Kurulu u"nu 
(1536) kaleme aldı. 1537'de Farel ile birlikte bir " nanç 
Bildirge"si yazmı  ve tüm Cenevreliler'i bunu 
imzalamaya davet etmi tir. Amacı, "kimin ncil'- den, 
kimin Papa'dan yana" oldu unu ö renmektir. Bunun 
üzerine kentte beliren çatı ma ortamı Calvin'in 
Strasbourg'a sürgüne gitmesine yol açmı , ama 1541'de 
geri dönerek Cenevre Kilisesini ve kentini örgütlemeye 
ba lamı tır. Kentte katı bir teokratik yönetim kurmu ,
fikirlerine kar ı çıkanlara cezalar vermi tir. Calvin, 28 
Mayıs 1564'te Cenevre diktatörü olarak ölmü tür. 
Calvin'in ardılı Theodore de Beze, Kalvinizmi bir doktrin 

haline getirmeye ba layan ki idir. Kalvinizm, Almanya, 
skoçya, ngiltere, Hollanda ve Fransa'da yayılmı tır. 

Daha sonra hacı babalar denilen ilk püriten göçmenlerle 
birlikte Amerika'da da yaygınla acaktır. Kalvinistler 
1875'te bir Dünya Birli i kurmu lardır. Bu birli e ba lı
mümin sayısı 2003 itibariyle 75 milyondur. Bunun 
dı ında püritenler, presbiteryenler, evanjelistler vb adı
altında çok sayıda Kalvinist Protestan bulunmaktadır. 
Kalvinizmin temel görü leri, "Hidayet doktrinleri" veya 
"Kalvinizmin be  noktası" olarak bilinirler. Bunlara, her 
bir noktanın ba  harfinden "TULIP" de denir. Aslında 
bunlar, 1618-1619 Dordecht sinodunda, reformdan 
geçmi  Hollanda kiliseleri tarafından, onun eserlerinden 
ve vaazlarından hareketle formüle edilmi lerdir. Bu 
ilkelere "Dordecht Kanunları", yani "Dordecht eriatı"
adı verilir. 

MAN TANRININ LÜTFU  

Be  nokta olarak düzenlenen Dordecht hükümleri, esas 
itibariyle Kalvinizmin temellerini ortaya koyarlar. Buna 
göre, 1. nokta "Mutlak Yozla ma veya Mutlak 
Yetersizlik" adını alır. man sahibi olması, insanın
kurtulu una katkıda bulunmaz, çünkü iman da Tanrının
bir lütfudur. man, Tanrının günahkara lütfudur, 
günahkarın Tanrıya verdi i bir ey de il. 2. Nokta 
"Ko ulsuz Seçim veya Çifte Kader" adını alır. Buna göre 
Tanrı, daha dünyayı yaratmadan önce bazı ki ileri 
kurtulu  yönünde tercih etmi tir. Bu seçim tamamen onun 
iradesinin ürünüdür. Bunu, onlardan iman, tövbe vb. 
bekledi i için yapmamı tır. Bu durumlar, Tanrının
seçiminin nedeni de il, sonucudur. Bireyin erdemli 
olması veya davranı ları seçimi etkilemez. Tanrı,
tamamen kendi iradesiyle seçti i ki ileri, Ruhül Kudüs'ün 
gücüyle sa'yı kabule yönlendirir. Böylece nihai 
kurtulu un nedeni, günahkarın sa'yı seçmesi de il, 
günahkarın Tanrı tarafından seçilmesidir.Kalvinist 
doktrinde "Ki isel Kurtulu  veya Sınırlı Kefaret" denilen 
3. noktaya göre, sa'nın insanları kurtarmak için kendini 
feda etmesi sadece seçilmi leri kurtarmaya yöneliktir. 4. 
nokta ise "Ruhül Kudüs'ün Etkin Ça rısı veya Kar ı
Konulamaz nayet" adıyla anılır. Buna göre, Tanrı bir dı
ça rıda bulunur, bazıları bunu reddeder. Ama Tanrı
yalnızca seçilmi lere bir de iç ça rıda bulunur ve bu 
reddedilemez. Nihayet 5. nokta "Azizlerin Sebatı" adıyla 
anılır ve Tanrı tarafından seçilen ve sa'nın u urlarına
kendini feda etti i herkes, Ruhül Kudüs tarafından imanla 
donatılmı  ve ruhları kurtulmu tur. Kalvinizmin 
kapitalizmin olu umunda ba at bir role sahip oldu u
konusunu gündeme ta ıyan ilk ki i olan Max Weber'in 
görü lerini de haftaya irdeleyelim. 


