T. C.
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

İNGİLİZ PURİTANİZM’İNİN DOĞUŞU VE
GELİŞİMİ (XVI.- XVII. YÜZYIL)

Mehmet ALICI
(2501020502)

Tez Danışmanı
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ

İstanbul 2005

ÖZ
XVI.-XVII. yüzyıl İngiliz Puritanizm’ini konu edinen bu çalışma, Ortaçağ
reform hareketleriyle birlikte İngiliz reformasyonuna kaynaklık eden yerel unsurların
Puritanizm’e katkısını ve Puritanizm’in gelişim sürecini ele almaktadır.
Reformasyon, İngiltere’de kıta Avrupa’sından farklı bir tarzda devlet eliyle
yürütülen bir hareket olmuştur. Bu süreçte sürgünden dönen radikal Protestanların
oluşturduğu

Puritanlar,

İngiliz

Kilisesinin

kilise

yapılanmasına

ve

kimi

uygulamalarına karşı tavır takınmışlardır. Bu çerçevede XVI. yüzyılın ikinci
yarısından başlayarak, yaklaşık 100 yıl süren bir süreçte Puritanizm, İngiliz
Kilisesini teorik ve pratik açıdan Kalvinci Reform geleneği doğrultusunda yeniden
yapılandırmaya çalışmıştır.
XVI. ve XVII. yüzyıl İngiltere’sindeki siyasi gelişmelere paralel olarak
Puritan hareket, zaman zaman baskı altına alınmış, zaman zaman da toplumdaki
etkisini oldukça arttırmıştır. XVII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren baskılar
karşısında Puritanların önemli bir kısmı kuzey Amerika’ya göç etmiştir. İngiltere’de
kalan Puritanlar, Uzun Parlamento sürecinde etkin olsalar da Restorasyon sürecinden
sonra etkinliklerini yitirmişlerdir.
Puritanist doktrinlerin temelini Roma Katolisizm’ini çağrıştıran bütün doktrin
ve

uygulamaların

ortadan

kaldırılması

oluşturmaktadır.

Din

adamlarının

kıyafetleriyle ilgili argümanlardan kilise yönetimine kadar yapılan bütün tartışmaları
bu bağlamda değerlendirmek gerekir. İngiliz Kilisesini yeniden yapılandırmaya
yönelik tüm çabalarında Puritan hareket, “ileri reformasyon” idealini “kilise içinde
kilise” anlayışı çerçevesinde dile getirmiştir.
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ABSTRACT
This study dealing with English Puritanism in the 16th and 17th centuries both
discusses the contributions of local factors as well as the Reform movements of the
Middle Age and examines the process of development of Puritanism.
Reformation in England has been a movement carried out by the state unlike
the rest of Europe. From the second half of the 16th century onwards, Puritanism has
tried to reconstruct the English Church in direction of the Reform tradition of
Calvinism.
Parallel to the political developments in 16th and 17th centuries of England,
Puritan movement has sometime been under pressure, while it has sometimes been
effective on the community. From the first quarter of the 17th century onwards, many
Puritans have immigrated into the North America because of the pressure. Those
who stayed in England have lost their power, though they were effective for a short
while during the Long Parliament.
Basic characteristic of all Puritan ideology and practices is a reaction against
the Romen Catholic doctrines and cults. It is therefore necessary to examine all
arguments concerning with Puritanism. In its all efforts aiming the reconstruction of
English Church Puritan movement stayed in the perspective of “church within
church” and tried to found its ideal of “further reformation” on the base of this
perspective.
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ÖNSÖZ
İngiliz Puritanizm’inin XVI. ve XVII. yüzyıldaki doğuşu ve gelişimiyle inanç
esaslarını ele alan bu çalışmada, öncelikle bu akımın alt yapısını oluşturan unsurlara
ışık tutulmakta, daha sonra da tarihsel süreç içerisinde akım irdelenmektedir. Bu
çerçevede tezin amaç ve önemi, araştırmanın genel tarihçesinin yanı sıra, başvurulan
kaynaklar ve yöntem giriş bölümünü oluşturmaktadır.
Çalışmamızın birinci bölümünde İngiliz reformasyonunun dolayısıyla İngiliz
Puritanizm’inin oluşumuna katkı sağlayan kıta Avrupa’sı ve İngiltere kaynaklı
unsurlar irdelenmektedir. Bu bağlamda kıta Avrupa’sından Martin Luther, Ulrich
Zwingli ve John Calvin’in görüşlerine temas edilmektedir. İngiltere kaynaklı
unsurlar noktasında ise Ockhamlı William, John Wycliffe ve Lollard hareketinden
bahsedilmektedir. Bu bölümde ayrıca VIII. Henry ve VI. Edward dönemlerinde
reformasyona yönelik girişimler ile I. Mary saltanatı sırasında Katolisizm’e dönüş
çabaları ele alınmaktadır.
İngiliz Puritanizm’inin ortaya çıkışı ve gelişimi tezimizin ikinci bölümünü
oluşturmaktadır. Burada I. Elizabeth döneminde Puritan hareketin hangi tartışmalarla
gün yüzüne çıktığı, yayıldığı ve kilise içinde nasıl barındığı anlatılmaktadır.
Üçüncü bölümde, I. James’in tahta çıkmasıyla “ileri refromasyon” için İngiliz
Puritanizm’inin bir beklentiye girdiği, ardından bu beklentinin sonuçsuz kaldığı ve
gün geçtikçe radikalleştiği süreç anlatılmaktadır. Burada Puritanların I. Elizabeth
döneminde

kilise idaresinin değişmesine yönelik gayretlerinin “ahlaki-örfi

reformasyon”a kayması incelenmektedir. Bu bölümde I. Charles’la yükselen
Puritanizm karşıtlığı ele alınmakta ve Sivil Savaş sürecinde Puritanların etkilerine
dikkat çekilmektedir. Ayrıca Sivil Savaş süreci ve sonrasında büyük bir bölünme
yaşayan Puritanizm’in gerileyişi ve dağılması anlatılmaktadır.
Son bölümde İngiliz Puritanizm’inin inanç esasları, sakramentler ve kilise ile
ilgili temel noktalar çerçevesinde diğer Hıristiyan mezhep ve hareketlerle benzeşen
ve farklılık arz eden hususlar irdelenmektedir. İnanç esasları başlığı altında; İngiliz
Puritanizm’in teslis akidesine bakışı, Kutsal Kitap, kader ve seçilmişlik, iman ve
ihtida anlayışı ve son olarak ahit anlayışı zikredilmektedir. Puritanizm’in birçok
konuda olduğu gibi, kilise anlayışında da Calvin’in etkisinde kaldığı aktarılmaktadır.
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Bu bölümde, Puritan hareketin kilise kanununa/disiplinine, papaz seçimi ve
atanmasına bakışı ele alınmakta, tarihsel süreç içerisinde farklı yaklaşımların
sergilendiği kilise idaresi incelenmektedir. Ayrıca Puritanların kiliseyi terk etmeden
onu reforma tabi tutması anlamında “kilise içinde kilise” olgusuna değinilmekte ve
Puritan bakış açısıyla kilise-siyasal iktidar ilişkisinden bahsedilmektedir.
Tezimizin sonuç bölümünde ise XVI. ve XVII. yüzyılda reformasyon
hareketiyle Roma Katolik Kilisesinden ayrılarak milli ve Protestan bir kimliğe
bürünen Yerleşik İngiliz Kilisesinin ya da Anglikan Kilisesinin teşekkül sürecinde
Puritanların etkileri/katkıları değerlendirilmektedir. Bu bağlamda radikal Protestan
bir grup olan İngiliz Puritanlarının temel hareket noktaları göz önüne alınmaktadır.
Tezimin her satırını titizlikle okuyan, yapıcı yorum ve eleştirileriyle ufkumu
açan ve yoğun çalışma ortamında bana her zaman vakit ayıran hocam Prof. Dr.
Şinasi GÜNDÜZ’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Tezin bu seviyeye getirilmesinde tezi okuyarak yapıcı eleştirilerini,
yorumlarını ve desteklerini esirgemeyen kıymetli meslektaşlarıma, özellikle de
Ahmet Hamdi Furat’a, Ümit Horozcu’ya, Recep Alpyağıl’a, Ayşe Zişan Furat’a ve
Osman Sacid Arı’ya müteşekkirim.

Mehmet ALICI
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GİRİŞ
I- Konunun Amaç ve Önemi
XVI. yüzyılda, Ortaçağın skolâstik hegemonyasından kurtulmak uğruna
Roma Katolisizm’ine Hıristiyanlık adına topyekûn bir başkaldırıyı/protestoyu temsil
eden reformasyon hareketi ya da Protestanlık, günümüz Batı toplumunun dini,
sosyal, siyasi ve kültürel alt yapısına kaynaklık etmektedir. Başlangıçta din kaynaklı
bir girişim ve yerel bir hareket gibi görünse de, reformasyonun kısa sürede kıta
Avrupa’sını ve Britanya’yı etkisi altına aldığı görülmektedir.
İngiliz Puritanizmi, reformasyon düşüncesine hitap eden hem kıtasal hem de
yerel unsurlardan beslenmiş, İngiliz Kilisesini Roma Katolisizm’inden arındırma
gayretinde olan radikal Protestan bir akımdır. Bu düşüncesini kiliseden ayrılmadan,
başka bir deyişle ayrılıkçı bir tutum sergilemeden kilise içinde kalarak
gerçekleştirmeyi arzu etmeleri hareketin ilginç taraflarındandır.
İngiliz Puritanizm’inin temel hedefi, ileri sürdüğü “ileri reformasyon”u
tamamlama ve İngiliz Kilisesinde Reform kilisesi doktrinini uygulama çabasıdır. Bu
nedenle de henüz teşekkül sürecinde olan Anglikan Kilisesinin şekillenmesinde
önemli bir role sahiptir.
Reformasyon hareketinin öncesinde, ortaya çıkışında, gelişmesinde ve
sonrasında meydana gelen durumlar sosyal bilimlerin bütün alanlarının ilgisi
çekmekle

birlikte,

Hıristiyanlık

bağlamında

Dinler

Tarihi’ni

yakından

ilgilendirmektedir. Tarih boyunca yeryüzünde söz konusu olan bütün dinleri ele alan
bu bilim dalı, reformasyon ve sonrasındaki sürecin değerlendirilmesinde önemli bir
konuma sahiptir.
Reformasyon ve sonrasında ortaya çıkan durumların Batı kültürüne katkısını
-diğer bilimsel sahalar bir tarafa- Dinler Tarihi bağlamında ele alan sayısız uluslar
arası yayın bulunmakla birlikte, ülkemizde bu araştırmaların oldukça sınırlı sayıda
oluşu gözden kaçmamaktadır.
Küreselleşen günümüz dünyasında öteki’nin tarih boyunca yaşadığı dini,
kültürel ve sanatsal dönüşümleri anlamlandırma çabası bu alanın temel
hedeflerindendir. Bu amaca binaen burada reformasyon sürecini ve özellikle bu
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dönemin İngiltere’sine yansımalarını İngiliz Puritanizm’i çerçevesinde ele almaya
çalıştık.

II- Araştırmanın Tarihçesi
Türkiye’de Puritanizm ve İngiliz Puritanizm’i hakkında yapılmış herhangi bir
tez bulunmamaktadır. Akademik çalışma bağlamında ise sadece Mehmet Şahin’in
“İngiliz Püritenizmi” başlıklı makalesi 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisinde yayımlanmıştır.
Bu makale dışında doğrudan tez konumuza yönelik herhangi bir çalışma
olmasa da Reformasyon süreciyle ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Kaan H.
Ökten’in “Hıristiyanlıkta İnancın Yenilenmesi” (İstanbul 2000) isimli eseri ve
Hakan Olgun’un “Luther ve Reformu; Katolisizm’i Protesto” (Ankara 2001)
başlıklı çalışması bu bağlamda zikredilebilir. Yine Mehmet Ziya Aksu’nun 2002
yılında yaptığı “İngiltere’de Reform Hareketi ve Anglikan Kilisesi’nin
Teşekkülü”1 başlıklı tezi, reformasyonun İngiltere’ye girişi ve Anglikan Kilisesinin
oluşumu çerçevesinde kayda değer başka bir çalışmadır. Ahmet Aras’ın 2003 yılında
“Kalvinizm”2 adlı çalışması, reformasyon döneminde ortaya çıkan, Calvin ve
Calvin’in düşüncelerini sürdüren akım hakkında bilgiler içermektedir. Bunun yanı
sıra, Protestan bir hareket olan, Britanya’da özellikle İskoçya’da hızla yayılan ve
günümüze kadar ulaşan Presbiteryen hareketle ilgili olarak Mustafa Bıyık’ın 2004’te
“Presbiteryen

Kilisesi:

Tarihsel

Gelişimi,

Öğretileri

ve

Türkiye’deki

Yapılanması”3 isimli çalışması reformasyon süreci ve sonrasını aktaran bir diğer
kıymetli çalışmadır.

III- Kaynaklar ve Yöntem
İngiliz Puritanizm’ini konu ettiğimiz bu çalışmamız, tarihsel belge niteliği
taşıyan birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar çerçevesinde işlenmiştir. William
Ames’ın, “The Marrow of Theology” adlı eseri, “Genevan Book of Order”
(1556), “Book of Discipline” (1587) ve “Westminister Confession of Faith” (1646)
başlıklı tarihsel belgeler tezimizde kullandığımız birinci el kaynaklardandır.
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans çalışması olarak yapılmıştır.
Selçuk Üniversitesinde doktora çalışması olarak yapılmıştır.
3
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde doktora çalışması olarak yapılmıştır.
2

2

Araştırmamızda kullanılan ikinci el kaynaklar, bugüne kadar konuyla alakalı
literatür taranarak konumuza elverişli olanlar arasından seçilmiştir. Bunun yanı sıra
internet ortamında yayınlanan birçok çalışma gözden geçirilmiş ve bir kısım tarihsel
metinler buradan elde edilmiştir. Ayrıca tezimizde Kutsal Kitap’tan yapılan
alıntılarda Kitab-ı Mukaddes Şirketi tarafından hazırlanan Kutsal Kitap çevirisi
(İstanbul 2003) esas alınmıştır.
Tarihi bilgiler ışığında ele almaya çalıştığımız “İngiliz Puritanizm’inin
Doğuşu ve Gelişimi (XVI.-XVII. yüzyıl)” başlıklı tezimiz, temelde literatür
araştırmasına dayalı bir çalışmadır. Burada ele alınan konular elden geldiği kadar
objektif bir araştırma yöntemiyle irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, tezde genel
olarak Puritanizm’in deskriptif/tanımlayıcı bir yöntemle incelenmesine özen
gösterilmiştir. Ancak yer yer yapılan analizler ve değerlendirmelerle çeşitli
problemlere yönelik mülahazalar yapılmaya da gayret edilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
İNGİLİZ REFORMASYONU
I. İngiliz Reformasyon Hareketinin Alt Yapısını Oluşturan
Unsurlar
Ortaçağın sonlarına yaklaşıldığında, bir yandan Katolik kilisesine karşı birkaç
yüzyıldır süregelen heretik hareketler giderek güçlenmeye başlıyor, ancak diğer
taraftan Kilisenin doktrin ve uygulamalarına karşı eleştirel yapıdaki bu girişimler,
siyasi iktidarların desteğinden yoksun olmaları ve halk tarafından benimsenmemeleri
nedeniyle fazla başarılı olamıyordu. Bu hareketler XVI. yüzyılın başlarından itibaren
halkın ilgisinin yanında siyasi güçlerin desteğini de alarak reformasyona dönüştü.
Bu bölümde, İngiliz Reformasyonuna kaynaklık eden unsurlar ve bu
reformasyonun ortaya çıkışından I. Elizabeth dönemine (1558–1603) kadar geçen
süreç ele alınacaktır. Bu bağlamda, İngiliz reformasyon hareketinin alt yapısını
oluşturan unsurlar iki temel başlık altında incelenecektir. Bunlardan birincisi, Martin
Luther, Ulrich Zwingli ve John Calvin’in görüşlerinin zikredildiği kıta Avrupa’sına
dair unsurlar; ikincisi ise, Ockhamlı William, John Wycliffe ve Lollard hareketinden
ibaret olan yerel unsurlardır.
A. Kıta Avrupa’sına Dair Unsurlar
Kıta Avrupa’sı, reformasyon sürecinde ortaya çıkan teolojik anlayışlardan
özellikle ikisinin etkisi altında kalmıştır. Bunlardan ilki Martin Luther’in, kiliseye ve
dine dair görüşleri çerçevesinde temellendirdiği Lutheran anlayış, diğeri ise temel
önermelerini Zwingli ve Calvin’den alan Reform kilisesi düşüncesidir.
1. Martin Luther (1483–1546)
Reformasyon hareketini ateşleyen kıvılcım olarak kabul edilen “Doksan Beş
Tez”in yazarı Martin Luther, Avrupa’nın dini coğrafyasının tekrar çizilmesini ve
Roma Katolisizm’inin sorgulanmasını sağlamıştır.
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Luther, Katolik bir ailenin ilk çocuğu olarak 1483’te Yukarı Saksonya’da
Eisleben kentinde doğar4. 1501-1505’te Erfurt üniversitesinde eğitimini tamamlayan
Luther’in teolojiye yönelmesinde belirleyici olan etken, karşılaştığı bir fırtına
sebebiyle içine düştüğü zor durumdan kurtulduğu takdirde keşiş olacağına dair
yemin etmesidir5. Bunu gerçekleştirmek için, 1505’te “Augustin’in Münzevileri”
manastırına girip 1507’de keşiş olur6. Keşiş olmasının ardından Luther, Wittenberg
Üniversitesinde ders vermeye başlar, daha sonra Erfurt’a geri çağrılarak Augustine
cemaatiyle ilgili bir mesele dolayısıyla Roma’ya gönderilir. Roma’ya yaptığı bu
seyahat sırasında Luther, Katolik geleneğin gerekli gördüğü dini ödevlerin tamamını
yerine getirirken ruhban sınıfının çürümüşlüğüne de şahit olduğunu dile getirir.
Roma’dan dönüşünden sonra tekrar Wittenberg’e giden ve 1512’de teoloji
profesörlüğüne yükseltilen Luther, burada Yeni Ahit metinlerini okutmaya başlar. Bu
sırada Luther, iyi davranışların ve kişisel gayretin kurtuluş için gerekli olduğunu ileri
süren Okhamist7 anlayış ile dinin esasının Tanrı’ya duyulan sonsuz sevgi olduğunu
kabul eden Augustine düşüncesi arasında gidip gelir. Bu sıkıntılı zamanında Manastır
arkadaşı Stuapitz’in tavsiye ettiği Alman mistisizmi Luther’e ancak kısmi bir ruhsal
rahatlama sağlar8.
Luther, içinde bulunduğu bunalımından kendisini, Pavlus’un “Aklanma
yalnız imanla olur”9 sözünün kurtardığını kabul eder. Böylelikle o, düşüncesinin
temel taşlarından biri olan “Yalnız İman” (Sola Fide) doktriniyle geleneksel Katolik
öğretinin ileri sürdüğü kurtuluş için iyi davranışların gerekli olduğu düşüncesini

4
5
6

7

8
9

D. Christie-Murray, A History of Heresy, Oxford, Oxford University Press, 1989, s. 126; K. H.
Ökten, Hıristiyanlıkta İnancın Yenilenmesi, İstanbul, Mavi Ada Yay., 2000, s. 87.
H. Olgun, Luther ve Reformu; Katolisizm’i Protesto, Ankara, Fecr Yay., 2001, s. 31; W.
Walker, A History of the Christian Church, Edinburg, Clark and Charles, 1963, s. 303.
F.W. Mattox, The Eternal Kingdom; A History of the Church of Christ, Arkansas, Gospel
Light Publishing, 1961, s. 243; H. J. Hillerbrand, “Luther, Martin”, ER, c. IX, ed. M. Eliade, New
York, Macmillan, 1987, s. 57-61.
Okhamist anlayış ismini Nominalist felsefenin XIV. yüzyıldaki temsilcisi Okhamlı William’dan
almaktadır. Willam’a göre; insan iradesi, kusur içeren herhangi bir eylemi gerçekleştirmede
özgürdür. Günah, Tanrı’nın iradesinin ihlali olsa da ruhta gerçek bir değişiklik yoktur. Bu durum
sadece geleceğe dair iyilikleri ortadan kaldırır. Günahla ceza arasında temel bir bağ yoktur. Zira
Tanrı, mutlak gücüyle günahı affedebilir. Birazdan Okhamlı William ile ilgili geniş bilgi
verilecektir. Bkz. “William of Ockham”, The Internet Encyclopedia of Philosophy (Çevrimiçi)
http://www.utm.edu/research/iep/o/ockham.htm, 15 Ekim 2004.
Olgun, Luther ve Reformu, s. 36-38; A. McGrath, Reformation Thought, An Introduction,
Oxford, Blakwell Publishing, 2003, s. 89.
Rom. 1: 17.
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reddeder. Dolayısıyla Luther’in, Tanrı’nın ilahi sözüne bağlı ve Mesih sayesinde elde
edilen bir iman anlayışına yöneldiği görülmektedir10.
Wittenberg üniversitesinde ders verdiği dönemde, Katolisizm’den farklı bir
teolojik anlayış geliştiren Luther, özellikle din istismarının vasıtalarından biri haline
gelen endüljansı ve bunun teolojik alt yapısını eleştirir. Kilise gelirlerinin en
önemlilerinden birisini oluşturan ve günah çıkarma işlemi sırasında verilen endüljans
belgesi; günahkârın işlediği suçun belirtilerek belirli bir para karşılığında kilise
tarafından affedildiğini göstermektedir. Katolisizm’e göre günahkârın tövbe etse
dahi, işlediği suçun bu dünyada ya da Arafta bir cezası olması gerekmektedir. Bu
nedenle kilise, kişinin günahının cezasını kaldırmaya yetkilidir. Ayrıca bu belge,
verildiği anda yaşamayanlar için de geçerli sayıldığından, Araftakileri kurtarmak için
de kullanılmaktadır. Bu belgenin garantörü ise Mesih’in halefi Peter ve onun
takipçileri yani Papa ve ruhban sınıfıdır11.
Luther’in yaşadığı dönemde ilk defa Papa II. Urban (1042–1099) tarafından
kanunlaştırılan ve St. Peter Katedrali’nin inşası için yeniden uygulamaya konulan
endüljans, toplanan paranın Roma’ya akışı nedeniyle çeşitli ekonomik sorunlar
ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan, endüljansın kapsam açısından genişliği bazı sosyal
ve siyasi problemleri beraberinde getirmiştir. Nitekim Luther’in Doksan Beş Tezini
yazmasından önce Saksonya Dükü George Ulrich von Matten, endüljansa eleştiriler
yöneltmiş ve kendi topraklarında yasaklamıştır12.
Ekonomik ve siyasi kaygılar nedeniyle uygulanan endüljansın dini açıdan ele
alındığında, papanın Araftakileri kurtarma vaadi karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
endüljans satıcısı rahip Tetzel’in “kutuya atılan para çınlayınca ruh ızdırap ateşinden
kurtulur” sözüyle bu durum somutlaşmaktadır13.
Bu dönemde, Wittenberg’de Pavlus’un mektuplarını okutan ve hem bölge
papazı hem de manastır müfettişi olan Luther, özelde endüljansa, genelde Katolik

10
11

12
13

R. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, New York, New American Library, 1950, s.
173, Ayrıca bkz. Rom. 3: 28.
Bainton, Here I Stand, s. 58; Ş. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara, Vadi Yay., 1998, s. 115;
Ö. F. Harman, “Endüljans”, DİA, c. XI, İstanbul, TDV. Yay. 1995, s. 209; Ökten, İnancın
Yenilenmesi, s. 74-75.
Olgun, Luther ve Reformu, s. 41; M. A. Ağaoğulları, L. Köker, Tanrı Devletinden KralDevlete, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s. 105; Mattox, The Eternal Kingdom, s. 220-221.
Olgun, Luther ve Reformu, s. 44.
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Kilisesinin geleneksel öğretilerine karşı, 1517 yılında Wittenberg Şatosu kilisesinin
kapısına Doksan Beş Tez adıyla bilinen manifestosunu asarak reformist
düşüncelerini ilan eder. Bu tezlerde endüljansın, suçun cezasını kaldırmadığını;
papanın, sadece dünyada verdiği cezaları kaldırabileceğini, Araftakiler üzerinde
herhangi bir yetkisinin bulunmadığını; azizlerin üstün bir güce sahip olmadıklarını ve
buna benzer reformist fikirlerini dile getirir14.
Luther’in papalığa ve otoritesine bu denli karşı çıkışı, Roma’nın onu
heretiklikle15 suçlamasına, yargılamasına ve son olarak da aforoz etmesine yol açar.
Düşüncelerini zaman zaman halka açık toplantılarda dile getirip taraftar toplamaya
başlaması üzerine Luther, fikirlerinin dinlenmesini için 1518’de Augusburg’a
çağrılır. Katolik kilisesi tarafından heretik olmakla suçlanan birisinin Roma dışında
yargılanması ender görülen olaylardandı. Luther’in koruyucusu konumunda olan
Saksonya Prensi Frederick ile Papa arasında söz konusu olan siyasal yakınlaşma, bu
görüşmenin sönük geçmesinin en önemli nedenlerinden birisiydi. Zira bu esnada,
Almanya’da taht değişikliği gündemdedir. Papa X. Leo, tahta aday gösterilen
Charles’ı istememektedir. Bu nedenle Papa, onu siyasi olarak destekleyen Saksonya
Prensi Frederick’le bir rahip yüzünden ayrılığa düşmek niyetinde değildir. Neticede
de Frederick’in himayesindeki Luther, papalığın vereceği herhangi bir cezadan bir
süreliğine kurtulur.
Bu görüşmenin akabinde Luther, 1519’da Leipzig’e çağrılır. Burada da
sapkın fikirleri ve özellikle de Bohemyalı reformasyon öncüsü Hus’un düşüncelerini
paylaşması nedeniyle itham edilen Luther, bu iddiaları kabul eder. Bu görüşmeden
önce aldığı uyarı metnini halkın da desteğini alarak onların önünde yakması onun
1521’de aforoz edilmesine neden olur16. Papalığın Luther’in teslim edilmesi
yönündeki isteğini geri çeviren Frederick, koruması altında bulunan Luther’in
Worms Meclisinde kralın huzurunda adil bir şekilde yargılanmasını ister. 1521’de
Worms Meclisinde kralın önünde düşüncelerini tekrarlayan Luther hatalı bulunur17.

14
15
16
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Ökten, İnancın Yenilenmesi, s. 80; Christie-Murray, A History of Heresy, s. 127.
Heretiklik, Kilise tarafından imanla ilgili olarak belirlenen herhangi bir doktrini açıkça yalanlamak
veya şüphe etmektir. Bkz. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, s. 166.
Ökten, İnancın Yenilenmesi, s. 99-100; Christie-Murray, A History of Heresy, s. 131.
Olgun, Luther ve Reformu, s. 47-60.
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Ölüm tehdidi altında bulunan Luther’i yine Saksonya Prensi, Wartburg
Şatosuna kaçırır. Luther bir koruma çemberinde bulunduğu Wartburg kalesinde,
kaldığı 9 ay süresince halkın dini hayatı için elzem olan İncil çevirisini tamamlar
(1522, Kutsal Kitap 1534). Bu çeviride Luther, Latin “Vulgate” versiyonundan değil,
kutsal metinlerin Yunanca nüshasından ve Erasmus çevirisinden yararlanır. Bu
çalışma, Alman dili üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olan bir klasik sayılır18.
Kutsal metinlerin herkesçe okunup anlaşılabileceğini savunan Luther,
papanın bu işi sadece kendisine has kılmasını; (1) onun inançsız biri olduğu ve bu
sebeple de kutsal metinleri yorumlamada yeterli bir kapasiteye sahip olmadığı, (2)
her gerçek inananın, -vaftiz olduktan sonra- rahip olduğu ve bunu yapmaya kabiliyeti
bulunduğu iddiasıyla reddetmektedir.
Luther’in, Saksonya prensinin koruması altında olması ve imparatorun
Fransa’yla İtalyan kantonları için savaş halinde oluşu, 1521–1530 yılları arasında
reformasyon düşüncesinin beklenmeyen bir şekilde gelişmesine ve destek bulmasına
neden olur19. Diğer taraftan Wycliffe ve Hus’un kiliseye dair düşünceleri, XIV.
yüzyılda Alman mistisizmi çerçevesinde şekillenen metinler, -örneğin “Theologica
Germanica”da, Kutsal Kitap’a dayalı Pavlus düşüncesi- ve Augustine yazıları
bağlamında

dünyevileşen

kilisenin

eleştirilmesi,

reformasyon

hareketlerinin

20

gelişiminde etkin rol oynar .
Luther’in siyasal otoritelere bakışını anlamak açısından köylü isyanları ayrı
bir önem taşır. Asıl nedeni ekonomik olsa da dini söylemin de etkili olduğu köylü
isyanlarında, önceleri köylülerin yanında gibi görünen Luther, sonraları onlardan
uzaklaşmış ve idarecilerine itaat etmemeleri nedeniyle öldürülmeleri gerektiğini
savunmuştur. Zira Luther’e göre, Kutsal Kitap açısından köylü isyanları doğru
değildir. Çünkü o, dünyevi düzeni değiştirmek maksadıyla şiddete başvuran her
hareketi Tanrı’ya karşı bir ayaklanma saymıştır. Zira Tanrı’dan aldığı güçle insanları
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Mattox, The Eternal Kingdom, s. 248; Walker, Christian Church, s. 310-311; AğaoğullarıKöker, Tanrı Devletinden Kral-Devlet, s. 109.
Walker, Christian Church, s. 313.
Christie-Murray, A History of Heresy, s. 124.
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yöneten sivil otoriteye karşı işlenmiş bir suç, Tanrı’ya karşı işlenmiş bir suç niteliği
taşımaktadır21.
Sivil idarecilerin bile önemsediği kilise ve papanın otoritesini Luther’in
eleştirmesi ve dini konularda fertlere özgürlük tanıması köylü isyanlarında etkili
olmuştur. İsyanın yayıldığı dönemde Luther, köylülere sivil otoritelerin lehine
olabilecek bir cevap vermiştir. Köylüleri ve yöneticileri barışa davet ederek
köylülerin isyana son verip tarlalarına dönmelerini istemiş, aksi halde iki tarafı da
zalimler ve haydutlar olarak niteleyeceğini belirtmiştir. Ancak Luther, isyanın
durmaması nedeniyle köylüleri şiddetle eleştirmiş ve sivil idarecilere onları
bulundukları yerde öldürmelerini tavsiye etmiştir. Luther’in bu tavrı, isyanın 1525’te
sona ermesinden sonra onun halkın gözünde değer kaybetmesine, prenslerin
nazarında ise değerinin daha da artmasına neden olmuştur22. Luther’in teolojik ve
sosyal görüşleriyle köylülerin tezleri arasında bir uygunluk olsa da Luther’in
takındığı tavır onun seküler otoriteden yana olduğunu göstermektedir.
1530’ların başlarına kadar V. Charles’ın Fransa’yla savaş halinde oluşu,
Luther’in fikirlerinin kökleşmesine neden olmuştur. Osmanlı imparatorluğuna karşı
Protestan prenslerden yararlanmak isteyen kral, Papa VII. Clement’in desteğiyle
1530’da Augsburg Dietini toplamıştır. Luther, bu toplantıya bizzat katılamasa da
kaleme aldığı ve sonradan Augsburg İnanç Bildirgesi (Augsburg Confession) olarak
adlandırılacak metni göndermiştir. Görüşmeler süresince devam eden anlaşmazlık
kralın, Katolik unsurun etkin rol aldığı Worms Meclisi kararlarını uygulamaya
koymasına neden olmuştur. Kararların icrasından evvel yedi aylık süre talepleri
kabul edilen Protestanlar, bu süre zarfında Smalkald birliğini kurmuşlardır(1535).
Bu ittifak, Luther’le ihtilafa düşen reformist lider Zwingli’den ve Fransızların
Protestanlara yardım etmesini engellemek maksadıyla Almanya’yla işbirliği yapan
İngiltere kralı VIII. Henry’den destek görmemesi nedeniyle Almanya’yla sınırlı
kaldı. Öte yandan, birliğin teorisyeni konumundaki Hesse prensi Philip’in ikinci bir
eşle evlenme çabası ittifak içinde ayrılıklara yol açtı. Bu siyasi gelişmelerin yanında
dini açıdan da 1545–1563 Trent Konsilindeki Katolik tavrın Protestanlara Karşı21
22

Christie-Murray, A History of Heresy, s. 124, 134; Ağaoğulları-Köker, Tanrı Devletinden KralDevlete, s. 126.
Ökten, İnancın Yenilenmesi, s. 105-106; Olgun, Luther ve Reformu, s. 62-67.
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Reformasyonla (Counter-Reformation) cevap vermesi bu birliğin dağılmasında etkin
rol oynadı23.
Bütün inananların papazlığı, imanla aklanma, herkesin Kutsal Kitap’ı
yorumlama hakkı ve dinde nihaî otoritenin Kutsal Kitap olduğu gibi savları dile
getiren Luther 1546’da öldü24. Luther, Reformasyon hareketini ateşleyip onun kıta
Avrupa’sında ve hatta dışında yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Papanın dinsel ve siyasal otoritesini reddeden Luther, yukarıda da ifade
edildiği gibi, önce endüljans yoluyla papanın Araftakileri kurtarma gücüne karşı
çıkmış, daha sonra da ruhban sınıfı ve kilisenin konumunu eleştirmiştir. Ona göre,
Hıristiyanlığın en önemli konsilleri bile papa eliyle değil imparatorlar tarafından bir
araya getirilmiştir. Böylece o, inanan herkesin -vaftiz olduktan sonra- papazlığını
kabul ederek kilisenin dini bir otoritesi olduğuna karşı çıkmıştır.
Luther’e göre kilise, imanla arınmışları içeren görülmeyen bir vücuttur;
görünürde ise papa, kardinal, piskopos ve benzeri bir sınıflandırma, inananlar
arasında

elde

bir

güç

bulundurmanın

aksine

bir

görev

dağılımından

kaynaklanmaktadır. Onlar Tanrı’nın, iyiyi korumak ve kötüyü cezalandırmak için
atadığı ve sivil otoritelerin yetki sınırları dâhilinde olan kimselerdir25.
Luther, günahkârlığın affedilmeye engel olmadığını ileri sürmüş ve Pavlus
gibi kurtuluşu, temelde insanın Tanrı’yla ilişkisi neticesinden doğan bir hak olarak
algılamıştır. Ona göre, Tanrı’nın bir lütfu olan bu hak, Mesih’in çarmıhta acı
çekmesinde ifadesini bulmaktadır. Luther bir Hıristiyanın, Tanrısal Yasaya
bağlılıktan Mesih’e olan imanı sayesinde arınarak, Mesih’le yeni bir kişisel bağ
kuran26, kendisini özgür ve Tanrı’nın iradesine uygun bir hayata adayan hizmetçi
olduğunu kabul eder27.
İyi davranışların Hıristiyan olma açısından imandan önce değil, sonra
geldiğini belirten Luther, bu yolla “yalnız imanla aklanma” teorisini aynı zamanda
kader anlayışını da netleştirmektedir. Ona göre, insanların kurtulmuşluk ve

23
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Walker, Christian Church, s. 337-339; Olgun, Luther ve Reformu, s. 72-74.
Mattox, The Eternal Kingdom, s. 251.
McGrath, Reformation Thought, s.203-204; Mattox, The Eternal Kingdom, s. 129-131.
Krş. Rom. 3: 19-20, 4: 13-15.
Walker, Christian Church, s. 304, 309.
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günahkârlık durumlarını belirleyen Tanrı, kimi sevmişse artık onu hep sevecek28 ve
kimden nefret etmişse artık ondan hep nefret edecektir29. Luther bunu, özellikle
Tanrı’nın Yakup’u sevip Esev’den nefret ettiğini30 ifade eden kutsal metin
ifadeleriyle desteklemektedir. Aslında o, Pavlus’un kader anlayışını biraz daha
sistemleştiren Aziz Augustine’nin seçilmişlik öğretisinin XVI. yüzyıldaki takipçisi
konumundadır. Zira Augustine, bir kişinin iyi veya kötü olmasının kendi istek ve
iradesi dâhilinde olmayıp Tanrı’nın elinde olduğu kanaatindedir31.
Luther’in

kader

düşüncesi

incelendiğinde;

kişinin

eylemlerinin

değersizleştiği iddia edilebilir. Oysa Luther, kutsal metindeki amelsiz imanın işe
yaramayacağını bildiren ifadelere karşı çıkmamakta, aksine iyi davranışlar
sergilemeyi “ağacın meyve vermesi” olarak betimlemektedir32. Zira iyi davranışlar
imanın kaçınılmaz sonuçları olup kurtuluş ve temizlenmeye asli bir katkıları yoktur.
Luther bu savını da Pavlus’un mektuplarından alıntılarla açıklamaya çalışmaktadır33.
Luther’in “sadece imanla aklanma” düşüncesi çerçevesinde iman anlayışının
bir kader telakkisini gerekli kılması, onun Pavlus’un Romalılara mektubunun 8–9.
bölümlerine ve Augustine’nin fikirlerine yönelmesine neden olur. Luther’in Katolik
anlayıştan farklı olan iman telakkisinin tezahürleri, azizlerden niyazda bulunma,
hacılık ve günah çıkarma gibi Katolik ritüellere ve sakramentlere karşı tavırlarında
da görülmektedir34.
Luther’e göre bir sakrament, Kutsal Kitap’ta yer almalı ve Mesih’le
birleşmeyi ifade eden eylemler içerip günahların bağışlanacağını göstermelidir35.
Buna bağlı olarak Luther, Kutsal Kitap kaynaklı vaftiz ve evharistiya olmak üzere iki
sakramentin olduğunu bildirir. Günah itirafı sakramentinin Kutsal Kitap kaynaklı

28
29
30
31
32
33
34
35

Bkz. Çık. 33: 19.
Bkz. Rom. 9: 14-6.
Bkz. Mal. 1: 2-3.
H. Olgun, “Protestan Ahlakiliği sorunu ve Philip Melanchthon”, Milel ve Nihal, sa. 2/1, 2004, s.
117, 119.
Olgun, Luther ve Reformu, s. 111, Christie-Murray, A History of Heresy, s. 111.
Krş. Rom. 3: 20, 5: 1-2, 9: 31-2, 10: 2-4; Gal. 2: 16, 3: 11-12.
Olgun, “Protestan Ahlakiliği”, s. 118; A. G. Dickens, The English Reformation, Glasgow,
William Collings, 1976, s. 92-94.
J. L. Gonzales, A History of The Christian Thought, c. III, New York, Abingdon Press, 1975, s.
57.
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olmadığını, fakat her Hıristiyanın günahını itiraf edebileceğini ileri sürerek, bunu
Tanrı’nın kabul edeceğini ve bu esnada bir papaza ihtiyaç olmadığını belirtir36.
Luther’e göre, vaftiz, Kutsal Kitap kaynaklı bir sakramenttir. O bu
düşüncesini Mesih’in “Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin”37 emriyle açıklar. Vaftizi asli günah
öğretisiyle ifade eden Luther, insanın doğumla, Âdem’in günahına ortak olduğu
kanaatindedir. Ona göre, vaftiz sırasında kişi, asli günah sebebiyle kendisine sirayet
eden “ölüm” ve “günah” kirlerinden arınmakta ve “yeniden dirilmek”tedir. Vaftiz
uygulamasında Katoliklerle neredeyse aynı görüşte olan Luther, mevcut kilisenin bu
sakramente mekanik ve büyüsel bir form kazandırmasına karşıdır. Zira kurtuluşa
götüren bu sakrament bir zalime, Roma piskoposuna, bırakılamaz. Çünkü Papa bu
sakramenti çeşitli tasvirler ve törenleri kullanarak asıl amacından saptırmıştır 38.
Kilise çevrelerinde evharistiya ayiniyle ilgili önemli tartışma, 831’de,
Radbertus tarafından ekmek ve şarabın ayin sırasında, o anda dünyada olan Mesih’in
bedeni ve kanına dönüştüğünü ve sadece inananlar üzerinde bir etkisi olduğunu ileri
sürmesiyle başlamıştır. Ona göre, Mesih altarın/sunak masasının üzerinde kendisini
bir kez daha feda etmiş ve bir kez daha acı çekerek ölmüştür39. Mesih’in ayindeki
bulunuşu ile ilgili temel Katolik kanaat, Mesih’in fiziksel değil de manevi olarak
varolduğu yönünde olup onun bedenini almaktan kasdın imanla onda birleşmek
olduğu yönündedir. Ancak, ayinin bu bölümüyle ilgili durum 1215’te IV. Lateran
Konsilinde karara bağlanmıştır. Böylelikle ayin sırasında; Mesih’in manevi olarak
ekmek ve şaraba dönüştüğüne dair ileri sürülen “dönüşüm” (Transubstantiation)
teorisi Roma kilisesinin resmi doktrini haline gelmiştir40.
Evharistiyanın dönüşüm teorisine dayalı bu sakramental anlamını kabul
etmeyen Luther, bu ayinde Mesih’in hem maddi hem manevi olarak varolduğu
düşüncesindedir. Zira etkisinde kaldığı Nominalist düşüncede bir tümelin var
olmasının, ya da ekmeğin cevher olmasının bir gerçekliği yoktur. Sadece tekiller
36
37
38
39
40

E. W. Gritsch, “Lutheranism”, ER, c. IX, ed., M. Eliade, New York, MacMillan, 1987, s. 61;
Walker, Christian Church, s. 308; Christie-Murray, A History of Heresy, s. 130.
Mat. 28: 19.
Olgun, Luther ve Reformu, s. 176-177; Walker, Christian Church, s. 308.
J. Pohle, “St. Paschasius Radbertus”, The Catholic Encyclopedia (Çevrimiçi),
http://www.newadvent.org/cathen/11518a.htm, 26 Ekim 2004.
Christie-Murray, A History of Heresy, s. 99.
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gerçekliğe sahip olduklarından özün değişimi arazların da değişimini zorunlu
kılmaktadır. Bu bağlamda, ekmek ve şarabın madde olarak değil sadece mana olarak
beden ve kana dönüştüğünü ifade eden Katolik dönüşüm teorisi Luther’e göre
geçersizdir41. Bununla birlikte Luther, Mesih’in her yerde her zaman aynı anda
olabileceğini teorisini (Ubiquity)42 savunarak kendi tezine temel oluşturmaktadır.
Evharistiya ayiniyle ilgili dönüşüm doktrinine karşı çıkan ve özellikle
Mesih’in son yemeğinin bir adanma oluşunu kabul etmeyen Luther, Evharistiya
ayininde Mesih’in, ekmek ve şarapta tıpkı ateşin kızgın demirde bulunuşu gibi
gerçekten ayinde bulunduğunu (Consubstantiation) iddia etmiştir. O bu ayinin bir
adanmadan öte Tanrı’nın bir bağışı olduğu kanaatindedir43.
Yukarıda düşüncelerini kısaca belirttiğimiz Luther, Avrupa tarihinde bir
dönüm noktası olan Reformasyon hareketinin ateşleyicisi olmuştur. Onun fikirleri,
Kıta Avrupa’sında ve Britanya’da geniş bir yankı bulmuştur. Roma Katolisizm’inin
dinsel ve siyasal hegemonyasından bıkan prensler ve krallar için bir kurtuluş olarak
kabul edilen reformasyon, başlangıç itibariyle Martin Luther’le özdeşleşmiştir.
Luther’in düşünceleri –ileride ele alacağımız gibi- İngiltere’ye VIII. Henry
döneminde girmiş ve başta Canterbury başpiskoposu Cranmer olmak üzere birçok
üst düzey şahsiyeti etkilemiştir. Bu bölümün ikinci kısmında da ifade edeceğimiz
gibi, İngiltere’deki reformasyon hareketi bağlamında çıkarılan ilk kanunlarda
Lutheran etki kendisini hissettirmiştir.
2. Ulrich Zwingli (1484–1531)
Protestan hareketin içerisinde Lutheran doktrinden farklı olarak Reform
teolojisi olarak bilinen yaklaşımın temsilcilerinden biri olan Ulrich Zwingli,
41

42

43

Olgun, Luther ve Reformu, s. 176; O. Chadwick, The Reformation, London, Penguin Books,
1990, s. 34; W. Durant, The Reformation; A History of European Civilization from Wyclif to
Calvin, 1300–1564, New York, Simon and Schuster, 1957, s. 376.
Ubiquity: Mesih’in bedeninin her yerde aynı anda bulunduğunu kabul eden bu teori, Lutheran
teolojide evharistiya ayini için kullanılmaktadır. Bu Lutheran duruş Mesih’in gerçek bulunuşunu
reddeden reformculara karşı bir tepkinin gösterimidir. Zira bu tutumun karşısında olan reformcular
(Zwingli, Calvin) Mesih’in Tanrı’nın sağında oturduğunu bu nedenle bu teorinin geçersizliğini
kabul etmektedirler. Luther ise buna karşı bir kişide iki tabiatın olabileceğini ve bunlardan biriyle
her yerde aynı anda olmanın gerçekleştirilebileceğini iddia eder. Bkz. M. B. Schepers,
“Ubiquitarianism”, New Catholic Encyclopedia, c. XIV, The Catholic University of America,
Palatine, Jack Heraty&Associates, 1981, s. 361; A. W. Hunzinger, “Ubiquity”, (Çevrimiçi),
http://www.ccel.org/s/schaff/encyc/encyc12/htm/ii.xvi.ii.htm, 26 Ekim 2004.
Walker, Christian Church, s. 308; Christie-Murray, A History of Heresy, s. 130.
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İsviçre’nin Almanca konuşulan Toggenburg vadisindeki Wildhaus köyünde varlıklı
bir ailenin çocuğu olarak 1484’de dünya gelir44. İlk eğitimini papaz olan amcasından
alan Zwingli, iyi bir eğitim alması düşüncesiyle ailesi tarafından Avrupa’nın çeşitli
üniversitelerine gönderilir. Viyana’da başladığı eğitimini Basel’de, Luther’den önce
endüljansı eleştiren T. Wyttenbach’dan ders alarak tamamlar.
Eğitimi sırasında Hümanizm’in etkisinde kalan Zwingli, erken dönem
Hıristiyanlığına dönmeyi isteyen öze dönüşçülerdendir. O, Kutsal Kitap’ın yegâne
otoritesini, Mesih’in ölümünün sadece bağışlanmanın bedeli olarak kabul edildiğini
ve endüljansın değersizliğini savunur45.
1506 dolaylarında Glarus kasabasına papaz olarak atanan Zwingli, burada
hümanist bir tavırla Yeni Ahit’in Yunanca ve Eski Ahit’in İbranice metinlerine
yönelir. Papazlığı esnasında, Roma’ya muhalif kantonlarda meydana gelen siyasal ve
askeri gelişmelere sessiz kalamaz. Yaşadığı yörede yaygın olan paralı askerliği
şiddetle eleştirmesi, Zwingli’nin Fransa’nın baskısıyla Glarus’u terk edip
Einsiedeln’e gitmesine yol açar46.
1519’da Zürih’e giden Zwingli’nin, buradaki papazlığı sırasında, vaazlarında
Kutsal Kitap’a vurgu yaptığı görülür. O, bu süreçte tüm Avrupa’da yankı bulan
Luther’in yazılarını okumaktadır. Fakat Zwingli, Luther’den daha radikal bir tavırla,
Kutsal Kitap’a dayanmayan bütün düşünce ve pratikleri sert bir dille eleştirerek
Kutsal Kitap’ın mutlak otoritesini savunur. Dolayısıyla mutlak otorite olduğunu iddia
eden Papayı reddederek, papazlıktan istifa eder47.
Kilisenin mevcut ibadet formlarının ve öğretisinin doğru olmadığı kanaatinde
olan Zwingli, kendi düşüncelerini 1522’de yayınladığı ve “67 Tez” olarak bilinen
inanç açıklamasında ortaya koyar. Bu tezlerde, özellikle imanın yegâne prensibinin
Tanrı’nın kelamı olduğunu, kurtuluşun iyi davranışlarla değil, ancak Mesih’le
olabileceğini savunur. Ona göre, papanın mutlak otoritesi, kiliseyle ilgili
uygulamalar ve hiyerarşik yapılanma, Mesih’in etinin ve kanının evharistiyada
44
45
46
47

H. J. Grimm, The Reformation Era, 1500-1650, New York, Macmillan, 1954, s. 183; Walker,
Christian Church, s. 320.
Gonzales, Christian Thought, s. 64; A. McGrath, The Intellectual Origins of the Europen
Reformation, Oxford, Basil Blackwell, 1987, s. 47-50.
McGrath, Reformation Thought, s. 92; Mattox, The Eternal Kingdom, s. 254; Christie-Murray,
A History of Heresy, s. 139.
Grimm, The Reformation Era, s. 183-185; McGrath, Europen Reformation, s. 42.

14

ekmek ve şaraba dönüşmesi gibi inançlar, Kutsal Kitap kaynaklı değildir. O, bütün
Hıristiyanların seküler idareye boyun eğmek zorunda olduklarını, ancak yönetimin
Tanrı’nın sözüyle çelişmesi halinde itaatin mümkün olmayacağını iddia eder.
Zwingli, ayrıca azizlerin aracılığının geçersizliğini, manastır hayatına özgü
yeminlerin bağlayıcı olmadığını ve Arafın bulunmadığını ileri sürer48.
Bu tezlerini 1523’te Zürih Konsiline kabul ettiren Zwingli, bu andan itibaren
kiliselerde Katolisizm’i anımsatan tasvir ve kalıntıları yıktırır. Dinsel festivalleri
Noel, Paskalya, Paskalya yortusundan önceki Cuma ve Pentakost’la49 sınırlandıran
ünlü reformist, ruhban sınıfına evlenme müsaadesi verir. Zwingli, 1524’te yönetimin
desteğiyle manastırların müsadere edilmesini ve bu alanların okullara tahsis
edilmesini sağlar50.
Bu tarihten itibaren ölümüne değin reformasyon düşüncesini kökleştiren ve
yayan Zwingli, yegâne otorite kabul ettiği ve Hıristiyanlığın gerçek doğasının onun
mesajını anlamakla tezahür edeceğini düşündüğü Kutsal Kitap’ın Almanca çevirisini
1524–1530 yılları arasında tamamlar. Ona göre kutsal metin, özellikle Hıristiyan
iman ve itikadını düzenleyen yegâne ilahî yasa olup Hıristiyanlığın yeniden
canlandırılması onun tatbikine bağlıdır51.
Zwingli, Kıta Avrupası reformcularının bir araya gelerek aralarındaki tartışma
noktalarını görüşüp çözüme kavuşturmaları amacıyla; Martin Luther’le 1529’da
Smalkald birliğinin teorisyeni Hesse prensi Philip’in evinde Margburg’ta bir araya
gelir. “Margburg Görüşmesi” olarak bilinen bu toplantıda iki reformist, belli başlı 15
meselenin 14’ünde aynı düşünceyi paylaşırlar. Fakat bu iki Protestan lider,
evharistiya ayininde Mesih İsa’nın bulunuşunun keyfiyeti meselesinde ve buna bağlı
olarak ayinin neye vurgu yaptığı konusunda ihtilafa düşerler52.
Bu iki reformist, rahibin ayin sırasında ekmek ve şarabı bir mucize göstererek
gerçek beden ve kana dönüştüremeyeceği noktasında aynı kanaattedirler. Bununla
birlikte Luther, ayin esnasında, ekmek ve şarapta Mesih’in gerçek bedeninin ve
48
49
50
51
52

D. E. Demson, “Zwingli, Ulrich”, ER, c. XV, ed. M. Eliade, New York, MacMillan, 1987, s. 597;
Walker, Christian Church, s. 322-323.
Pentekost; Hıristiyan inancına göre, Paskalya’dan 50 gün sonra Kutsal Ruh’un havarilere inişi
dolayısıyla kutlanan bayrama denir. Bkz. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, s. 304.
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kanının bulunduğunu savunmakta ve buna da kızgın demir örneğini vermektedir.
Buna göre, demir kızarana kadar ısıtıldığında; demir yine demirdir ama ateş/ısı onun
içindedir.

Zwingli

ise,

ekmek

ve

şarabın

Mesih’in

eti

ve

kanının

temsilcileri/sunucuları olsalar da ayin esnasında fiziki bir varoluşun söz konusu
olmadığına inanır. O, fiziksel bulunuş iddiasının Roma’ya ait batıl bir inanıştan öte
bir şey olmadığını ileri sürer. Mesih’in ayin sırasında manevi olarak, kendisine bağlı
sadık kullarının arasında olduğunu, ayinde kullanılan unsurların literal anlamda et ve
kanın kendisi olmadığını düşünür53.
Luther ile Zwingli arasındaki bu görüş ayrılığı Protestanların tek bir çatı
altında toplanmalarını engelleyerek, daha önce zikredildiği gibi, ileride kurulacak
Smalkald Protestan birliğinin Almanya’yla sınırlı kalmasına ve uzun ömürlü
olmamasına yol açacaktır54.
İsviçre’de reformasyon hareketlerini durdurmak amacıyla Katolik kantonlar
birleşerek Reformist kantonlara karşı savaş açtı. Savaş sonrası Cappel’de yapılan
barış anlaşmasıyla isteyenin istediği dine girmesine izin verildi ve böylece
reformasyon düşüncesi, Cenevre’yi de içine alacak kadar geniş bir alana yayılma
imkânı buldu. 1531 yılındaki savaşta reformist kanadın kaybedişi ise, reformasyon
girişimlerinin duraksamasına yol açtı. Bu savaşta öldürülen Zwingli’nin düşünceleri,
Zürih’te Henry Bullinger (1504–1575) ve Cenevre’de John Calvin (1509–1564)
tarafından devam ettirildi55.
Zwingli, kendi reformasyon teolojisini kurarken Tanrı kavramını, Kutsal
metinlerden ziyade monoteizmi çağrıştıran bir yaklaşımla birden fazla Mutlak’ın
mantıksal olarak imkânsızlığı fikrine dayandırır. Hiçbir şeyin onsuz olmadığını, her
şeyin onda olduğunu ve ondan saklı hiçbir şeyin olmadığını Kutsal Kitap’tan
ifadelerle kanıtlamaya çalışır. Tanrı’nın varlığını bilme konusunda, Kutsal Kitap gibi
aklın da yeterli olduğunu düşünen Zwingli, yine bu doğrultuda kâfirlerin Tanrı’dan
haberdar oldukları, ancak onu farklı formlara ve tanrılıklara böldükleri görüşünü

53
54
55
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benimser. Ona göre kişi, Tanrı’yı doğal vasıtalarla öğrenmekte, fakat Tanrı’nın
ne’liği meselesi ancak ilahi açıklamayla kişilere ulaşmaktadır56.
Zwingli, Tanrı’nın her şeyi bildiğini ve bilgisi dışında hiçbir şeyin
gerçekleşmediğini savunur. Kötü olarak nitelenen olayların, aslında kişinin imanının
gerçekleşmesi sürecinde belli bir plan dâhilinde gerekli olduğu kanaatindedir.
Buradan hareketle, ona göre ilahi takdirin iki yönü vardır; birincisi insanlar
yaşamlarını devam ettirmek için Tanrı’ya güvenmelidirler; ikincisi ise Tanrı-dünya
ilişkisinde her şeyin Tanrı’nın iradesiyle gerçekleşmesidir.
Zwingli, Şeytan’ın Âdem ve Havva’nın düşüşünde, Tanrı iradesine karşı
geldiğinin düşünülemeyeceğini ileri sürmektedir. Zira Tanrı, takdir edici olmakla
birlikte, her şeyin birincil nedeni ve uygulayıcısı konumundadır. Onun bu yaklaşımı,
kurtuluş için iyi davranışların zorunlu kılınmasının olumsuzlanması manasına gelir.
Çünkü Tanrı ilahi bir seçimle kurtuluşu insanlara takdir etmiştir; o halde onların
amellerinin bu açıdan bakıldığında hiçbir değeri yoktur57.
Bu bakış açısıyla iman-amel ilişkisi tersten işlemektedir. Tanrı’nın lütfuna
mazhar olabilmek için iyi işlerin bir fonksiyonu yoktur. Çünkü Tanrı’nın seçtiği
kişiler bir anlamda iyi işleri yapmakla mükellef olurlar. Kısacası iyi işler imanı
doğurmaz ve buna bağlı bir kurtuluşu getirmez; ancak seçilmişlik neticesinde oluşan
iman, iyi işlerin oluşmasında etkili olur. Zwingli, bununla ilintili olarak İncil öncesi
dönemde putperestlerin yanında seçilmişlerin de olabileceğine, fakat farklı bir esasa
göre yargılanacaklarına inanır.
Zwingli’ye göre, asli günah insana kalıtım yoluyla değil, Tanrı gibi olmayı
dileyen ve böylece yasayı çiğneyen atası Âdem’in elde ettiği günahın neticesinde
geçmiştir58.
Zwingli düşüncesinde, Kutsal Kitap’ın yegâne otorite kabul edilmesi, onun
Yasa olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. O, Luther gibi Kutsal Yasa ya
da Musa Şeriatı olarak bilinen ve Eski Ahit’te zikredilen kanunların ilga edildiğini
düşünmez. Ona göre Yasa hâla geçerlidir. Yasayı, kendi içinde ahlaki emirleri içeren
“Tanrı’nın sonsuz Yasası”, “Törensel Yasa” ve “Sivil Yasa” olarak üç alt başlıkta ele
56
57
58
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alan Zwingli, Tanrı’nın Yasası olarak belirtilenin Eski Ahit’te ifadesini bulan ve
Tanrı’nın sonsuz gücüne işaret etmesi yoluyla hiçbir şekilde ilga edilmeyen ahlaki
ilkeler olduğunu ileri sürer. Yeni Ahit bağlamında zikredilen ilkelerin ise sevgi
emrinde özetlendiği ve asla Eski Ahit’le çelişmeyeceğini ifade ederek iki Ahit
arasında varsayılan çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışır. Zwingli, İncil’in Mesih’in
adına günahların bağışlandığı iyi haber olması noktasında Luther’le hemfikir olsa da
Yasanın uygulanmasında ısrarcıdır. Çünkü Tanrı’nın iradesi her zaman aynıdır. Ona
göre, burada İncil’in işlevi Yasayı çiğneyen Hıristiyanları başlarına gelecek
sonuçlardan kurtarmak ve Yasaya itaatlerini sağlamaktır59.
Zwingli’nin kader anlayışıyla bağlantılı olarak kilise, seçilmişler topluluğunu
ifade eder. Bu kilise görünmezdir, Mesih tarafından bir araya getirilmiş ve kilise
olarak adlandırılmış azizler topluluğudur. O, bu görünmeyen kilisenin yanında,
Mesih’in adının açıklandığı ve onun emirlerine bağlı bir hayatın görüldüğü görünen
bir kiliseden de bahseder. Görünmeyen kilisenin yanılmazlığına, görünen kilisenin
ise yanılabilirliğine vurgu yapar ve yanlış inanç sahiplerinin de dünyevi kilisede
olabileceğini zikreder. Ona göre, yeryüzünde görünmeyen kilisenin temsilcisi olan
görünür kilisenin, İncil’in açıklanışından kilise kanunlarının uygulanmasına kadar özellikle de Tanrı kelamının telkini ve sakrametlerin yönetilmesi gibi- bir takım
görevleri vardır60. Buna göre Kilise cemaati kendi idarecisini seçmeli, onu imanla
beslemeli ve gerektiğinde onu yargılamalıdır.
Zürihli reformist Gerçek ve Sahte Din Üzerine (On True and False Religion)
başlıklı kitabında, Kutsal Kitap’a dayanarak sakramentlerle ilgili olarak Luther’in,
Katolisizm’in ve Anabaptistlerin61 anlayışlarını eleştirir. Zwingli, kelime anlamından
hareketle, sakramentin bir başlayışın ya da bir taahhüdün eylemi olduğunu kabul
eder. Bu nedenle de vicdanı özgür bırakmak için herhangi bir gücü olmadığını iddia
ederek Katolikleri tenkit eder. Sakramentin içsel bir olayın gerçekleşmesi esnasında
oluştuğuna

ve

dışsal

alametlerinin

olamayacağını,

zira

bu

yolla

ruhun

sınırlandırılacağını savunarak Luther’i eleştirir. Son olarak da eğer sakrament,
59
60
61

McGrath, Reformation Thought, s. 151; Gonzales, Christian Thought, s. 70-71.
Demson, “Ulrich Zwingli”, s. 597; Grimm, The Reformation Era, s. 193; Gonzales, Christian
Thought, s. 72.
Anabaptist; çocuk vaftizine karşı çıkan, inançların ortaya konulması noktasında vaftizin
tekrartekrar yapabileceğine inananlara verilen addır. Bkz. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, s. 31.

18

gerçekleşmiş bir şeyin alametiyse onun faydasının olmadığını iddia eden
Anabaptistleri eleştirir. Ona göre sakramentin merkezinde Hıristiyan inananlar
topluluğu vardır. Dolayısıyla sakrament; bir kişinin Mesih’in askeri olduğunun ya da
olacağının kiliseye karşı kanıtlanmasının ve imanın kilisenin bilgisine sunulmasının
alameti olup, lütfun verilmesi demek değildir62.
Luther’de olduğu gibi Zwingli açısından da Kutsal Kitap orijinli sadece iki
sakrament vardır. Vaftiz, Hıristiyanlığa kabulü temsil ederken Evharistiya ise
Hıristiyan bireyin Mesih’i aklında tuttuğunu ve onun kilisesinin bir üyesi olduğunu
göstermektedir.
Vaftiz ile günahların yıkanmadığını iddia eden Zwingli, Anabaptistlerin
çocuk vaftizini eleştirmeleri karşısında, vaftizi İsrailoğulları tarafından uygulanan
sünnet ile kıyaslar. Bu iki olay arasında bir benzerlik kurarak dine girme noktasında
vaftizin önemine vurgu yapar. Dolayısıyla Zwingli, vaftizi, Yahudilerin sünnete
bakışları gibi dine girmenin ilk şartı olarak kabul eder. Vaftizin kendisi kurtuluşun
insan gayretiyle değil de Tanrı lütfuyla olacağını gösteren en somut örnektir. Çünkü
vaftiz ile çocuk, Tanrı’nın kurtuluşu verdiği yegâne kurum olan kiliseye kabul
edilmektedir63.
Zwingli, evharistiyanın suistimali halinde bir olan Tanrı’ya ibadetin ve boyun
eğişin gerçekleşmeyeceğini belirterek, yüzyıllar boyunca kilisenin içinde bulunduğu
putperestliğin buradan geldiğinde ısrar eder. Ona göre evharistiya; en basit
ifadesiyle, Mesih’in ölümünü açıklayanların ortak sevinci ve şükran günüdür.
Luther ile Zwingli arasında geçen evharistiya’ya dair tartışma, Mesih’in son
akşam yemeğinde ekmek ve şarap için “bu benim bedenimdir” cümlesinin nasıl
anlaşılması gerektiğine odaklanmaktadır. Luther, Kutsal Kitap’a katı bir literal
yaklaşımla bu cümleyi ele almaktadır. Dolayısıyla ona göre, ayin sırasında Mesih’in
kendisi ayinde bizzat bulunmaktadır. Bunu delillendirirken çoğunlukla yaptığı gibi
bu cümle için de literal bir yorumlamaya başvurmaktadır. Böylelikle Luther, “dir”
yargısıyla Mesih’in bedeninin gerçekten o an ekmekte bulunduğu düşüncesindedir.
Zwingli ise bu cümledeki “dir” yükleminin mecâzi olduğunu ve bunun “işaret eder”
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kelimesine karşılık geldiğini iddia etmektedir64. Dolayısıyla Zwingli’ye göre ayin,
Mesih’in hatırlanmasına yönelik bir karakter ihtiva etmekte ve cemaat üyelerinin bir
arada oluşuna vurgu yapmaktadır65.
Zwingli ve Luther, geleneğe bakışlarında da temelde farklı düşüncelere
sahiptiler. Luther, gelenekte olup da kutsal metinlerle çeliştiği ispatlanabilen her şeyi
reddetme yanlısı iken Zwingli farklı bir yaklaşımla geleneğe dair her şeyi reddedip
sadece Kutsal Kitap ile kanıtlanabileni kabul eder. Zwingli’nin bu düşüncesi,
etkisini, sonradan onun düşüncelerini paylaşacak olan Kalvinizm’in kurucusu John
Calvin’de göstermektedir66.
Zwingli, kilise ile devlet arasında Luther’e oranla daha sıkı bir ilişki olduğuna
inanır. Hıristiyan yasası sivil yasadan daha üstün olsa da ikisi de ilahi iradeyi ifade
eder. Zira seçilmiş olmayan da Tanrı’nın yasasına tabidir. Ünlü reformist, kilise ile
devleti ortak bir gövde kabul eder ve hatta bu vücudu kilise olarak adlandırıp onun,
idare ve papazlık olmak üzere iki işlevinin bulunduğunu savunur. İlginç bir
benzetmeyle, kiliseyi insanın ruhuyla; devleti ya da idareyi insanın bedeniyle
eşleştirir. Sivil idareyle halk birbirine karşı sorumlu olduğundan, sivil idare Kutsal
Kitap kaynaklı bir adalet konsepti oluşturmak zorundadır. Kilise sivil otoriteye ve
halka adaleti telkinle görevlidir67.
Reform teolojisinin oluşumunda Reform Kilisesi geleneğin temsilcilerinden
Zwingli, ortaya koyduğu ilkelerle kendisinin takipçisi sayılabilecek Calvin’i ve
Calvin’in etkisinde kalan Puritanizm’i de etkilemiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere,
Zwingli teolojisinin özünde, öne çıkan iki temel prensip bulunmaktadır. Bunlardan
ilki, Kutsal Kitap’ın mutlak otoritesidir. Bu ilkenin doğal sonucu, papanın dünyevi
ve dini yetkilerin kendisinde toplandığı iddiasının olumsuzlanmasıdır. Bu temel
prensiplerden ikincisi ise, dinsel geleneğin tamamen ortadan kaldırılarak dinin Kutsal
Kitap’a göre yeniden düzenlenmesidir. Dolayısıyla kilise tarafından belirlenen kutsal
günleri, dini bayramları ve bütün ibadet formlarını geçersiz sayan ünlü reformist,
dine dair her şeyin Kutsal Kitap incelenerek tekrar belirlenmesi taraftarıdır. Bu
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prensip İngiltere’deki Puritanların, Yerleşik İngiliz Kilisesini (Established Church of
England) Roma Katolisizm’inden arındırma düşüncesinde etkin rol almıştır.
3. John Calvin (1509–1564)
Batı kültürünün oluşumunda dini olduğu kadar, siyasi bir etkiye sahip olan
Kalvinizm’in kurucusu John Calvin, 1509’da Fransa’nın Noyon kentinde aristokrat
bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Calvin, 1523’te henüz on dört yaşındayken teoloji
okumak üzere Paris Üniversitesine girdi68. Mezun olduktan sonra da teoloji eğitimini
sürdürmek istiyordu. Fakat onun, Noyonlu bir papazla yaptığı tartışmaya şahit olan
babası, hukuk eğitimi alması için Calvin’i Orleons Üniversitesine gönderdi. 1531’de
babasının aforoz edilmesi ve sonrasında ölmesi üzerine Roma Kilisesinden uzaklaşan
Calvin, hukuk eğitimini yarıda bırakıp Hümanist bir eğitim veren kral I. Francis’in
kurduğu College de France’de Yunanca ve İbranice derslerine devam etti69.
Calvin’in dini anlayışının oluşumunda Hümanizm kadar, karşı fikir
geliştirdiği Luther’in yazılarının da etkisi vardır. Zira bu dönemde Luther’in yazıları,
Fransa kralının kız kardeşi aracılığıyla okunmaya ve tartışılmaya başlanmıştı. Calvin,
1533 sonrasına denk düşen ve kendisinin “Ani İhtida” dediği tecrübeyle, Tanrı’nın
Kutsal Kitap yoluyla onunla konuştuğuna inandı. Bu tecrübe sonucunda Tanrı’ya
itaat etmesi gerektiğine inanarak, batıl saydığı Katolisizm’in doktrin ve
uygulamalarını terk etti70.
Basel’de ve Strassburg’da Protestanlarla, özellikle Martin Bucer ve
Zwingli’nin halefi sayılan Henry Bullinger’la görüşmeler yaptı. Daha sonra
Cenevre’ye giden Calvin, şehre Protestan düşünceyi sokan ateşli İncil vaizi
Gaillaume Farel’le (1489–1565) görüştü ve iki yıl süreyle burada kaldı. Bu süre
zarfında Fransız Protestanların krala karşı bir savunması niteliğindeki Hıristiyan
Dininin Kurumları (Institutes of the Christian Religion) adlı kitabının ilk cildini
yazdı. Calvin, Cenevre’de, bir anlamda Batının sosyo-kültürel ve dini alt yapısına
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azımsanmayacak bir katkısı olan kendi sistematik teolojisini oluşturmak ve
uygulamak için uygun bir zemin buldu71.
Calvin Cenevre’ye geldiği sırada, reformasyon hareketleri yavaş yavaş kentte
hissedilmekteydi. Ünlü reformist, Farel ile birlikte 1536–1538 arasında reformasyon
adına yoğun bir çaba gösterdi. 1536’da, yönetimi etkisi altında tutan Farel, ayinlerin
düzenli şekilde yapılmasını ve ayinlere katılımı zorunlu hale getirdi. Aksi takdirde
cezai müeyyide uygulanmasından yanaydı. Cenevre, o yıl içinde Roma’yla olan
dinsel bağını kopardığında, yeni bir doktrine ve uygulamaya ihtiyaç duydu. Bu
süreçte Calvin, tavsiye yazıları yayınlayarak şehir idaresi için bir model geliştirdi.
Buna göre, şehrin her yerinde papazla bağlantı halinde kilise öğretisi ve
uygulamasına dair rapor verecek belli kişiler atanacaktı. Ayrıca, doktrinal ihtiyacın
karşılanması ve muhalif seslerin bastırılması amacıyla Calvin, bir kateşizm (ilmihal),
Farel ise bir kredo/amentu yazdı72. Ancak bütün bu çabalar Katolik Kilisesi yerine
kurulacak yeni bir kilise öğreti ve uygulaması için yeterli değildi.
1538 seçimlerinden sonra gelen yönetim, Farel ve Calvin’e muhalif bir tavır
takındı. Bu yeni yönetim onların getirdiği liturjiyi kaldırarak onları sapkınlıkla
suçladı. Bunun üzerine iki reformist, Cenevre’yi terk ederek Basel’e gittiler. Ancak
burada yolları ayrıldı; Farel Neuchatel’e Calvin ise Bucer’in daveti üzerine
Strassburg’a gitti ve orada evlendi.
Sonraki dönemlerde ibadetin Kalvinist formunu şekillendirecek bir Protestan
kateşizmi olan Tanrı’nın Kelamına Göre Fransız Kiliseleri için Dua Kitabı (Prayer
Book For French Churches, According to Word of God) adlı risaleyi yazdı. 1541’de,
Cenevre’de yönetim değişikliği gerçekleşti. Calvin, bu yeni yönetimden aldığı daveti
kabul ederek Cenevre’ye döndü ve 1564’te ölene dek burada kaldı73.
Cenevre’de teoloji üzerine yoğunlaşan Calvin, kiliseye dair kendi
Hıristiyanlık

yorumunu

Rahipler

Kurulu

(Consistory)

aracılığıyla

ortaya

koymaktadır. O, Mesih’in kilisesinin; pastör, öğretmen, diakon ve yaşlılardan oluşan
dört görevli tarafından idare edildiğini ileri sürer. Ona göre, bu kurul, yönetim
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sisteminin kalbidir. Başlangıçta sayıları beş olan daha sonraları 12’ye çıkan Rahipler
Kuruluna, Calvin’in karşı olmasına rağmen, şehir meclisi tarafından atanan sivil bir
idareci başkanlık etmekteydi. 1553’e kadar sivil idarenin etkisinde olan kurul bu
tarihten sonra bağımsızlığına kavuştu74. Kurul, her Perşembe kilisenin iç meselelerini
ele almakta ve şehirde Hıristiyanlığın denetimini yapmaktaydı. Bu kurul o denli
etkiliydi ki Avrupa’dan ve İngiltere’den gelenleri adeta büyülüyordu75.
Calvin, bu kurul yoluyla kendi dinsel yorumunu resmi kilise öğretisi olarak
göstermekteydi. Örneğin, bu kurulun insanların özel hayatlarına dahi müdahale edip
onları ahlaki yasaya uygun davranmaya zorlaması, Calvin’in ahlaki yasaya dair
kanaatinin bir neticesidir. O, Musa şeriatını ihmal edip Eski Ahit’in ahlaki emirlerini
ön plana çıkarmaktadır. Buna göre ahlaki yasa, iman ve dindarlıkla Tanrı’ya tapan ve
sevgiyle hizmet eden insanlar istemektedir. Bu noktada Calvin’e göre, Hıristiyan
birey, idarecinin Tanrı’nın otoritesi altında olduğunu bilerek bağlı olduğu yönetime
boyun eğmeli ve Tanrı’nın zorba idareciyi cezalandıracağını unutmamalıdır. 1542–
1546 yılları arasında, bu katı ilkeler çerçevesinde 56 kişi heresi suçlamasıyla idama
mahkûm

olurken,

76

kişi

çeşitli

şekillerde

sivil

idareciler

tarafından

cezalandırılmıştır76.
Bu kurul ve bu çerçevede öngörülen sistem teokratik bir yapılanmayı
çağrıştırmaktadır. Yukarıda ifade edildiği gibi bu kurul, bireylerin bütün eylemlerini
Calvin’in katı Hıristiyan düşüncesi bağlamında değerlendirmekte ve işlenen suçlara
kutsal metinlerin öngördüğü cezalar vermektedir. Bu durumun diğer bir dayanağı ise
Calvin’in kilise ve devleti, Zwingli gibi, insanın ruhu ve bedeni ile benzeştirmesidir.
Kilisenin asıl olanla yani ruhla özdeşleştirilmesi bu teokratik yapının oluşumunda
etkin bir role sahiptir.
Hiçbir zaman resmi bir görevi olmamasına karşın, Calvin, 1544’de
Cenevre’nin siyasal açıdan Bern’den farklı bir duruşa sahip olmasına ve kendi
siyasal yapılanmasını tamamlamasına katkıda bulundu. Ayrıca burada etkisi altında
olan kurul sayesinde dini açıdan üstünlüğünü kabul ettirdi.
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Kurulun, hayatın hemen her alanına müdahale etmesi, sadece kilisenin değil
neredeyse şehrin hâkimi haline gelen Calvin’e karşı ikili bir muhalefetin gelişmesine
neden oldu. Muhalefetin bir ucunda “Libertines” olarak adlandırdığı bir grup
bulunuyordu. Bu grubun üyeleri arasında kurul tarafından cezalandırılmış sıradan
vatandaşlar, hatta şehir meclisinin üyeleri vardı. Bunlardan biri olan, Calvin’in
yasakladığı oyun kartları imalatçısı Pierre Ameaux, Calvin’i “sahte vaiz” olarak
tanımlıyordu. Muhalefetin diğer ucunda ise yörenin seçkin aileleri vardı. Bu aileler,
1548–1555 arasında gelen göçmenleri hoş karşılamıyor ve Calvin’in onlara verdiği
vatandaşlık hakkını kabul etmiyorlardı77. Bunlardan biri olan Favres ailesinin lideri
konumundaki Ami Perin, Kurul tarafından aforoz edilenlerdendi. Muhalefetin
başarısı ile sonuçlanan 1553 seçimleri, Perin’in, Calvin’in gözetimindeki kuruldan
aforoz yetkisini şehir konsili aracılığıyla almasında etkili olmuştu78.
Calvin’in siyasal bağlamdaki düşüşünü, Michel Servetus vakasının patlak
vermesi durdurdu ve Calvin yeniden saygınlık kazandı. Servetus’un iddialarını “bir
heretiğin çılgın haykırışları” olarak niteleyen Calvin, Kutsal Kitap’ın doğru
anlaşılmasında köşe taşı olduğunu iddia ettiği ortodoks teslis akidesini savunarak
Servetus’u 18 noktada eleştirdi. Onu Monofizit79 olmakla suçladı ve heresi
yargılamalarında etkili olan kurul sayesinde ölümüne hükmetti. Servetus olayı
Calvin’in ününü fazlasıyla arttırdı ve 1555 seçimlerinde Kalvinistlerin şehir konsile
girmesinde etkili oldu80.
Calvin, reformasyon düşüncesinin gelişimine katkıda bulunmak, inançlı bir
gençlik ve İncili yaşayacak papazlar yetiştirmek maksadıyla 1558’de Cenevre
Akademisini kurdu ve başına Theodore Beza’yı getirdi. 1564 dolaylarında
oluşumunu tamamlayan okul, Kalvinizm’in canlılığını devam ettirmesinde etkin bir
rol oynadı81.
Yukarıda zikredilen siyasal gelişmeler yanında Calvin, reformasyon açısından
da önemli adımlar attı. Daha önce Zwingli-Luther arasında gerçekleşen Margburg
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görüşmesinin sonu Protestanlar için iyi olmamıştı. Fakat Calvin, Zwingli’nin halefi
Bullinger’la 1549’da Zürih’te bir araya gelerek, Zwinglianist ve Kalvinist kiliseleri
birleştirme kararı aldılar ve bunu “Zürih Konsensüs” adı altında bir bildiriyle deklare
ettiler. Aynı çatı altında birleşen bu kiliselere 1580’den sonra Reform kiliseleri
dendi82.
Calvin, başlangıçta bir ilmihal olarak tasarladığı Hristiyan Dininin Kurumları
başlıklı kitabını, zamanla meydana gelen gelişmelere dair yazılarla genişletti.
Teolojik görüşlerini sistemli bir şekilde ele aldığı kitabının ilk cildini 1536’da
Basel’de yazmaya başlayan Calvin, eserini 1559’da tamamladı. İki ciltlik bu
eserinde, Luther’in “yalnız imanla aklanma” kavramını, Tanrı’nın vaadinin tasdiki
olarak sakramentleri, Bucer’in Tanrı’nın lütfuna vurgusunu ve bir Hıristiyan
güvencesi olarak seçilmişlik doktrinini sistematik bir tarzda ele aldı83. İngiltere’de
özellikle radikal Protestan akımlar üzerinde oldukça etkili olan John Calvin 1564’te
Cenevre’de öldü.
Calvin,

teolojisine,

insanın

Tanrı

hakkındaki

bilgisinin

değerinden

bahsederek başlar. Buna göre, insana Tanrı tarafından, onun varlığına dair bir
bilinçlilik hali verilmişse de bu yeterli değildir. Bunun iki sebebi vardır: Bunlardan
birincisi, insanların günahla çevrelenmiş olmalarıdır. Çünkü Âdem’in düşüşü, Tanrı
imajını bozmasa da, ona hasar vermiştir. Diğeriyse, yaratan ile yaratılan arasında
ebedilik açısından büyük bir farkın olmasıdır. Zira Tanrı ebedi, insan ise fanidir.
Sınırlı bir aklın sınırsız bir kavramı algılamasının imkânsızlığına işaret eden
Calvin’e göre, Tanrı, bizzat kendisini bizim sınırlı algımıza vahyin ifşasıyla
yerleştirir. Bu esnada, Kutsal Kitap kaynaklı bir antropomorfik yaklaşımın izlenmesi
insanın algı yetisinin sınırlılığı nedeniyledir. Ona göre, bu yaklaşımın farklı
algılanmasını Kutsal Kitap putperestlik olarak kabul eder. Tanrı’nın bir tasvir yoluyla
sunulması onun yüceliğini azaltan bir girişimdir. Hâlbuki Tanrı, gücünü göstermekle
sadece kendisini bilinir kılmaktadır84.
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Calvin’in bir yenilik getirmeyen ve Ortaçağ Augustianizm’inin bir yansıması
olan kader anlayışını, onun seçilmişlik, kurtuluş ve iman anlayışının ön koşulu olarak
görmek mümkündür. Ona göre, her şey, Tanrı’nın faaliyeti ve idaresi altında
gerçekleşir. Tanrı, sadece birincil etken değil, aynı zamanda bütün özel durumlara
müdahildir. Bu bağlamda ilahi takdir, olayların gerçekleşmesini önceden bilmeyle
beraber söz konusu olayların yaratılmasını da içerir. Dolayısıyla hiçbir faaliyetin
Tanrı’nın iradesi dışında gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Calvin, Şeytan ve Âdem
olayında, eylemlerin Tanrı kaynaklı olduğunu ve Tanrı’nın iyiyi irade etmesine
karşın günaha izin verdiğini savunur. Ona göre bu doktrin, Kutsal Kitap orijinli olup
öğretilmelidir85.
Yukarıda geçtiği üzere Tanrı’nın, her insanın ne olacağını belirlediği ebedi
iradeyi, Calvin kader olarak tanımlamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, Tanrı’nın
insanın geçmiş, gelecek ve şu andaki eylemleri bağlamındaki konumu sadece bir ön
bilgiye sahip oluşuyla sınırlanamaz. Aksine, Tanrı, önceden bilmesinden öte, bizzat
Tanrı’nın kendisinin irade ettiği şekliyle kişinin kaderi çizilir. Basit bir ifadeyle
Tanrı’nın iradesi kişinin eylemlerine bağlı değil; fakat kişinin eylemleri Tanrı’nın
iradesine bağlıdır86.
Reform kilisesi düşüncesinin köşe taşlarından biri olan bu kader düşüncesi
XVII. yüzyılda eleştirildi. Özellikle Arminianizm’in kurucusu Jacob Arminius
(1560–1609), bu itikada, Yeni Ahit kaynaklı olmadığını ileri sürerek, karşı
çıkmaktadır. Ona göre, insanın seçme özgürlüğü vardır. Tanrı’nın insan hakkında
önceden karar vermesi onun adaletiyle bağdaşmaz. Bu sebeple iyi davranışlar
kurtuluşu elde etmede etkendir87.
Calvin’in kader teorisinde seçilmişlik ve bununla ilintili iman anlayışı önem
kazanır. İmanı; Tanrı’nın kişiye olan iyilikseverliği sebebiyle akla ve kalbe Kutsal
Ruh tarafından ifşa edilip mühürlenen, Mesih’te verilmiş sözün gerçekliği üzerine
kurulu kesin bilgi olarak tanımlar. Calvin, imanın insanın gayretiyle değil de
Tanrı’nın bir lütfu olarak elde edildiğini savunur. Ona göre, bu kesin bilginin
garantisi, Tanrı kelamının bizzat Mesih’te belirmesi ve Kutsal Ruhça kalbe
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yerleştirilmesidir88. Bu çerçeveden bakıldığında “yalnız imanla aklanma” itikadını
benimsediği görülen Calvin, iyi davranışların imanı ve beraberinde aklanmayı
getiremeyeceğine, aksine gerçek imana sahip olmakla kişinin seçilmişliğine
hükmeder. Kişi, günahkârlığı sona erdirilmese de seçilmişliğin meyvesi olan iyi
davranışlara yönelmede gayretlidir. Çünkü ona göre inananlar, kendilerine değil
Mesih’e ait olmakla Tanrı’nın iradesinden başka bir şey yapamazlar89.
Calvin, seçilmişlik teorisini asli günah teorisiyle ilişkilendirir. Ona göre,
esasen iyi ve Tanrı’ya itaat edebilecek güçte iken, Âdem’in düşüşüyle bu gücü
kalıtım yoluyla yitirmiş olan insan, Mesih’in onun lehine cezayı çekmesiyle seçilmiş
olur. İyi davranışların Tanrı’nın bir bağışı olarak verilen imandan sonra geldiğini dile
getiren Calvin, iyi davranışların işlevi noktasında Luther’den farklı düşünmektedir90.
Onun şu ifadesi söz konusu durumu bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir:
“Davranışlar olmadan aklanmadık ve fakat davranışlarla da aklanmadık”91. Bu
bilgiler ışığında ona göre “seçilmiş”, (1) açıkça imanını ve Tanrı’ya olan akdini
açıklayan, (2) Tanrı’ya giden yolda yürüyen, (3) Tanrı’yla bir araya gelmenin bir
yolu olarak sakramente katılan kişidir92. Buradan da anlaşılacağı üzere Calvin, iyi
davranışların Mesih’le olan canlı bağlarını devam ettirmede ancak kurtuluşa mazhar
olanlar için etkili olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca seçilmemişlerin yapacağı iyi
davranışların geçersizliğine ve kurtuluşa götürmeyeceğine inanmaktadır.
Kutsal Kitap’ı bir bütün olarak ele alan Calvin, Luther’in iddia ettiğinin
aksine, Mesih’in yasayı (Musa şeriatını) ortadan kaldırmadığını ileri sürer. Çünkü
yasa, Tanrı’nın asla değişmeyen iradesini ifade ettiğinden ilga edilemez. İlga edilen
şey, Musa’nın, Mesih’in gelişini hedef edinen törensel yasasıdır. Eski Ahit ile Yeni
Ahit arasında var olan bir ayrıma rağmen, iki ahit arasında devamlılığa dayalı bir
ilişkinin varlığına inanan Calvin’e göre Mesih, iki Ahit arasındaki kesişme noktasını
oluşturmaktadır.
Calvine göre ahlaki yasa, çürümüşlüğü ve günahı göstererek kişinin kendisine
güvenmeyi bırakıp Tanrı’nın yardımını istemesinin gereğine değinir. Böylelikle
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inananların Tanrı’nın iradesini izhar etmelerini hedef edinir. Dolayısıyla yasa, aynı
zamanda uygulamaya konulması gereken emirler bütünü haline gelir93.
Calvin, -Zwingli gibi- kiliseyi görünmeyen ve görünen olmak üzere iki farklı
şekilde ele alır. Ona göre görünmeyen kilisenin üyeleri, yalnız Tanrı’nın seçilmiş
çocukları olup hem yaşayanlardan hem de ölülerden oluşur. Mesih’in başı olduğu bu
kilise görünmez ve evrenseldir. Görünen kiliseye gelince; Calvin, bu kilisenin
üyelerinin bütün dünya üzerinde bir Tanrı’ya ve Mesih’e ibadet ettiklerini
açıklayanlardan meydana geldiğini kabul eder. Fakat bu kiliseye ikiyüzlülüğün
karıştığını ve Mesih’e bağlılığın görünüşten ibaret olduğunu iddia eder. Bu haliyle
görünmeyen kilise, bütün ölü ve yaşayan seçilmişleri haizken, görünen kilise ise
seçilmişlerin yanında dışta kalanları da kapsamaktadır. Görünen kilisenin mükemmel
olmadığını ve riyakârlığı içerdiğini savunan Calvin, görünür kilisenin buna benzer
mahzurları olsa da ona itaat edilmesi gerektiği, zira gün geçtikçe mükemmelleşeceği
kanaatindedir94. Burada ilginç olan, bu reformistlerin görünmez kilise ayrımıyla
kendilerini gerçek Tanrı cemaati/görünmez kilisenin üyeleri olarak nitelerken, diğer
tüm Hıristiyanları da görünür kiliseye dâhil etmeleri ve dolayısıyla aslolanın
görünmez kilise bağlısı olmaktan geçtiğini vurgulamalarıdır.
Kilise kelimesini özel anlamda dünyevi olan yani görünür kilise için kullanan
Calvin, bu cemaatte seçilmişlerin bulunduğunu kabul eder. Ona göre; seçilmişlik,
Mesih ve Tanrı’ya imanla, sakramentlere katılmayla ve iyi bir hayat sürdürmekle
kendisini

gösterir.

Dolayısıyla

kilisenin

varoluşunun,

kelamın

telkini

ve

sakramentlerin yönetilmesinden oluşan iki temel işareti vardır. Bunlar, kilisenin
doğruluk ölçütleridir ve eğer bir kilise bunları yerine getirebiliyorsa, o, Tanrı’nın
kilisesidir. Dolayısıyla Roma Kilisesi, Tanrı’nın kelamından uzaklaştığı için doğru
kilise değildir.
Kilise teşkilatının oluşturulmasında Luther’den farklı, Zwingli’yle ise aynı
görüşte olan Calvin, ilk dönem kilisesine dönülmesinden yanaydı. Daha önce de
belirtildiği gibi, Luther, Kutsal Kitap ile çelişen noktaları gelenekten çıkarma
taraftarıyken, Calvin ve Zwingli gelenekten vazgeçip yeniden Kutsal Kitap’a uygun
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bir yapılanma peşinde oldular. Bu nedenle, onlara göre, kiliseyi batıl unsurlardan
arındırıp ilk haline getirme, inananlar için bir zorunluluktur95.
Calvin’e göre, Mesih’in kilisesinde 4 ayrı görevli türü vardır. Bunlar; (1)
Kelamı telkin eden, sakramenti yöneten, üyelere tavsiyelerde bulunan ve rahip
adaylarını inceleyen pastörler, (2) ruhban sınıfının genç kısmına doktrini anlatan,
ayrıca şehrin dini eğitiminde başrolü oynayan öğretmenler, (3) pastör yardımcıları
olup hastanelerin denetlenmesi ve fakirlerin yardımına atanmış diakonlar, (4)
cemaatin içinde öğreti ve uygulamanın sürekliliğinden sorumlu, Calvin’in sisteminin
bel kemiği olan ve havariler gibi sayıları 12 olan yaşlılardan (elder-presbiter)
oluşur96.
Kilise teşkilatında pastörlüğe ve öğretiye önem veren Calvin’e göre, pastörün
seçimi Yeni Ahit’te iki aşamalıdır. Buna göre rahip adayı, kendisine Tanrı’dan gelen
gizli yönelişin ardından insanların onayıyla seçilir97. Pastörün önemi, yerel
kiliselerde Tanrı’nın kelamını telkin etmesinden ve sakramenti yönetmesinden
kaynaklanır. Çünkü bilindiği üzere gerçek kilise, bu iki görevin tamamlanmasıyla var
olmaktadır. Bu noktada başrolü oynayan pastör, kutsal metne uygun hareket
etmelidir, aksi takdirde kilise tarafından yargılanacaktır.
İkinci olarak öğreti ve uygulamanın; (1) Mesih’in bedenine ve son akşam
yemeğine karşı saygısızlığı önleme, (2) kilisede olabilecek bozulmayı engelleme, (3)
günahkârı tövbeye/itirafa çağırma olarak üç temel işlevi vardır. Katolisizm’den farklı
olarak Calvin’e göre doktrinin uygulanması kilise ve pastörler tarafından ortaklaşa
yürütülmelidir98.
Calvin’e

göre,

gerçek

kilisenin

temel

iki

görevinden

biri

olan

sakramentin/ayinlerin idaresi, sakramentin doğru olarak algılanmasıyla birebir
alakalıdır. Sakrament konusunda, Zwingli ile Luther arasında bir tutum içinde olan
Calvin, Augustine’nin sakramentin görünmez bir lütfun görünür işareti olduğu
düşüncesini kabul eder. Dolayısıyla Calvin’e göre sakramentin iki anlamı vardır:
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1- Sakrament, kişinin imanının zayıflığını kuvvetlendirmek için Mesih’in
insana yönelik iyi iradesine dair verdiği sözleri vicdanlara mühürlediğini gösteren
dışsal bir işarettir.
2- Sakrament, görünür bir işaretle onaylanan, kişinin dindarlığına dair
karşılıklı tanıklıkla insana yönelen lütfun bir kanıtıdır99.
Calvin, sakramentin sadece inananlar üzerinde etkili olduğunu ve
inanmayanların bunu kavramasının mümkün olmadığını savunur. O, bu düşüncesini
Kutsal Kitap’tan örneklendirerek ispatlamaya çalışır ve aksinin Mesih’in gücünü
reddetmek manasına geldiği kanaatini benimser100.
Calvin, sakramentin inançsızlarca da alınabildiğinden herhangi bir tesirinin
olmadığını ve bunun aynı şekilde dinlenilip inançsızlarca itaat edilmeyen kelamın
gücü için de geçerli olduğunu savunan Anabaptistlere karşı çıkar. İmanın, Kutsal
Ruh’un bir armağanı olması nedeniyle sakramentin etkinliğinin de ancak Kutsal
Ruh’un refakatiyle gerçekleşebileceğini savunur. Burada Calvin, sakramentin
etkinliğini, imanı veren Kutsal Ruh’a bağlayarak inançsızları dışta bırakır101.
Calvin, sakramentin sembolik manasına vurgu yapan Zwingli’yi eleştirir. Ona
göre sakramentin birincil hedefi, Mesih’i anımsamak değildir. Bu, ancak ikincil bir
gaye olabilir. Calvin, asıl gayenin, katılımcının imanını güçlendirmek ve Mesih’e
hizmet etmek olduğu kanaatindedir. Sakramentin bizzat kendisinin lütuf ve aklama
gücünün olduğunu iddia etmenin yanlış olduğunu belirten Calvin, sakramentin
görünüşü ile gerçekliğinin birbirine karıştırıldığı kanaatindedir. Çünkü sakramentin
kendisi Kutsal Ruh tarafından verilen imanı güçlendirebilir, ancak imanı vermez.
Sakramentin gerçekliğini ancak Kutsal Ruh’un imanı bahşettiği kimseler anlayabilir.
Calvin’in bakış açısıyla, Kutsal Kitap literatüründe sakrament, -Eski Ahit’in
Mesih’in ilerde gelişine işaret etmesi, Yeni Ahit’in ise Mesih’in kendisini ifşa etmesi
noktasında bir fark olsa da- iki Ahit arasındaki bir sürekliliği ifade etmektedir.
Dolayısıyla sakramentler, vaftiz ve evharistiya olmak üzere ikidir. Calvin, özellikle
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evharistiyada Mesih’in varlığı konusunda, Bucer gibi, Luther ve Zwingli arası bir yol
tutmaya çalışır102.
Calvin’e göre, vaftiz; bir sakrament olarak imana hizmet etme ve diğer
insanlar önünde inancın itiraf edilmesi olmak üzere iki özellik taşımaktadır. O, imana
bir yardım olarak vaftizi; günahların affedilişinin, Mesih’e inananın ölümünün,
yeniden dirilişinin ve onunla birleşmesinin hakiki alameti olarak görür. Ünlü teolog
vaftiz yoluyla günahların bağışlanmasını, geçmiş ve şimdikilerle sınırlamayıp
geleceğe yönelik olanları da kapsayacak şekilde genişletir. Calvin, bu düşüncesini
günahların suyla değil de Mesih’in kanıyla yıkandığı iddiasıyla destekler. Böylece o,
Patristik dönemin önemli sorunlarından olan vaftiz sonrası günahların durumunu bu
şekilde çözüme kavuşturma gayretindedir. Calvin’in arınmada, Mesih’in yardımını
gerekli görmesi ve onu vaftizin merkezine koyması, Âdem’in düşüşünden sonraki
durumu

ıslah

etmekten

ziyade,

Mesih’teki

birliği

vurgulaması

sonucunu

doğurmaktadır. Calvin, Anabaptistlere karşı, çocuk vaftizine dair Yeni Ahit’te
herhangi bir dayanak bulamamasına rağmen, Tanrı’nın sevgi ve lütfuyla neslin
aklanması için, çocuk vaftizinin gerekli olduğu kanısındadır103.
Calvin, Tanrı tarafından iman edenin imanla beslenmesi için verilen vaftizin,
Katolik gelenek ve bazı Protestan yaklaşımlar tarafından tahrif edildiğini savunur.
Dolayısıyla da bu doktrini yanlışlıklardan arındırıp ilk haline kavuşturmaya kendisini
zorunlu hisseder. Ona göre Tanrı, vaftizle kilise topluluğuna giren Hıristiyanları bir
ev sahibi gibi kabul eder. Evharistiyayla ise, Mesih’in bedeni ve kanından aldıkları
görünmez yiyeceği, onlara ekmek ve şarabın simgeleriyle sunar. Ekmek ve şarap
Mesih’te gizli birliğin görünürdeki işaretleridir. Calvin, ayinin kendisinin Mesih’le
birleşmeyi meydana getirmediğinin, bunun, imanın yani Kutsal Ruh’un faaliyetinin
sonucunda ortaya çıktığının unutulmaması gerektiğini düşünür104.
Calvin’e göre evharistiya ayininde ekmek ve şarabın ya da yeme içme
eyleminin Mesih’in eti ve kanıyla olan manevi birleşmeyle karıştırılması
engellenmelidir. Dolayısıyla ona göre, ayin ne bir hatırlama ayini ne de manevi bir
sembolizme dair unsurların işlevi olarak ele alınır. Ayin sırasında ekmek ve şarapla,
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kan ve etin katılımcıya sunumu değil, bundan öte, ruhun eylemi sayesinde Mesih’e
imanın kendisi katılımcıya arz edilir105. Buradan da anlaşılacağı üzere, Calvin’e göre,
vaftizde olduğu gibi evharistiyanın merkezinde de Mesih vardır.
Calvin, evharistiyada Mesih’in etinin ve kanının paylaşımının onun ayin
sırasında fiziksel bulunuşuna dalalet etmediğini ve onun cennette olduğunu iddia
eder. O, bu bedenle birleşmesinin ruhun gücü sayesinde olduğunu ileri sürerek
Luther’in evharistiyada Mesih’in gerçekten bulunduğu anlayışına katılmaz. Katolik
dönüşüm öğretisini de, kutsama sözlerini ve etkisini büyüye yakın sayarak reddeder.
Calvin, Mesih’in ayinde bulunuşuna dair görüşleri, kendi kristolojik
anlayışına dayalı olarak reddeder. Literal bir anlam örgüsüyle Mesih ölmüş ve tekrar
dirilmesinin ardından göğe yükselmiştir106. Şu anda Tanrı’nın sağında oturmaktadır.
Buna bağlı olarak, Mesih’in hem cennette hem de yeryüzünde oluşu mümkün
olamayacağı gibi, onun sayısız altar masasının üzerinde bulunması da imkânsızdır.
Dolayısıyla Luther’in savunduğu her yerde aynı anda bulunma teorisi (ubiquity),
Tanrı katına yüceltilmiş bedenin zedelenmesine neden olur. Mesih’in varlığının
katışıksız bir sembolik anlam çağrıştırmasından kaçınan Calvin, Mesih’in bize
inmediğini, fakat Kutsal Ruh’un bizi ona yükselttiğini savunur107.
Calvin, kilise ve devletin aynı kutsal topluluğun parçaları olduğuna ve
devletin, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek, yasayı uygulamak, dinin genel bir
formunu korumak ve buna karşı olabilecek girişimleri engellemekle yükümlü
olduğuna inanır. Hatta Tanrı kelamının sürekliliği bağlamında devlete, kilisenin
muhafaza edilmesi ve buna uygun ortamın oluşturulması sorumluluğunu yükler108.
Zwingli gibi Calvin de kilise ile devlet arasındaki bağı insanın ruhu ile bedeni
arasındaki ilişkiye benzeterek ruhun işlev ve niteliğiyle kiliseyi, bedeninkilerle de
devleti bir tutar. Netice itibariyle kilisenin kendisinin ortaya koyduğu yasalar manevi
bir yetki alanı oluştururken devletle ilgili olanlar seküler bir alanı meydana getirir.
Anabaptistlerin devlet kurumu iddiasına karşın, Calvin, devletin her şeyin
yaratıcısı olan Tanrı’nın yarattığı bir şey olduğunu ve onun ilahi adalete hizmet
edecek

yöneticileri

olduğu

kanısındadır.

İlahi

yasanın,

ruh-beden

ilişkisi
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çerçevesinde düşünüldüğünde, sivil yasanın temeli olduğu görüşündedir. Dolayısıyla
o, Hıristiyanların, zorba da olsalar -Eski Ahit krallarına benzerlikle- idarecilerine,
itaat etmeleri gereğine inanır. Ancak Calvin, iki durumda devlete itaat konusundaki
yaklaşımına istisna getirir. O, (1) görevi insanların menfaatlerini savunmak olan
hâkimlerin, zorba hükümdarı göreve çağırmayıp sorumluluklarından kaytarmaları
halinde, (2) Mesih’in krallığının devamına binaen, -Tanrı’nın yasasına karşı olan
sivil yasa ret edilsin diye- Tanrı’nın yasasına itaat edilmesi gerektiğinde, seküler
idareye mutlak itaatin olamayacağını iddia eder109. Bu düşüncelerini kutsal
metinlerle destekleyen Calvin, Eski Ahit’ten özellikle kral ile Daniel peygamber
arasında geçenleri110, Yeni Ahit’ten ise havari Petrus’un “insanlardan çok Tanrı’nın
sözünü dinlemek gerek”111 ifadesini delil gösterir. Çünkü ona göre insana itaat,
Tanrı’ya itaatsizliği zorunlu hale getirmemelidir112.
Calvin, Hıristiyanların Tanrı’ya hizmet etmeleri ve böylece ilahi yasanın
dışsal uygulamasını yerine getirmeleri noktasında onları dünya işlerine katılmaları
için cesaretlendirir. Onun, çalışmanın ibadet olarak algılanmasına ve dolayısıyla da
sonraki dönemlerde belirecek kapitalist anlayışın din ayağının oluşmasına katkıda
bulunduğu öne sürülmektedir113.
Kalvinizm, İngiliz Anglikan Kilisesinin teşekkülü döneminde, Roma
Katolisizm’inin ateşli Protestan muhaliflerini temsil eden Puritanist kanadın
teolojisinin temel dayanaklarından biri olacaktır. Bir sonraki bölümde Puritanizm’in
oluşumundan ve inanç esaslarından bahsederken Kalvinist etkiye değinilecektir.
B. Yerel Unsurlar
Kıta Avrupa’sında reformasyona dair görüşleriyle öne çıkan ünlü
reformistlere bu şekilde temas ettikten sonra İngiltere topraklarında yetişen kişilerden
ve ortaya çıkan hareketlerden bahsedeceğiz. Zira kıta Avrupa’sındaki reformistler
düşüncelerini ileri sürerken büyük ölçüde bunlara başvurmuşlardır. Şimdi söz konusu
düşünür ve hareketleri tarih sahnesinde yer alış sırasına göre ele alınacaktır.
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1. Ockhamlı William (1290?-1349)
XIV. yüzyılın yetkin filozoflarından ünlü reformasyon öncüsü Okhamlı
William, geç skolâstik dönem düşünürlerinden olup Nominalizm’in kurucusu
sayılmaktadır. XVI. yüzyılda reformasyonun heyecanlı önderi Martin Luther’in fikir
babalarından biri olarak kabul edilen William’ın yaşamıyla ilgili olarak elimizde
yeterli kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle onun 1280 ile 1300 arası bir yılda
tahminen 1290’larda doğduğu düşünülmektedir. Gençlik yıllarında Fransizkan
tarikatına114 giren William, mantık ağırlıklı ilk eğitimini burada aldı. Oxford
üniversitesine girerek geleneksel teoloji öğrenimini tamamladı ve daha sonra bu
üniversitede ders vermeye başladı.
Ancak aşağıda değineceğimiz düşüncelerinden dolayı, hem üniversitenin hem
de kilisenin tepkisini çekti. William’ın bu tavrına Papa XXII. Johannes, onun
hakkında soruşturma açtırarak ve onu savunmasını yapması için Avignon’a çağırarak
karşılık verdi. 1324’te Avignon’a giden William, uzun bir yargılama sürecinden
sonra beklenenin aksine ağır bir cezaya mahkûm olmadı. Ünlü mantıkçıya, sadece
kentten dışarı çıkma yasağı verildi115.
William, Avignon’da bir Fransizkan manastırında kaldığı sırada, bu tarikatın
lideri olan Cesena’lı Michele, 1327’de Papanın çağrısı üzerine, Fransizkanların
yoksulluk ilkesini tartışmak için Avignon’a geldi. İsa’nın ve havarilerinin fakirliğini
öne sürerek kilisenin ve dolayısıyla papanın mülk edinmesine karşı olan
Fransizkanlar, aynı dönemde Papayla arasında bir husumet olan imparator IV.
Ludwig’den destek gördüler. William ve Michele, Papanın kendilerine vereceği
muhtemel bir cezadan kurtulmak amacıyla 1328’de, Avignon’dan kaçtılar ve
imparatorun yardımıyla Pizza’ya gittiler.
Bu esnada Papalığın yoksullukla ilgili olarak yayınladığı fermanları inceleyen
Okhamlı, Papanın heretik olduğuna hükmetti. Bunun üzerine Papa, iki yıl önce
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Padovalı Marsilius’u aforoz ettiği gibi William ile Michele’yi 1328 yazında aforoz
etti.
1330 dolaylarında Fransizkanlarla birlikte Münih’e giden William, 1330–
1338 yılları arasında siyasal idarenin desteğini aldı ve kilise yetkilerini büyük ölçüde
kısıtlamayı öngören düşüncelerini 10’dan fazla eserinde ortaya koydu. Eserlerinden,
Diyaloglar (Dialogus) ve Papa İktidarının Sekiz Sorunu, (Octo Questiones de
Potestate Papoe) yapıtlarından en önemlilerindendir. 1342’de Michele’nin ölümüyle
Fransizkan tarikatının lideri olan William, 1349’da büyük veba salgını sırasında
Münih’te öldü116.
Okhamlı William, Nominalist (Adcılık) felsefesinin XIV. yüzyıldaki en
önemli temsilcisidir. Kilisenin tümelleri gerçek kabul etmesine karşın, William
sadece tikellerin bir gerçekliğe sahip olabileceklerini savunarak Tanrı gibi tümel
kavramların gerçekliklerinden bahsedilemeyeceğini ileri sürmektedir117.
Nominalist felsefe, dış dünyada somut varlıkları olmayan soyutlukların
varlığını kabul etmeyerek, bunların, gerçekliğin “neliği”ni ya da “nasıllığı”nı asla
betimleyemeyeceklerini savunmaktadır. Nitekim Nominalizm’e de soyut durumların
ancak somut tikeller bağlamında kurulmuş benzer söylemlerle çözümlenebileceği
düşüncesi hâkimdir118.
William’ın kabul ettiği bu önermeler, kilisenin ve onun öğretisinin
gerçekliğinin olmadığına dair iddiasının temel taşlarındandır. Ona göre, gerçekten
var olan şey, duyularla algılanan, evrende bulunan tek tek nesneler, yani tikellerdir.
İnsanın sadece algıladığı şeyleri, yani tikelleri, bilebilmesi her türlü bilginin deneyle
elde edilmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla Kutsal Kitap’ın zikrettiği olağanüstü
varlıkları bilme, akıl ilkeleriyle açıklanamaz. Buna göre, Tanrı’nın birliği,
sonsuzluğu hatta varlığı kesin olarak kanıtlanamaz. Tanrı, cevher oluşu itibariyle var
olsa da bu bir akıl değil, bir iman sorunudur.
William bu düşüncesi doğrultusunda, Tanrı ve benzeri kanıtlanamayan
varlıkların, dünya meselelerine çözüm üretmede ölçü olamayacaklarını ileri
sürmektedir. Böylelikle o, bilgi ile imanı, felsefe ile teolojiyi birbirinden
116
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ayırmaktadır. William’ın bu önermesi, insanın dünyevi sorunlarını Tanrı’ya
başvurmadan çözmeye çalışmasına ve buna bağlı olarak da insanların kendileri için
pozitif bir hukuk sistemi kurmalarına yol açmaktadır. Bunun doğal sonucu ise, ruhani
ve

seküler

alan

ayırımından

hareketle,

kilisenin

sivil

toplumdan

uzaklaştırılmasıdır119.
Okhamlı William’ın siyaset felsefesinin temelindeki unsur, geç Ortaçağ
skolâstik düşüncesinde olduğu gibi, iktidarların (papanın ve imparatorun) hukuk dışı
veya keyfi kuvvet kullanmasına duyulan köklü ve neredeyse evrensel nefretti.
Seküler ve ruhani güçler arasında bir ayırıma giden William, dolayısıyla papanın
imparator üzerinde herhangi bir hâkimiyetinin olmadığını kabul eder. Aynı şekilde
imparatorun ise onu seçen elektörleri üzerindeki otoritesini kısıtlama taraftarıdır.
Böylelikle bir yandan kilise dışındaki tarikatları diğer taraftan prenslikleri korumayı
amaçlamaktadır 120.
Papanın dinsel otoritesinin sınırlarını tartışan ve bu otoriteye karşı gelme
hakkından bahseden William, papanın mutlak egemenliğinin, Hıristiyanlık açısından
bir heresi, siyasi olarak da bütün Avrupa’yı çatışmalarla dolduran feci bir felaket
olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla Papalık kurumu, Hıristiyanların özgürlüğünü
daraltmakla birlikte seküler idarecilerin haklarına bir müdahaleye de izin
vermektedir. William’ın ilk hedefi, heretik bir papanın iddialarına karşı, bir bütün
olarak inananların bağımsızlığını savunmaktı. O, bu durumu evrensel Apostolik
Kiliseyle Avignon Kilisesi arasındaki bir sorun gibi algılamaktadır121.
Papanın Hıristiyanlar üzerindeki hegemonyasına karşı çıkarken günün
bilinen önermeleriyle hareket eden William, papanın mutlak otoritesini dinde
olmayan bir yenilik ve heresi sayarak karşı çıkar. Bu noktada seküler ve ruhani
otoriteler arasında bağımsızlığı ve ayrımı öngörür. İki yetki alanı arasında ilahi ve
doğal yasalar çerçevesinde karşılıklı bir yakınlık ve yardımlaşmanın olabileceğini
düşünür122. Seküler güce kilisenin reformasyonu için müdahale hakkı tanır. Bu hak
doğrultusunda imparator, vatandaşlarının imanını korumak kastıyla, aşağıda bahsi
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geçen genel kurulu toplayarak günahkâr papayı cezalandırabilir ve kurulun aldığı
dini kararları uygulayabilir123.
Papalığın iman konusundaki yanılmazlığını tenkit eden William, Kutsal Kitap
çerçevesinde dinsel bir gücü elinde bulunduran papanın seküler durumlara
müdahalesini olumsuzlamaktadır. Aynı şekilde, iman konusunda papaya mutlak bir
yetki vermenin, Kutsal Kitap tarafından Hıristiyanlara tanınan özgürlüğü yok etmek
anlamına geldiğini iddia etmektedir. Bu bağlamda Okhamlı William, Marsilius gibi,
din konularında papalığı denetim altında tutmak amacıyla “Genel Kurul” fikrine
başvurmaktadır. Ona göre Genel Kurul, dinsel araştırma ve tartışmada Hıristiyan
birliğinin bilgeliğini ortaya koymaktadır. Hıristiyanların ruhani birliği, papanın
şahsında temsil edilse de, papa Genel Kurul kararlarına boyun eğmek zorundadır.
William’a göre en üst dinsel otorite olması gereken bu kurulun sivil ve ruhani üyeleri
vardır. Bu üyeler, aşamalı bir seçimle iş başına gelmektedirler. Perişlerden124 eyalet
sinod125una seçilen temsilciler, daha sonra bu sinodlardan Genel Kurul için üyeler
seçerler126. William, bütün Hıristiyanların bilgeliğiyle kuşatılmasına rağmen bu
kurulun tam anlamıyla bir yanılmazlık niteliğine sahip olmadığını düşünür.
Ünlü düşünür, ruhani otorite için benimsediği kısıtlamayı seküler otorite için
de gerekli görür. Öncelikle seküler gücün kaynağının papadan geldiğini reddederek,
siyasal iktidarın belirlenmesinde papanın onayının zorunluluğunu tamamıyla ortadan
kaldırır. Zira İsa, insan olarak seküler bir otoriteye sahip değildi. Bu nedenle de
zorunlu haller dışında din adamlarının dünyevi endişeler taşımamaları gerekir127.
Ona göre imparator veya kralın gücü, onun seçilmiş olmasından, dolayısıyla
elektörlerden gelmektedir. Okhamlı, prensin bir kez seçildikten sonra artık onu
seçenlere değil, doğrudan Tanrı’ya bağlı olduğunu kabul eder. Ona göre prens,
yönetme hakkını gereğine uygun tarzda kullandığı sürece bu durum geçerlidir. Aksi
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takdirde, imparator despotizme/zorbalığa meylederse, halkın onu devirme hakkı
doğar. Zira onu elektörler yoluyla oraya getiren halkın kendisidir128.
Okhamlı William’ın bahsettiğimiz görüşleriyle, özellikle İngiltere’de John
Wycliffe’yi ve Lollardları, kıta Avrupa’sında Jan Hus ve Martin Luther’i etkilediği
anlaşılmaktadır. Temsilcisi olduğu Nominalizm sayesinde Okhamlı, Luther’in
Katolik dönüşüm teorisine yaptığı eleştiriye katkı sağladı. Aynı şekilde kiliseye dair
düşünceleri Wycliffe’nin kiliseyi seküler idarenin alt bir birimi olarak kabul
etmesinde etkin rol oynadığı görülecektir.
2. John Wycliffe (1324–1384) ve Erken Dönem Reform Girişimi
XIV. yüzyılın sonlarında, İngiltere’yle kıta Avrupası -özellikle Finlandiyaarasında yapılan ticari ilişkiler sebebiyle kültürel ve sosyal bir etkileşim oluşmuştu.
Fakat Avrupa’daki heretik fikirlerin etkisi ve bunların İngiltere’de karşılık bulması,
mevcut ruhban sınıfına muhalif olan Wycliffe’ye kadar gün yüzüne çıkmamıştı. Bu
yüzyılda ruhban sınıfının bekleneni verememesiyle oluşan boşluğu dolduran heresi
daha önceleri hiç bu kadar dikkat çekmemişti129.
XVI. yüzyıldaki reformasyon hareketlerinin habercisi olarak nitelendirilen ve
dönemin ünlü heretiği sayılan John Wycliffe, 1324’te Kuzey Yorkshire’da doğdu.
Oxford’da teoloji eğitimi alan ve aynı zamanda felsefeyle ilgilenen Wycliffe,
1372’de doktorasını bitirdiğinde hem papaz oldu, hem de Oxford’da ders vermeye
başladı. Metafizik, teoloji ve mantığa dair birçok çalışmayı kaleme alan Wycliffe,
1382’de kilise tarafından kınandı ve Oxford’daki görevinden oldu130.
Dinleyicilerinin bizzat kraliyet çevresinden olması, akademik bir görev
üstlenmesi ve hayatı boyunca diğer heretiklerin makûs talihini paylaşmamış olması,
Wycliffe’nin sıra dışı konumunu gözler önüne sermektedir.
1371 dolaylarında tanıştığı ruhban karşıtı (antiklerik) grubun ileri
gelenlerinden kralın amcası, Lancaster dükü, Gauntlu John aracılığıyla, fikirleri
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kraliyetçe kabul gördü131. Wycliffe daha sonra krallığın emriyle 1374’de papaya
verilen mali vergilerle ilgili pazarlık için elçilik yaptı. Çünkü Wycliffe, ruhban
karşıtları gibi, İngiliz gelirlerinin Avignon’daki Fransız kardinallere gitmesine razı
değildi132. Bilindiği üzere Papa VIII. Boniface’nin ölümünden sonra yerine seçilen
V. Clement (1264–1314) Roma yerine Avignon’a yerleşmişti. Bu durum 1377’de
Papa XI. Gregory’in (1329–1378) Roma’ya dönmesine kadar devam etti133. Ancak
ertesi yıl Papanın ölümü, biri İtalyan diğeri Fransız iki papanın seçilmesine yol açtı.
Tarihte büyük bölünme olarak bilinen bu karışıklık, “Constance Konsili”nde (1414–
1418) tartışıldı. Nihayet konsil, Kardinal Odo Colonna’ya (1368–1431) V. Martin
adını verip 1417’de Papa seçerek bu bölünmeye son verdi134.
Wycliffe vaazlarından derlediği Sivil İdare (De Civilo Dominio) adlı eseri
sebebiyle Roma Katolik Kilisesinin hışmını üzerine çekti. Hatta dönemin Papası XI.
Gregory, 1377’de 18 maddelik bir bildiriyle onun görüşlerini eleştirerek
tutuklanmasını istedi. Bu olayın arkasında iki önemli simanın çekişmesi yatmaktaydı.
Bunlardan biri, Wycliffe’den hükümetin kilise arazilerinin bir kısmına el koyması
yönünde vaaz vermesini isteyen ruhban sınıfı karşıtı Gauntlu John’du. Diğeri ise
Wycliffe’yi heretik göstererek dolaylı olarak John’a saldırmayı hedefleyen Londra
piskoposu W. Courtenay’dı135. Zira Wycliffe’nin kilise reformuyla ve manastırların
ilgasıyla ilgili radikal çıkışları kraliyet açısından bir işlevsellik içermekteydi.
Aslında Wycliffe’nin bu eleştirilerinin hepsi somut temellere dayanmaktaydı.
Ruhban sınıfının içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında bu daha iyi
anlaşılmaktadır. Dönemin ruhban sınıfının kendisine has bir yetki alanı
bulunmaktaydı. Kendine ait arazileri kiraya veren, kilise adına vergi toplayan ve
özerk bir yargı sistemi olan ruhban sınıfı, adeta İngiltere içinde bir başka devleti
andırıyordu. Bu durumda papaya bağlı olan ruhban sınıfının, topladığı vergilerin bir
kısmını papalığa aktarması doğaldı. Ancak Wycliffe’nin yaşadığı dönemde büyük
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bölünme nedeniyle Avignon’da bir papanın oluşu bir anlamda İngiliz gelirlerinin
dışarıya, özellikle düşmanları Fransa’ya gitmesi anlamına geliyordu. Bu şekilde
zenginliğin ülke dışına çıkarılmasına karşı ilkin 1351’de “Provisor” 136 ve 1353’de
“Praemunire”137 yasalarıyla cevap verildi. Bu, İngiltere adına papa otoritesine son
vermenin ilk adımı sayılmaktadır138.
Kilisenin bu denli nefretini çeken Wycliffe, Papanın ve halefinin ani
ölümüyle büyük bölünmenin patlak vermesi, II. Richard’ın tahta geçmesi (1377–
1399) ve Gauntlu John’un yönetimi ele alması nedeniyle herhangi bir şiddet
eylemine maruz kalmadı. Ayrıca Fransa ile İngiltere arasında devam eden Yüzyıl
Savaşlarıyla (1337–1453), Okhamlı William ve Padovalı Marsilio’nun ruhban sınıfı
karşıtı düşüncelerinin toplumda yankı bulması da bu noktada etkili oldu139.
Wycliffe, varolan papazlık sistemine karşı yeni bir yaklaşım geliştirdiği Sivil
İdare Üzerine (De Dominio Civilo) ve kiliseyle ilgili olarak da Kilise Üzerine (De
Ecclesia) başlıklı eserlerini kaleme aldı. Kraliyetin İdaresi Üzerine’de (De Officio
Regius) ise, kralın papazlar üzerindeki üstünlüğünü ilan ederek kilise reformu için
kralın desteğini aradı. Ünlü heretik Papayı ve varolan bütün hiyerarşiyi reddettiğini
de Papa Protestosu Üzerine (De Protestate Pape) adlı eserinde zikretti. Ayrıca
Evharistiya Üzerine (De Eucharistia) adlı kitabı onu bütün eleştiri oklarının hedefi
yaptı.
Bir bütün olarak dinle ilgili karşıt ve kendisinden önceki heresi hareketlerine
benzemeyen bu tavrı, 1381’de akademik bir komisyonca eleştirilmesine ve aforoz
edilmesine neden oldu. Bu sırada kraliyet desteği azalan Wycliffe, Oxford’daki
görevinden alınıp, Lutterworth rektörlüğüne atandı ve böylece merkezden
uzaklaştırıldı. Daha sonra Canterbury başpiskoposu Courtenay tarafından 1382’de
toplanan “Earthquake Konsili”nde 21 maddede tenkit edilen Wycliffe, 1384’de
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Papanın çağrısına yanıt veremeden öldü. 1414–1418 yılları arasında toplanan
Constance Konsiliyle ölümünden yıllar sonra eserlerine binaen heretik ilan edildi140.
Wycliffe, Oxford’daki ders ve vaazlarında ruhban sınıfının zengin olmasını
büyük bir kusur sayarak, derhal manastırların ilga edilmesi gerektiğini, zira bütün
zenginliğin Tanrı’ya ait olduğunu iddia eder. O, sivil otoritenin dini istismar eden
ruhban sınıfını ve hatta yanılabilirliğine inandığı papayı cezalandırabileceğini
savunur141. Öze dönüşçü bir politika izleyen düşünüre göre, Mesih Kutsal Kitap’ta
havarilerine özellikle hiçbir zenginliğe sahip olmamalarını öğütlemektedir. Fakat
ruhban sınıfının içinde bulunduğu durum, Mesih’in emirlerine itaatsizlikten
kaynaklanan bir günaha neden olmaktadır. Wycliffe bunun, sakramentlerin
yönetilmesinde bir şüphe oluşturması, zengin ve sekülerleşen ruhban sınıfının
dağıtılması için yeterli bir sebep olarak görmektedir142.
Temelde kilisenin kendisine ait olan ruhani otoritenin XIII. yüzyılda ruhban
sınıfının başı olarak papaya aktarımı ya da bu yetkinin bedenleştirilmesi, beraberinde
birçok problemi getirdi. Wycliffe’ye göre sadece aforozun papanın elinde olması
dahi, siyasi emelleri yerine getirmede elini güçlendiren önemli bir kozdu. Nitekim
aforozun yanında, seküler hayata dair meselelerle ilgilenilmesi kilise için bir
hiyerarşiyi zorunlu kıldı. Dolayısıyla birçok vergi türü ihdas edildi143.
İşte tam bu noktada Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi izah eden Wycliffe,
Tanrı’nın herkesin efendisi olduğunu ve onunla insanlar arasındaki bağlılığın, feodal
Fransa’da halk ile kral arasındaki ikinci bir efendiyle dolaylı sağlanan ilişkiye değil
de İngiltere’deki kral ile halk arasındaki doğrudan ilişkiye benzediğini ileri sürer.
Sonuç olarak papazın aracı vasfının geçersizliğine ve bu şekilde bütün Hıristiyanların
papaz olduğuna hükmeder. Dolayısıyla, Araf doktrini ve buna bağlı olarak üretilmiş
endüljans uygulamaları ve azizlerin şefaatçi olması geçerliliğini yitirir144.
Ruhban sınıfının ahlaki zayıflığına, bekârlık yeminine rağmen kadınlarla
gayrı meşru ilişkileri olan papazları örnek veren Wycliffe, ruhban sınıfının sivil
mahkemelerde yargılanması taraftarıdır. O, papazların her şeyi gösteriş ve para
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toplamak için yaptığını söyleyerek onları hırsız ve şeytan olarak nitelemektedir.
Gerçekte kilisenin liderinin Mesih olduğunu savunan Wycliffe, görünürde kilisenin
bir liderinin olmasına karşı olmadığını belirtmektedir. Fakat bu sınıfın başı olarak da
seküler gücü elinde tutan ve vergi toplayan papanın, seçilmiş olmaktan öte,
Yuhanna’nın birinci mektubunda beklendiği zikredilen Deccale benzediğini iddia
etmektedir145.
Bu noktada Wycliffe’nin kiliseye dair kanaatinin ne olduğu önem
kazanmaktadır. O, Kilisenin “görünmeyen” ve “görünür” olmak üzere iki çeşidinden
bahsederek; ilkinin üyelerinin tamamının kurtuluşa erdiklerini, fakat ikincisine bağlı
olanların hepsi için bir kurtuluşun olmadığını varsa da ancak Tanrı tarafından
bilindiğini savunur146. Mevcut kilisenin içinde bulunduğu hali eleştiren Wycliffe’ye
göre dünyevi kilise, kutsal metinde anlatıldığı gibi Mesih’in oluşturduğu ilk dönem
kilisesiyle çelişir. Zira kilisenin başı olarak Papa, yaşayışını alçak gönüllü, fakir ve
hayırsever olarak nitelendirdiği Mesih’in takipçisi olmaktan oldukça uzaktır147.
Wycliffe, birçok noktada karşı karşıya gelen ruhani ve seküler güçler arasında
tercihini seküler güçten yana kullanır. Ona göre, bütün insanlar Tanrı’nın malıdır ve
Tanrı, yasasını tutan, devam ettiren ve uygulayan otoritenin sahibi, feodal bir bakışla
büyük efendidir. Bütün görev yetkileri kendisi vermekte ve bu işlem karşısındakine
bir sahiplik kazandırmamaktadır. Tanrı ruhban sınıfının bu yetkiyi kötüye
kullandığında, sivil otoriteye bu yetkiyi ondan alma hakkı, hatta gerektiğinde ruhban
sınıfını cezalandırma yetkisi vermektedir148. Çünkü ruhani ve seküler olmak üzere iki
alt birimi olan otoritenin Tanrı’ya karşı sorumluları krallar, yani sivil idarecilerdir.
Dolayısıyla Wycliffe, papalık makamını işgal eden VII. Gregory ve VIII.
Boniface’nin “seküler idarenin kilisenin tebaası olması” doktrininin aksine,
idarecinin, yani kralın, bütün güncel durumlarda egemen olduğunu kabul eder. O,
kralın bütün ruhani mülkün kontrolünü eline alması gerektiğine inanır. Bu düşünce,
kilisenin reformasyonu için dönemin yöneticilerine kutsal bir görevi yükler.
Wycliffe, sadece sakramentin idaresinden sorumlu olan papazların kral
tarafından atanmasını öngörür. O, ruhban sınıfı arasında kabul ettiği eşitlik ve ruhban
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sınıfı üzerindeki sivil gücün otoritesi çerçevesinde, günahkâr bir papanın görevden
alınabileceği kanaatindedir. Oysa aynı durumdaki bir sivil idareci için bu söz konusu
olamaz149.
Kilisenin zenginliğine İngiltere krallığı tarafından el konulup sınırlandırılması
ve papalığın ekonomik sultasının sarsılması onu memnun etmekteydi150. Zira
yaklaşan savaşa karşın hazinenin boş olmasını ve kilise gelirlerinin düşman görülen
Fransa’ya akmasını Wycliffe aptallık olarak nitelendiriyordu. Ona göre Papa,
krallığın paraya ihtiyaç duyduğu bir ortamda ancak sadaka türü bir geliri
arzulayabilirdi.
Papanın gücünün iyiden iyiye azalması sürecinde İngiltere’nin ruhani
bağımsızlığını savunan Wycliffe, İngiliz krallığının Kutsal Kitap çerçevesinde tek
vücut olması gerektiğini düşünmekteydi. Ruhban sınıfı, lordlar ve halkın bu vücudun
birer üyesi olduğuna inanan reform öncüsü, bir anlamda milli bir kilise modelini
VIII. Henry’den çok önceleri dile getirmiş oluyordu.
Wycliffe’nin kader düşüncesi, XVI. yüzyılın reformistleri için çözümleyici
bir yapı içermektedir. O, Âdem’in düşüşüyle özgür iradenin hem Âdem hem de
Âdemoğulları için kaybedildiğini ve her bireyin doğumundan önce seçilmişliğinin
Tanrı tarafından belirlendiğini ileri sürer. Bu nedenle iyi amelin imana
götürmediğini, aksine, işlenen iyi davranışların Tanrı’nın kişiye bahşettiği lütfun bir
tezahürü olduğunu kabul eder151.
Kilisenin, Wycliffe’yi heretiklikle suçlamasının önemli nedenlerinden biri de
onun evharistiya ile ilgili düşüncesidir. Diğer bütün meselelerde olduğu gibi,
sakrament konusunda da Kutsal Kitap’ı merkeze alan Wycliffe, ekmek ve şarabın ete
ve kana dönüşmesi olarak bilinen Katolik dönüşüm teorisine karşı çıkar. Ona göre,
Mesih’in “Bu benim bedenimdir” cümlesine literal bir yaklaşımı takip ederek kutsal
unsurların değişimini öngörmek kutsal metin kaynaklı değildir152. O, böylesi bir
dönüşümü reddetmesine karşın, Mesih’in evharistiya sakramentinde, kralın yasa
yoluyla bütün krallığında bulunması gibi -bütün suçlar onun varlığında işlensin diye149
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bulunduğunu iddia eder. Ortaçağ mantığıyla düşünüldüğünde böylesi bir kurguyla
alegorik anlamda Mesih’in ayinde bulunmadığını söylemekle paralellik arz etmesi,
onun heretik ilan edilmesinde önemli bir etkendir153.
Öte yandan Wycliffe, Mesih’in insani tabiatı açısından nihai olarak insan
olduğunu ve Tanrı’nın kendi mutlak gücüyle yarattığı herhangi bir şeyi -özelde
ekmek ve şarabı- Mesih’le birleştirmeyi uygun görmeyeceğini düşünür154. Zira ona
göre Tanrı, bir kez başlattığı hareketin akışına müdahale etmez. Çünkü böylesi bir
eylem, varoluşun devamlılığını sekteye uğratacak düzeyde maddenin özünde bir
değişikliğe neden olur155.
Wycliffe’nin, Mesih’in ayinde gerçekten etkin olarak bulunduğunu kabul
etmesi, fakat Katolik dönüşüm teorisini reddetmesi ruhban sınıfının aşırı tepki
göstermesine neden oldu. Bu noktada başından beri onu destekleyen Gauntlu John,
ona bu konuda daha fazla konuşmamasını tavsiye etti156.
Ruhban sınıfını Mesih’in öğretisinden uzak olmakla suçlayanların temel
dayanağı olan Kutsal Kitap, Wycliffe’nin de dini önermelerinin merkezinde
bulunmaktadır. Ona göre bir şey Yeni Ahit veya diğer kutsal metinlerce
destekleniyorsa doğruluk ve geçerlilik ifade eder. Çünkü kutsal metin, Tanrı’nın
kelamı olduğu için kilisenin yasası ve bütün dini doktrinlerin kaynağıdır. Zira onun
her kelimesi doğru ve her kısmı bir diğeri kadar otoriterdir157.
Yeni Ahit’in yanında Eski Ahit’e de diğer muhafazakâr hıristiyanlardan daha
fazla önem veren Wycliffe, her Hıristiyanın –özelde de her İngiliz’in- kutsal
metinleri okuyup anlaması158 için bir Kutsal Kitap çevirisi yapmaya yönelir. Önceki
kısmi çevirileri bir tarafa bırakarak 1382’den ölümüne kadar St. Jerome tarafından
yapılan Kutsal Kitap’ın Latince çevirisi “Vulgate”nin tam bir İngilizce çevirisi için
uğraşır. Yarım kalan bu çalışmayı, ölümünden sonra takipçileri N. Hereford ve John
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Purvey yürüterek Eski Ahit çevirisinin de eklenmesiyle tamamlarlar159. Bu çeviri,
dönemin Katolik geleneği tarafından kabul edilmemesi, özellikle de kilisenin ıslah
edilmesinde etkin rol alacak sivil idareciler için yapılmış olması gibi belirgin
karakterlerle diğer kısmi çevirilerden ayrılır160.
1382’deki Earthquake Konsilinde kınanan Wycliffe, 1384’te öldü. Bu tarihten
sonra da Wycliffe’nin düşüncelerinin izlerine rastlamak mümkündür. Wycliffe’ye
isnad edilen siyah elbise giyinen ve yalınayak dolaşan fakir vaizler buna örnek
gösterilebilir. Ayrıca doğrudan bir bağlantı olmasa da, Wycliffe’nin fikirleri Lollard
hareketinin öğretilerinde hayat bulduğu görülebilir161. Kral II. Richard döneminde
(1377–1399) destek gören bu vaiz rahipler, IV. Henry (1399–1413) döneminde
kilisenin etkisiyle baskıya uğradı162.
XVI. yüzyıl reformasyon hareketlerinin alt yapısının oluşumuna önemli
katkıları olan Jan Hus’un esin kaynağının Wycliffe olması sebebiyle -tez konumuzun
çerçevesini de göz önünde bulundurularak- Hus’un düşüncesine burada kısaca
değinilecektir. Hus, Bohemyalı öğrenciler tarafından fikirleri Prag’a taşınan
Wycliffe’nin ateşli bir takipçisiydi163. Ayrıca, bu düşüncelerin Bohemya’ya
transferinde İngiltere kralı II. Richard’ın Çek imparatoru Wenzel’in kız kardeşiyle
evlenmesi de etkili olmuştur. Çünkü bu evlilik iki üniversite -Oxford ve Pragarasında bir yakınlaşmayı sağlamıştır164.
İki reformistin düşüncelerinin ana eksenine bakıldığında aralarında fazlaca
belirgin bir fark görülmez. Zira Hus, evharistiya ile ilgili dönüşüm teorisini
reddetmemekle beraber, kilisenin başının Papa değil Mesih, yasanın ise Yeni Ahit
olduğunu savunur. Mesih’in takipçisi olacaksa papanın, Mesih gibi fakir bir yaşam
sürmesi gerektiğini ileri sürerek manevi hocası Wycliffe’yi takip eder. Constance
Konsilinde hayatta olmayan Wycliffe’nin eserlerinin yakılmasına, görüşlerinin heresi
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sayılmasına karar verildiği gibi onun yaşayan talebesi Jan Hus da aynı şekilde
eleştirilir ve konsil tarafından yakılma cezasına çarptırılır165.
1384’te Lutterworth’da ölen ve Constance Konsilinde heretik kabul edilen
Wycliffe, İngiliz reform hareketlerinin oluşmasında yerel unsurun karakteristiğini
belirleyen bir etkiye sahiptir166.
Wycliffe heresisinin temel önermelerine bakıldığında şu noktalar göze
çarpmaktadır.

Öncelikle

kilisenin

dünyevileşmesine,

bozulmuşluğuna

ve

manastırların Hıristiyanlık ruhuna zıt olduğuna değinip çözüm olarak Kutsal Kitap’a
dönüşü gösterir. Bütün inananların rahipliğini öngören Wycliffe, Tanrı ile insan
arasında rahibin aracılığını yok sayarak endüljansı ve Araf doktrinini reddeder. İlahi
lütufla seçilmiş olmayı, iyi davranışların neticesinde elde edildiği iddia edilen
kurtuluşa tercih eder. Evharistiya ayininde, Mesih’in beden ve kanının ekmek ve
şaraba dönüşmesini ileri süren Katolik doktrine karşı çıkar. Özellikle milli gelirin
papaya gidişini içine sindiremeyen Wycliffe, kilise üzerinde devletin söz sahibi
olmasını destekler167.
Wycliffe’nin papalık üstünlüğünün reddine, İngiliz rahiplerinin zenginliğine
karşı savunduğu vaiz rahip prototipi/ilk örneği ve özellikle seküler otoriteyi üstün
tutup onu kilise reformunun baş aktörü sayan düşünceleri, XVI. yüzyılda Protestan
harekette yeniden yankı bulmuştur168. Zira Ortaçağ heresisi ile Protestan hareket
arasında direk bir bağ kurulamasa da İngiltere’de reformasyon rüzgarları esmeye
başladığında, hiç kimse reformasyonun heresinin daha gelişmiş bir hali olduğundan
kuşku duymamıştı.
3. Lollard Hareketi
Wycliffe’ye isnad edilen fakir vaiz rahipler grubunun bizzat onun tarafından
yönetildiği şüphelidir. Zira böyle olmuş olsaydı, Wycliffe’nin hayatının son yıllarını
geçirdiği Lutterworth, bu papazların merkezi olurdu. Oysa heresioloji kaynaklarında
böyle bir durumu anlatan bir kayda rastlanmadığı iddia edilmektedir. Fakat bütün
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bunlara karşın, Wycliffe’nin son dönemleriyle Lollard hareketinin gün yüzüne çıktığı
dönem arasında dolaylı bir irtibattan bahsedilebilir169.
Wycliffe ile Lollard hareketi arasında doğrudan organik bir bağ olmasa da,
dolaylı bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. Bu alaka, Lollardların yazdıkları
metinlerde Wycliffe’nin eserlerinden yaptıkları alıntılarda görülmektedir. Dolayısıyla
Lollardların,

Wycliffe’nin

Latince

kaleme

aldığı

kitaplardan

yararlanarak

hazırladıkları metinler önem kazanmaktadır.
Bu

çalışmalarla

Wycliffe’nin

Latince

metinleri

karşılaştırıldığında,

Lollardların, Wycliffe için “Doctor Evangelicus” tümcesini ya da “d.e” kısaltmasını
kullanarak atıfta bulundukları görülmektedir. Bu konuda Lollard hareketinin meşhur
“On İki Karar” bildirgesinde de Wycliffe’den yararlandığını iddia edilmektedir.
Ayrıca Wycliffe’nin muhalifleri için söylediği ifadelerin, Lollardlar tarafından
kullanılmış olması, Wycliffe ile Lollard hareketi arasındaki dolaylı bağı gösteren bir
diğer kanıt olarak sunulmaktadır170.
Erken dönem keşişleri gibi siyah giyinip yalınayak dolaşan vaiz rahip grubu
kilise ve ruhban sınıfını kınayarak, ana dilde Lordun duasını, On Emri ve 7 ölümcül
günahı öğretmekteydi. Daha sonraları bu rahipler yerlerini Wycliffe düşüncesini ana
hatlarıyla yayacak Lollardlara bırakacaktır171.
Lollardlara bu ismin ilk defa 1382’de Hollandalı heretik vaizlere benzerlikleri
nedeniyle verildiği ileri sürülmektedir172. Zenginliği ahlaksızlık olarak algılayan,
basit yemek ve giyimin zorunlu kılınması taraftarı olan bu grup, İngiliz Kilisesinin
oluşum sürecinde etkin rol alan Puritan düşünce yapısının İngiltere’deki temellerini
attılar.

Lollard

rahipleri

mevcut

kilisenin

baskılarına

rağmen

kraliyetin

tarafsızlığından yararlandılar. Fakat bu kısmi rahatlık, 1401’de IV. Henry’nin
kıtadaki yöneticilerin heresiye yaklaşımlarını örnek alarak Lollardlara karşı yasalar
çıkarmasıyla son buldu173.
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Kendilerinin heretik sayılarak yakılıp öldürülmelerine rağmen görüşlerinde
ısrarcı oldukları, krala karşı 1414’te Oldcastle174 benzeri isyan girişimlerinden
anlaşılmaktadır. Kral veya lordlara karşı girişilen bu isyanların nedeni, asla onların
otoritesine karşı gelme manasında olmayıp kiliseye verilen desteğin eleştirilmesi
bağlamındadır175. Constance Konsilinde Wycliffe’nin heretiklikle suçlanmasıyla
heretik sayılan Lollardlar, devlet eliyle yapılan bu girişim neticesinde güçlerini
yitirseler de belirsiz ve gizli bir yerel hareket olarak VIII. Henry dönemine kadar
varlıklarını sürdürdüler.
Lollard rahipleri, gruptan gruba hatta kişiden kişiye değişen inançların
oluşturduğu heterojen bir yapı sergilemeleri hasebiyle kendilerine has kesinleşmiş bir
kredoya, kilise öğretisine ve bütünsel bir doktrine sahip olmamışlardı. Buna karşın,
sahip oldukları benzer düşünceler onlara az çok bir grup olma niteliği vermektedir.
Eleştirilerini mevcut kilise ve ruhban sınıfı üzerinde yoğunlaştıran Lollardlar,
Wycliffe gibi birçok heretiği kendilerine aziz edindiler. Çünkü her ne zaman
yargılansalar, Wycliffe’nin takipçileri olmakla suçlandılar. Buna, 1407’de yakalanıp
mahkemeye çıkarılan Lollardların yargılanması sürecinde rastlamak mümkündür176.
Ellerinde bulunan kutsal metinlere ait birçok çeviriyi toplumun kültür
seviyesi yüksek kesimine sunan dönemin heresi hareketi, kendi misyonunu
parlamenter olan üyelerinin oluşturduğu bir grup aracılığıyla bir bildiri yayınlayarak
dile getirdi.
“12 Karar” olarak bilinen bu manifestoda, Lollardlar, özellikle fiziksel
objelerin kutsanmasını ve Katolik dönüşüm teorisini reddetmektedir. Onlar,
Hıristiyan hacıların ölülere ve tasvirlere niyazda bulunmalarını ve papaza günah
itirafında bulunmanın kurtuluş için şart oluşunu uygun görmemişlerdir. Bunun yanı
sıra, İngiliz Kilisesinin Roma’ya bağlı olmasını, Papalık elçilerinin dönemin idareci
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ve yargıçları gibi çalışmasını ve Yeni Ahit öğretisine ters olan bütün savaşları
eleştirmektedirler.

Ruhban

sınıfının

evlenmesini

de

bir

anlamda

ahlaki

bozulmuşluğun önleyicisi kabul ederek teşvik etmektedirler177.
Belli bir doktrin ya da kilise hiyerarşisine sahip olmaktan öte, önlerindeki
meseleler hakkında görüş bildiren Lollardların bu noktada takip ettikleri iki temel
prensip vardır. Bunlardan ilki Kutsal Kitap’a dayalı bir fundemantalizm ya da kutsal
metin merkezlilik, diğeri ise sağduyulu bir rasyonalizmdir. Dine dair her şeyin Kutsal
Kitap kaynaklı olması gereğine binaen; hacılığın kendisini, bunun için yeni yerlerin
ihdasını ve tasvirlerin önünde adak adanmasını şiddetle reddeden rahipler,
evharistiya ayininde papazın mucizevî bir yolla Mesih’in beden ve kanını ekmek ve
şaraba dönüştürmesinin mümkün olmadığını ileri sürdüler. O halde evharistiya,
Mesih’in bedeninin temsili olarak kutsanmış ekmeğin yenildiği bir anma töreniydi.
Bu ayine dair başka bir eleştiri noktası ise kutsanmış ekmeğin papazlar tarafından
satılmasıydı. Lollardlara göre, böylece Mesih, Yahuda İskoryat’ın onu Yahudilere
satması gibi papazlarca satılmaktadır. Ruhban sınıfını bu ve benzeri açılardan
eleştiren rahipler, Papanın Deccal olduğunu, onun takipçisi olan ruhban sınıfının ise
kiliseyi bir haydut yatağı olan sinagoga çevirdiğini düşünürler.
Lollardlar Rasyonellik noktasında ise, yukarıda ifade edildiği gibi, papazın
hiçbir şekilde üstün bir güce sahip olmadığına değinmişlerdir. Aynı şekilde vaftiz
suyunun yine su olarak kaldığını ve gerçek hayırseverlikle yaşayan her iyi
Hıristiyanın Tanrı’nın rahibi olabileceğini kabul etmişlerdir178.
Temel eğilimin dışında durması sebebiyle baskılara maruz kalan bu hareketin
müntesipleri, kraliyete hâkim sınıflar üzerinde belli oranda bir nüfuz elde
edemeyince, özellikle Oldcastle isyanından sonra, gizli bir cemaat gibi hareket
etmeye başladılar179. Bu durum XVI. yüzyıl başlarına kadar devam etti. Fakat VIII.
Henry döneminde yeniden Katolik dönüşüm doktrinini reddetmeleri, kutsal metni
İngilizce okumaları; kilise çanlarını, azizlerin imajlarını, hacılık ve Araf doktrinini
eleştirmeleriyle yeniden gün yüzüne çıktılar. Lollardlar, Kıta Avrupa’sındaki
reformasyon hareketlerinin etkisiyle güçlendiler ve eskiden olduğu gibi İngiliz
177
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heresisinin hâkim unsuru haline geldiler. Onlar, bu süreçte Hümanist Colet’in
vaazlarının ateşli dinleyicileriydiler180.
Avrupa’dan dönen İngilizlerin eski heretik düşüncelerine Kıta Avrupa’sında
rastladıkları paralellikler; diğer taraftan Lollardların kullandığı, önsözünü Luther’in
yazdığı, Tyndale’ın Yeni Ahit çevirisi gibi unsurların VIII. Henry monarşisinin
ikinci yarısında Luther’le Lollard rahipleri arasındaki etkileşimin temel argümanları
olduğu ileri sürülmektedir. Esasen bu kişilerin Avrupa’da Luther’in fikirlerinden
ziyade kendi eski heresilerine benzer sapkınlıklara yöneldiği düşünülmektedir181.
Zira Lollardların karakteristik öğretileri Lutheran ve Zwinglian doktrinleri tam olarak
yansıtmamaktadır. Buna rağmen ne gariptir ki dönemin İngiltere’sinde, Wycliffe
taraftarları Lutheranlıkla suçlandılar.
İleride ortaya çıkacak Puritan ve muhalif geleneğin habercilerinden ve alt
yapısının oluşturucularından sayılan Lollard hareketi, VIII. Henry’inin dinsel açıdan
Roma’dan ayrılmasına papalık karşıtı söylemiyle zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda
ruhban sınıfı karşıtı güçlerin oluşumuna yardım ederek kıta Avrupa’sındaki
gelişmelerin İngiltere’ye yumuşak bir giriş yapmasında etkin olmuşlardır182.
XVI. yüzyıl İngiltere’sinde, Protestan hareketin vücut bulmasında yerli
heresinin temsilcisi olarak inkâr edilemez bir katkıya sahip olan Lollardlar’ın
takibata uğraması özellikle Luther’in düşüncelerinin İngiltere’ye girdiği döneme rast
gelmektedir (1521). Bu tarihten itibaren baskıya uğrayan Wycliffe’nin rahiplerine, ya
Protestan hareketin içinde kendilerine yer bulmalarından ya da tamamıyla ortadan
kaldırılmalarından dolayı, VIII. Henry’nin krallığının ikinci yarısından sonra
rastlanılmamaktadır183.

II. İngiliz Reform Hareketinin Başlaması
İngiltere’de reformasyon girişimi, aşağıda da ifade edileceği gibi,
Avrupa’dakinden farklıdır. Zira reformasyon, İngiltere’de reformcu kişiler tarafından
değil bizzat siyasi iktidar tarafından gerçekleştirilmiştir.
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A. VIII. Henry Dönemi (1509–1547)
Burada İngiliz reformasyonunun ne şekilde ortaya çıktığı ve geliştiği VIII.
Henry dönemine ilişkin olay ve faaliyetler çerçevesinde ele alınacaktır.
1. Reformasyon Öncesi İngiltere
a. Dini ve Siyasi Durum
XVI. yüzyıl, İngiltere’de iki yüzyıldır çeşitli kişiler, gruplar ve hareketler
seviyesinde meydana gelen reformasyon girişimlerinin artık netleştiği, gün yüzüne
çıktığı bir dönemdir. Üstelik bu dönemde kilise ile ilgili öğretiler ve uygulamalar kıta
Avrupa’sındaki ülkelerden farklı bir yol izlenerek devlet -daha doğrusu kraliyeteliyle yeniden şekillendirilmeye çalışılmış aynı zamanda milli bir kilisenin teşekkül
süreci başlamıştır.
XV. yüzyılın sonlarında, İki Gül Savaşına184 son verip feodaliteye karşı
üstünlüğünü sağlayan Tudor hanedanının temsilcisi VII. Henry (1491–1547), iç
işlerinde kendi otoritesinin üzerinde bir gücü kabule yanaşmamaktaydı. O, kraliyet
sınırları içindeki bütün yetkinin, kilise de buna dâhil olmak üzere kraliyetin elinde
olmasını arzulamaktaydı. Özellikle ruhban sınıfıyla ilgili olarak, toplumun çeşitli
kesimlerinden destek gören VII. Henry’nin bu isteği ancak oğlu VIII. Henry
döneminde gerçekleşti185.
Daha önce Okhamlı William ve Padualı Marsilio (1270?-1342) tarafından
dile getirilen ruhban karşıtı düşünce, bu dönemde etkisini devam ettirmekteydi.
Marsilio’ya

göre

kilise

reformu

“Tanrısal

kral”ın

denetiminde

ivedilikle

yapılmalıydı. Zira kral ne kadar kilisenin koruyucusu ise o kadar da denetleyicisiydi.
Kilise sivil otoritenin egemenliği altında olup, idaresi krala ait olmalıydı.
Varolan kilise yasasının ilahi yasayla bir ilişkisi olmadığını ileri süren ruhban
karşıtları, yasa yapma yetkisinin halkın da katkısıyla krala verilmesi taraftarıydılar.
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Kilisenin sivil alana her türlü müdahalesi reddedilip yetkinin sadece ruhani alana
indirgenmesi gerektiği savunulmaktaydı186. Bu tür eleştirilerin ortaya çıkması,
ruhban sınıfının elinde bulundurduğu gücü, suistimal etmesinden kaynaklanmaktadır.
İngiltere arazilerinin beşte üçüne sahip olan, kendi vergileri, yasası olan ve en
önemlisi papanın temsilcileri olan keşişler ve piskoposlar topluluğunun, halk
nazarında pek de iyi bir ünü olduğu söylenemez. Dolayısıyla İngiltere’de bir din
aleyhtarlığından ziyade bir ruhban sınıfı aleyhtarlığı olduğunu açıkça belirtmekte
fayda vardır187.
Piskopos, rahip, papaz ve keşişlerin, kutsal dilencilerin, vergi veren fakir bir
kadının evindeki her on yumurtadan birine göz dikmesi ve bekârlık yeminine karşın
birçoğunun gizli evlilik yapması, mevcut durumu ortaya koymaktadır. “Kutsal
hırsızlar” olarak nitelenen ruhban sınıfı ve bir ticarethane gibi çalışan manastırlar
kilisenin yüz kızartıcı halini bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir188. Buradan
hareketle, uzun süredir gündemde olan ruhban karşıtı hareketin sadece elit kesime ait
bir tutum olmayıp halkın da arzusu olduğu daha iyi anlaşılmaktır.
Sosyal açıdan içine düştüğü çürümüşlüğün yanında ruhban sınıfının ruhani
işlerinden çok seküler işlerle -ticaretle ve siyasetle- uğraşması, halkın gözünde itibar
kaybına neden olmuştu. Kraliyetin işleriyle bir diplomat gibi uğraşan piskoposlar
kendi bölgeleriyle ilgilenememiş, bunun için yardımcılar atamak zorunda
kalmışlardı. Bu sistemde kariyer ve mevkii için her şeyi yapan piskoposlar manevi
hastalıklarla ilgileneceklerine, seküler işlere meyil vererek bu işi sistemleştirmişlerdi.
Ruhban sınıfının bu karakteristiği kendisini, reformasyon sürecinde, kiliseyle ilgili
konulara ilişkin birbirine zıt görünen kanunlara ses çıkartmamalarında açıkça
göstermiştir189.
Hukuki açıdan seküler yasa ve kapsamı dışında kendisine has bir alan
oluşturan ruhban sınıfı ile devlet arasında varolan yetki paylaşmazlığı da ruhban
sınıfına duyulan düşmanlığın diğer bir boyutunu teşkil etmiştir. Kiliseye dair
meselelerin ötesinde sosyal olaylara ilişkin kararlar alan kilise mahkemeleri,
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dolayısıyla seküler mahkemelerin alanına müdahale etmiştir. Bu ise, sivil
mahkemelerin kiliseyi de içerisine alacak bir yetki alanından bahsetmelerine neden
olmuştur190. Öte yandan kilisenin, topladığı ağır vergilerle kendisini zenginleştirerek
halkı fakirleştirmesi, adeta reformasyon girişimlerinin başlamasına ve aykırı
görüşlerin yükselmesine destek vermişti.
Diğer taraftan kralın ricasıyla papanın resmi elçiliğine atanan ve aynı
zamanda VIII. Henry’nin danışmanlığını yürüten Wolsey, hem sivil hem de ruhani
otoriteyi elinde tutmaktaydı. O, kendi menfaatine uygun bir siyaset izlemekte bunu
elçilik ve danışmanlık kisvesi altında yapmaktaydı. Kendi koleji için kiliseyi
sömürmekten geri durmayan, halk bir yana, Katolik soyluların bile nefretini kazanan
Wolsey, papa elçiliğinin daha fazla devam etmemesi için yasal bir düzenlemenin
yapılması için çaba sarf etti. Bu durumu; “aramızda kardinaller varken İngiltere’de
asla huzur olmadı” şeklindeki İngiliz atasözü gözler önüne sermektedir191.
Papanın bir yabancı olarak İngiltere’de bir otoritesinin olduğu ve silinmesi
gerektiği iddiası çerçevesinde gelişen bir milliyetçilikten bahsedilebilir. Bunun
kökeninin 1353–1393 yılları arasında papanın yetkisini sınırlamak amacıyla çıkarılan
yasalara kadar uzandığı görülmektedir. Bu süreçte, çıkarılan yasalarla papalığın
üstünlüğü ve ona verilen vergiler kısmi olarak azaltılmıştı. Ancak bu tarz
uygulamalar zaman zaman etkili olsa da, papalığın kilise yoluyla üstünlüğü devam
etmekteydi. Kilise dini bir kaygıdan çok, kral ve feodaller için zenginliği olan bir
kurum, papalık ise her yıl birçok verginin toplanmasıyla yüklü miktarda paranın
aktığı ve kilise yasasıyla bir yetki alanına sahip olan bir teşkilattı. Bu zaviyeden
bakıldığında, din merkezli ekonomik, sosyal ve siyasi bir sömürge krallığı haline
gelen Roma, İngiliz halkı için zenginliklerini sömüren bir yabancıdan başka bir şey
değildi. Bu ise, İngiliz nasyonalizmini ve buna bağlı olarak İngiliz toprakları
içerisinde kurulacak bir kilise düşüncesini tetikledi.
b. Hümanizm Katkısı
Reformasyonun oluşum sürecinde ortaçağ skolâstisizmi ve teolojisini bırakan,
felsefi, tarihi ve edebi metinlere yönelen İtalyan Hümanizm’i, İngiltere’ye ilk defa
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1400’lerde Chaucer’in klasikleri çalışmasıyla girer. Daha sonra Hümanizm, Oxford
üniversitesine giren, İtalya ziyaretinden sonra Grekçe ve klasik eserlere yönelen
William Grocyn (1446–1519) ve asistanı Thomas Linacre (1460–1519) yoluyla
gelişir192. Dolayısıyla bu hareket ilk önce üniversite çevresinde yankı bulur ve daha
sonra İngiliz Hümanizm’inin baskın şahsiyeti John Colet (1467–1519) aracılığıyla
zirveye ulaşır.
John Colet’in faaliyetlerinden hususiyetle bahsetmek gerekmektedir. Kiliseye
intisap eden Colet, Oxford’da Eflatun ve Platon okuduktan sonra Fransa ve İtalya’ya
seyahatleri esnasında kilise babalarını çalışır. Dönüşünden sonra ruhban sınıfına
girmeyip Oxford’da Pavlus’un Romalılara Mektubunu okutmaya başlar. Bir müddet
sonra Ortaçağ dialektiğinin, gramerinin ve edebiyatının yanında Yunanca’nın,
Latince’nin ve İngilizce’nin okutulacağı St. Paul kolejini açar193.
Colet’in İncil okumalarında, reformist Luther’den farklı olarak sadece literal
değil, alegorik, tipolojik ve analojik yorumlar bulunmaktadır. O, dini ayin ve
törenlerin arındırma ve temizleme noktasında bir faydasının olmadığını, insanın
günah işlemesinin Tanrı’nın iradesiyle değil kendi isteğiyle yaptığı eylemlerden
kaynaklandığını ileri sürmektedir. Katolikliğin yedi sakramentini kabul eden Colet,
Papalığın üstünlüğünü kabul noktasında çekimser kalır.
Kutsal Kitap’la ilgili olarak Colet, Tyndale ve Luther’den çok önceleri,
zamanın temel meselelerine -Katolik oluşuna karşın-, tarihsel, literal ve hümanist
olarak yaklaşır ve Lollard olmakla suçlanır194. Ruhban sınıfını aşırı dünyevileşmekle
suçlayan Colet, ciddi bir ahlakilikle onların seküler işlere karşı hırslarını ve
Episkopal gelirleri israf etmelerini eleştirerek bazı tavsiyelerde bulunur. Ona göre,
dini emirler ıslah edilmeli, daha sık eyalet konsilleri yapılmalı ve piskoposluk için
kanonik seçimler yapılmalıdır. Ancak, bu doğrultuda toplanan konsiller istenildiği
kadar etkili olamadı.

192
193
194

Grimm, The Reformation Era, s. 68.
Maurois, İngiltere Tarihi, s. 281-282; Mattox, The Eternal Kingdom, s. 267.
Dickens, The English Reformation, s. 97-100.

54

Dönemin İngiliz Hümanizm’i için Colet’in yanı sıra ondan esinlenerek Yeni
Ahit’in Grekçe bir çevirisini yapan Hollandalı Erasmus (1466–1536) ve ünlü
Ütopya’sını yazan Thomas More de (1478–1535) sayılabilir.195.
c. Kıta Reformasyon Hareketinin Etkileri
İngiltere’ye kıtadan giren ilk Protestan gelenek, endüljans eleştirisiyle öne
çıkan, Katolisizm’i protesto eden ve Almanya’da büyük yankı uyandıran, daha önce
geniş bir şekilde ele aldığımız Luther’in hareketi olmuştur. Kiliseyle ilgili olarak
bekârlık yeminini, Araf doktrinini, kilise vergilerini ve benzeri uygulamaları
kaldırmayı öngören Luther, Kutsal Kitap ile çeliştiğini gördüğü öğreti ve
uygulamaları reddetmiştir.
Esasen “yalnız imanla aklanma” doktrinini savunan ünlü reformcunun fikir ve
kitapları 1520’lerin başında daha çok yabancı tacirler aracılığıyla İngiltere’ye
girmişti. Bu metinler, Erasmus’un Yeni Ahit çevirisiyle desteklenen bir grup
tarafından okunmaya başlanmıştı. Oxford ve Cambridge’de okunan kitapların
arasında özellikle Luther’in Papa Protestosu Üzerine (De Potestate Papae) başlıklı
eseri de vardı. Roma’nın Martin Luther’i sapkın olarak nitelemesi, VIII. Henry’nin
Luther’e bir reddiye yazarak papadan “imanın savunucusu” unvanını almasına,
mevcut kitaplarının toplatılıp yakılmasına neden olmuştu. Fakat bu Luther’in
kitaplarının okunmasının önüne geçildiği anlamına gelmemektedir196.
Ülkenin önemli iki üniversitesinde, özellikle “Küçük Almanya” olarak
nitelenen Cambridge’de, Luther’in fikirleri hararetle okunmakta ve tartışılmaktaydı.
1525’ten sonra ise bu reformistlerin radikal olanları kıtaya göç etti. Kalanların çoğu
VIII. Henry döneminde özellikle de Altı Tez’den (Six Articles) sonra ve I. Mary
döneminde baskıya maruz kaldılar. Bu grup içinde ileride çevirilerinden
bahsedeceğimiz Tyndale ve Coverdale gibi simalar da vardı197.
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2. Roma Katolik Kilisesinden Ayrılma ve Reformun Başlaması
a. Reformasyon Öncesi Olaylar
İngiltere’nin yeni kralı VII. Henry; içte “Gül Savaşı”na son verip hanedanı
güçlendirmesinin ardından ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu düzeltmek
ve dış siyasette bir müttefik edinmek istiyordu. Bu maksatla 1501’de İspanya kralı
Ferdinand’ın kızı Catharine’yle oğlu Arthur’u evlendirdi. Ancak Arthur 1502’de
aniden ölünce, iki ülke arasında evlilik yoluyla yapılan antlaşmanın iptali ve buna
bağlı olarak alınan ekonomik yardımın iadesi gündeme geldi. Bu durum üzerine iki
kral anlaşarak Catharine’yle VIII. Henry’i evlendirmeye karar verdi. Fakat Kutsal
Kitap’ın “bir kişi merhum kardeşinin dul karısıyla evlenemez”198 şeklindeki emri
buna engeldi. Papa II. Julius (1503–1515), iki kralın yaptığı baskı neticesinde, ara bir
formül bularak Arthur-Catharine evliliğinin aslında tam olarak gerçekleşmediğini
ilan etti. Bu karara istinaden Catharine ile VIII. Henry’nin evliliği 1509’da
gerçekleşti199.
İngiltere’nin hâkimiyetini kısa süre önce ele geçiren Tudor hanedanının
devamı için erkek bir varis bekleyen VIII. Henry’nin, I. Mary (1515–1558) dışında
Catharine’den olan bütün çocukları doğar doğmaz ya da doğduktan kısa bir müddet
sonra ölmekteydi200. Bu durumun devam etmesi artık VIII. Henry’nin erkek bir varis
edinemeyeceği korkusuna kapılmasına neden oldu. Hanedanın devamı için güçlü bir
varise ihtiyaç duyulmasına karşın onun sadece bir kızı vardı. Bu ise daha önce
başarısızlığı tecrübe edilmiş kadın varis, Matilda’nın (1485) yetersizliğini
hatırlatmakta, yeni bir Gül Savaşının ve özellikle hanedanın sonunun yaklaştığını
haber vermekteydi. VIII. Henry bir an evvel yasal bir erkek varise sahip olmalıydı.
Erkek bir varisi olması halinde, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı sefere
çıkabilecekti201.
VIII. Henry, içinde bulunduğu bu sorunun çözmek kasdıyla, önce Papadan
Richomd dükü olan gayrı meşru oğlunun meşru sayılmasını istedi, fakat olumsuz
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yanıt aldı. Daha sonra V. Charles ile I. Mary’i evlendirmeyi düşünen VIII. Henry’in
bütün umutları, V. Charles’in Portekizli bir prensesle evlenmesiyle suya düştü202.
VIII. Henry’nin erkek bir varise sahip olamayışı, artık kendi evliliğinden
şüphe etmeye başlamasına, evliliği için Papalık tarafından verilen istisnanın
kaldırılmasını ve Papadan evliliğinin tam olarak yasal olmadığını ilan etmesini
istemesine neden olmuştu. Çünkü yeni bir evlilik yapıp tahtı erkek bir varise
bırakmak zorundaydı. 1525’e kadar olumlu bir karar bekleyen VIII. Henry’e,
Catharine’nin yeğeni, İspanya kralı V. Charles’in nüfuzu altında olan Papa,
Catharine’yi boşamadan ikinci bir evlilik hakkı verdi203. Bu kararın değiştirilmesi
için devreye giren hem Roma elçisi hem de kralın başbakanı konumundaki
Wolsey’in ve Papanın İngiltere’yi memnun etmek için gönderdiği Kardinal
Campeggio’nun bütün girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Ayrıca Catharine’nin bu
davanın Roma’da görüşülmesi için istekte bulunması, VIII. Henry’in 1529’da
Wolsey’i azletmesine ve başka çözüm yollarına yönelmesine neden oldu204.
b. İngiltere’de Reformasyonun Ortaya Çıkışı ve Roma’dan Ayrılma
Erkek bir varise sahip olmayı arzulayan İngiliz kral, artık boşanması için öne
sürülecek her fikre açıktı. Bir din bilgini olan Cranmer’in bu meselenin üniversite
kürsülerinde tartışılıp karara bağlanabileceğini ileri sürmesi, bu fikirlerden biriydi.
İngiltere’nin iki büyük üniversitesinde, Fransa ve hatta İtalya üniversitelerinde
tartışmaya açılan bu konu üzerine yazılan raporlar kraliyetin oluşturduğu komisyona
gelmekteydi. Bu raporlarda Papanın VIII. Henry’in bu evliliği için verdiği kararın
geçersiz olduğu, kralın evliliğinin hiçbir zaman gerçekleşmediği zikrediliyordu205.
Bu çalışmaların sonucunda VIII. Henry, Papanın onayına ihtiyaç duymadan 1533’te
Anne Boleyn’le evlendi. Bu evlilik, Henry’e çözüm sunan daha sonra Canterbury
başpiskoposluğuna atanan Cranmer tarafından onaylandı. Papa göz ardı edilerek
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verilen bu karar, İngiliz Kilisesinin bağımsızlığına doğru atılmış ilk adım
niteliğindeydi206.
1520’lerin sonlarına kadar Katolik inanca sıkı sıkıya bağlı, hatta Luther’e
karşı yazdıklarıyla “imanın müdafisi” ünvanını alan VIII. Henry, 1529’dan sonra
Luther’in yazılarının okunmasına ses çıkarmadı. Halkı da bu noktada serbest bırakan
kral için bu durum, Roma’ya karşı kullanacağı bir koz haline geldi207. Oysa kral,
ruhban sınıfının içine düştüğü ahlaksızlığı ve tasvip edilemez zenginliğini
eleştirenlerin, özellikle kilisenin yetkilerini sınırlayan Wycliffe’nin takipçilerinin ve
Lollard rahiplerinin katledilmelerinde bir beis görmüyordu208. Nitekim bir müddet
sonra kilise yetkisini eline aldığında Hus, Wycliffe ve Luther’in yazılarını yasakladı.
Bu yaklaşım onun menfaatine uyacak tarzda zaman içinde farklı tavırlar sergilediğini
göstermektedir.
İngiliz reformasyonu patlama kıvamına gelmiş bir volkanın harekete
geçmesine benzetilebilir. Zira neredeyse iki yüzyıldır ruhban sınıfında varolan
bozulmuşluk ve çürümüşlük, Wycliffe ve takipçileri olan Lollardlar ile adadaki Colet
ve Erasmus’un önderliğindeki Hümanizm gibi yerel ve bireysel hareketlere sebep
olmuştu. Fakat toplu bir başkaldırı olmamıştı.
Kıtada yavaş yavaş baş gösteren reformist girişimler ise İngiltere’ye VIII.
Henry döneminde girmişti. Siyasi otoritenin papadan ve var olan ruhban sınıfından
yana tavır koyması, kralın evlilik problemlerine bağlı siyasi isteklerinin dini
emirlerle kesişmesine kadar sürmüştü. Siyasi emellerine kavuşma ümidinde olan
kral, halkın isteklerine kulak vermiş gibiydi. Hâlbuki İngiliz reformasyonu, sosyal ve
dini içeriğini VIII. Henry dönemine kadar neredeyse tamamlamış, kralla ilgili siyasi
bir olayla gün yüzüne çıkmıştı. Bu noktada boşanma olayı, Protestan anlayışların
ortaya çıkmasına sebebiyet vermemişti. Çünkü bu düşünceler zaten İngiliz
toplumunda uzun yıllardır yaşayan düşüncelerdi209.
İngiliz reformasyonu, bu çerçevede ele alındığında, kıtadaki hareketlerden iki
açıdan ayrılır. Birincisi, kıtadan farklı olarak, İngiltere’de reform hareketlerinin,
monarşinin siyasi olaylara yaklaşımı çerçevesinde gerçekleşmiş olması; ikincisi ise,
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bu girişimlerin bir önceki nedenle de bağlantılı olarak Luther ve Calvin gibi sıra dışı
reformistlere sahip olmayışıdır210. Zira kraliyet gölgesinde gerçekleşen reformasyon
girişimlerinin öne çıkan simaları hareketlerine yön verirken kraliyete bağımlılıktan
kurtulamamışlardı.
Avrupa tarihine bakıldığında, VIII. Henry’in papalık otoritesine karşı olan bu
girişimi pek de yeni sayılmaz. Çünkü bizzat İngiltere’nin kendisi ve diğer Avrupa
ülkeleri reformasyona kadar birçok kez papa otoritesine karşı gelmişlerdi. Örneğin
İspanya’da, kral 1482’deki bir antlaşmayla işlerini denetimi altına almayı Roma’ya
kabul ettirmişti. Almanya’da yerel yönetimler güçlenmiş dolayısıyla Roma’yla olan
bağ zayıflamıştı211. İngiltere ise, tarih boyunca hiçbir zaman papanın bütün ruhani ve
seküler otoritenin kaynağı olduğu “Hildebrandine doktrini”ni kabul etmemiş, hatta
zaman zaman çıkardığı yasalar nedeniyle papalıkla karşı karşıya gelmişti. Bu
yasalardan birisi de reformasyon sürecinde VIII. Henry’in de uygulamaya koyduğu
Praemunire yasasıdır212. Bu yasa kralın davasının ülke dışına çıkmasına göz yuman
dönemin yetkili ismi Wolsey’e ve onun Papalık elçisi olması nedeniyle ruhban
sınıfına da uygulanmıştı213. Yukarıda anlatılan ruhban sınıfının durumu ve buna karşı
tepkilerin artması reformasyon için sadece bir başlatıcı arıyordu, bu kişi de VIII.
Henry’di.
Reformasyon hareketine 1529’da parlamentoyu toplayıp ruhban sınıfını ıslah
kararı almasıyla başlayan VIII. Henry, öncelikle kendisini “tek koruyucu”, “yegâne”,
“üstün efendi” ve “kilisenin baş”ı olarak Kilise Temsilciler Meclisine kabul ettirdi.
Yine 1532’de bu meclis kraliyet onayı olmadan hiç bir kanunun geçerli
olamayacağını deklare etti214. Ayrıca daha önceki yasaların da, kendisinin kurduğu
komitenin onayından geçmesini şart koştu. Canterbury başpikoposu Warham’ın
ölümü sonrasında Papayı, “Annate”215 vergisini vermemekle tehdit ederek kendisinin
evlilik

işlerinin

çözümünde

katkısı

olan

Thomas

Cranmer’i

Canterbury

başpiskoposluğuna getirdi.
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Bu arada Kilise Temsilciler Meclisine; (1) ölen kardeşin karısıyla evlenmek
için herhangi bir istisnanın olamayacağı ve evliliğin gerçekleşmediğini, (2) VIII.
Henry ile Catharine arasındaki evliliğin tam olarak gerçekleşmediğinden geçersiz
olduğunu kabul ettirdi. Sonuçta 1533’te Anne Boleyn’le gizlice evlenen VIII.
Henry’nin evliliği, parlamento ve Cranmer tarafından papalık onayına ihtiyaç
duyulmadan onandı. Bu girişim karşısında sessiz kalmayan Papa, VIII. Henry ile
Catharine evliliğinin geçerli olduğunu ve on gün içinde eski evliliğine dönmediği
takdirde kralın aforoz edileceğini ilan etti.
VIII. Henry, Papanın bu tavrı karşısında, çıkardığı yasalarla kendisini İngiliz
Kilisesi’nin başı ilan ederek Roma’dan resmen ayrıldı216. O, bu yasalarla her yıl
papaya verilen “Annate”, “First Fruit”217, “Peter’s Pence”218 vergilerini iptal etti.
Bütün ruhban sınıfının atamalarını İngiliz Kilisesine ve dolayısıyla kendisine
bağladı. Netice itibariyle 1534’te papalık otoritesi ortadan kaldırıldı.
1535’te VIII. Henry’nin kendisini Anglikan Kilisesinin yeryüzündeki başı
olarak ilan etmesi, İngiliz Kilisesinin kraliyet eliyle Roma’dan ayrıldığını
belgelemektedir. Anglikan Kilisesinin milliliği de buradan gelmektedir219.
Kralın, Luther’e karşı bilinen tavrının aksine, papalık üstünlüğünü
reddetmesi, Protestan hareketlerin arttığı manasına gelmemekteydi. O, sadece kendi
yetki sınırları içinde başka bir otoritenin varlığından rahatsız olmaktaydı. Mitsel bir
şekilde gücünü efsanevi kral Arthur’dan aldığına inanan VIII. Henry, kendi emperyal
otoritesi altında kendisinin ruhani liderliğinde de ısrarcıydı. Bu liderlikten kastı,
piskoposları kutsamak veya sakramentleri yönetmek değil, kilise kanunlarının
hazırlanmasında, uygulanmasında ve ruhban sınıfının denetlenmesinde etkin rol
almaktı220.
VIII. Henry, 1532’te Thomas Cromwell’e Wolsey’in dini yetkilerinin
nerdeyse tamamını vererek onu adeta İngiliz Kilisesi’nin başının vekili yaptı.

216
217
218
219
220

Lindsay, A History of The Reformation, s. 330; Walker, Christian Church, s. 359.
First Fruit; bir papazlık makamının ilk yıl gelirini ve devam eden yıllarda gelirin onda birinin
papalığa verilmesini öngören vergidir. Kenyon, Dictionary of British History, s. 139.
Peter’s Pence; X. yüzyılın başlarında her İngiliz ev reisinden zorla papalığı desteklemek için bir
peny olarak alınan yıllık bir vergidir. Kenyon, Dictionary of British History, s. 280.
Whitney, The Reformation, s. 335; Lindsay, A History of The Reformation, s. 331; Latourette,
A History of Christianity, s. 801.
Dickens, The English Reformation, s. 168-170.

60

Anglikan Kilisesinin temellerini atan Cromwell, kraliyet hizmetine girmeden önce
reformasyon hareketlerinin geçiş merkezi konumundaki Antwrep’te tacirlerin
danışmanlığını yapmaktaydı. Bu esnada Luther’in fikirlerinden haberdar olan
Cromwell, Padualı Marsilio’nun kilise-devlet ilişkilerini ele alışından etkilendi. Hatta
Marsilio’nun Barış Savunucusu (Defensor Pacis) adlı kitabının çevirisi için yardımda
bulundu. 1523’te Wolsey’in yardımcılarından biri olarak kraliyete girdiğinde varlık
gösteremeyen Cromwell, 1532–1540 arasında İngiliz Kilisesiyle alakalı bir dizi
reformasyona girişti ve manastırların ilgasıyla gündemde kaldı221.
Canterbury Başpiskoposu Warham’ın 1511 yılında yaptırdığı denetim
sonrasında manastırlarda suistimallerin varolduğu ve yanlış idare edildiği, eskiye
oranla yeni manastırların artık açılmadığı tespit edilmişti222. VIII. Henry döneminde
çıkarılan yasaların uygulamaya konması noktasında Cromwell, kıta Avrupa’sındaki
yönetimlerin tavrına benzerlikle, manastırların dağıtılmasından yanaydı. Kıtada
ilgaya biraz daha dini bir perspektifle, papalık otoritesine başkaldırının bir neticesi ve
ruhani toplulukları bir çatı altında toplama girişimi olarak bakılmaktaydı. Hâlbuki
İngiltere’de bu durumu ele alış tarzı tamamen farklıydı. Zira manastırların
müsaderesi, içinde bulunulan ekonomik darboğazdan kurtuluşun reçetesi gibiydi.
Enflasyonun artması, Amerikan ham gümüşünün girişi, kralın kendi problemleri ve
özellikle Katolik Roma’dan ayrıldıktan sonra ülkenin işgal edilme riski, bir bakıma
ilgayı keyfi olmaktan ziyade zorunlu bir uygulama haline getirdi223.
1536’ya kadar süren teftişler neticesinde başta geliri 200 sterlinin altında olan
manastırlar olmak üzere 1540’a kadar bütün manastırlar tedricen ilga edildi. Üst
düzey manastır idarecileri kolejlerin başına geçti. Müsadere edilen manastır arazileri
okullara üniversite kurumlarına ve dükalıklara verildi. Böylelikle manastır sistemi ve
taraftarlarından eser kalmadı224.
Cromwell’in manastırları dağıtarak kraliyete parlamento dışı bir gelir tahsis
etme gayretleri boşa çıkmıştı. Çünkü VIII. Henry, elde edilen geliri israf etti. Ancak
sosyal açıdan manastırların ilgası sonrasında krala itaatkâr bir orta sınıf oluştu.
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Müsadere, hem mevcut Katolik çevre tarafından hem de Protestanlar tarafından arzu
edildiğinden kraliyetin bu tavrına karşı yükselen sesler cılız kaldı225.
3. On Tez (Ten Articles) ve Protestanlığın Yayılması
İngiliz Kilisesi’nin Roma Katolisizm’inden ayrılıp doktrin ve uygulama
açısından kendine has milli nitelikte ilkeler belirlemesi, bölünmenin doğal
sonuçlarından biriydi. Dolayısıyla kaçınılmaz olan bu ihtiyaca VIII. Henry
döneminde 1536’da On Tez (Ten Articles) ve 1539’da Altı Tez’le (Six Articles)
cevap verildi. Ayrıca resmi olmayan Kutsal Kitap çevirilerinden farklı olarak
Canterbury Başpiskoposu düzeyinde çeviri çalışmalarına başlandı. Bu Kutsal Kitap
çevirileri ayrı bir başlık altında ileride ele alınacaktır.
1520’de

papaz,

1526’da

ilahiyat

doktoru

ve

1533’te

Canterbury

Başpiskoposu olan Cranmer Protestan bir eğilime sahipti. Kralın imzasıyla, Cranmer,
Cromwell ve reformistlerin hazırlamış olduğu doktrin derecesindeki ilk girişim olan
On Tez 1536’da yayınlandı226. On Tez’in içeriğine bakıldığında Katolisizm vurgusu
olmasına karşın Protestan bir renk verilmek istendiği açıkça görülmektedir. Bu
tezlerde, iman ilkeleri olarak başta İncil olmak üzere Havari, İznik ve Athanasian
kredoları; sakrament olarak vaftiz, evharistiya ve günah itirafı kabul edilmektedir.
Ayrıca kurtuluşun iman ve iyi davranışlarla olduğunu ve Kutsal Kitap dışında bir
kurtuluşun olmadığı, Mesih’in evharistiyada fiziksel olarak bulunduğu, tasvirlerin ve
azizlerin şefaatinin olduğu açıklanmaktaydı.
Dikkat edilirse evharistiya, vaftiz ve günah itirafı dışındaki Katolik
sakramentler ihmal edilmekte, ayrıca evharistiyada Mesih’in gerçek bulunuşu
zikredilirken dönüşüm teorisinden bahsedilmemektedir. Buna karşın, Luther’in
“yalnız imanla aklanma” doktrini göz ardı edilirken, azizlerin şefaat noktasındaki
önemleri korunmaktadır227.
On Tez’in yayınlanmasıyla aslında hedeflenen şey, Papanın otoritesini hariçte
tutarak, biraz Katolik biraz da Protestan -özelde Lutheran- yapıda senkretik bir
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doktrin oluşturma ve bu sayede kralın denetiminde, Katolik ve Protestan öğretiyi bir
arada tutma gayretidir. Bu girişim, daha sonra I. Elizabeth’in kilise siyasetinde
mükemmel derecede kendisini göstermiştir.
Bu kanunun etkisiyle 1538’de Cromwell, kiliselerde herkesin rahatça
okuyabileceği bir İngilizce Kutsal Kitap’ın bulunmasını emretti. Cranmer de sabah
ayinlerini İngilizce’ye çevirdi228. Bu süreçte Protestan eğilim, Cromwell’in
desteğiyle güçlenmeye başladı. Öyle ki Kutsal Kitap çevirileri yanında reformistlerin
eserleri de yer almaya başladı.
4. Altı Tez (Six Articles) ve Katolisizm Tepkisi
1532–1540

arasında

İngiliz

Kilisesi’ni

Protestan

öğretiler

ışığında

şekillendirmeyi düşünen ve başını Cranmer ve Cromwell’in çektiği grup, krala,
Smalkald ittifakını kabul ettirmek niyetindeydi. Bu amaçla 1535’te biraz da VIII.
Henry’in boşanma olayının Alman teologlarca kabul edilmesi arzusuyla Smalkald
görüşmeleri için elçi gönderildi229. Aslında ne VIII. Henry ne de Frederick ciddi bir
antlaşma peşindeydi. Papanın önceliğinin reddi konusunda anlaşma sağlansa da
Alman prensler İngiltere kralının Augsburg İnanç Bildirgesini kabul etmesini
istediler. Ancak VIII. Henry 1536’da Catharine’nin ölümü nedeniyle Protestanlardan
Papaya karşı destek arayışına son verdi. Zaten VIII. Henry de Almanların yardımına
ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Sonuç itibariyle Smalkald ittifakı İngiltere’deki
Protestan eğilimin bütün gayretlerine rağmen başarısız oldu. Dolayısıyla bu dönemde
etkisini iyice hissettiren Protestan hareket, kralın Smalkald ittifakına katılmayı
reddetmesi ve Katolik kralların ilgisini çekme arzusuyla çıkardığı Altı Tez’le darbe
aldı230.
Siyasi açıdan Protestanlara ihtiyacı kalmayan ve Smalkald ittifakına girmeyi
reddeden VIII. Henry, yönetimde etkin iki grup arasındaki dengeyi sağlamak ve
kendi otoritesini yinelemek amacıyla Altı Tez’i ilan etti. Cranmer’in muhalefet ettiği
bu tezler, 1539’da Katolisizm’e yakın durması nedeniyle Protestanlarca “kanlı
kanun” veya “altı kuyruklu kamçı” olarak adlandırıldı. Bu tezlerde dönüşüm teorisi,
ruhban sınıfının bekârlık yemini, azizlerden şefaat dileme gibi Katolisizm’i
228
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çağrıştıran ilkeler kabul edilirken aksi durumların cezalandırılacağı belirtiliyordu231.
Bir anlamda Katolisizm’e dönüş gibi görünse de bu kanunda, kilise otoritesini
kraliyetin emrine veren papa karşıtı düşünce devam etti. Önceki düzenlemeyle
Katoliklerin maruz kaldığı şiddetin muhatabı Protestanlar oluverdi. Neticede
Protestanlar basiretli davranmamaları sebebiyle, o ana kadar gelişen hareket
büyüyemedi.
Bu tarihten VI. Edward döneminin başına kadar Katolik kanat etkinliğini
arttırdı, hatta ateşli Protestanların çoğu kıtaya kaçtı. Yönetimde etkin olan
Cromwell’in, Smalkald ve Anne Cleves-VIII. Henry evliliğindeki başarısızlığı ve
Altı Tez’le Katolisizm’in yükselişi onu darağacına götürmeye yetti (1540).
VIII. Henry döneminde birbirine zıt kilise yasalarının çıkmasının arkasında,
kraliyet eliyle gerçekleştirilen ayrılığın henüz netlik kazanmaması vardı. Bu
düzenlemelerde Katolik ve Protestan unsurun karşıtlığı söz konusu olsa da,
sonrakinin zayıf kalması, İngiliz Kilisesinin henüz kendi içindeki teolojik
problemleri çözemeyişinden ve hem Avrupa’da hem de İngiltere’de XVI. yüzyılın ilk
30-40 yılı süresince ortak bir tavrın belirlenememesinden kaynaklanıyordu. Buna
kraliyetin kendi otoritesi altında bir kilise istemesi de eklendiğinde, önceden varolan
dinsel eğilimle sonradan girenin mecz edildiği, daha sonra “Anglikan” olarak
bilinecek, İngiliz ulusal kilisesi oluşmaya başladı.
1543’te muhafazakâr kanadın hazırladığı ve kralın yazdığı önsözden dolayı
ayrıca “kralın kitabı” olarak bilinen Bir Hıristiyanın Gerekli Akidesi ve Bilgisi (The
Neccesary Doctrine and Erudition of A Christian Man) adlı kitap Kilise Temsilciler
Meclisinden geçerek yayınlandı. Bu kitap, papanın otoritesinin Kutsal Kitap kaynaklı
olmadığını, Hıristiyan kral ve prenslere itaatin gerekliliğini belirterek Katolisizm’i;
sadece imanın kurtuluşu getirmediğine ve iyi davranışların da gereğine vurgu
yapmakla Luther’i eleştirmektedir232.
VIII. Henry dönemi, reformasyona dair tartışmaların geliştiği bir süreç olsa
da reformasyonun kendisi henüz gerçekleşmiş sayılmazdı. Ancak bu dönemde,
kiliseyle ilgili sorunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, çözüme kavuşturulmuştu.
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Harici bir güç olarak, papalığın İngiltere’de ruhani ve buna bağlı seküler gücünün
kaldırılmasının reformasyon hareketlerinin canlanmasına katkı sağladığı aşikârdı.
Fakat VII. Henry ile başlayan merkezi idarenin feodalite karşısında yükselişi,
neredeyse ülkenin bütün kurumlarını tek elde bulundurma gayreti içinde olan VIII.
Henry ile zirveye ulaştı. Buna paralel olarak daha sonra I. Elizabeth döneminde iyice
belirginleşecek olan Anglikan Kilisesinin iskeleti de bu süre zarfında oluşturuldu.

B. VI. Edward Dönemi (1547–1553)
1. Birinci ve İkinci Genel Dua Kitapları ve Protestanlığın Genişlemesi
Tudor hanedanının sürekliliğini sağlamak amacıyla meşru bir erkek varis elde
edebilmek için Catharine’den ayrılıp Anne Boleyn’le evlenen VIII. Henry’in, bu
evlilikten de I. Elizabeth’den başka çocuğu olmadı. Kral, Anne Boleyn’in
sadakatsizliği nedeniyle idam edilmesinden sonra, Jane Seymour’la evlendi233. Bu
evlilik sonucunda VIII. Henry nihayet VI. Edward’la (1537–1553) erkek bir varise
kavuştu. 1547’de babası öldüğünde henüz dokuz yaşında bile olmayan VI. Edward,
krallığı süresince iki şahsiyetin gölgesinde kaldı. Bunlardan biri, Somerset dükü
olarak bilinen ve kendisini “lordun koruyucusu” ilan ettiren dayısı Edward Seymour,
diğeri ise Northumberland dükü John Dudley’di234.
VIII. Henry döneminde Protestan harekete, papalık etkisinin azalmasıyla
açılan özgür alan, her ne kadar daraltılsa da hatta sonraları Altı Tez ile Katolisizm’e
yönelik tavırlar desteklense de reformasyonun sürekliliği için açık bir kapı vardı. Bir
anlamda VI. Edward monarşisi yarım kalan dini değişikliklerin kaldığı yerden devam
ettirilip geliştirilmesi ve I. Elizabeth dönemi Protestanlığı için bir hazırlık süreci
sayılabilir. Zira bu dönemde din diline, ibadetin tekdüzeliğine, Katolik ve Protestan
karakterlerin oluşturacağı senkretizme dair birçok kanun çıkarıldı.
Somerset, “kralın koruyucusu” ünvanını kullanarak, arkadaşı Canterbury
başpiskoposu Cranmer’in desteğiyle Protestan eğilimin ön plana çıkmasını sağladı.
Ancak hareketin gelişiminde sadece Cranmer’in veya yönetimin değil, aynı zamanda
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kıta Avrupa’sından göç eden/davet edilen Martin Bucer, Peter Marty ve Ochino gibi
ünlü Protestanların katkıları da vardı. Kıtadan gelen reformcuların Lutheran değil
daha çok Hümanizm ve Reform kilisesi kaynaklı olmaları, I. Mary dönemine kadar
gerçekleştirilen yasaların niteliğini belirledi235. Bunun yanında İngiliz ruhban
sınıfının durumu da, VI. Edward döneminde çıkarılan reformasyon yasalarının
önemini ortaya koyuyordu. Örneğin reformasyon hareketlerinden önce Gloucester
bölgesinde ruhban sınıfı üzerinde yapılan bir denetleme neticesinde, en basitinden,
“On Emir”in ne olduğu, nerede bulunduğu, Hıristiyan inancının ne olduğu gibi kolay
sorulara dahi çok azı doğru cevap verebilmişti236.
Yeni rejimin ilk parlamentosu Katolisizm’e yakınlığıyla bilinen Altı Tez’i
yürürlükten kaldırdı. Devamında II. Richard döneminden bu yana kabul edilen heresi
karşıtı kanunlar ve 1549 yılında çıkarılan Tekdüzelik Akdi (Uniformity Act) akdine
kadar Katolisizm’e dair birçok unsur belli yasalar çerçevesinde iptal edildi. Örneğin
ruhban sınıfının evlenmesine izin verilirken, Araf doktrini ve buna bağlı dua okuma
parası ilga edilerek bu yolla elde edilmiş olan zenginlik eğitime harcandı237.
VIII. Henry döneminde sürgün edilenlerin dönüşü, ayrıca kıta Avrupa’sından
gelen göçle adada dinsel bir çeşitlilik baş göstermiş ve birçok fırka oluşmuştu.
Canterbury başpiskoposu Cranmer’in başkanlığında, parlamentonun kabul ettiği
Tekdüzelik Akdi çerçevesinde ruhban sınıfı için Genel Dua Kitabı (Book of Common
Prayer) adlı bir metin hazırlandı238. Katolisizm’i, Protestan teolojiyi ve İngiliz
geleneklerini çok iyi bilen Cranmer, Birinci Genel Dua Kitabı’nı hazırlarken Ortaçağ
liturjisini, örneğin evharistiya ayininde Ortaçağa ait söz ve işaretleri kullandı.
Cranmer ayine dair doktrinde ise daveti üzerine kıtadan dönen arkadaşı Londra
piskoposu Ridley ve Strassburg’tan gelen Bucer’in etkisiyle, Katolik “dönüşüm” ve
Lutheran “gerçek bulunuş” teorilerini reddederek Reform kilisesi doktrininin bakış
açısına taraf oldu. Birinci Genel Dua Kitabı her ne kadar reformist öğretinin izlerini
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taşısa da geleneğin karakteristik vurgusu gözden kaçmamaktadır. Bu kitabın önemli
bir özelliği ise İngilizce ilk resmi liturji olmasıdır239.
Bu Genel Dua Kitabı, Cranmer’in zihninin netleşmemesi nedeniyle ne
muhafazakâr Katolikleri ne de radikal Protestanları tatmin eden senkretik bir yapı
içermekteydi. Ancak, Bucer gibi Protestanların kitapla ilgili eleştirilerinden
Cranmer’in etkilenmesi, Avrupa’dan gelip piskoposluk görevi yürüten radikal
Protestanların halka nüfuz etmeleri ve kraliyetin reformasyon taraftarlığı 1552’de
Birinci Genel Dua Kitabı’nın Katolik unsurlarından arındırılarak yeniden
oluşturulmasına neden oldu240. Bu İkinci Genel Dua Kitabı’nın teolojik alt yapısında
Luther’den daha belirgin tarzda Zwingli’nin yani Reform kilisesinin önermeleri
bulunmaktadır. Bu kitapta “altar” kelimesi İngilizce “table”, “priest” kelimesi
“minister” ile değiştirilirken, papaz elbisesi beyaz keten cübbeyle (Surplice)
sınırlandırıldı. Kötü ruhları kovma amacıyla yapılan dua ve ölülerden niyazda
bulunma kaldırıldı. Pazar ve kutsal gün ayinlerine katılım zorunlu hale getirildi241.
Bu iki kitap arasındaki temel farkı görmek için tartışmaların merkezine oturan
evharistiya ayinine dair değişime bakmak yeterlidir. Birinci kitapta evharistiya
ayiniyle ilgili bir anlam karmaşası hissedilirken, ikincisinde saf bir Zwinglianist
yorum bulunmaktadır. Bu, Birinci ve İkinci Genel Dua Kitaplarındaki şu cümlelere
bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır:
I. Birinci Genel Dua Kitabı’nda; Mesih’in bedeni ve kanı için rahip
sakramenti idare ederken şu cümleleri sarf eder:
“Sana verilen bizim efendimiz İsa Mesih’in bedeni, senin bedenini ve ruhunu sonsuz
yaşama kadar korur. Senin için efendimiz İsa Mesih’in akıtılan kanı, senin bedenini ve
ruhunu sonsuz yaşama kadar korur.”

II. İkinci Genel Dua Kitabı’nda ise; Mesih’in bedeni ve kanı için rahip
sakramenti yönetirken şu cümleleri söyler:
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“Mesih’in senin için öldüğünü anımsayarak bunu al ve ye; iman ve şükran yoluyla
kalbinde onunla beslen; Mesih’in senin için akıtılan kanını anımsayarak bunu iç ve
şükran duy”242.

Bu iki metin incelendiğinde; ilkinde kitabın genelinde de olduğu gibi
Lutheran bir bakış açısına yakın bir senkretizm, sonrakinde ise saf bir Zwinglianist
yaklaşımın sergilendiği görülmektedir.
İngiltere’de reformasyon hareketi o denli hızlı gelişti ki, ard arda çıkarılan
liturjilere bir de inanç bildirgesi olarak tanımlanabilecek 42 Tez eklendi. 1553’te
Cranmer ve radikal reformistler sayesinde çıkarılan bu tezler, ileride I. Elizabeth
döneminde 39 Tez’e kaynaklık edecekti. Fakat Kutsal Kitap’ın yegâne otoritesinin
kabul edildiği ve Protestan “yalnız imanla aklanma” anlayışının benimsendiği 42
Tez, taht değişikliği nedeniyle uygulamaya konulamadı243.
VIII. Henry’in Roma’dan ayrılışından sonra kiliseyle ilgili meseleleri
çözümlemede, kilisenin kendisi değil de parlamento yoluyla kraliyet hâkim rol
üstlenmiştir. Bu durum, VI. Edward döneminde de çıkarılan kanunlarla
sürdürülmüştür. Bu dönemde, Luther’den ziyade Zwingli ve Calvin’in etkisi
görülmüştür. Ancak geçiş dönemi sayılacak bu süreçte hâkim etki Zwingli’nindir.
Calvin’in etkisi ise I. Mary döneminde Avrupa’ya göç eden İngilizlerin radikal
düşüncelerle I. Elizabeth döneminde adaya dönüşlerinden sonra hissedilecektir244.
Katolik olan I. Mary’nin saltanat süreci Protestanlık için bir fetret dönemi
olarak kabul edildiğinde, İngiltere’deki mezheplerin yayılışının ve çoğalmasının
başlıca nedeni olarak devletin/kraliyetin bizzat Protestan anlayışla hareket etmesi
gösterilmektedir. Bu durumla ilintili olarak kıtadan davet edilen kişilerin önemli
mevkilere getirilmesi de temel etkenlerden sayılmaktadır245.
I. Elizabeth döneminde Vestarian tartışması olarak bilinecek ve Puritanist
akımın oluşumunda etkin rol alacak papaz kıyafetine dair tartışmanın ilk örneğine
VI. Edward döneminde rastlanılmaktadır. Bu olayın baş aktörü, Gloucester
piskoposluğuna atanan, hem piskoposluk yeminini etmeyi hem de papaz elbisesini,
beyaz keten cübbeyi giymeyi reddeden ateşli Zwinglianist John Hooper’dir (1495–
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1555). 1550’de Zwingli’nin öğrencisi Henry Bullinger’e İngiltere’deki bir
sempatizanından gelen mektupta, Hooper’ın Romalı Katolik bir görünümden
kaçındığı ve piskoposluk yemininde azizlere ve İncil’lere yeminin batıllığını
savunarak bunun ancak Tanrı adına olabileceğini ve hatta kralı da buna ikna ettiği
zikredilmektedir246.

C. I. Mary Dönemi (1553–1558)
1. Protestan Yasaların İlgası ve Katolisizm’e Dönüş Çabası
Koruyucuların gölgesi altında krallığını sürdüren VI. Edward’ın beklenmedik
ölümü, Protestanların tüm engelleme çabalarına rağmen, I. Mary’ın tahta çıkışının
önüne geçemedi. Babasının annesinden ayrılması ve onu gayrı meşru ilan etmesinden
sonra kendi köşesine çekilen I. Mary, annesinin inancı üzere Katolik bir eğitim aldı.
Tudor hanedanının devam ettirilmesi için yasal varis olarak tanınmasa da tahta geçer
geçmez, ilk iş olarak parlamento aracılığıyla kendi annesinin evliliğinin geçerli
olduğunu yasalaştırarak kendisi için kanuni bir zemin hazırlamaya çalıştı. VIII.
Henry döneminden bu yana Protestanlığa olan yönelişe karşı Katolik bir tepkinin
yavaş yavaş kendisini hissettirmeye çalıştığı süreçte I. Mary, kendisine düşen ateşli
Katolik rolünü en iyi şekilde ifa etti. Öncelikle, VI. Edward’ın, hatta VIII. Henry’in
yasalarını parlamento aracılığıyla ilga etti. Fakat I. Mary, aşırı Katolikliğine rağmen
kralın İngiliz Kilisesinin başı olduğunu kabul eden yasayı kaldırmadı. Çünkü bu,
onun hareket alanını genişletmekteydi247.
1553–1555 arasında reformist yasaları ilga edip yerine Katolik kanunların
getirilmesi için çaba sarf eden I. Mary, diğer taraftan da Roma ile ilişkilerini yeniden
düzenleme yoluna gitti. Bunun neticesinde Papa II. Julius, Henry döneminde Papalık
karşıtı uygulamalara karşı çıkan ve Roma’ya kaçan Reginald Pole’yi 1553’te
İngiltere’ye elçi olarak atadı248.
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Parlamentonun Roma’ya daha fazla yakınlaşması korkusuyla kraliçenin bir
İngiliz ile evlenmesini istemesine karşın, I. Mary, 1554’te İspanya kralı V. Charles’in
oğlu II. Philip ile evlendi.
Papalığın otoritesinin yinelenmesi yanında, reformist yasaların tamamının
kaldırılması, Katolik baskıdan korkan birçok Protestanın Britanya’dan kıtaya göç
etmesine yol açtı. Kalanlarsa ya katledildi ya da hapsedildi. Bu yasalar, ruhban
sınıfının evliliğini yasaklamanın yanı sıra Katolik inancı paylaşmayanları heretiklikle
suçlayarak kiliselerden uzak tutmayı öngörüyordu. Dönemin ünlü reformistleri ise
heretik düşüncelerinin bedelini canlarıyla ödediler. Bu nedenle Katolik baskıya
maruz kalan Protestanlar, I. Mary’i “Kanlı Mary” olarak adlandırdılar.
Bu sırada kıtaya göç eden Protestanlar kısmen Fransa’ya gittiyse de, önemli
bir çoğunluk Zürih, Basel, Cenevre, Strassburg, Heidelberg ve Frankurt gibi Zwingli
ve Calvin’in görüşlerini devam ettiren Reform kiliselerinin bulunduğu şehirlere
sığındı249. Bu mülteciler, I. Mary sonrası süreçte, büyük oranda şekillenecek
Anglikan Kilisesinin Kalvinist kanadını temsil edecektir.
Reformasyon sürecinin en belirgin şahsiyeti Canterbury Başpiskoposu
Cranmer,

Katoliklerce

(1)

bekârlık

yeminini

çiğnemesi

hatta

Canterbury

Başpiskoposu olduktan sonra ikinci kez evlenerek geleneği bozması, (2) papaya itaat
etmemesi ve (3) dönüşüm teorisini reddetmesi nedeniyle eleştirilerek yargılandı.
Cranmer, savunmasında kraliyetin üstünlüğünü savunurken Lutheran ve Zwinglian
görüşlerinden vazgeçtiğini dile getirse de Katolik suçlamalardan kendisini
kurtaramadı. Katolik piskoposların sorgulamaları neticesinde tutuklanan diğer
Protestanlar ise fikirlerinden vazgeçmediklerini başta Kutsal Kitap çevirmenleri
Rogers, Coverdale ve diğer ünlü Protestanların imzasını taşıyan bir manifestoyla ilan
ettiler250.
Reformasyon yanlılarına yönelik sürdürülen bu şiddet, halkın papaya ve
Katolisizm’e karşı nefretini artırırken, I. Mary ve Katolik liderler, idamların gerekli
olduğuna ve bunu Tanrı adına krallığı temizlemek için yaptıklarına inanıyorlardı.
Halkın bu olumsuz kanaatinin yanı sıra, yeni seçilen papanın, Canterbury
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Başpiskoposu Pole ile I. Mary’nin kocasından nefret edişi, kraliçe için hazin bir
sonun habercisi oldu251.
1558’in sonlarına gelindiğinde arkasında varis bırakamayan I. Mary
hastalandı. Artık Katolik dönemin bittiği ve I. Elizabeth’in tahta geçeceği
konuşulmaktaydı. Belki bir varis ülkenin kaderini değiştirebilirdi; nitekim I. Mary
1558’de öldüğünde üvey kız kardeşi I. Elizabeth tahta geçti252.
D. Reformasyon Çağı İngilizce Kutsal Kitap Çevirileri
Yapılan Kutsal Kitap çeviri çalışmalarının temelinde iki düşünce yatmaktadır.
Birincisi, geleneği oluşturan zaman aralığı içinde ondan anlaşılanın ya da
yorumlamalar neticesinde ulaşılan noktanın içeriği ile bizzat metnin muhtevası
arasında oluşan kopukluğun giderilmesidir. İkincisi ise özellikle din dilini
kullanmayan ya da bilmeyen sıradan halkın onun ne dediğini kendi yerel dilleriyle
anlaması onun hak ve görevidir.
Reform sürecinde bu kaygıyla hazırlanmış birçok çeviri girişimi yapılmıştır.
Tezimizin kapsamını aşmamak kaygısıyla İngiltere’de reformasyon çağında yapılan
çevirilere ve mahiyetlerine değinilecektir.
Daha önce de bahsedildiği gibi, İngiltere’de ilk defa tam olarak Kutsal Kitap’ı
İngilizce’ye çeviren John Wycliffe’ydi. Ancak Wycliffe, bu çeviriyi orijinal
kaynaklardan değil -daha öncede belirtildiği gibi- Kutsal Kitap’ın Jerome tarafından
yapılan ve “Vulgate” diye bilinen Latince çevirisinden yaptı253. Bu metin,
Wycliffe’nin takipçileri Lollardlar tarafından XVI. yüzyılın başlarına dek kullanıldı.
Reformasyon sürecine gelindiğinde ise; manastırların müsaderesi meselesinde
VIII. Henry’i destekleyen Protestan kanadın tanınan simalarından William Tyndale
(1494–1536), Wycliffe ve kıta reformistleri gibi halkın istifadesine sunmak üzere
orijinal metinlerden hareketle bir Kutsal Kitap çevirisine girişti254. Ünlü Protestan
ilahiyatçı, Kutsal Kitap tercümesi için Londra piskoposu Tunstall’ın yardımına
başvurup olumsuz yanıt alınca, “Hıristiyan Kardeşler” olarak bilinen Lollard taraftarı
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İngiliz Protestan ve tüccar Humphery Monmouth’un evinde çeviri çalışmasına
başladı. Luther sempatizanı olarak tanınan Monmouth, Tyndale’nin 1524’te
Wittenberg’e gidip Luther’le görüşmesini de finanse etti255. Grekçe ve İbranice
orijinal metinlerden, (Erasmus’un Yunanca Yeni Ahit, Vulgate, Septuagint) ve
özellikle Luther çevirisinden yararlanan Tyndale, 1525’te Yeni Ahit çevirisini,
1530’da Eski Ahit’in önemli bir bölümü olan Pentatök (Pentateuch) çevirisini,
1531’de Yunus bölümünü ve son olarak da 1534’te Mezmurları tercüme etti256.
Tyndale, Kıta Avrupa’sından dönüşünden sonra başladığı çevirinin bir
kısmını bitirip 1525’te bastırmaya hazırlandığı sırada yerel yöneticilerin yoğun
baskısı nedeniyle Katolik Köln’den, Avrupa’nın Protestan şehirlerinden biri olan
Worms’a kaçmak zorunda kaldı257. 1526’da yeniden basımı yapılan Tyndale’nin
Yeni Ahit çevirisi el altından İngiltere’de satışa sunuldu. Canterbury başpiskoposu
Warham ve Londra piskoposu Tunstall tarafından toplatılan bu çevirinin tekrar
basımı yapılıp dağıtıldı. VIII. Henry, İngiliz toplumunda derin bir yankı uyandıran
bu çeviriyi ve heresi addedilen diğer eserleri, 1530’da yeni bir yasal düzenlemeyle
resmi bir Kutsal Kitap çevirisi çıkana kadar yasakladı. Buna paralel olarak, aynı yıl
toplanan konsilce Tyndale nüshasının yakılması kararlaştırıldı258.
Tyndale’ın bu çevirisi, kendisinden sonrakiler için, özellikle de uzun bir süre
kullanımda kalacak olan Kral James versiyonu için temel dayanak sayılmaktadır. Bu
çevirinin bir diğer kayda değer etkisi ise Cambridge ve Oxford çevresinde gruplaşan
Protestanlarca kullanılmasıdır.
Yaptığı çeviriyle İngilizce Kutsal Kitap çevirileri tarihinin adeta başlatıcısı
olarak kabul edilen Tyndale, 1536’da Vilvorde’de tutuklandı ve heretik olduğu
iddiasıyla yakıldı259.
Cranmer’in Kilise Temsilciler Meclisine, Kutsal Kitap’ın resmi bir İngilizce
çevirisi için müracaatı henüz neticelenmemişken, yine Protestan kanadın ileri
gelenlerinden Miles Coverdale (1488–1569); Wycliffe, Tyndale, Luther ve diğer
Yeni Ahit versiyonlarından ve İtalyan Dominik Santes Pagninus’un Eski Ahit
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çevirisinden yararlanarak Vulgate’yi İngilizceye çevirdi260. Bu çeviriden haberdar
olan Canterbury Başpiskoposu Cranmer, kralın danışmanı Cromwell’i Coverdale
versiyonunu resmileştirme girişimi için ikna etti. Bu süreçte Katolisizm karşıtlığı
içeren vaazlar verdiği gerekçesiyle sürgün edilen Coverdale’nin çevirisi, 1535’te
Zürih’te basıldı. Protestan hareketin kraliyet içerisindeki en yetkin ismi olan
Cromwell, Katolik piskoposlara direnerek kralı bu çeviriyi bastırmak ve kiliselerde
zorunlu kılmak için ikna etmeyi başardı. 1536’da yeniden basılan Coverdale
versiyonu, kiliselerde Latince Kutsal Kitap’ın yanında yer aldı. Bu versiyonun başka
bir özelliği ise VI. Edward döneminde yayınlanan Genel Dua Kitabı’ndaki
Mezmurların buradan alınmasıdır261.
Katolik itikadına sahip olan VIII. Henry’in bunu kabul etmesinin arkasında,
aslında Papalıktan ayrı ve kendi emrinde bir kilise arzusu yatmaktadır. Zira Kutsal
Kitap çevirisinin kendi emriyle kiliselerde zorunlu kılınması, kralın İngiltere
kilisesinin başı olmasının zorunlu bir sonucuydu.
Protestan etkileşimin yoğun olduğu Antwrep’teki Şapel piskoposu John
Rogers, Thomas Matthew müstear ismini kullanarak bir Kutsal Kitap çevirisi yaptı.
Yeni Ahit çevirisinde en çok Tyndale’den, Eski Ahit çevirisinde ise sadece
Coverdale değil aynı zamanda Calvin’in akıl hocası Noyonlu Olivetan’dan da
istifade etti. Bu versiyonun önemi, Katolik baskıyla yakılan Tyndale çevirisinin
revize edilmiş hali olmasıydı. Kiliselerde sadece bütün bölümleri mevcut ve bir
Kutsal Kitap metni olmasını isteyen Cromwell, Cranmer’in elinin altında bulunan bu
metni Büyük Kutsal Kitap (Great Bible) adıyla 1539’da bastırdı. Bundan sonra kendi
izni dışında kutsal metin çevirilerinin basımını yasakladı. 1540’da Cranmer’in bir
önsöz yazmasıyla onun adıyla anılan bu versiyon Thomas Matthew’in çevirisidir262.
Bu çeviri girişimlerine Katolikler sessiz kalmamış ve her fırsatta bunun önüne
geçmek istemişlerdi. Toulouse Konsilinde (1230) sivillerin kutsal metin sahibi
olmalarını yasaklayan, özellikle yerel dilde bunu sadece Mezmurlarla ve sabah
duasıyla sınırlandıran dolayısıyla kutsal metinleri ve yorumunu ruhban sınıfına
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bırakan karar, bu durumu açıklıkla ifade etmektedir263. Dönemin Katolik ilahiyatçısı
Gardiner de, çeviri girişiminde bulunanların -mevcut kilisenin üstün rolüne vurgu
yaparak- kutsal metinlerle hiçbir şey kanıtlayamayacaklarını, zira Kutsal Kitap’ın
canlılığını yitirdiğini iddia etmişti. Ona göre, Kutsal metinler yaşayan canlı bir
yorumcuya yani kiliseye sahip olmalıydı. Cranmer versiyonunun çevirmeni Rogers,
aksine Kutsal Kitap’ın canlı olduğunu ileri sürmüştü. Protestan kanadın temsilcisi
Cromwell, her papazlık bölgesinde sivilleri Kutsal Kitap okumaya teşvik etmelerine
dair kiliselere gönderdiği mektupla bu Katolik direnci kırmayı hedeflemişti264. Bu tür
eylemlere 1568’e kadar direnmelerine karşın Katolik halkın arzusunu yerine
getirmek maksadıyla Kilise, Gregory Martin’e Trent Konsilinin kabul ettiği
Vulgate’nin İngilizce çevirisini yaptırdı265.
Cromwell’in kendi döneminde kutsal metin çevirilerine bu kadar önem verişi
siyasi içerikli bir menfaat girişimi olmayıp, Hıristiyan toplumunun bel kemiğini
oluşturacak Kutsal Kitap eğitimi almış bir sivil halk yaratma idealiyle bağlantılıydı.
Cromwell’in bu düşüncesinin gerçekleşmesiyle Papalığın etkisinin kırılması doğru
orantılı olmuştur. Aynı zamanda bu girişim sivil rahip prototipinin gelişimine katkı
sağlamıştır266.
Matthew versiyonundan sonra bir süre herhangi bir çeviri girişimi
görülmemiş ancak I. Mary’in zulmünden kaçan İngiliz Protestanlar, 1557’de
Cenevre’de Yeni Ahit’in 1560’da da Kutsal Kitap’ın tam bir çevirisini yapmışlardı.
Bu versiyonun farklılığı, Yeni Ahit’in bölümlere ve kısımlara ayrılıp her bölümün
başına tanıtıcı bir önsöz yazılmasından ileri geliyordu. Kalvinist bakış açısının
yansıdığı bu çeviri ilk defa küçük ebatta basılarak halkın kullanımına sunuldu267.
Cenevre İncil’inin çevirmenleri arasında Miles Coverdale, Anthony Gilby
(1510–1585) ve William Cole gibi ünlü İngiliz sürgünü Protestanlar bulunmaktaydı.
Bu Kutsal Kitap çevirisi İngiltere’ye dönen sürgünler tarafından kullanılmış hatta
Canterbury Başpiskoposu Parker döneminde yeniden bastırılarak kiliselere
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gönderilmişti268.

Kiliselerdeki

bu

Kutsal

Kitap,

üstünlüğünü

Kral

James

versiyonunun yayınlanıp kiliselerde zorunlu kılınmasına kadar korumuştur.
Kilisede “ileri reformasyon”un tamamlanması çerçevesinde 1604’te yapılan
Hampton Sarayı konferansında, Puritan din adamlarının elde ettiği en somut başarı
yeni bir Kutsal Kitap çevirisinin yapılması kararıydı. Zira Cenevre çevirisinin
yanında kiliselerde piskopos çevirisi olarak bilinen Matthew çevirisi vardı. Kabul
gören bu Puritan istek üzerine Kral James’in emriyle yeni bir Kutsal Kitap çevirisi
için Oxford ve Cambridge’nin akademisyenlerinden oluşan bir kurul oluşturuldu.
1604’te seçilen kırkı aşkın bilim adamından oluşan kurul oldukça uzun sürecek bir
çeviriye başladı. Akademisyen çevirmenlerin bireysel olarak yaptıkları çeviriler alt
kurullar tarafından incelenerek bir üst kurula tevdi edilmekte son olarak 12 kişilik
komiteden geçerek yayına hazır hale getirilmekteydi.
Gerçekten de bu çeviri önceki versiyonların bir gözden geçirilmesini ortaya
koymaktaydı. Aslında bu çeviri hareketi kiliseyle ilgili bir duruma, tercüme heyetini
belirlemesi çerçevesinde kraliyetin müdahalesi anlamına gelmekteydi. Bu çevirinin
önem arz eden diğer yönü ise kilislerdeki mevcut bütün çevirilerin yerini almasıydı.
Bu çevirinin her sayfasında “kiliselerde okunmak için kararlaştırılmıştır/tahsis
edilmiştir” ibaresinin varlığı bu çevirinin otoritesini göstermekteydi269.
Uzun süren çalışmalar sonucunda 1615’te Kral James Versiyonu ya da Resmi
Versiyon (Authorized Version) olarak bilinecek Kutsal Kitap çevirisi tamamlandı.
Kutsal Kitap çevirilerine, Kral James versiyonuyla 1769’a kadar ara verildi270.
Reformasyonun birçok alanda başat bir rol üstlendiği XVI. yüzyılda Kutsal
Kitap’a ve çevirisine kayda değer bir önem veriliyordu. Bunun nedeni, Katolik bakış
açısıyla heretik sayılan reformistlerin, mevcut kiliseyi ve hiyerarşiyi eleştirirken, elde
sadece mantıksal çıkarımlar ve felsefi nazariyeler dışında, bu konuda kendisinden
delil gösterilecek ya da kilisenin şekillendirilmesinde referans olabilecek tek
kaynağın Kutsal Kitap olmasıdır.
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Bu, kutsal metin çevirilerinde de görüldüğü gibi, ruhani erkin gücü altında
yapılması gereken bir iş seküler bir gücün eline geçmişti. Bu ise kilisenin giderek
millileşmesine ve seküler idarenin basit bir kurumu haline gelmesine yol açmıştı.
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İKİNCİ BÖLÜM
İNGİLİZ PURİTANİZM’İNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE
GELİŞMESİ
İngiltere’de taht değişikliğinden sonra kıta Avrupasına sürgüne gönderilen
Protestanlar daha radikal düşüncelerle döndüler. 1560’lardan sonra adından sıkça söz
ettiren Radikal Protestan bir grup da Puritan hareketti. Puritanlar, I. Elizabeth’in
yarım asra yaklaşan saltanatı süresince “ileri reformasyon” adına birçok girişimde
bulundular. Bu dönemde kilise görevlilerinin giyimi, kilisedeki ikona, süs ve
tasvirlerin kaldırılması, kilise yönetimi ve kilise mahkemelerinin düzeltilmesi
Puritanların Yerleşik İngiliz Kilisesini Roma Katolisizm’inden arındırma gayretinin
yansımaları olarak görülebilir.

I. I. Elizabeth Dönemi (1558–1603)
Tudor hanedanın son varisi ve tahtta en uzun kalan üyesi I. Elizabeth (1533–
1603), VIII. Henry’in Anne Boleyn’den olan kızıdır. Üvey ablası I. Mary’in aksine
Protestan olan I. Elizabeth döneminde radikal Protestan hareketler, özellikle
sürgünden dönenler sayesinde artmaya başladı. Aynı zamanda Anglikan Kilisesinin
teşekkülü için resmi çabalar da sergilendi. İşte tam bu dönemde radikal Protestan bir
hareket olan Puritanizm, İngiliz Kilisesinin doktrinal ve pratik yapısında etkin rol
almaya çalıştı.
A. Katolik Yasaların İlgası ve Protestanlığa Geri Dönüş Çabası
1558’de arkasında varis bırakmadan ölen Katolik I. Mary’in yerine Protestan
bir eğitimle yetişmiş I. Elizabeth geçti. I. Elizabeth’in tahta çıkışında onun en büyük
destekçisi, üvey ablası I. Mary’in eski kocası olan İspanya kralı II. Philip’ti. Farklı
dini görüşlere sahip bu iki şahsiyeti bir araya getiren siyasi tehlike ise Fransa kralı
olacak II. Francis’le evli olan İskoç kraliçesi Mary Stuart’ın konumuydu. Tahtın
varissiz kalışı, Mary Stuart’ın İngiltere tahtını ele geçirmesi ve nihayetinde Fransa,
İskoçya ve İngiltere’nin tek bir imparatorluk altında toplanması ihtimalini
güçlendiriyordu. İşte bu durum Philip’i ürkütüyordu.
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I. Elizabeth tahta geçtiğinde; İngiltere, içine sürüklendiği İspanya-Fransa
savaşı nedeniyle hem maddi zarara hem de toprak kaybına uğramıştı. Ayrıca
ekonomik açıdan ülkenin zirai sorunları önceki üç yönetim boyunca da
çözülememişti1. İngiltere’yi, Papaya ve Avrupa’ya bağımlılıktan kurtarmayı
hedefleyen I. Elizabeth, bunu gerçekleştirmenin İngiliz halkı arasındaki dini ayrılığı
gidermekten

ve

ülkenin

ekonomik

kaynaklarını

geliştirmekten

geçtiğini

düşünmekteydi2.
Bu bağlamda I. Elizabeth’in dini anlayışı önem kazansa da onun dini anlayışı
hakkında bildiğimiz tek tutarlı nokta, onun da babası gibi dini otoriteyi elinde tutma
düşüncesiydi. Dolayısıyla o, ne Katolik tebaasından ne de kıtadan yeni dönmüş
radikal Protestanlardan hoşlanıyordu. Tam olarak hangi dinsel doktrine taraf
olduğunu belli etmeyen I. Elizabeth’in önünde üç seçenek vardı; (1) tahtını tehlikeye
sokacak Roma Katolik kilisesine bağlanmak, (2) halkın çoğunluğunun hoşlanmadığı
radikal Protestanlara yönelmek, (3) bu iki inanç arasında orta bir yol tutmak3. Daha
çok son seçeneğe meyleden kraliçe, iki uç grubu uzlaştırmaya çalışmaktan çok,
İngiliz halkının benimseyebileceği ve İngiliz Kilisesini ileriye taşıyabilecek türden
bir dini yerleşimi (settlement) ortaya koymayı hedefliyordu4. Bu sebeple I. Elizabeth,
Papa tarafından aforoz edilmesine, üstelik İngiltere’nin İspanyol donanması
tarafından kuşatılmasına rağmen, Papa’ya ve İspanya’ya karşı milliyetçiliğe ve
bağımsızlığa vurgu yapan bir kilise modeli düşündü. Bu bağlamda önce VI. Edward
döneminin Lutheran eğilimli Genel Dua Kitabı’nın ve daha sonra da Kalvinist 39
Tez’in yayınlanmasına izin verdi5.
I. Mary döneminin Katolik baskısından kıta Avrupa’sının Protestan
şehirlerine kaçan İngiliz mülteciler, Katolik idarenin el değiştirmesiyle İngiltere’ye
geri dönmeye başladılar. Bu dönüş hareketiyle adanın dini hayatına bir çokseslilik
hâkim olmaya başladı. Zira sürgün edilenler Avrupa’da geçirdikleri zaman zarfında
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dahi, temel Protestan ilkeleri paylaşsalar da, aralarında bazı ayrılık noktaları yok
değildi6.
Reformist düşüncelerini geliştirerek Avrupa’dan adaya dönen Protestanların
çoğu, İngiliz Kilisesinde reformasyonun Kalvinist bir yapıda sürmesini istiyorlardı.
Ancak kraliçe, bu söylemin dinsel bir çatışma ortamı oluşturacağı kanaatindeydi.
Nitekim sürgünden dönenler kraliyetin dinsel üstünlüğüne karşıydılar. Onlar, Kutsal
Kitap’ın mutlak dini otorite olmasını ve İngiliz Kilisesinin Roma Katolisizm’inden
arındırılmasını arzulamaktaydılar. Bu düşünce, I. Elizabeth döneminde ılımlısından
radikaline bütün Protestanların ortak paydası oldu7.
I. Elizabeth ise, babası VIII. Henry’nin yaptığı değişikliklerden etkilendiğini
hissettiren ve ne Katolikleri ne de radikal Protestanları memnun edecek olan
düzenlemelere imza attı. O, ihtiyatlı bir dini düzenden yanaydı. Bu doğrultuda
kraliçe, öncelikle 1558’de Kardinal Pole’nin ölmesiyle boşalan İngiltere’nin en
yüksek ruhani makamı olan Canterbury Başpiskoposluğuna Papanın onayını
beklemeden ve istemeden Matthew Parker’i atadı8. Oysa Papa IV. Paul, I.
Elizabeth’in tahtın yasal bir varisi olması için Papalığa başvuracağını ancak
kendisinin üstünlüğü kabul edilmedikçe buna izin vermeyeceğini tasarlamaktaydı. I.
Elizabeth ise elçisi aracılığıyla Papaya, ona ihtiyacı olmadığını bildirdi. Bunun
üzerine Papa, 1560 yılında kraliçeye bir elçi yoluyla eğer üstünlüğü kabul edilirse
liturjik değişiklikleri göz ardı edeceğini bildirse de bu girişim de sonuçsuz kaldı. Bu
sebeple İngiliz Kilisesinin Roma’dan ayrıldığını simgelemek için bir Romalı Katolik,
Londra piskoposunun kapısına onun aforoz edildiğini bildiren bir belge astı9.
I. Elizabeth, bir inanan olmaktan ziyade, tahtının menfaatleri doğrultusunda
kiliseye yaklaşmaktaydı. Bu nedenle de sürgün edilenlerin istediği tarzda bir
6

7
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9
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reformasyona sıcak bakmıyordu. Çünkü üvey ablası I. Mary, kendisine içi boşalmış
bir hazine, Fransa’yla devam eden bir savaş ve İspanya’ya olan bir bağımlılığı miras
bırakmıştı. Böylesi bir dönemde tahta yeni çıkan birisi için dinde radikal
değişikliklere gitmek tehlikeli bir işti. Ancak bazı liturjik ve doktrinal değişiklikler
kaçınılmaz görünmüyordu. Bu bağlamda kraliçe, öncelikle onun sadece üstün
yönetici kabul eden fakat Protestan yasalara yanaşmayan ilk parlamentosunu
feshetti10.
Dönemin Avam Kamarası Protestanların, Lordlar kamarası da Katolik
piskoposların etkisi altındaydı. İki grup arasındaki anlaşmazlıklara rağmen
parlamento, 1559’da kraliyetin kilise üzerindeki egemenliğini kabul eden ve papanın
üstünlüğünü reddeden Üstünlük Aktinin (Supremacy Act) ardından, dini konularda
birlikteliği sağlayan Tekdüzelik Aktini (Uniformity Act) yayınlandı. I. Elizabeth
burada kendisini İngiliz Kilisesinin “yegâne yöneticisi” olarak ilan etti11. Dolayısıyla
onun bu noktada kendisine biçtiği rol, kiliseyle ilgili olarak kanun koyuculuk değil
kanun denetleyicilik ve uygulayıcılıktı. Zira o bu yolla hem Protestan hem de Katolik
tepkiyi azaltmayı hedeflemekteydi.
Bu kanunların yanında 1552’de yayımlanan II. Genel Dua Kitabı bazı
değişikliklerle yeniden basıldı ve her kilisede bulundurulması şartı getirildi. Böylece
ortak bir dua, ibadet anlayışı ve uygulaması gerçekleştirilecekti12. Fakat bu iki kitap,
II. Genel Dua Kitabı ve I. Elizabeth Genel Dua Kitabı, arasında önemli liturjik
konulardan evharistiya ayini ile ilgili bir farklılık göze çarpmaktadır. 1552’deki
Genel Dua Kitabı’nın Zwinglianist evharistiya yorumuna karşı, bu yeni kitapta, hem
reformistleri hem de Katolikleri tatmin etmeye yönelik ifadeler bulunmaktaydı.
II. Genel Dua Kitabı’nda; Mesih’in bedeni ve kanı için rahip, sakramenti
idare ederken şu cümleleri sarf eder:
“Mesih’in senin için öldüğünü, iman ve şükran yoluyla kalbinin onda beslendiğini
anımsayarak bunu al ve ye; Mesih’in senin için akıtılan kanını anımsayarak bunu iç ve
şükran duy”.
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I. Elizabeth dönemi Genel Dua Kitabı’nda ise; Mesih’in bedeni ve kanı için
rahip sakramenti idare ederken şu cümleleri sarf eder:
“Sana verilen bizim efendimiz İsa Mesih’in bedeni, senin bedenini ve ruhunu sonsuz
yaşama değin korur. Mesih’in senin için öldüğünü, iman ve şükran yoluyla kalbinin onda
beslendiğini anımsayarak bunu al ve ye. Senin için efendimiz İsa Mesih’in akıtılan kanı,
senin bedenini ve ruhunu sonsuz yaşama değin korur. Mesih’in senin için akıtılan kanını
anımsayarak bunu iç ve şükran duy” 13.

Bu iki metinde de görüldüğü üzere I. Elizabeth dönemi Genel Dua Kitabı’nda
hem Reform kilisesi öğretisine hem de Katolik anlayışa dair unsurlar göze
çarpmaktadır. Zira II. Genel Dua Kitabı’ndaki ifadelerde bu ayinin sembolik olarak
hatırlanma adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Fakat I. Elizabeth döneminde gözden
geçirilen Genel Dua Kitabı’nda, öncekinde bahse konu olan “anımsama”nın yanında
unsurların (beden ve kanın), alan kişi üzerindeki etkinliğinden söz edilmektedir. Bu
da dönemin Zwinglianist kilise teolojisini benimsemiş Protestanlarının tepkisini çekti
ve onlardan bazılarının 1552 Genel Dua Kitabı’na yönelmelerine neden oldu14.
Aslında I. Elizabeth bu yasalarla, VI. Edward döneminin kilisesini
arzulamaktaydı. Bunu en bariz örneği John Jewel (1522–1571) ve Edmund Grindal
(1519–1583) gibi I. Elizabeth dönemi piskoposlarının VI. Edward dönemi
uygulamalara dönme çabasında görülmektedir. O dönemin Genel Dua Kitabı’nın
bazı değişikliklerle birlikte kabulü ve 42 Tez’in gözden geçirilip 39 Tez olarak
yayınlanması buna örnek gösterilebilir15.
Söz konusu kanunlar ve Genel Dua Kitabı bağlamında kilise ve ruhban
sınıfıyla ilgili olarak altar’ın kaldırılması, papazlık ünvanının alım-satımının
kaldırılması ve papazların evlenmesine izin verilmesi gibi bir dizi değişiklik
yapıldı16. Buna karşın özellikle papazların sakrament uygulamasında beyaz keten
cüppe giyme zorunluluğu devam etmekteydi. Ayrıca kutsal metinlere sıkı sıkıya
bağlı olan Puritanlara göre; bu Genel Dua Kitabı çerçevesinde hala İngiliz
Kilisesinde haçlar, tasvirler ve resimler; evharistiyada diz çökme, konfirmasyon ve
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evlilikte

yüzük

takma

gibi

Katolisizm’i

anımsatan

unsurlar

varlığını

17

sürdürmekteydi .
Eskiye dair bazı unsurların devamı, önceki bölümde de bahsedildiği gibi,
Lutheran bir anlayışı yansıtmaktaydı. Zira Luther, Katolisizm’e dair eleştirilerini
teoloji bağlamında yoğunlaştırırken, törensel ifade ve şekillerin devamında bir
mahsur görmemekteydi. Hâlbuki Calvin ve Zwingli toptan bir yenilenmeyi
öngörüyordu. Çünkü bu iki reformiste göre, bütün dinsel önermeler ve pratikler
Kutsal Kitap’la doğrulanmalıydı18.
Katolik baskının sona ermesi ve dahası Protestan kanunların kabulü, bu
yasaların uygulayıcısı konumundaki ruhban sınıfının kraliyete olan bağlılığının ve
itaatkârlığının ortaya konulması açısından önemlidir. Nitekim ruhban sınıfı
kendilerini dinin koyduğu referansların sıkı takipçisi olarak değil de, kraliyetin sadık
diplomatları gibi görmekteydiler. Özellikle krallığa olan bağlılıklarından dolayı
İngiliz Kilisesinde kalan din adamları, reformasyona dair kanunlardan memnun
olmasalar da Kutsal Kitap’ın Latin versiyonunun yerine yerel dile çevrilenini, bir
kadınla gizli ilişki yaşamaktan çok onunla evli olmayı tercih etmekteydiler. Çünkü
ruhban sınıfı, teolojik tartışmalar hangi yöne kayarsa kaysın halkın daima
sakramentlerin uygulanmasına ve kiliseye ihtiyaç duyduğunun farkındaydılar. Bu
durum, yeni düzenlemeler neticesinde ruhban sınıfının çok azının kiliseden
ayrılmasında kendisini göstermektedir19.
Bu dönemin Protestanları VI. Edward dönemindekilerle benzerlik göstermez.
I. Elizabeth döneminin Protestanları I. Mary’in Katolik baskısından kaçarak bir
müddet kıta Avrupa’sının çeşitli kentlerinde kaldılar. Bulundukları süre zarfında,
Kalvinizm’in yoğun etkisi altında reformasyona dair düşüncelerini geliştirerek adeta
kendi Protestanlıklarını tahkik ettirdiler. Kutsal Kitap’ın dini konulardaki
üstünlüğünü öne çıkaran İngiliz Protestanlar, Episkopasiye20 karşı başlangıçta
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Calvin’in temelini attığı, sonraları Presbiteryenlerin geliştirip dönüştüreceği
Presbiteryen kilise sistemini benimsediler. Fakat daha sonraları, bu Protestanlar,
özelde Puritanlar, bir müddet Kongregasyonalist cemaat yapısına yönelmiş XVII.
yüzyılda ise yumuşatılmış bir Epsikopasiyi kabul etmişlerdi21.
Kraliyetin el değiştirmesinin akabinde kıtada geliştirdikleri fikirlerle
İngiltere’ye dönen Protestanlar VI. Edward döneminin Genel Dua Kitabı ve doktrinal
yaklaşımını reformasyon için yetersiz gördüler. Çünkü İngiliz Kilisesi, reformasyon
sürecini henüz tamamlamamıştı ve hem doktrin hem de pratik olarak Roma
Katolisizm’inin unsurlarından arınmamıştı. Bu sebeple de bu uygulamalar İngiliz
Kilisesinden kaldırılmalı ve kıtadaki Reform kilisesi modeli uygulanmaya
konulmalıydı22.
Sürgün edilenlerin dönüşünden sonra İngiltere’de, Roma Katolisizm’inin
doktrin ve rituellerini Kutsal Kitap’a ters ve tamamen batıl sayarak kökten
reddetmesiyle diğer benzerlerinden ayrılan radikal Protestan bir grup vardı. İngiliz
Kilisesinde, I. Elizabeth döneminin başlarından uzun parlamento döneminin sonuna
kadar etkinliğini -zaman zaman sekteye uğrasa da- sürdürecek olan bu grubun
üyelerine Puritan denmekteydi23.
B. Puritanizm’in Ortaya Çıkışı
Puritanlar, İngiltere’de ilk olarak ruhban sınıfının giyimine dair tartışmayla
tanındılar. Fakat Puritanizm’in ortaya çıkışını sadece giyim tartışmasına bağlamak
İngiliz reformasyon sürecinin, VIII. Henry’inin boşanma olayıyla başladığını iddia
etmek gibi basite indirgemeci bir tavır izlemeye benzetilebilir. Zira Puritanizm’in
kıta Avrupa’sından getirdiği unsurların yanında I. Mary öncesi döneme, Tyndale’ın
eylemlerine, Lollardlara ve hatta Wycliffe’ye götüren yerel referansları da
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bulunmaktadır. Bremer’e göre ise bu hareketin esas etkisi, I. Elizabeth dönemi
(1558–1603) ve Cromwell dönemi (1654–1658) arasındaki süreçte görülmektedir24.
1. Matthew Parker Dönemi (1558–1574)
Canterbury Başpiskoposluğuna ilk defa papa onayı olmadan gelen Matthew
Parker’ın (1504–1575) dönemi, dini konularda bir karışıklığın ve belirsizliğin had
safhada olduğu bir süreç olarak tanımlanabilir. Zira bu zaman diliminde
Katolisizm’den vazgeçen siyasi ve ruhani otorite, uygulanması düşünülen Protestan
ilkeler açısından bir ortak paydaya varmakta zorlandı. Puritanlar ise bu karışık
durumdan olabildiğince yararlanmaya ve mevcut kilise içerisinde yer etmeye çalıştı.
a. Puritan Kelimesiyle İlgili Tartışmalar
“Puritan” sözcüğünün tam olarak ne manaya geldiği ve ilk defa ne zaman
kullanıldığı konusu hem o dönemin tarihçileri hem de günümüz tarihçileri arasında
tartışma konusudur. Genel anlamda, “purify” fiilinden türetilen “Puritan”
kelimesinin, İngiliz Kilisesini saflaştırma/arındırma düşüncesinde olan Puritanlar için
kullanıldığı söylenebilir. Zira Puritanların gayesi, İngilizlerin milli kilisesini Roma
Katolisizm’inden

arındırma

ve

Lloyd-Jones’ın

da

dediği

gibi,

süregelen

reformasyonu tamamlama düşüncesidir25.
Bazı araştırmacılara göre “Puritan” kelimesi ilk defa 1546’da piskoposların
rituel ve giyimle ilgili tekdüzelik uygulaması girişimine muhalefet eden ruhbanlar
için, bazılarına göreyse 1560’larda İngiliz Kilisesinden ayrı olan Protestan mezhep
ve cemaatler için kullanılmıştır26. Bu kelimenin Katolik sürgün olan Thomas
Stapleton tarafından ilk defa 1565’te düşman kabul ettiği İngiliz Protestanlara karşı
kullanıldığı ise bir başka iddiadır27. Fakat İngiliz Kilisesinde reformasyonu
sürdürerek, onu, özellikle Roma Katolisizm’inin batıl izlerinden arındırmak
isteyenler için kullanılan “Puritan” sözcüğü, bilinen radikal Protestan bir akıma
atfedilmektedir. Bu akımın taraftarları, I. Elizabeth’in kiliseyle ilgili aldığı kararları
24
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şiddetle tenkit etmelerine karşın mevcut kiliseyi tam olarak onaylamadan kilise
içinde kalma düşüncesindedirler28.
“Puritan” kelimesini kullananların tanımlanmasında bazı karşıtlıklar göze
çarpmaktadır. Bunun temel nedeni, hareketi dıştan izleyenlerin, onun karşısında
olanların ve hareketin müntesiplerinin ileri sürdüğü tariflerin farklılık arz etmesidir29.
Tanımlamaya dair kavramsal bulanıklığın bir diğer nedeni ise o dönemin tarihçileri
için de böylesi bir belirsizliğin söz konusu olmasıdır. Bu duruma, kraliyetin ılımlı
kilise tarihçisi Thomas Fuller’in 1630’larda “Puritan” kelimesini “muğlâk-belirsiz”
olarak tanımlayıp kavramın bir anlam çeşitliliğine sahip olduğunu ileri sürmesi örnek
gösterilebilir30.
I. Elizabeth’in saltanatı süresince, “Puritan” kelimesi, Puritanların karşıtları
tarafından kilisede ayrılıkçılığı körükledikleri iddiasıyla, onları küçük düşürmek
maksadıyla kullanılmaktaydı. Yine kiliseyle işbirliğine yanaşmayan ruhbanlar ve
ayrılıkçı sivillerin hepsine birden hakaret anlamında “Puritan” denmekteydi. Hâlbuki
Puritanlar diğer Ayrılıkçılardan (Separatist)31 ayrı, Yarı-Ayrılıkçı (Semi-Separatist)
bir tutum içindeydiler32. Bu süreçte kendilerini komşularından daha Protestan gören,
Kilise Temsilciler Meclisi üyeleriyle işbirliği yapmayan ve kendi ruhbanlarına sahip
bu azınlık, karşıtlarının taktıkları kötü sıfatlarla yüz yüze geldiler33.
Puritan sözcüğü, kendilerine bu ismin atfedildiği kimselerce değil, bu
kimselerin düşmanları ve karşıtları tarafından dile getirildiği görülmektedir. Bu
duruma, Puritanların sıklıkla seküler ya da ruhani otoritelerle bazen de bölgesel
kiliselerle kavgalı oluşları delil gösterilmektedir34.
Puritanlar özellikle ilk dönemlerde kendilerini tanımlarken bu küçük
düşürücü kelimeyi kullanmaktan kaçınarak, daha çok “Dindar”, “Açıklayıcı”,
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“Doğru Haberci” gibi sıfatları tercih ettiler35. Özellikle Katoliklerin kullandığı bu
sıfata (Puritan) atfedilen Ayrılıkçı anlam ile o sıfatı taşıyanların tavırları arasında bir
fark olduğu bilinmektedir. Zira bu adlandırmaya tabi tutulanlar tamamıyla Ayrılıkçı
olmadığı gibi kraliyete de düşman değillerdi. 1588’de yayınlanmaları nedeniyle
Puritanları kilise ve kraliçe nazarında küçük düşüren radikal risalelerin Martin
Marprelate müstear ismiyle yazarı olduğu iddia edilen John Udall, hareketin
içerisinden biri olarak duruma farklı bakmaktadır. Udall’a göre, “Puritan” sözcüğü,
Kutsal Kitap’ın papazlarını isimlendirmeleri için şeytanın papa yanlısı Katoliklere,
öğrettiği bir kelimeydi36.
Puritan karşıtı bakış, özellikle de Konformist37 yaklaşım, zaman zaman
İngiliz Kilisesindeki uygulamaları tasvip etmeyen Ayrılıkçı akımlarla Puritanları bir
tutmaktaydı. Örneğin, bu yaklaşım, I. Elizabeth döneminin ortalarında beliren
Sabbatarianizm38 ile Puritanizm arasında fark görmedi. I. James de Ayrılıkçılarla
Yerleşik İngiliz Kilisesinden ayrılmadan onun reformasyonu için çalışan Puritanları,
bir tutmaktaydı. Esasen Yerleşik İngiliz Kilisesi, Puritanları Konformist olmaya
zorlamakta aksi takdirde Puritan, Precisian, Ayrılıkçı ve Mezhepçi (Sekteryan) gibi
isimleri bu insanlara vermekle tehdit etmekteydi. Ancak XVII. yüzyılın başlarında bu
kötü durum değişti. Örneğin Yerleşik İngiliz Kilisesi temsilcilerinden piskopos
George Downame, Kelamı telkin eden, sebt gününü gözeten ve sürekli vaaz edenlere
Puritan denemeyeceğini iddia etmekteydi39.
1620’lerden sonra ise, bu isme atfedilen anlamda bir değişiklik göze
çarpmaktadır. Puritan hareket, önceleri Puritan papazlarca dillendirilen İngiliz
Kilisesinde idare ve disipline dair “ileri reformasyon” düşüncesiyle birlikte anılırken,
sonraları kendilerine taraf olan orta sınıf sayesinde siyasi arenada da kendisini
35
36
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göstermeye başladı. Mevcut yönetime karşı oldukları iddiası nedeniyle rahatsız
görünseler de I. James dönemi parlamentosunun her 4 parlamenterinden 3’ünün
Puritan sempatizanı olduğu bilinmektedir40.
b. Puritanizm’in Ortaya Çıkışı
VI. Edward’ın son döneminde ve I. Elizabeth saltanatının ilk yıllarında
ruhban kıyafeti, törenler/ayinler ve Episkopasi hakkındaki farklı fikirleriyle yavaş
yavaş gün yüzüne çıkan Puritan hareket, kıtasal kökenini Zürih, Frankfurt, Strassburg
ve özellikle Cenevre’deki Reform kilisesinden, reformist olarak da Calvin’den
almaktadır. Puritan düşüncenin çoğunlukla Kalvinist teolojiden etkilendiği
görülmektedir. Ancak bu, onun Kalvinizm’le bir tutulmasını gerekli kılmamaktadır.
Zira Puritanlar, Calvin’in özellikle kurtuluş, kader ve ahlakiliğe dair fikirlerini
almışlarsa da bu önermeleri İngiliz mantığıyla yorumlayıp yeni bir tarz oluşturmaya
çalışmışlardır41.
Puritanlar sürgünde bulundukları dönem içerisinde büyük oranda Reform
kilisesi düşüncesinden etkilendiler ve kendilerine has bir Kutsal Kitap çevirisi
yaptılar. Ayrıca kiliseye dair Reform kilisesi tarzında bir öğreti kitabı Cenevre Düzen
Kitabı (The Genevan Book of Order) (1556) hazırladılar. 1552’de yayımlanan II.
Genel Dua Kitabı’nı bazı değişikliklerle kabul ederek cemaatlerinde bunu
kullandılar42.
Kıta Avrupa’sından İngiltere’ye döndüklerinde karşılaştıkları tartışmaları,
daha kıtadayken ele almışlar ve kendilerine has çözümler üretmişlerdi. Adada
karşılarına çıkan giyim tartışması da bunlardan biriydi43. Kıtada bulundukları
dönemde vaftiz esnasında haç çıkarma, evharistiya ayininde papazdan ekmek ve
şarap alırken diz çökme ve çocukların yağlanması rituellerini Katolisizm’le
ilişkilendirerek batıl sayıp vazgeçmişlerdi. Aynı süreçte sürgün edilenler, bütün
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Avrupa’yı saran İkonoklazm (tasvir kırıcılık) için çalışmışlardı. İkonoklazm, tasvir,
resim ve heykellerin kiliselerden kaldırılmasını hedefliyordu44.
Sürgün edilenlerin arasından sıyrılarak I. Elizabeth’in tahta çıktığı yıllarda
Yerleşik İngiliz Kilisesine karşı tavrını netleştirecek Puritan düşüncenin yerli kökeni,
Wycliffe

ve

Lollard

geleneğinden

sonra

özellikle

Londra

cemaatiyle

ilişkilendirilmektedir. Reformasyon öncesinde İngiltere’de Protestan düşüncenin
takipçileri olan Lollardlar, Wycliffe’nin düşüncesini XVI. yüzyıla kadar taşıdılar.
Yerli Protestan olarak görülen Lollardlar bu düşüncelerini vaaz ve gizli toplantılarla
ve akademik çalışmalarla devam ettirdiler. Bu çerçevede Lollardlar, İngiliz
Protestanlarının, özelde de Puritanların ataları sayılmaktadır. Fakat tanınmaya ve
kabul edilmeye meyyal bir hareket olma açısından Puritanizm, gizli bir hareket
izlenimi veren Lollardlardan ayrılmaktadır45.
Bu bağlamda Puritan kabul edilen John Foxe’un Puritanlarca kiliselerde
Kutsal Kitap’tan sonra ikincil konum verdikleri Şehitler Kitabı (Book of Martyrs)
adlı eserinde ele alınan ilk şehit, reformasyon hareketinin habercisi ve Lollard
hareketinin babası sayılan Wycliffe’ydi. Wycliffe ve Lollardlardan sonra İngiltere’de
reformasyon taraftarlığı, Luther’in kitaplarını okuyan tüccarlar ve bir kısım ruhban
tarafından sürdürülüyordu. Bu süreçte, VIII. Henry’in (1509–1547) yaptıkları
reformasyon lehine gelişmeler sayılsa da bu girişimler devletin, daha açık bir
ifadeyle monarşinin devamı için alınan önlemlerden öteye geçemedi46. Çünkü bir
müddet sonra I. Mary döneminde (1553–1558) aksi yönde Katolisizm’i destekleyen
kanunlar çıktı. Bütün bunlara karşın I. Mary’in Katolik baskısına kadar Protestanlar
için rahat hareket edebilecekleri bir alan vardı. Fakat 1553–1558 arasında Katolik
cemaat dışındaki Ayrılıkçı gruplara baskı uygulanması sonucunda çoğu reformasyon
yanlısı kıtadaki Protestan şehirlere kaçtı.
Katolik baskının hissedildiği dönemde ülkede kalan Protestan gruplar ise
ataları Lollardlar gibi gizli toplantılar yapmaktaydılar. I. Mary dönemi Ayrılıkçıları,
kendilerini papalık uygulama ve düşüncelerinden arındırıp periş kiliselerindeki
44
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sakramentlere katılmayan kimselerdi. Zaten Londra’da alınan dini kararların kırsal
kesimde uygulamaya konulması kesintisiz bir şekilde çabucak gerçekleşmiyordu.
Ayrıca perişlerde, yeni çıkan yasaları uygulayacak kilise yetkililerinin çoğu radikal
Protestanlardan oluşuyordu47.
Bu Ayrılıkçılar, iptidai Lollard hareketinden farklı bir şekilde faaliyetlerini,
kendi aralarında kilise benzeri bir yapı oluşturarak ve gizlice bir araya gelerek
sürdürmekteydiler. Bu toplantılar nedeniyle, I. Elizabeth, 1558’de tahta çıktığında ilk
olarak resmi kilise dışında vaaz etmenin yasaklandığını ilan eden bir bildirge
yayınladı. Bu bildirgede eskiden elde ettikleri papazlık lisansıyla vaaz edenlerin
bulunduğu, ayrıca bu kişilerin kilise dışında gizli toplantılar yaparak kilise ve devlet
aleyhine telkinde bulundukları belirtilmekteydi. Buna ilaveten resmi kilisede
yapılanlar

zikredilmekte

ve

haricindeki

söz

konusu

dini

hareketlilik

yasaklanmaktaydı. Bildirgeden de anlaşılacağı üzere I. Elizabeth, kiliseden çok kendi
otoritesinin sarsılmasından çekindiği için önlem almaya çalışmaktaydı48. I.
Elizabeth’in bu yasası, Ayrılıkçı tavırların I. Mary döneminde de bulunduğunu
göstermektedir.
Radikal Protestan bir girişimin Katolik baskı sürecinde bile İngiltere’de
varlığını hissettirmesi, sürgüne gidilmeden önce de mevcut kiliseye karşı bir tavrın
devam ettiğini göstermektedir. 1558’de sürgünden dönmeye başlayan Protestanların
Yerleşik İngiliz Kilisesi ve siyasi otorite karşıtı tavırlarında ise Calvin’in
İngiltere’nin durumuyla ilgili söyleminin etkili olduğu ileri sürülmektedir. Zira Ona
göre, İngiltere, dindarlıktan uzaklaşmış, bir kadının yönetiminde gurur ve tamahın
kapladığı bir ülke olmuştu. Bu bağlamda Cenevre’sinde yaşadıkları Calvin,
Puritanları etkileyen kıtasal unsurların başında gelmektedir49. İlerleyen bölümlerde
Calvin’in etkisi daha iyi görülecektir.
Sürgün edilenlerin çoğu başlangıçta I. Elizabeth yasalarıyla kısmen
Protestanlaşan Yerleşik İngiliz Kilisesine girmekte tereddüt ettiler. Erken
dönemlerde Miles Coverdale gibilerinin kendilerine yapılan piskoposluk ve papazlık
tekliflerini reddetmelerine rağmen kısa bir süre sonra bazı Protestanların atanmayı
47
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kabul etmeleriyle birçok sürgün kiliseye geçti.

Protestanların, özellikle Puritan

simaların, kiliseye geçmelerindeki önemli etkenlerden birisi bu görevlerin John
Parkhust’un deyimiyle “yabancı ellere geçmesini engelleme” düşüncesiydi.
Geleceğin Canterbury Başpiskoposu Grindal da bu dönemde Londra piskoposluğuna
getirildi. O da kendi yerlerini Mesih karşıtlarına yani Roma Katoliklerine
bırakmamak gerektiğini dile getirmekteydi50. Buna bir diğer etken ise kiliseye girip
Katolisizm’le ilgili unsurları ortadan kaldırma düşüncesiydi.
1564 dolaylarına kadar kiliseye girme konusunda varolan tereddütler,
Cenevre İncili çevirmenlerinden Miles Coverdale, Anthony Gilby ve William Cole
gibi birçok Puritanın yukarıda sayılan nedenlerden dolayı kiliseye geçmeye karar
vermeleriyle sonlandı. Bu ise kilise içinde kalmaya çalışan Puritan mantığın
temellerinden sayılmaktadır. Fakat zamanla bu kimseler kraliyetin kilise siyasetini
sürdürmekte zorlandı. Bir kısmı yüksek görevleri bırakıp vaiz olarak kendi
misyonlarını devam ettirmeye çalıştı51.
İngiliz Kilisesinde üst makamları işgal eden Puritanlar veya radikal
Protestanlar, mesela Grindal ve Thomas Sampson gibiler Genel Dua Kitabı’nın
gereklerini tam olarak yerine getirmiyorlardı. Sampson kutsal yasanın ondan daha iyi
olanın uygulanmasını yasaklamadığını öne sürmek, Grindal ise denetimi altındaki
şifahi lisanslı papazlarına beyaz keten cüppe giymeden görev yapma izni vermek
suretiyle Genel Dua Kitabı’nın dışına çıkıyor ve bunda bir mahsur görmüyorlardı.
Dönemin Canterbury Başpiskoposu Parker da Grindal’a göz yumduğu için I.
Elizabeth’in danışmanı William Cecil’i suçluyordu52.
Bu süreçte I. Elizabeth, kendisinden farklı düşünen Protestanların periş
kiliselerinde görev almalarına ve vaaz etmelerine pek de karşı çıkmadı. Çünkü bu
dönemde İngiliz Kilisesi içerisinde bir belirsizliğin hâkim oluşu, radikal
Protestanların ve Puritanların kilise görevlerini Mesih karşıtlarına (Roma Katolik)
bırakmama düşüncesiyle kiliseye girmelerine neden oldu. Bu süreçte kilisedeki üst
makamları işgal eden Protestanlar, yavaş yavaş alt kademelerdeki Katolik Mary
yanlısı kilise görevlilerinin yerine kendi taraftarlarını yerleştirdi. Hatta Cecil, 1561
50
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yılında Fransız Huguenotlarla53 irtibat kurarak Fransa’yı Trent Konsili kapsamından
caydırması için Puritan sempatizan olan Bedford dükü Francis Russell’in
başkanlığında bir grup göndermeye karar verdi54.
c. Giyim (Vestarian) Tartışması
Puritanlar, reformasyon teolojisinin ana ilkelerinden, “havariler dönemi
doktrin ve uygulamalarına dönme”yi hedef edindiler. Roma Katolik kilisesini hakiki
ve doğru bir kilise olarak kabul etmeyen Puritanlar, İngiliz Kilisesinde varolan
Katolik unsurların kaldırılmasından yanaydılar. Bu noktada ilk ataklarını papaz
kıyafeti olan beyaz keten cüppe giyme zorunluluğuna karşı çıkararak ortaya
koydular55.
Ruhban sınıfının giyimine dair tartışmayla iyiden iyiye bilinir hale gelen
Puritan gelenek, Roma Katolisizm’ini çağrıştıran papaz elbiselerini giymeme
taraftarıydı. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi, bu tartışmanın baş aktörü VI.
Edward döneminde Gloucester piskoposluğuna atanan John Hooper’di (1495–1555).
Episkopal papaz kıyafeti olan beyaz keten cüppeyi Roma Katolisizm’ini yansıtması
nedeniyle giymeyi reddeden Hooper’a göre, kiliseye dair her şeyin Kutsal Kitap’ta
dayanağı olmak zorundaydı56.
Bunun yanında Puritanlar, kendilerini Roma Katolik papazlardan ayıracak ve
Reform kilisesine tabi olduklarını gösterecek bir kıyafet istiyorlardı57. Yerleşik
İngiliz Kilisesi yöneticileri, önceleri tavizkar bir tutum sergilediler. 1559’da kraliyet
denetçilerinin evharist ayininde giyim meselesine müdahale etmemeleri, putperestlik
kabilinden sayılan tasvir ve unsurların yakılmasına ses çıkartmamaları, resmi
olmamakla

birlikte

Protestan

bir

eğilimin

piskoposlarca

yadırganmadığını

göstermektedir.
1560’ların başında, özellikle giyim tartışmasıyla, diğer Protestan gruplar
arasından sıyrılan ve özellikle Cenevre’den dönen İngiliz Protestanların oluşturduğu
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Puritanlar, İngiliz Kilisesinin reformasyonuna dair düşüncelerini bir dilekçeyle Kilise
Temsilciler Meclisine ilettiler58. Bu dilekçede başlıca şu hususlara değinilmektedir:
1.

Pazar günü ve Mesih ile ilgili temel anma günleri dışındaki bütün kutsal

günlerin kaldırılması,
2.

Papazın toplu ibadette yüzünü halka çevirmesi,

3.

Vaftiz esnasında çocuğun başı üzere haç çıkarmanın batıllığa yol açması

sebebiyle yapılmaması,
4.

Evharistiya ayininde, kutsal ekmek ve şarabın papaz tarafından

verilmesi sırasında bu sakramente katılan kişinin diz çöküp çökmemesinin papazın
takdirine bırakılması,
5.

Papazın beyaz keten cüppe giyme zorunluluğunun kaldırılması,

6.

Kilisede müzik aletlerinin kullanımına son verilmesi.

Kilise Temsilciler Meclisinde görüşülen bu öneriler, 1563’te, bir oy farkla
(58’e 57) reddedildi59. Dolayısıyla giyim tartışması resmi olarak kapandı; fakat
konu, üniversitelerde tartışılmaya devam etti. Güncel hayatta ise Puritanlar
kendilerine has basit ibadet formlarıyla ve beyaz keten cüppe giymeden yollarına
devam etti. I. Elizabeth ise, ileride kilise ile ilgili konularda kraliyeti zor durumda
bırakacak bu küçük radikal Protestan grubu pek önemsemedi60.
1564’te Canterbury Başpiskoposu Parker, İngiliz Kilisesinde bir standarda
ulaşma kaygısıyla kilise meselelerine dair özellikle de giyim tartışmasıyla ilgili bir
dizi tez yazdı. Parker’in, kraliçenin danışmanı Cecil’e gönderdiği bu tezler 1563’te
Cecil tarafından kraliçeye sunulduğunda, I. Elizabeth bu tezleri, belli standartları
olan üstünlük ve tekdüzelik kanunlarından uzaklaştığını gerekçe göstererek
yasalaştırmaktan kaçındı. Bu nedenle Parker, bu tezleri 1566’da kraliyet onayı
olmadan kendi otoritesine dayanarak İlanlar (Advertisements) adıyla yayınladı.
Fakat bu tezlerin kraliçe tarafından yayınlanıp yayınlanmadığı bir müddet gizliliğini
korudu61.
Bu tezlerde, papazların özellikle de vaizlerin, Kilise doktrinini onaylayan
vaazlar vermeleri, Genel Dua Kitabı’na uygun tarzda sakramentleri uygulamaları ve
58
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1564’ten önceki vaaz lisanslarının geçersiz sayılmasını öngörüyordu. Bununla
birlikte kutsal kominyon ayininin ayda en az bir kez yapılması, sakrament
uygulamasında veya herhangi açıktan yapılan dualarda beyaz keten cüppe giyilmesi,
evharistiyada kutsal ekmek ve şarabın alınışında diz çökülmesi ve Puritanların
istediği tarzda Pazar günü dünyevi işlere ara verilmesi İlanlar’ın öne çıkan
kararlarındandı62.
İlanlar’daki tezleri uygulamaya konulması neticesinde birçok Puritan vaiz,
karşı çıkışları nedeniyle görevinden alındı. Örneğin Kutsal Kitap çevirmenlerinden
Miles Coverdale 1567’de vaizlikten men edildi. Bu yeni düzenlemeler İngiliz
Kilisesinin reformasyonu için gayret gösteren radikal Protestanları hayal kırıklığına
uğrattı. Fakat Puritanlar İngiliz Kilisesinin reformasyonuna dair faaliyetlerini gizli
toplantılarla sürdürdüler ve ümitlerini kesmediler63.
Reformasyon düşüncesinin temel önermelerinden olan “bütün inananların
papazlığı”, Puritanlar için Katolikliğin benimsediği papaz kıyafetini eleştirmede bir
diğer hareket noktasıydı. Zaten Kutsal Kitap böylesi bir kıyafeti zorunlu
kılmıyordu64. Ama aynı şekilde, Puritan düşüncenin aksine kutsal metnin bu kıyafeti
reddettiğine dair bir dayanak da yoktu. Zira Protestan liderlerden Martin Bucer bu
nedenlerle beyaz keten cüppe giyiminde bir mahsur görmüyordu.
Henry Barrow ve Canterbury Başpiskoposu Parker arasındaki tartışmaya
bakılırsa giyim tartışmasının teolojik gerekçeleri anlaşılmaktadır. Barrow’a göre,
yapılıp yapılmaması dini emirler ve yasaklar çerçevesinde belirlenmemiş konularda
bir serbestlik olmalıydı. Ona göre papazların giyim sorunu da bunun gibi mübah olan
bir durum arz etmesi nedeniyle tercihe bırakılmalıydı. Parker ise, Barrow’un ileri
sürdüğü teze doğrudan yanıt vermekten ziyade bu durumun siyasal otoriteye
itaatsizlik göstergesi olduğunu belirterek karşı çıktı. Barrow ise bu tartışmanın
1550’lerdeki aktörü Hooper gibi, netice olarak Parker’in bu olayın mübahlığına itiraz
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etmemesi nedeniyle onun özgürlüğünü kısıtlayacak bir gücün olamayacağını
belirtti65.
Bu yasanın, Cecil’in de destek vermesiyle uygulamaya konması kilisede üst
görevleri olanların tavırlarını netleştirmelerini hızlandırdı. Mesela Londra piskoposu
Puritan semptizan Grindal, böylesi dinen önemsiz olan (indifferent) bir konuda bu
halde olmaktan acı duysa da kraliçenin bu ve benzeri konularda, putperestlik ve
batıllığa götürmemek şartıyla, istediğini dayatma hakkına sahip olduğunu kabul etti.
Grindal,

Puritan

arkadaşlarının

bu

kabulü,

prense

itaat

çerçevesinde

değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti66.
Puritanlar ellerindeki görevleri kaybetmemek için Grindal’ın takipçisi
Sandey’e gelip beyaz keten cüppe giymeyi kabul etmediklerini ancak aleyhinde
konuşmayacakları için kendilerinin istisna edilmelerini istediler. Kıtayla irtibatını
kesmeyen Grindal ise, Henry Bullinger’in, kilisede hala din dışı kusurların
bulunduğu iddiasına yanıtında, beyaz keten cüppe giymekten hoşlanmadığını ancak
düzenin korunması ve kraliyete itaat bağlamında bunu yaptığını dile getirdi67.
Bu dönemde Puritanlar ile Canterbury Başpiskoposu Parker arasında yazılı
bir atışma da yaşandı. Parker kendisine karşı yazılan ve Collinson’a göre erken
Puritan manifesto niteliğindeki Giyime Karşı Öz Bir Söylev’e (A Briefe Discourse
against the Outwarde Apparell), Belirli Deklarasyonun Öz Bir İncelenmesi’yle (A
Briefe Examinationa of Certaine Declaration) cevap verdi. Daha sonra Puritan
Crowley, Sorgu Zamanına Dair bir Cevap’la (An Answere for Tyme to
Examination) Parker’a cevap verdi. Ayrıca bu süreçte 1554’te William Turner’in
kaleme aldığı Romalı Kurtun Avlanması (Huntyng of the Romyshe Wolfe) adlı eseri
Mesih’in Sürüsünü Zarar Vermesi Nedeniyle Tilki ve Kurdun Avlanması, (The
Hunting of the Fox and the Wolf, Because they make havocke of the sheepe of
Christ) adıyla yeniden basıldı. Turner bu kitapta Marian piskoposları hırsızlar ve
kurtlar olarak nitelendirirken, bu tanımlamasına I. Elizabeth dönemindekileri de dâhil
etti68. Bu bağlamda Turner, neden I. Elizabeth dönemi ruhban sınıfının kendilerine
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şiddet uygulayan I. Mary dönemi ruhbanının kıyafetini giymeye devam ettiklerini
sorduğunda; Grindal bunun kraliyete itaatle bağlantılı olduğu ve bunun ölüm kalım
meselesi yapılmaması gerektiğini belirtti. Radikal Puritanların bu karşı çıkışları,
ileride Richard Bancroft’un (1544–1610) onları İngiliz Donatistleri69 olarak
adlandırmasına neden olacaktır70.
Sürgünden dönen İngiliz Protestanları, giyim tartışmasının yoğun bir şekilde
yaşandığı sürede kıtayla irtibatlarını devam ettirmekteydiler. Ancak Avrupa’da
Reform kilisesi geleneğinin iki temsilcisi Zwinglianist Rudolph Gualter ve Kalvinist
Thederoe Beza İngiltere’ye ilişkin farklı görüşlere sahiplerdi. Gaulter’a, İngiliz
Kilisesi için korkacak bir şeyin olmadığı ve reformasyonun süreceği inancı
hâkimken; Beza, Grindal’a yazdığı mektubunda İngiliz Kilisesinin içinde bulunduğu
durumu eleştirmekteydi. 1570’lerde Beza’nın doktrini Parlamentoya Uyarı’nın
yazarları Field ve Wilcox tarafından benimsenecekti71.
Puritanlar giyim tartışmasından sonra yavaş yavaş kıtayla olan bağlarını
kesmeye ve kendilerine has bir anlayış geliştirmeye başladılar. 1560’lı yıllar,
Puritanist hareketin kendisine Non-Konformist72 ve diğer Ayrılıkçı mezheplerden
yavaş yavaş ayırma ve Genel Dua Kitabı uygulamalarına karşı alternatif pratikler
getirme süreci sayılabilir. Ayrıca Puritan canlılığın korunmasında etkin rol alan gizli
toplantılar ve vaazlar dönemi de başlamıştı73.
Puritanların bütün bu çabalarının temel hareket noktalarından belki de en
önemlisi kiliseyi, özelde İngiliz Kilisesini, Roma Katolisizm’inden arındırmadır.
Yaşadıkları ve yayıldıkları sürece bu argümanı her zaman kullandılar. İngiliz
Kilisesinde hala bu eski itikada ait düzeltilecek hatalar ve kusurlar bulunmaktaydı.
69

70
71
72

73

Donatusçuluk, milattan sonra IV. yüzyıl başlarında Kartacalı Donatus tarafından Kuzey Afrika’da
kuruldu. Bu hareketin en belirgin özelliği, Pavlusçu Roma Kilise’sine tabi olmayı reddetmesidir.
Bu nedenle, Donatusçu hareket Roma İmparatorluğunun tepkisini çekti ve kanlı bir şekilde
bastırıldı. Bkz. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, s. 100.
Collinson, Puritan Movement, s. 95-96.
A.e, s. 79-81, 110.
Non-Konformist (Non-Conformist); İngiliz Kilisesinin Katolik unsurlardan arınmadığı
gerekçesiyle bu kilisenin başta sakrament uygulaması olmak üzere diğer rituellerine
katılmayanlara, özellikle giyim tartışmasından sonra ortaya çıkan gruba verilen genel addır. NonKonformist olmayanlarla Puritanlar zamanla birbirinden ayrılmış ve Puritanlar hatalı olsa da
kurulu kilise içinde kalmayı tercih etmişlerdi. Dolayısıyla Puritanlar Konformistler gibi İngiliz
Kilisesinin bütün uygulama ve doktrinlerine katılmaktan çekiniyor aynı zamanda kiliseden de
ayrılmayarak Yarı-Ayrılıkçı bir çizgide bulunuyorlardı. Bkz. Foster, The Long Argument, s. 4142.
Collinson, Puritan Movement, s. 86-90.

95

Bu nedenle de yarım kaldığı öne sürülen reformasyon tamamlanmak zorundaydı.
Puritanlar, Hıristiyanlığa dair bütün konularda Roma Katolisizm’inden sakınırken,
olabildiğince Yeni Ahit’in kilise anlayışına yakınlaşmayı arzu etmekteydiler74.
d. 39 Tez ve Anglikan Teşekküle Doğru
Canterbury Başpiskoposu Parker ve I. Elizabeth, belli bazı kanunlar
çerçevesinde İngiliz Kilisesinin konumunu netleştirmeye çalıştı. Onların daha önce
bu yöndeki ilk girişimleri daha çok siyasi ve dinsel hareketlere bir cevap niteliği
taşımaktaydı. Bu nedenle Anglikan Kilisesinin doktrinal yapısının oluşturulması
gerekiyordu. İşte bu süreçte kiliseye hâkim olmaya çalışan Protestanların temsilcisi
konumundaki Puritan hareket dikkat çekmekteydi.
Belli bir doktrinal standardı yakalama kaygısı, Canterbury Başpiskoposu
Parker’ı, VI. Edward döneminde hazırlanan fakat kralın ölümüyle pratiğe
yansımayan 42 Tez’i gözden geçirerek 39 Tez adıyla Kilise Temsilciler Meclisine
sunmaya yöneltti. 1563’te kraliyetin onayına sunulan bu tezler ancak 1570’te
onaylanarak halka ilan edildi ve 1571’de de basıldı. Bu tezlerin ilanındaki gecikmeye
neden olarak bu tezlerde dini konularda kilisenin üstünlüğüne vurgu yapılmasından I.
Elizabeth’in rahatsız olması gösterilmektedir75.
İngiliz Kilisesini Roma’dan ve Anabaptistlerden korumak için deklare edilen
39 Tez, Lutheranlar ile Kalvinistler arasında orta bir yolu benimsemesi nedeniyle ne
Katolikleri ne radikal Protestanları ne de özelde Puritanları memnun etti. Bu tezlerde
sakramentler, vaftiz ve evharistiya olmak üzere ikiye indirilirken, sivil otorite
monarşiye terk edilmekte ve kilisenin yanılabilirliği ifade edilmektedir. Ayrıca
Havariler, İznik ve Athanasius kredoları kabul edilmekte, Katolik Araf doktrini
tamamen reddedilmektedir76.
39 Tez Evharistiya’ya, Kalvinist bir bakışla bakar ve Lutheran anlayışı
reddeder. Bu tezlerde papadan Roma piskoposu olarak bahsedilmekte ve İngiliz
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Kilisesi üzerindeki otoritesi kabul edilmemektedir. Kraliçeyi İngiliz Kilisesinin
yöneticisi/idarecisi olarak gören bu tezler, toplu ibadeti zorunlu kılmaktadır. Öte
yandan 39 Tez bir heretiğin ancak parlamento ve Kilise Temsilciler Meclisi izniyle
mahkemeye çıkarılabileceğini karara bağlamaktadır77.
Kraliçenin onayından geçen bu tezler, Canterbury Başpiskoposluğu
tarafından piskoposlara gönderilerek uygulamaya konuldu. Piskoposlara bağlı her
kişinin din tezlerini kabul etmesi bir yasayla zorunlu kılındı. Bunlara karşı çıkan
ruhban sınıfı üyeleri görevlerinden oldu78.
e. Parlamentoya Uyarı I-II ve Presbiteryen Kilise Sistemine Doğru
İngiliz Kilisesinde, reformasyon sürecinin tamamlanması için gayret sarf eden
Puritan hareket, bu bağlamda kilisedeki ayin ve süslere yaptığı itirazın yönünü
değiştirerek 1570’lerde, papalığın doktrinal ve idari yapısını eleştirmeye başladı.
Giyim tartışması önemini yitirirken kilise idaresine dair tenkitler artmaya başladı79.
Mevcut kilise idaresi eleştirilerinin manifestosu niteliğindeki Parlamentoya
Uyarı I-II (An Admonition to Parliament) yazarlarından Field’e göre, Tanrı
kelamının telkin edilmesindeki sorun ve kilise idaresindeki aksaklıklar daha önceki
törensel unsurlardan daha büyük öneme sahipti. Bu nedenle Puritanlar, Episkopal
kilise idare sistemine karşı çıkmaya başladılar.
Mevcut kilisenin yapılanmasında bütün papazların eşit olmadıklarını öne
süren Puritanlar, bu durumun Kutsal Kitap’a dayanmadığını iddia etmekteydiler. Zira
daha önce VI. Edward dönemi Canterbury Başpiskoposu Cranmer de, Kilise
Kanununun Reformasyonu (Reformatio Legum Ecclesiasticarum) adlı metni 1549’da
bir komisyonla birlikte hazırlarken, bir piskoposun görevini bir presbiter konsille
birlikte yerine getireceği düşüncesini ileri süren Martin Bucer’in etkisinde kalmıştı80.
Temel Protestan önermelerden “inananların eşitliği” ilkesi çerçevesinde
Protestanlarca, piskoposun ilahi değil ancak üstlendiği görev açısından idari bir
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üstünlüğünün olduğu kabul edilmekteydi. Ayrıca dönemin Episkopal idaresinin,
prensi ruhani otoritenin üstünde görmesi, kralı kilisenin başı yapmaktaydı. Fakat bu
Kutsal Kitap kaynaklı görülmemekteydi. Hatta Field, Yeni Ahit’te bu sisteme dair bir
hece bile olmadığını iddia etmekteydi.
Sürgünden dönenlerin Cenevre dönemine bakılacak olursa; ne sivil ne de
piskopos otoritesinin olduğu, seçilmiş üyeler ve yaşlılar tarafından yönetilen bir
kilise idaresi olduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu da Puritan hareketin kilise
hiyerarşisinde kıtadan etkilendiği noktayı göstermektedir. Bu bağlamda 39 Tez’de
kilise idaresi için Episkopasinin uygun görülmesi, sürgünden dönenler için bardağı
taşıran son damla oldu ve parlamentoya iki Uyarı verildi. Puritanlar, cemaatin
Rahipler Kurulu (Consistory) tarafından idare edildiği, doktrin ve uygulamalarının
vaiz papazlar ve yaşlılar sayesinde gerçekleştirildiği bir kilise hayal ediyorlardı81.
Bu sürecin önemli temsilcilerinden Thomas Cartwright (1535–1603), John
Field ve Thomas Wilcox bu dönemde parlamentonun mevcut durumu değiştirmesi
için 1572-1573’de Parlamentoya Uyarı adlı iki bildiriyi yayınladılar. Bu bildirilerde
Episkopal kilisenin monarşik anlayışı benimsemesi gibi kusurları nedeniyle
kaldırılması gerektiği ve yerine Presbiteryen bir kilise idare sisteminin getirilmesi
gerektiğinden bahsedilmektedir82.
Kraliçenin bütün papazların Genel Dua Kitabı’nı kullanmalarına dair emrine,
1572’de İngiliz Kilisesinin mevcut uygulamalarına kısmen katılmayan Puritanlar
karşı çıktılar. Bu karşı duruşlarını Parlamentoya Uyarı adındaki bildiriyi yazarak dile
getirdiler. Bu birinci bildirinin anonim olduğu iddia edilse de yazarlarının dönemin
ateşli Presbiteryen Puritanları, John Field ve Thomas Wilcox olduğu bilinmektedir.
Bancroft’a göre, 1572 Parlamentosu toplanmadan evvel Cenevre’den
dönenler ile ülkedeki Puritanlar toplandılar. Bu toplantı ertesinde Wilcox ve Field,
Parlamentoya Uyarı’nın ilkini yayınladı. Parlamentonun Roma Katolisizm’ine karşı
aldığı kararların I. Elizabeth tarafından reddi sürecinde çıkan bu manifesto, bir
anlamda Protestanların kendi inançlarını paylaşan Protestan kardeşlerini protesto
etmesini ifade ediyordu. Wilcox, Tanrı’nın kelamına uygun olarak Reform
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kilisesinden mahrum olduklarına değinirken Field ise İngiliz Kilisesinde Katolik
unsurların bulunduğunu savunmaktaydı83.
Bu birinci Uyarı’da Field ve Wilcox, Canterbury Başpiskoposluk
mahkemelerinin, bir paylamayı hak ettiğinden ve düzeltilmesi gereğinden özellikle
bahsetmektedir. Uyarı yazarları, bu mahkemelerde iki peny bile ödeyemeyenin
aforoz edildiğini, diğer taraftan fahişelik ve zina gibi büyük suçları işleyenlerin,
cemaati tatmin etmeyen ufak cezalara çarptırıldığını iddia etmektedir.
Kilise mahkemeleri Ortaçağda kurulup zamanla kurumsal bir yapı kazanarak
ayin hizmetlerinin gözetilmesinden kilise vergilerinin tahsil edilmesini denetlemeye
kadar pek çok görevi üstlendi. Bu mahkemeler reformasyon sürecinde, Katolik
düşüncenin eleştirilmesinde bir başka nokta oldu. Kilise mahkemelerinde davaların
fahiş fiyatlara görülmesi ve rüşvetin çoğalması Puritanlardan eleştiri aldı. Dönemin
Canterbury

başpiskoposu

John

Whitgift

(1530–1604),

1597’de

kilise

mahkemelerinin ücretlerini sabitlemek zorunda kaldı84.
Radikal Puritanlar bu mahkemelerin reformasyona tabi tutulmasından çok
ilga edilmesini isterken, ılımlılar köklü bir reformu yeterli görmekteydiler. Zira bu
mahkemeler, özellikle “ileri reformasyon”un gerçekleştirilmesine karşı inatçı bir
direniş sergilemekteydi. Ayrıca mahkemeler, cemaatin elinde olması gereken, başta
aforoz olmak üzere, birçok yetkiyi haksızca kullanmaktaydı. Puritanlara göre, aforoz
yetkisi basitçe uygulanarak sıradanlaştırılmakta ve günah çıkarma, verilen rüşvetle
hafifletilmekteydi. Hâlbuki Puritanlar, günahkârın ayin boyunca cemaatin önünde
beyaz bir elbiseyle durması, Tanrı’dan, günahı için af dilemesi ve suçunu itiraf
etmesi gerektiğini düşünmekteydi. Kilise mahkemelerini düzeltmek için 1571, 1575,
1585, 1597 ve 1604 yıllarında kanunlar çıkarılsa da, Puritanlara göre yetersiz kaldı
hatta hiçbir etkisi görülmedi. Puritanların disiplin çalışmalarına önem vermesinin
temel nedenlerinden birisi de mahkemelerin bu durumuydu85.
Puritanlar, Kilise mahkemelerini fayda vermeyen bir kurum olarak
görmelerinde şu hususu göz ardı etmekteydiler. Sürgünden dönen Protestanların,
kilisede Roma Katolisizm’ini andıran unsurları (altar, tasvirler, haçlar, dua tesbihleri
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vs.) kaldırmalarına ve yerine On Emir ve dua kitapları gibi yeni unsurları
koymalarına kilise mahkemeleri ses çıkartmamıştı86.
Parlamentoya karşı bir manifesto olma özelliği taşıyan bu bildirinin öze
dönüşçü bir karakteristiği bulunmaktadır. Bildiriye göre, kilise için -özelde İngiliz
Kilisesi- papalığın doktrin ve pratiklerinden vazgeçmek Tanrı’nın kilisesi olmak için
yeterli değildir. Bunun yanında Mesih’in kendi sözüyle emrettiği şekilde kilisenin
yeniden yapılandırılması ve doğru dininin tekrar tesisi gerekmektedir. Yani Reform
kilisesi geleneğinde kabul edildiği gibi, her şey Kutsal Kitap esas alınarak yeniden
düzenlenmelidir87.
Field ve Wilcox, Parlamentoya Uyarı’daki bu fikirleri nedeniyle 1 yıl ceza
aldılar. Bu manifesto ilkin bazı Puritanların ve Beza’nın tepkisini çekti. Humphery
Fenn, Field ve Wilcox’u hapiste ziyaret ederek onlara bu tavırlarının ayrılıkçı
tohumlar ektiğini söyledi. Zira Fenn’e göre dindar bir kişinin, gerçek ve doğru
Hıristiyanlık için yapılması gerekenler yerine getirilmeden İngiliz Kilisesinden
ayrılması uygun değildi. Aynı şekilde Calvin’in Hıristiyan Dininin Kurumları ve
Kilise Kanununun Reformasyonu’nun çevirmenlerinden parlamenter Thomas
Norton’da bu durumun ancak düşmanlarına destek vereceğini savunmaktaydı. Kıta
Avrupa’sından tartışmaya katılan Beza ise bu manifestoyu acelece yapılmış bir
girişim olarak nitelemekteydi88.
Wilcox ve Field, Whitgift’in onları Anabaptistlerle bir tutmasını istemedikleri
için ayrılığı resmileştirecek bir girişimden kaçındılar. Ancak kıtadan yeni dönen
Cartwright, Field ve Wilcox’un düşüncelerini genişleterek Parlamentoya Uyarı’nın
ikincisini kaleme aldı. I. Mary döneminde sürgün edilenlerden olan Cartwright,
1570’te Cambridge Trinity Kolej’de verdiği derslerde ileride yazacağı Parlamentoya
Uyarı’nın ikincisinin temel önermelerini bir kilise modeli tarzında ele almaktaydı. O,
bu önerilerde özellikle piskopos ve başpiskopos gibi isim ve görevlerin kaldırılarak,
Yeni Ahit’e göre yeniden bir düzenleme yapılmasını vurgulamaktaydı89.
Bu düşüncelerinin kiliseye sirayetinden korkulması nedeniyle, Cartwright,
Trinity Kolej’in yöneticilerinden Whitgift tarafından görevinden alındı. Bunun
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üzerine o, 1571’in sonlarında Cenevre’ye geri döndü. Aslında Cartwright’ın
söyledikleri Luther’den ve Tyndale’den bu yana tartışılmaktaydı. Zira bu dönemde
Londra Puritanları otonom bir yapıya sahip olan yabancı kiliselere imrenmekteydi.
Bu kiliseler, çoğunlukla Kalvinistlerden oluşmakta ve Kalvinist kilise idaresini tatbik
etmekteydi. Ayrıca bu kiliseler Avrupa’daki reformistlerle İngiltere’dekiler
arasındaki bağlantıyı sağlamaktaydı90.
İngiliz Presbiteryenliğinin kurucusu sayılan Cartwright, 1572’de ikincisini
yazdığı Parlamentoya Uyarı bildirisinde, özellikle Episkopasinin ilgasını istemekte
ve bunun yerine her periş halkının kendi pastörünü seçmesi gerektiğini ileri
sürmektedir. Ona göre, Tanrı kendi iradesini, kilise yönetim şeklini de içeren kutsal
metinler aracılığıyla inananlara iletmekteydi. Hatta bu durum havariler dönemi
kilisesinde gerçekleşmişti. Cartwright bu doğru yönetim tarzının, kraliçenin
güdümünde olan piskoposun liderliğindeki Episkopal sistem olmadığını iddia
etmekteydi. O, doğru yönetim şeklinin, papazların cemaat üyeleri tarafından seçildiği
presbiteryen sistem olduğunu düşünmekteydi. Böylelikle kilise monarşiye olan
bağımlılıktan kurtulacaktı. Tanrı önünde, insanların eşit olmasını, kilise ve devlette
de böylesi bir eşitlik olmasını uygun gören Cartwright, insanların hiçbir ayrım
gözetmeksizin kendi yöneticilerini (yaşlılar, pastör) seçmeleri gereğine vurgu
yapmaktadır91.
Episkopal sistemin inatçı savunucularından Whitgift, Presbiteryen düşünceyi
benimseyen Cartwright’a karşı Calvin’in görüşünü ve İkinci Helvetik İnanç
Açıklamasını (1561) temel argüman olarak kullandı. Ona göre İkinci Helvetik
toplantısında, Cenevre ve Zürih ekolleri birleşmiş ve bu inanç bildirgesi, piskoposu
denetçi saymakta ve ona pastör ve yaşlılardan ayrı bir kilise görevi vermekteydi92.
Whitgift, Calvin’in de piskopos, papaz ve pastör gibi görev ünvanlarının
aslında tek bir vazifeden kaynaklandığına inandığını, buna karşın geleneğin getirdiği
bu düzenlemeleri zaruret nedeniyle kabul ettiğini ileri sürerek Cartwright’ı
eleştiriyordu. Cartwright’ın verdiği cevap, Avrupa Protestanları ile İngiliz
90
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Protestanlar arasındaki ayrışma noktalarından birini gün yüzüne çıkardı. Cartwright,
Calvin’in sözünün, yanlış bir şeyin doğru olacağını göstermediğini iddia ediyordu.
Ona göre Presbiteryen kilise idare şekli, Kutsal Kitap’a dayanmaktaydı ve Kutsal
Kitap’ta başka bir sistem yoktu93.
Whitgift’e göre bütünüyle bir ayrılık ve bölünme arzusunda olan Uyarı
taraftarlarının kiliseden uzaklaştırılmaları gerekiyordu. Whitgift’e cevap veren
Cartwright kendilerinin kiliseden ayrılmayı istemediklerini fakat kilisede hatalı
gördükleri doktrin ve uygulamaları ortadan kaldıracaklarını iddia ediyordu. Aslında
ünlü teolog ve arkadaşları, kiliseden başlayarak diğer sahalarda da Puritan bir
dünyayı kurmayı hedefliyorlardı. Kraliçe ise 1573’te, genelde Yerleşik İngiliz
Kilisesi muhaliflerini, özelde ise Puritan neşriyatını kınayan bir ferman yayınlayarak
tavrını ortaya koydu94.
Kilise idaresine dair bu düşünceleri paylaşmalarına rağmen Cartwright ve
arkadaşları (Richard Greenham, John Dod, Arthur Hildersham, Henry Smith ve
Richard Rogers vb.) mevcut kiliseden kopmadan bu değişiklikleri yapma
arzusundaydılar. Onların paylaştığı Presbiteryen Puritan anlayış gelişti ve hatta
gönüllü bir periş bile oluşturuldu. Ancak İngiliz Presbiteryenler bu durumun
genelleştirilmesini ve kurumsallaşmasını istiyorlardı. Onlar kilise-devlet ayrımında
kraliyetin üstünlüğünü reddediyor ve piskoposun görevinin Classis95 dedikleri
kurullara devredilmesini istiyorlardı. Zira nasıl prens kendi krallığının başı ise Mesih
de ruhani bedeniyle kendi kilisesinin başıdır. Bu nedenle de hiçbir kral kiliseye dair
bir yasa yapma yetkisine sahip değildir96.
Bu Presbiteryen kilise formunu, Walter Travers (1548–1635) Yorum
(Explicatio) adlı eserinde anlatmaktadır. Cenevre’de Latince kaleme alınmış bu eser,
1574’de Cartwright tarafından Kilise Disiplininin Tam Deklarasyonu (A Full
Declaration of Ecclesiastical Discipline) adıyla İngilizce’ye çevrildi. Bu kitap,
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Puritanlardan “Disciplinarian/Disiplinci” olarak bahsetmektedir97. Burada özellikle
Mesih’in emirlerinin kesinliği ve mutlaklığı zikredilmekte98 ayrıca papalık
taraftarlarının, kilise idaresinde Tanrı kelamından çok insanlar tarafından yapılan
kanunlara göre davrandıkları ileri sürülmektedir. Bu kitaba göre, Kilise idaresinde;
(1) doktrini açıklayan ve öğreten doktor/uzman, (2) sakramenti idare eden pastör, (3)
kilisede yardımcı görevleri olan diakon ve (4) bir bütün olarak kiliseden sorumlu
yaşlı (presbiter) bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere Puritanlar, piskoposun
görevinin Kutsal Kitap’a dayanmadığını bu nedenle sınıflamada yer almadığını
savunmaktadılar.

Burada

zikredilen

sınıflama

ise

sadece

görev

gereği

uygulanmaktadır. Zira bütün ruhban sınıfı hatta bütün Hıristiyanlar eşittir.
Yaşlılardan oluşan Rahipler Kurulu ise kilisenin idaresinden sorumlu olup vaazdan
aforoza kadar dine dair her şeyde söz sahibiydi99.
Travers’e göre, kilisesinin üst yönetimi özel bir birime değil, birleşik bir
birim olan sinoda aittir. Buradaki esas nokta seçimle işbaşına gelen sinod üyelerinin
bu yetkiyi paylaşmalarıdır. Çünkü Puritanlar, bunu Kutsal Kitap’a dayandırmakta100
ve

monarşiyle

benzer

olan

Episkopasinin

Yeni

Ahit’e

aykırı

olduğunu

düşünmekteydiler101.
Parlamentoya yönelik bu iki manifesto öncelikle, Kilise Temsilciler
Meclisinde giyim tartışmasıyla aradıklarını bulamayan Puritanların, parlamentoya
yavaş yavaş yöneldiklerinin ilk işaretlerindendir102. Ayrıca bu bildiriler Puritanların
hareket noktasını göstermek açısından önem arz eder. Zira bu tezlerde Puritanlar,
Kalvinist bir yaklaşımla Mesih’in kilisesi için kelamın telkini ve sakramentlerin
idaresini şart koşmakta, kilise öğreti ve uygulamalarının derhal düzeltilmesine vurgu
yapmakta ve papazların mutlaka bir eğitim sürecinden geçmesini gerekli
görmektedirler.
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Parlamentoya Uyarı bildirisine göre, Genel Dua Kitabı Tanrı’nın kelamına
zıt şeyler içermektedir. Buna, sakramentin Katolik unsurları barındırması, aforozun
yanlış uygulanması örnek verilmektedir. Evlenme töreninde yüzük takmanın batıl
olduğu ve bu esnada kocanın “bütün varlığımla sana tapıyorum” ifadesiyle eşini
putlaştırdığını ileri süren Puritanlar, konfirmasyonun da yine Genel Dua Kitabı’nda
yanlış bir şekilde uygulandığını savunmaktadırlar103. Kiliseye dair eleştirilerin
yanında toplumun ahlaki durumunu da tenkit eden tezlerde zina edenlerin
bağışlanmaması, yalancı tanıklık ve yemin edenlerin, sarhoş ve ayyaşların mutlaka
cezalandırılması gerektiği ifade edilmektedir104.
Bu

manifestodan

sonra

Puritan

Presbiteryenler,

kilise

öğreti

ve

uygulamalarına dair düşüncelerini bir disiplin yönergesinde toplamaya yöneldiler.
1580’lerde sıkça bahsedilen Disiplin Kitabı’nın (Book of Discipline) (1587)
hazırlanmasında yukarıda zikredilen Puritan Presbiteryenler başta olmak üzere
birçok ilahiyatçı çalıştı. Bu kitap ve kilise reformasyonuyla ilgili diğer konuların
tartışıldığı gizli toplantılar, I. Elizabeth dönemine damgasını vurdu. Bu eser kilise
idaresinin Presbiteryen bir yorumunu arayanlar için temel bir kitap haline geldi.
Hatta Westminister Asamblesi (1643–1646) için toplanan ilahiyatçıların zihninde
hala canlılığını korumaktaydı. Bu gizli toplantılar hem ilahiyatçılar arasında hem de
Puritan halk arasında düzenlenmekteydi.
Puritanizm 1570’li yıllarda Presbiteryen yönü ağır basan bir hareket olarak
karşımıza çıkmaktadır. Whitgift’e göre bu sırada Presbiteryen kilise düşüncesi,
Puritan olgunun merkez figürü olmaktadır. Bu süreç, Presbiteryenlerin radikalleşip
zaman zaman mevcut kiliseden ayrılmaya karar vermelerine ve Puritan düşüncenin
kilise idaresine verdiği ağırlığı XVII. yüzyılın başında ahlaki konulara kaydırmasına
kadar devam etti105.
Puritanları diğer dinsel gruplardan ayıran belirleyici özellik kendisini burada
da gösterdi. Onlar, mevcut kiliseden ayrılmadan kendi düşüncelerini tanıtmak ve
İngiliz Kilisesi için sivil idarenin yapacağı “ileri reformasyon” girişimini beklemek
niyetindeydiler. Hâlbuki diğer Ayrılıkçı düşüncedeki gruplar, Brownizm gibi, bir
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müddet sonra İngiliz Kilisesinde reformasyonun artık gerçekleştirilemeyeceğine
karar verip Ayrılıkçı bir cemaat oldular.
Mevcut siyasi otoritenin Parlamentoya Uyarı’lara cevabı gecikmedi. 1573’te
yayınlanan bildirgede, piskopos ve hakimlere karşı çıkan bütün Non-Konformist
fraksiyon mensuplarının ve Genel Dua Kitabı’nın adını kötüleyen herkesin
tutuklanması istendi. Ayrıca kurulan özel bir komite, Puritanları kiliseye dair
uygulamaları yerine getirmeleri konusunda zorladı. Ayrıca birçok ileri gelen Puritan
da bu süreçte tutuklandı. Bir müddet gizlenen Cartwright, daha sonra Avrupa’ya
kaçtı. Hiedelberg kenti, bu dönemde Avrupa’ya kaçan İngiliz Kalvinistlerin merkezi
oldu. Bu süreçte Puritan neşriyatı deniz aşırı olarak devam etti. 1572–1576 arasında
parlamento çalışmalarına ara verilmesi süresince Puritanlar halkın ilgisini çekmekte
zorlandı106.
C. Puritanizm’in Gelişmesi
Giyim tartışmasıyla kendisinden söz ettiren Puritan hareket, vaiz papazları
aracılığıyla dini toplantılar tertip etmeye ve düşüncelerini hararetli bir şekilde
yaymaya başladı. Parker’ın ölümüyle Canterbury Başpiskoposluğuna Edmund
Grindal’ın getirilmesi Konformist bir baskı altındaki Puritanizm’in İngiliz Kilisesi
içerisinde daha etkili olmasına ve hızla gelişmesine neden oldu. Diğer bir ifadeyle
Grindal dönemi, I. Elizabeth saltanatında öne çıkan Puritan hareketin büyük oranda
teşekkül ettiği süreçtir. Zira George Abbot’un (1611–1633) başpiskoposluğuna kadar
Puritanizm bu kadar rahat bir ortam bulamayacaktı.
1. Edmund Grindal Dönemi (1574–1583)
Anglikanizm’in ünlü apolojistlerinden John Jewel’in erken ölümü (1571)
Londra piskoposu olan Grindal’ın, 1574’te Canterbury Başpiskoposu olmasının
önündeki engeli kaldırdı. Grindal ilk kuşak reformistlerden Strasburglu Martin
Bucer’in üniversiteden öğrencisiydi. Edmund Grindal’ın rakibi Whitgift’e göre üstün
yanı, evlenmemiş olmasıydı. Bu da kraliçenin onu seçmesinde etkin rol oynadı107.
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Protestanlar,

Grindal’ın

Roma

Katolisizm’ine

dair

unsurları

İngiliz

Kilisesinden süratle kaldırmasını ümit ediyorlardı. Grindal ise Canterbury
Başpiskoposluğu süresince Protestanların, özellikle Puritanların, birkaç yıl önce
yitirdikleri güce yeniden kavuşmalarına katkı sağladı. Bu çerçevede Grindal,
öncelikle “Canterbury Kemerler Mahkemesi”ni108 ve “İmtiyazlı Canterbury
Mahkemesi”ni kaldırarak, nasıl bir reformasyon projesi düşündüğünün ilk
izlenimlerini verdi109.
Grindal dönemindeki bir diğer Protestan katkı ise Cenevre’de 1556 yılında
yapılan Kutsal Kitap çevirisinin İngiltere’de yeniden basılarak dağıtılmasıydı. Yine
bu süreçte Genel Dua Kitabı gayri resmi olarak Puritan bir bakışla yeniden ele
alınarak papalığı çağrıştıracak kelimeler bile değiştirildi. Ayrıca Katolik özel vaftiz,
konfirmasyon ve kadınların doğum sonrası tekrar kiliseye gelmesi (Churching of
Women) ayinleri kaldırıldı. Bu dönemde Puritanlar, Roma’ya karşı adeta haçlı seferi
ilan etmişcesine çalışmaya başladılar. Öyle ki Puritan papazlar insanları sünnet
olmaya bile davet etmekteydi110.
Grindal, Kraliçeye rağmen Puritanların -ileride de bahsedeceğimizProphesying dedikleri toplantılara karşı önlem almadı. I. Elizabeth, Protestan
düşünceyi duyurma girişimi olarak kabul edilen bu toplantıları kendi otoritesi için bir
tehdit addediyordu. Buna karşın Grindal, sivil otoriteden daha üst bir güce, Mesih’in
kilisesine tabi olduğunu ileri sürerek kraliçeyi bu noktada dikkate almadı. Ne var ki
başpiskoposun, kraliçenin isteğine karşı gelmesi ve mahkemeleri kaldırması onun
gözden düşmesine neden oldu.
Canterbury Başpiskoposu Grindal, 1574–1583 arasındaki görevi süresince
Puritanların bastırılmasını isteyen kraliçeye dolaylı olarak karşı çıktı ve
Puritanizm’in Yarı-Ayrılıkçı bir halde yayılmasına sebep oldu. Bu arada Anglikan
bir gelişim de gözden kaçmadı.
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a. Anglikan Gelişim ve Katolik Tepki
Puritanizm’in gelişip serpildiği bu dönemde aynı zamanda Anglikanlar da
adlarından söz ettirdiler. Dönemin Anglikan yazarları, I. Elizabeth dönemi kilisesinin
oluşumunda etkin rol aldılar. Bütünüyle Protestan yönde devam eden bu gelişmeler
karşısında Katolikler de bir şekilde kendilerinin varlığını hissettirmeye çalıştılar.
Bu yazarlardan John Jewel ve Richard Hooker (1550–1600) en önemli
Anglikanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Peter Martyr’nin öğrencisi olan ve Roma
Katolik kilisesine karşı İngiliz milli kilisesini savunan Jewel, bu düşüncesini ifade
etmek için Anglikan Kilisesini Savunma (Apology for Anglican Church) adlı eserini
kaleme aldı. Ona göre İngiliz Kilisesi orta bir yolda olmalı ve Roma’nın değil
havarilerin ve kilise babalarının takipçisi olmalıdır111.
I. Elizabeth dönemi Yerleşik İngiliz Kilisesi bir diğer savunucusu ise
Kilise’ye Dair İdare Şeklinin Kanunlarına Dair (Of the Laws of Ecclesiastical
Polity) (1604) adlı eserini tamamlayamadan ölen Hooker idi. Hooker, hem Roma
Katolisizm’ine hem de Puritan Presbiteryenlere karşı İngiliz Kilisesi için uygun
gördüğü Anglikan düşünceyi hararetli bir şekilde savundu. Kutsal Kitap otoritesi
kadar akla da önem veren Anglikan apolojistin en önemli tezi, insan yasasının evreni
tek başına idare eden Tanrı’nın yasasına uygun olmasıdır. Ona göre, Tanrı evreni
yönetirken tek başınadır. İnsanoğlu da ülke ve kiliseyi yönetirken tek başına
olmalıdır. Buradan hareketle Hooker, ülke için monarşiyi kilise için Episkopasiyi
uygun

görmektedir.

Bunu

Puritanlara

yönelttiği

şu

cümlelerinde

görmek

mümkündür: “Siz ki koyunsunuz, sizi yönetmesi gerekenleri yönetmeye kalkmayın,
haddinizi bilin… Çünkü Tanrı isyan ve kargaşalık Tanrısı değil, düzen ve barış
Tanrısıdır”112.
Bu bakış açısıyla ona göre, bir kişi eğer İngiliz Kilisesine bağlıysa, aynı
zamanda İngiliz kraliyetinin de bağlısıdır. Bu da Anglikan Kilisesinin milliliğini
göstermektedir113. Hooker’ın Genel Dua Kitabı’yla ilgili savunmacı tavrı ve Puritan
tezleri eleştirmesi Anglikan düşüncenin güçlenmesine katkı sağladı.
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Anglikan düşünce, Roma’nın egemenliği başta olmak üzere birçok Katolik
doktrini reddetmesine karşın havariler dönemiyle olan süreklilik çerçevesinde
Katolisizm’le olan tarihsel bağını sürdürme taraftarıydı. Bu sebeple kiliseyle ilgili
olarak monarşiden farklı düşünen radikal Protestanlarla Katolikler arasında orta bir
yol tutmaya yönelen Anglikan Kilise, millilik unsuruna da sıkı sıkıya bağlıydı.
Kraliyeti kendisinin üstü olarak kabul eden İngiliz Kilisesi, doktrin açısından, I.
Elizabeth döneminde ılımlı bir Kalvinizm’i kabul etmekteydi114. Bu dönemde
Richard Hooker’ın Kalvinist ağırlıktaki kader anlayışı da bunu yansıtmaktadır. Fakat
ileri ki dönemlerde Anglikan Kilisesi için uygun görülen kader telakkisi özellikle I.
Charles’ın krallığında lordlar ve kilise yöneticileri tarafından kabul görmeyecek ve
kurtuluş için insan fiillerine önem veren Arminianist bir kader anlayışı kiliseye
hâkim olacaktı.
Puritanizm’e göre, Anglikan yapılanma bozulmamış ile bozulmuş bir kilise
arasında, en kötüsünden -Roma’dan- güç bela ayrılabilmiş bir kiliseyi andırmaktaydı.
Zaten Puritanların bu kiliseden ayrılmadan onu “ileri reformasyon”a tabi tutmalarının
vazgeçilemez nedenlerinden birisi de bu kötü konumdan tam olarak sıyrılamama
haliydi115.
VIII. Henry’den bu yana Roma’yla bir şekilde ilişkilerini sürdüren İngiliz
Katolikler, I. Elizabeth’in tahta çıkmasıyla Roma’dan kopma noktasına geldiler. Bu
süreçte bir çıkış noktasına ihtiyaç duyan İngiliz Katolikler, liderleri William Allen
tarafından 1568’de Douai’de açılan ve 1578’de Rheims’e taşınan bir kolejle
rahatladılar. Bu kolej İngiltere’ye oldukça yakın olan İspanya’nın Flander
bölgesindeydi. Bu kurumun amacı İngiltere’nin yeniden Katolisizm’e dönüşü için
misyoner yetiştirmekti. Bu bağlamda bir Kutsal Kitap çevirisi bile yapıldı116.
I. Elizabeth dönemindeki bir diğer Katolik çaba ise, Mary Stuart’ın İskoç
tahtına çıkmasında ve sonrasında yapılan gayretlerdi. 1561’de Fransız kocası II.
Francis’in ölümünden sonra İskoçya’ya dönen Mary Stuart, Katolik güçlerle bir
araya geldi ve kuzeni Lord Darnley ile evlendi. Bu arada İngiltere’den kaçmış olan
Katolikler ile Protestanlar arasında İskoçya’da bir iç savaş patlak verdi. 1568’de
114
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İskoçya’dan kaçan Mary Stuart, İngiltere’ye sığındığı tarihten itibaren, Katolik
işbirlikçileriyle I. Elizabeth’e birçok komplo düzenledi. Özellikle İtalyan banker
Roberto Ridolfi’nin tasarlaması nedeniyle Ridolfi Komplosu (1571) olarak bilinen
Katolik girişimin hedefi, I. Elizabeth’i öldürmek ve yerine İskoç kraliçesi Mary’i
getirmekti. Ancak İspanya destekli bu plan, kısa zamanda açığa çıkarıldı. Bu durum
kraliyet nezdinde Protestanların vatansever olarak anılmasına ve Uyarı’ların
yayınlanmasına zemin hazırladı117.
Bu süreç, Papa V. Pius’un (1566–1572), I. Elizabeth’i aforoz etmesi ve
İspanyol donanmasının 1588’de yenilmesine kadar Karşı-Reformasyon (CounterReformation) ülkeleriyle İngiltere arasında bir savaş halini doğurdu. V. Pius’tan
sonraki Papa XIII. Gregory’nin (1572–1585) I. Elizabeth’i “Şirret Cadı” olarak
nitelemesi, ona karşı yapılan komploları desteklemesi, 1581’de İrlandalı Katoliklerin
saldırısı ve 1583’te Cizvitlerin I. Elizabeth’e kurduğu komplo, Katoliklerin halkın
gözünde değer kaybetmesine yol açtı. Öyle ki 1583’te parlamentoya Cizvitlerin
ülkeyi terk etmeleri için bir teklif dahi sunuldu. Bu arada ayrıca I. Elizabeth’in deniz
gücü -sömürgeler bağlamında- İspanyol tekelini kırarak ticari kolonileşmesini
engelledi. İspanya kralı II. Philip bunun üzerine İngiltere’ye bir deniz seferi
düzenlemeye karar verdi. Onun amacı, Mary Stuart’ı tahta getirmekti. Mary Stuart’ın
varlığının İngiltere ve I. Elizabeth için artık büyük bir tehlike oluşturması,
parlamentonun onun idamına karar vermesinde etkili oldu (1587)118.
Anglikanizm’in yavaş yavaş şekillendiği ve Katoliklerin, yukarıda söz
edilenler bağlamında yaptıklarının Puritanizm’in gelişip yayılmasına uygun bir
zemin hazırladığı görülmektedir. Puritanlar vaazlar ve açık ve gizli toplantılar
yoluyla kamuoyunda adlarından söz ettirmeye başladılar.
b. Puritan Vaaz Dönemi
Puritanların etkilerinin hissedildiği her yerde mutlaka vaaz eden Puritan
papazlar bulunmaktaydı. Vaaz olgusu Puritanizm’in ayrılmaz bir parçası olarak
hareketin tarihi boyunca etkinliğini kaybetmedi. 1560’larda henüz serbestçe İncil
anlatmaya karşı herhangi bir yasal düzenleme yokken Puritanların ileri gelenlerinden
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Foxe ve Coverdale, Parkhurst’un himayesinde açtıkları hücre evlerinde verdikleri
eğitim ve vaazları neticesinde özgür bir yapılanmaya gittiler. Dolayısıyla Puritan
eğitim sisteminin temellerini attılar ve Protestan tacirler vasıtasıyla kendi kendilerini
finanse ettiler. Bu bağlamda Puritanların kurduğu kolejlerin ana hedefi gerçek dini
yayacak papazlar yetiştirmekti. Örneğin 1584’te açılan Emmmanuel Kolej’den
William Bradshaw (1571–1607) ve John Cotton (1584–1652) gibi teolog ve vaizler
mezun oldu. Kendi maaşlı vaizlerini yetiştirerek halka ulaşmaya ve Genel Dua
Kitabı’nın kısıtlamalarından kurtulmaya çalıştılar. Bu girişim, tıpkı Lollardlar ya da
Wycliffe’nin siyah yün giyen vaizleri gibi, Puritan gezgin vaizler sınıfını
oluşturdu119.
Giyim tartışması sırasında Parker, Cecil’e hem beyaz keten cüppe giymeyen
hem de kiliseye gelmeyen bir gruptan bahsetmekteydi. Non-Konformist olarak
bilinen bu gruba beyaz keten cüppe giymeyen Puritanlar da dâhil edilmektedir.
Bununla birlikte Londra ruhban sınıfının Konformist bir yaklaşım sergilemesi,
burada Puritan unsurun tükendiği manasına gelmez; aksine İngiliz Kilisesi içinde
organize olmuş fakat onunla organik bağını Genel Dua Kitabı’nı terk etme ve beyaz
keten cüppe giymemekle koparan Puritan bir hareketten bahsedilebilir. Londra’daki
bu grubun ileri gelenleri, hareketin doğal liderleri konumunda olup vaiz papazların
atamalarını resmi kilise dışında yapmaktaydılar. Bu grubun ileri gelenleri arasında,
Puritanların Parlamentoya Uyarı adlı manifestolarını yazan John Field ve Thomas
Wilcox gibi şahsiyetler de vardı. Bu topluluk 1570’lerde geniş bir alana yayılacak
Puritan toplantı ve vaaz uygulamalarını Londra’da gerçekleştirmeye başladılar120.
I. Elizabeth ile Puritanlar arasındaki anlaşmazlıklardan birisi de vaaz ve
vaizlikti. Kraliçenin insanların dini eğitimlerini nasıl aldıklarıyla ilgilenmemesine
karşın Puritanlar buna büyük önem veriyorlardı. Zira Puritanlara göre İngiltere’de
dinin esasını yaymaları gereken papazlar aşırı bilgisizdi ve vaaz etmiyorlardı. Puritan
vaizler ise iyi bir eğitim almış ve hitabeti güçlü kimselerdi. Bu dönemde Calvin’in
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Cenevre’sini model gösteren ünlü vaizlerinden Percival Wiburn (1533?-1606?) buna
örnek gösterilebilir121.
I. Elizabeth dönemine dair zikredilecek önemli bir nokta da kraliçe ve
piskoposların Puritanlara Kalvinizm’i yasalaştırma müsaadesi vermezken onların
halk kitlelerini dindarlaştırmalarına karşı çıkmamalarıydı. Bu işi üstlenen Puritan
vaizler de kiliseden ayrılmaktansa rejimin boyunduruğu altında faaliyetlerine devam
ettiler. Bu dönemde dolaysız olarak rejime karşı kitlesel bir karşı duruş sergilemeyen
Puritanlar, itirazlarını daha çok kilise ve parlamentoda bireysel olarak yasa
teklifleriyle dile getirdiler. I. Elizabeth döneminin başlarında yönetim, vaazda bir
sınırlamaya gitse de bu pek etkili olmadı. Puritanların en önemli silahlarından biri
haline gelen vaaz, I. James dönemi de dâhil olmak üzere Kalvinist-Puritanist
doktrinin yayılmasında etkin rol aldı122.
Ayrıca Puritanizm’in gelişmesinde, hareketin muhataplarına yaklaşımı ve
ona verilen tepki önem arz etmektedir. Zira Puritanizm herhangi sosyal bir sınıfa
veya kişiye hitap etmedi. Diğer taraftan bütün sosyal tabakalardan (Aristokrat, orta
sınıf, tüccar esnaf vb.) bu harekete intisap edenler oldu. Hatta zamanla Puritan
hamiler/koruyucular ortaya çıktı ve hareketin sürekliliğinin sağlanmasında mali ve
siyasi desteklerini verdi123. Eğitimli olsalar da Yerleşik İngiliz Kilisesinde görev
almayan Puritan vaizler zengin koruyucuları ve çocukları için verdikleri derslerden
aldıkları okutmanlık ücretiyle istihdam edilmekteydiler. Puritan vaizler kendilerini
dinleyen dindarlara, “Kutsal Kitap insanı” derken dinin ne hale geldiğini
önemsemeyen diğerleri için “tarafsız” (Neuter) kelimesini kullandılar124.
Puritanist vaaz anlayışının temelinde, Calvin’in gerçek kilise için aradığı
temel şarttan biri olan kelamın telkin edilmesi ilkesi vardır. Bu sebeple Puritanlara
göre vaazlar, Katolik doktrinden farklı olarak Mesih’in kendilerine ne demek
istediğiyle alakalı olmalıdır. Örneğin bu vaazlarda, kurtuluşun imanla olup
davranışlarla olmadığı gibi öğretici bilgiler verilmelidir125.
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I. Elizabeth ve I. James dönemindeki halk, Shakespeare ve Marlow gibi oyun
yazarları kadar, insan karakterinin ve deneyiminin şiirsel bir dille dramatik sunuşunu
yapan vaizlere de ilgi duymaktaydı126.
c. Puritan Gizli Toplantı Süreci
Puritanlar, kilise içinde kalarak kendi Yarı Ayrılıkçı tavırlarını sürdürebilme
ve kiliseyi Roma Katolisizm’inden arındırma çabaları bağlamında, halka açık olarak
verdikleri vaazlardan sonra ruhbanlar arasında gizli toplantılar tertip ediyorlardı.
İngiltere’de, bu toplantıların başlatıcısı, giyimde de olduğu gibi, Gloucester
piskoposu John Hooper’di. Puritan papazların organize ettiği bu toplantılar
başlangıçta üç haftada bir, zengin bir Puritan sempatizanın evinde yapılıyordu.
1560’lı yılların başlarında yeniden işlerlik kazanan bu toplantılar bir müddet gizli
yapıldıktan sonra 1570’li yılların başlarında kısmen halka açık olarak yapılmaya
başlandı. Bu toplantılar Puritan vaizlerin çabasıyla halkın ilgisini çekmeyi başardı.
Ancak aynı paralelde gizli toplantılar da devam etmekteydi127.
Puritanların Cambridge gibi akademik yerlerde başlattığı konferans ya da
prophesying dedikleri bu toplanma metodu kitaplardan daha faydalı oldu ve İngiliz
Protestanlığının, özellikle de Puritanizm’in yayılmasında etkin rol oynadı. Bu tarz bir
düşünce

duyurma

girişimi,

Zwingli’nin

Zürih’te

yürüttüğü

Kutsal

Kitap

çalışmalarının da temelini oluşturmaktadır. Reform kiliselerinde gerçekleştirilen bu
Kutsal Kitap toplantılarını İngilizler Prophesying olarak adlandırıyor ve İncil’den de
referans gösteriyorlardı128.
Konferanslar İsviçre’de “Colloquies” Strassburg’ta “Kirchen Convent”
İskoçya’da “Exercise” kelimeleriyle ifade edilmektedir. İngiltere’de ise ikinci
Parlamentoya Uyarı’nın yazıldığı süreçte konferans, toplantı anlamında belli
rahiplerin bir araya gelmeleri için kullanıldı. Ancak burada Classis ile konferans
arasındaki şu noktayı belirtmekte fayda var. Classis konferanslar sürecinde halka
açık olmayan ve bir anlamda kilise içinde kilisenin idare ve işleyişinden sorumlu
gizli bir kurul olarak görev yaptı ve daha çok Presbiteryen Puritanlarca kullanıldı.
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Fakat prophesying bütün toplantı türlerinin hepsine birden verilen genel bir addı.
Yani toplantılar başta halka açık yapılmakta, birkaç ayinden sonra gizli ruhban
toplantısı olarak devam etmekteydi129.
İlk dönemlerde Classis’in yönetici kadrosu 12 kişiden oluşmaktaydı. Her
cemaatten bir yaşlı ve bir papazın katıldığı toplantılar 6 haftada bir yapılmaktaydı.
Bu toplantıların en önemli yanı papaz seçiminin etkin kontrolüydü. 24 Classis bir
eyalet sinodunu oluşturmaktaydı. 6 ayda bir toplanan bu sinoda her Classis iki papaz
göndermekteydi. Bu sinodlar I. Elizabeth ve dünyevi kiliseye değil Mesih’e ve onun
bağımsız krallığına bağlıydı130.
Avrupa’da haftada beş gün sabahları koro halinde yapılan Mezmur
okumalarının ve duaların yerine, ilk kez Zürih’te bu toplantılar uygulanmaya
konuldu. Zamanla akademik bir eğitim haline gelen bu toplantılar, VI. Edward
döneminde İngiltere’deki yabancı kiliselerde kendisini gösterdi. Zürih modeline
uygun olarak yapılan bu toplantılarda, I. Elizabeth dönemi Puritanları cahil ruhban
sınıfını eğitmeyi hedefliyordu. Zira VI. Edward ve I. Elizabeth dönemi kraliyet
emirleri, papazların eğitilmesine dair bir şey içermiyordu. Hatta Parker’ın kanunları
bi1e yetersiz kalıyordu. Bu yetersizliğin bir nebze giderilmesi, ancak çok sonraları
1586-87’de Whitgift’in Kilise Temsilciler Meclisinde geçirdiği bazı yasalarla
gerçekleşti131.
Piskoposlar ise duruma pek de ilgi göstermiyor, bu da Puritanlara yayılma
şansı veriyordu. Bu esnada Puritan vaiz Anthony Gilby, kendi piskoposu Cooper’a
yazdığı mektupta kendilerinin gizli toplantı yapmadıklarını; ancak verdikleri
konferansların, Tanrı kelamının ilanı olması hasebiyle yasal olduğunu iddia ediyor ve
kilisenin kapılarının buna açık olması gerektiğine değiniyordu. 1570’li yıllara
gelindiğinde Grindal gibi bazı piskoposlar, bu toplantılara ilgisiz kalıyor, bazıları ise
Roma Katolik rahiplere görevler vererek bu faaliyeti sindirme girişiminde
bulunuyordu. Tabi ki bu önlemler merkezi bir otoriteden/yetkiden yoksun olması
nedeniyle Yerleşik İngiliz Kilisesi için yetersiz kalıyordu132.
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Bu toplantılar duayla başlamakta ve Kutsal Kitap okumaları ve ardından
gelen sorularla sürmekteydi. Günün konusu ve buna dair Kutsal Kitap yorumları bir
vaiz tarafından dile getirilmekte, diğer bir vaiz de bunun doktrinal ve pratik
faydasından bahsettikten sonra, başkan bu noktada eğitimli papazlardan katkıda
bulunacaklara söz vermekteydi. Bu toplantıların İskoçya’daki benzerindeyse halka da
söz hakkı verilmekteydi.
Cenevre Kutsal Kitap çevirisinin okutulduğu bu konferanslarda, ruhban
sınıfının iyileştirilmesi/ıslah edilmesi hedeflendiği ve kilise içinde yapıldığı için bir
onaycılık göze çarpmaktaydı. Ayrıca, eğitim ve öğretime dayanan bir inanç birliğinin
desteklenmesi amaçlanmaktaydı. Zira Puritanların hedefi, zengin fakir bütün erkek
ve kadınların okuma-yazma öğrenmelerini sağlayarak kurtuluşu bildiren Kutsal
Kitap’ı okuyabilen dindarlar yetiştirmekti. Yapılan 3–4 vaazdan sonra ekmek şarap
ayini düzenlenmekte, diz çökmeden yürüyerek kutsal ekmek ve şarap alınmaktaydı.
Bu toplantıların bir diğer özelliği ise toplu halde Mezmur okunmasıydı133.
Ayrıca akşam yemeğiyle biten bu toplantıya Liecester dükü gibi siyasiler de
iştirak etmekteydi. Kraliyete karşı bir tavır geliştirme izlenimi veren bu girişim,
kilise içinde özel bir kurum gibi hareket etmekte ve Episkopasiye zarar vermekteydi.
Bu da Puritanların suçlu gibi görülmelerine ve bu olumsuz yaklaşıma tepki
göstermelerine neden oldu134.
Halka

açık

olarak

gerçekleştirilen

bu

toplantılar,

I.

Elizabeth’i

kaygılandırmaya başladı. Zira sırf bu toplantılara katılmak için insanlar 6–7 millik
mesafeleri kat etmeyi göze alabiliyorlardı. Toplu bir hareket görüntüsü veren bu
vaazların sonunda insanlar tanımadıkları kişilerle beraber Mezmur okuyorlardı. Bu
süreçte sırf vaaz dinlemek için uzak mesafelerden gelip toplanan bir grup
oluşuyordu. Vaazlara devam edebilmek için kendi bölgesinden ayrılan bu kişilere
“Vaaz Gezginleri” (Sermon Gadders) denmekteydi. Bu gezme eylemi evvelki din
uygulamalarından hacılıkla paralellik göstermektedir135. Bu durumun, Mesih İsa’nın
gezerek insanlara vaaz etmesine dair gelenekle örtüştüğü görülmektedir. Zira İsa,
133
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Celile bölgesinin her tarafını dolaşarak buradaki havralarda Tanrı kelamını duyurmak
adına ders vermişti. Tüm köy ve kentleri dolaşan Mesih İsa, havarilerine de bunu
emretmişti136.
1580’lerde İngiliz Kilisesinde etkin bir rol oynayan konferanslar, boş
perişlere kimin atanması gerektiğini tavsiye eder hale geldi. Bu etkinlik yetkisini
piskopostan, piskopos da kraliyetten almaktaydı. Bu, Puritanların kilise içinde
kalarak Episkopasiyi ıslah etme girişimi olarak ele alınabilir. Bu yönüyle Puritan
hareket diğer Ayrılıkçı tavırlardan ayrılmaktadır. Amaçları eğitimli papaz yetiştirmek
olan Puritanlar, piskoposların kendilerine karışmamalarından memnundular. Bu
faaliyet

Episkopasinin

nasıl

Protestan

standartlara

intibak

ettirildiğini

de

göstermektedir. Zira bu etkinlikler piskoposlara, denetleyiciler (superintendent)
aracılığıyla bağlanmakta ve bu sayede resmi bir hüviyet kazanmaktaydı137.
Denetleyiciler, rahip olacak adayların sınavlarını yapmakta ve böylece
eğitimli papazların atanmasını sağlamaktaydı. 1580’lerde artık papaz ataması ve
yargılaması işleminde eğitimli papazlara görev verilmekte ve özellikle eğitimli
vaizlerin atanmasına dikkat edilmekteydi. Puritanların atadığı bu vaiz sınıfı bütün
güçleriyle kilise dışında halk arasında çalışmaya başladılar. Dikkat edilirse -William
Overton gibi- Puritan piskoposlar İngiliz Kilisesi içinde bir iyileştirme çabasına
girmekte ve Presbiteryen bir ayrılıktan öte ıslahın uygun olacağını düşünmektedir138.
1570’li yılların başından beri bir presbiteryen Classis gibi çalışan
konferanslarda Field ve Wilcox başta olmak üzere birçok ilahiyatçı, tıpkı bir
piskopos gibi kimin nereye vaiz olacağını belirlemekteydi. Bu vaizlerin geçimi
Puritan sempatizan olan zenginler tarafından karşılanmaktaydı. Örneğin Walter
Travers bir müddet Antwerpt’te bu şekilde vaizlik yaptı, 1580’de döndükten sonra
Cartwrihgt onun yerine oraya vaiz olarak atandı. Puritan vaizlerin geçimi yanında
onların korunması ve vaaza devam etmelerini sağlayan hazine bakanı Lord Burghley
gibi devlet adamları da vardı. Peter Heylyn’e göre ise kilise ve devlet için bir tehlike
olan Puritanizm, I. Elizabeth döneminin ortalarında saraya yakın kimseler tarafından
korunmaktaydı. Liecester dükü buna örnek gösterilmekte, fakat bu dükün, bunu,
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siyasi emelleri için yaptığı iddia edilmekteydi. Puritan hareketin günümüz
tarihçilerinden Collinson ise Field ve Cartwright gibi liderleri gözeten dükün
Puritanlara yakınlık duyan biri olduğunu düşünmekteydi139.
Bancroft’a göre daha iyi bir reformun tezahürü olduğu iddia edilen oruç ve
exercise/prophesying Yerleşik İngiliz Kilisesi için bir tehlike mesabesindedir.
Bancroft, Puritanlar ve radikal gruplar hakkında birçok doküman toplamaktaydı. O,
bu bilgilerini özellikle Puritan gizli toplantılara katılan önceleri Kalvinist olan Peter
Baro ve benzeri kimselerden sağlamaktaydı. Elindeki belgeleri Puritanların
yargılandığı süreçte “Yıldız Mahkemesi”ne (Star Chamber)140 vermekle birçoğunun
ceza almasına neden oldu141.
Gizli

toplantılar,

parlamentoya

Puritan

parlamenterler

tarafından

aksettiriliyordu. Konferanslarda tartışılan konular yasa teklifi şeklinde 1581
parlamentosuna sunuldu. Bu teklifte dikkat çeken nokta Puritanların, perişe atanan
papazın yirmi gün içinde halk tarafından reddedilebilmesini talep etmeleriydi.
Bu sürece dikkat edildiğinde İngiliz Kilisesi için bir doktrinal kesinlikten ve
kilise idaresine dair bir netlikten bahsedilemeyeceği anlaşılır. Zira Puritanların kilise
hiyerarşisine bakışlarının, konferanslar ve bunun doğurduğu sonuçlar bağlamında
yarı Episkopal bir görüntü verdiği görülmektedir142.
I. Elizabeth, başlangıçta Grindal’dan, çoğunluğunu Puritanların oluşturduğu
vaizlerin sayısını azaltmasını istemişti. Kraliçeye göre bir vaizin Kutsal Kitap
okuyabilmesi bu görev için yeter şarttı. Çünkü o, vaizin kilise işlerinde muhafazakâr
olmasından yanaydı. Bu nedenle Parker döneminde de dağıtılması istenen bu
toplantılar, piskoposların eylemsizliği ve ilgisizliğiyle sonuçlandı.
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Muhafazakâr piskoposlar prophesyinglerin/konferansların doğru dine zarar
verdiğini ve bu toplantılar çerçevesinde yapılanların sivil ve ruhani otorite için
tehlikeli bir nitelik taşıdığını iddia etmekteydiler. Özellikle Bancroft gibi Yerleşik
İngiliz Kilisesi taraftarları, bu durumun Cenevre pratiğini getirmek için hücre
toplantıları olduğu kanaatindeydi. Hâlbuki Cooper, Kutsal Kitap’a aykırı bir şey
yaşanmadığını savunmaktaydı. Hatta Grindal her bölgede yılda en az dört kez vaaz
edilmesi şartını getirdi143.
Bu süreçte kraliçe, sürekli vaizliğin ve konferansların karşısında olanlar
tarafından uyarılmaktaydı. I. Elizabeth seçtiği başpiskoposuna bu toplantıların
sonlandırılması noktasında söz geçiremiyordu. Oysa Grindal, bu toplantıların
kaldırılmasından

çok

onların

düzenlenmesinden

yanaydı144.

O,

Puritan

arkadaşlarından aldığı mektuplar çerçevesinde prohesyingleri savunmaya karar verdi
ve onu uyarmaya çalışan Anglikanları dinlemedi. I. Elizabeth’e yazdığı mektupla
bunu açık eden Grindal, bir Tudor’un kabul edemeyeceği sözler sarf etmekteydi.
Grindal, kraliçeden, kiliseyle ilgili konulardan elini çekmesini isteyerek sivil
otoritenin kilise üzerinde bir yetkisinin olmadığını ileri sürmekteydi. Öyleki
Grindal’ın mektubunun son cümlesi şöyle bitmekteydi. “Hanımefendi, eğer,
Tanrı’nın yüce görkemine karşı kabahat işlemektense, size karşı kabahat işlemeyi
tercih edersem, yalvarırım bana sabır gösterin”145.
Grindal’ın bu mektubu, kraliçenin tepkisini çekti ve Parker’ın ölümünden bu
yana faaliyete geçirilmesi için çalışılan Protestan programı altüst etti. Kraliçe de
Canterbury başpiskoposunu atlayarak, piskoposlarına prophesying toplantılarının
kaldırılmasını emretti. Resmi olarak kraliçe tarafından prophesying toplantılarına son
verildi. Canterbury başpiskoposu bu durum karşısında fiili olarak etkisiz kaldı. Yıldız
Mahkemesi’ne çağrıldığında Grindal’ın konferansları savunması Anglikanların onu
istifaya çağırmasına neden oldu146.
1570’lerin sonlarına gelindiğinde, kraliçenin Puritan papazları görevden
aldığı ve kilisede Puritan karşıtı bir yapılanmanın tezahür ettiği görülmektedir.
Ayrıca birinci kuşak Puritanlar, yerlerini I. Elizabeth kilisesiyle uyuşmaya çalışan ve
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ona adapte olan ikinci kuşağa bırakmaktaydı. Maaşsız Puritan vaizler de sakrament
pratiğine katılmamaları ve Genel Dua Kitabı’ndan haberdar olmamaları nedeniyle
kiliseden men edildi147.
Prophesying toplantılarının lağvedilmesi Puritanları bir ümitsizliğe sevk
ettiyse de, bazı bölgelerde vaizler, gizli toplantılar tertip etmeye başladılar. Kırsal
alanda özellikle merkezi otoriteden uzak bölgelerde (Norfolk, Suffolk) yürütülen bu
faaliyetler gelenekselleşti ve kasabanın ileri gelenleri tarafından diğer bölgelerde
olduğu gibi desteklendi. Bu buluşmaları, aylık bir periyoda bağlayan Puritanların
buradaki temel hedefi, eğitimsiz ve vaaz etmeyen ruhban sınıfını eğitimli papazların
vesayet ve disiplini altında yetiştirmekti. Puritanlara göre, hayatlarını ve ruhlarını
düzeltmenin yolu eğitimden geçmekteydi148.
1565–1576 yılları arasında yoğun bir şekilde gerçekleştirilen konferans
hareketinin liderleri St. John, Trinity, Christ gibi Puritan kolejlerden çıkmaktaydı. Bu
durum I. James döneminde altın çağını yaşayacaktı. Collinson’un “Eylemsel
İlahiyat” olarak adlandırdığı bu durum, Yerleşik İngiliz Kilisesini tasvip etmeden
onun içinde kalmayı sürdüren Cambridge Puritanlarının ayırt edici özelliklerinden
birisiydi. Bu süreçte doktrini pratiğe dökmeye çalışan genç tutkulu vaizler yetişti149.
Oxford Puritanları, Cambridge’dekilerden farklı olarak radikal bir tutum
içindeydiler. Field ve Wilcox’un liderliğindeki Oxford Puritanları ilerideki
Presbiteryen ayrışmayı tetikleyenler olacaktı. Field, hem radikallerin hem de Londra
Ayrılıkçılarının görüşlerini paylaşmaktaydı. O, I. Elizabeth düzeninde kilisenin
Tanrı’nın gerçek alametlerini taşıdığından şüphe etmekteydi. Ona göre, Kilise içinde
bir birliktelik veya Episkopasinin devamı ilahi olmayan bir yol oldu. Ayrılıkçı tavır,
bir sona ulaşmanın yegâne yoluydu. Field ve Wilcox 1580’lerdeki Presbiteryen
Classis hareketinin de lideri konumundaydı. Hâlbuki hocası olan Laurence
Chaderton (1536–1640) onun gibi düşünmüyordu. Ona göre I. Elizabeth kilisesi
birçok hatasına rağmen gerçek ve evanjelik bir kiliseydi. O, Reformasyonun barışçıl
yollarla ve halk desteğiyle olabileceğine inanıyordu150.
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Gizli toplantılar bir anlamda classis olup bu grubun üyelerinin neredeyse
tamamı İngiliz Kilisesinde görevli kimselerdi. En basitinden yaşlılar aynı zamanda
kilisenin mütevelli üyeleri ya da sivil memurlarındandı. Field, konferanslar yoluyla
Puritanların bir inanç açıklaması ve disiplin/öğreti formu kabul etmeleri noktasında
onları cesaretlendirmekteydi. Bu Neo-Kalvinist Reform kilisesi tarzının da mevcut
İngiliz Kilisesinden ayrılacağı anlamına gelmekteydi. Konferanslar sürecinin ve bu
arada oluşturulan sinodların disiplin hazırlığı dışında harekete en önemli katkısı,
1580’lerde parlamentodaki etkinliği artırmak için dilekçeler verilmesini ve
parlamentoda kullanılmak üzere araştırmalar yapılmasını sağlamasıydı151.
d. Dedham Konferansları (1582–1589)
1582’de Field, ilahiyatçılardan toplanıp bir disiplin kitabı, bir liturji
çıkarmaları isteğinde bulundu. Konferans çağrısı, Puritanlar arasında kabul gördü.
Bu konferanslar bir endüstri kasabası olan ve Protestan Puritan vaazın yaygın olduğu
Dedham’da yapıldı. Bu, kasaba XVI. yüzyılın başlarında Lollardların gizli
toplantılarına ev sahipliği yapmış bir kasabaydı. Ayrıca kasabadaki zenginlerin
birçoğu vaazdan etkilenen Puritan sempatizanlardan oluşmaktaydı. Dedham
konferansları 1582’de gizli şekilde 13 üyeli bir asamble olarak başladı. Bunlar,
Field’in

Londra’da

her

zaman

değişen

özel

evlerde

yaptığı

toplantılara

benzemekteydi. Dedham konferanslarının farkı, konferansın zamanı ve konularının
önceden tespit edilmesi nedeniyle belirleyici bir vasfa sahip olmasıydı152.
Dedham konferansları Presbiteryen Classis ile bir tutulmaktaydı. Bunun
nedeni idari yapının Presbiteryen kilise sistemine uygun tarzda düzenlenmesi,
papazlar için eşitlik ilkesinin uygulanmasıydı. Presbiteryen Classis toplantıları olarak
addedilen bu konferansların, tartışma konularının başında özelikle Genel Dua
Kitabı’nın uygulanabilir ve ihmal edilebilir ilkelerinin belirlenmesi ve bir kateşizm
hazırlanması gelmekteydi. Ayrıca boşanma yasasıyla ilgili olarak İncil’in yorumu,
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gayrı meşru çocuğun vaftizi meselesi, sebt gününün gözetimi ve 16 yaşından küçük
çocukların kilisede şapka giyip giymemeleri konuları tartışılmaktaydı153.
Dedham konferanslarına benzer örgütlenmeler Londra’da ve İngiltere’nin
çeşitli şehirlerinde de görülmekteydi. Bu dönemde Puritanist çerçevenin dışında gizli
toplantılar da yapılmıştır. Nitekim Dedham konferansları, zamanla Presbiteryen bir
radikalliğe bürünmüş ve Puritanlar etkinliğini yitirmişlerdir. Dedham konferansları
Whitgift’in Canterbury Başpiskoposu olmasıyla Puritanların bastırılmasına başlaması
sürecine rastlamaktadır. Radikal Puritanlar, kilise görevlileri olmamaları ve kiliseden
maaş almamaları nedeniyle ılımlı Puritanlardan daha çabuk toplanıp gizli toplantı
yapabiliyorlar ve tecrübelerini arttırıyorlardı154.
Bu konferanslar esnasında kilise ve kasaba yöneticileri arasında işbirliğini
gerektiren 15 maddelik bir düzenleme çıkarıldı. Bu düzenlemede dini hayatın ev
halkı içerisinde başlaması, bir kilise gibi işlemesi öngörülüyordu. Kilisedeki ayin
günlerinin de Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar olması kararlaştırıldı.
Dedham tezlerinin ilk yedisi yönetimle alakalı olup diğerleri; fakir ve muhtaçların
gözetimi, bütün gençlerin okuma yazma öğrenmesi ve kimsenin cahil kalmamasıyla
ilgiliydi. Bu bağlamda okuryazarlığa, hayırseverliğe ve kilise öğretisine/disiplinine
önem veren Dedham konferansının, gençliği gönüllü olarak denetim altında tutmayı
ve muhtaçları gözetmeyi kendisine hedef edindiği görülmektedir155.
D. Puritanizm’in Duraksaması
Grindal’ın başpiskoposluğu sırasında gelişen Puritan hareket, İngiliz
Kilisesinde reformasyon için çaba sarf ederken, Anglikan bir teşekkül de devlet
eliyle İngiliz Kilisesindeki yerini almaktaydı. Bu süreçte Puritanlara karşı büyüyen
Konformist yaklaşım kendisini Grindal’dan sonra Canterbury Başpiskoposu olan
Whitgift’in icraatlarında göstermektedir.
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1. John Whitgift Dönemi (1583–1604)
Whitgift, 1565’lerde Cambridge Puritanları diye bilinen grubun önemli
üyelerindendi.

Vaazlarında

Roma

Kilisesinin

dünyevileşmesini

Lazarus’un

hikâyesini156 anlatarak eleştiren Whitgift, papayı tıpkı Protestan lider Martin Luther
gibi, Deccal diye nitelemekteydi. Parker’ın İlanlar’daki beyaz keten cüppe
uygulamasına Puritan kardeşleri gibi, o da karşı çıkmaktaydı. Fakat dini açıdan
mübah olan böylesi önemsiz bir mesele için de kendisini feda etmek niyetinde
değildi. Bu dönemde saray kilisesine bir vaiz arayan Cecil için, artık İngiliz
Kilisesini onaylamaya başlayan Whitgift uygun adaydı. Yavaş yavaş Konformist bir
yaklaşımı

benimseyen

Whitgift’in

Puritan

arkadaşları

gayri

resmi

olarak

Cambridge’de varlıklarını sürdürmekteydiler. Bu grubun üyeleri doğal Puritan
liderlerdendi. Mesela John Milton (1608–1674) ve Henry Cotton’un hocası olan
Laurence Chaderton bunlardan biriydi. Varlıklarını konferans ve benzeri toplantılarla
sürdürmekteydiler157.
a. Puritanizm’i Bastırma Girişimleri
Canterbury Başpiskoposu Grindal’ın ölümüyle boşalan başpiskoposluk
makamı için, hâlihazırda Whitgift ve Cartwright namzet olarak gösterilmekteydi.
Ancak Cartwright’ın başından beri muhalif tutumu, kraliçenin kendi isteklerini
yerine getirecek birisi olan Whitgift’i seçmesinde etkili oldu. 1583 Eylül’ünde
Whitgift’in Canterbury Başpiskoposu olması, İngiliz Kilisesinde büyük oranda bir
değişim beklentisini arttırdı. Whitgift’in seçilmesinin akabinde nasıl davranacağı
tartışılmaya başlandığında, bazı Puritanlar bu seçimin, Mesih’in, kilisesini
cezalandırılması anlamına geldiği iddiasındayken, diğer bir kısım Puritan ise vaiz
rahipliğin devam edeceği kanaatini taşıyordu. Whitgift, bütün bu tahminlerin
ötesinde, 18 yıl önce vaaz ettiği St. Paul’s Cross’da kendisinin nasıl hareket
edeceğini net bir şekilde ifade etti. O, yıllar önce Lazarus’tan bahsederken, şimdi
prensten, piskopostan ve onlara itaatin gereğinden söz etmekteydi. Katolik,
Anabaptist ve inatçı Protestanların itaatsizlikleriyle uğraştığını dile getirmekteydi158.
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Episkopal sistemi savunan Whitgift’e göre -Roma öğretisinde de olduğu gibikutsal metinler, imanı mükemmel şekilde ortaya koysa da bir kilise hiyerarşisi ve
disiplinine/kanununa dair bir standardı içermemekteydi. Bu nedenle kilise idaresi,
tabi olunan sivil hükümete uygun hale getirilmeliydi159.
Bu düşünceleri doğrultusunda Whitgift, “Üç Tez” başlıklı genelgesinde şu
temel noktaları vurguladı.
1. Sınırları içerisindeki herkesin sivil ve ruhani idaresi, Tanrı’dan sonra
“Yüce

Yönetici”

(Supreme

Governor)

sıfatıyla

kraliçenin

kendisinindir. Yabancı hiçbir gücün herhangi bir yetkisi yoktur.
2. Genel Dua Kitabı, Tanrı kelamına aykırı bir şey içermemektedir.
Sakramentlerin idaresi bu kitaba göre yapılacaktır.
3. 1558–1574

arasında Canterbury Başpiskoposu

olan

Parker’ın

yayınladığı İlanlar’ın içeriği kabul edilecek ve uygulanacaktır160.
Bu tezlerden birincisi ve üçüncüsü 1571’de yayınlanan 39 Tez’de mevcuttu.
Fakat ikincisi Puritanları diğerlerine göre daha çok şaşırttı. Esasen önceki
uygulamalardan farkı olamayan bu tezlerin en büyük sorunu uygulanabilirliğiydi.
Geniş bir çerçevede Puritan diyebileceğimiz ruhban sınıfı bunu kabule yanaşmadı.
Whitgift bilmeden Puritanların devrimci hislerini tetikleyip bu kanadın gelişmesine
katkı sağladı. Çünkü başpiskopos sadece İngiliz Kilisesi içerisindeki Puritanları değil
özel ders veren papazları da bu ilkeleri kabule zorladı161. Bu tezlerin dışında
Whitgift’in kraliyete sunduğu önerilerde; özel toplantı, vaaz ve gayrı resmi
kateşizmlerin ilga edilmesi ve bütün papazların İlanlar’daki ilkeler bağlamında
kıyafet giymesi öngörülmekteydi162.
Haliyle bu girişim, Puritan hareket içerisinde Presbiteryenler gibi radikal
grupların daha da marjinalleşmelerine neden oldu. Presbiteryenler bu süreçte halka
dayatılan şeylerin önemsiz olmadığını, Mesih’in kilisesi için gerekli olduğunu
anlatıyor, Episkopasinin kraliçe ve devletin güvenliği ve İncil için tehlike arz ettiğini
telkin ediyorlardı. Field de barış ortamı için Whitgift’in durdurulması gerektiğini ve
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bu ilkelerin kabul edilmesinin, İngiliz Kilisesinde hiçbir hatalı noktanın
bulunmadığını kabul etmek manasına geldiğini hararetle savunuyordu.
Bu tezler, radikal Puritanlarla ılımlıların yakınlaşmasına neden oldu. Bu
bağlamda bir konferans tertip eden Puritanlar kendi durumlarını değerlendirdiler.
Ilımlı Puritanların kilise içinde ayrılmama istekleri kabul gördü. Çünkü onlar kiliseyi
Mesih karşıtı piskoposlara bırakma taraftarı değillerdi. Field de Genel Dua
Kitabı’nda birçok hatanın bulunduğunu ancak Puritan papaz ve vaizlerin bunları
görmezden gelebileceklerini savundu. Bu durum Whitgift, Bancroft ve Laud
dönemlerinin,

Puritanların

radikalleşmesinde

etkin

rol

oynadığını

ortaya

koymaktadır163.
Ülke çapında çoğunluğunu Puritan din adamlarının oluşturduğu 300–400
civarındaki ruhban, uygulanması sırasında bu tezleri reddetti. Bu retçi papazlar
çoğunlukla Doğu Anglia, Midland, Sussex, Kent ve Londra’da bulunuyorlardı.
Bunlara göre, Whitgift’e eğitimsiz papazlar destek veriyordu. Eğer eğitimli olsalardı
mutlaka reddederlerdi164. Whitgift’in din politikasını eleştiren Puritan ruhban ve
üniversitedeki Puritan sempatizanlar aracılığıyla, Whitgift aleyhine Özel Meclis’e
(Privy Council)165 dilekçeler yağıyordu. Whitgift ise bunu Yerleşik İngiliz
Kilisesinin devamı ve huzuru için yaptığını iddia ediyordu. Hatta o, Puritan hareketi
Donatusçulukla bir tutuyordu. Fakat Özel Meclis, Puritanların Genel Dua Kitabı’na
dair radikal eleştirilerini önemsiz sayarak tartışmadı166.
Artık Puritanlar arasında ayrılık rüzgârları esmeye başlamıştı. Field,
Puritanlar arasında dolaşan mektubunda, bu uygulamayı kabul edenlerin bundan
sonra iyi bir şey yapmayacaklarını ve Suçlular (Branded) olarak bilineceklerini
yazıyordu. Ancak Chapman gibi ılımlılar, kilise içerisinde piskoposlarla bir uzlaşıya
gidilebileceğini düşünüyordu167. Zira kiliseden ayrılmak Puritan hareketin sonu
demekti.
163
164
165

166
167

Collinson, Puritan Movement, s. 247-251.
A.e, s. 253; Spurr, The English Puritans, s. 55.
Özel Meclis (Privy Council), XVI. ve XVII. yüzyılda İngiltere’de kraliyetin yönetici sınıfını ihtiva
etmekteydi. Bu meclis 1530’larda kralın daha büyük danışma meclisinden ayrıldı ve 1556’da
kendi hüviyetini kazandı. Bu meclisin üyeleri devletin yüksek kademesindeki memurlarından
oluşmaktaydı. Bu meclis düzenli olarak toplanıyor ve yönetimin önemli meselelerini görüşüyordu.
Bkz. Kenyon, Dictionary of British History, s. 290.
Collinson, Puritan Movement, s. 256-258; Spurr, The English Puritans, s. 20.
Collinson, Puritan Movement, s. 260-261.

123

1584 yazında ılıman Puritanların şartlı kabul isteklerinin görüşülmesi
gündeme geldi. Bu görüşmede Whitgift, herhangi bir rahibi, sadece dini önermeleri
kabul meselesi nedeniyle görevden almayacağını, onun Genel Dua Kitabı’nı gözetip
gözetmediğini takip edeceğini, şiddet içeren bir durumda müdahil olacağını söyledi.
Whitgift’in şartlı kabule yanaşmasının yegâne nedeni, halk üzerinde geniş bir etkiye
sahip olan Puritanların isyan etme gücünü kırmaktı. Sonuçta Whitgift’in I. Tezi, 39
Tez, III. Tezi ise 1571 yasaları çerçevesinde ele alındı. Genel Dua Kitabı’nı zorunlu
kılan II. Tez ise bir anlamda geçerliliğini yitirdi. (Fakat Puritanlar bu şartlı duruma
olan memnuniyetsizliklerini bundan yaklaşık 20 yıl sonra “Binler Dilekçesi”yle
(Millenary Petition) izhar edeceklerdi168.)
1586 yılında yapılan denetlemeler neticesinde şartlı kabulün hiç de iç açıcı bir
sonuç doğurmadığı iddiası gündeme geldi. Piskopos Aylmer, Whitgift’e görevden
alınan papazların özel dersler verip gayri resmi olarak papazlığa devam ettiklerini
bildirdi. Whitgift, 24 Tez olarak bilinen, kendi tezlerinde farklı olmayan ve
Puritanları hedef edinen maddeleri Yüksek Mahkeme’den (High Commission)169
geçirdi. Burada Puritanlar “Ex Officio Mero” diye bilinen bir yemin etmeye zorlandı.
Bu yemin Genel Dua Kitabı’nın yegâneliğinin, kraliçenin ve parlamentonun kraliyet
üzerindeki egemenliğinin kabul edilmesini içeriyordu170.
Erken dönem Puritanizm’inin prophesying toplantıları, vaaz çalışmaları,
Parlamentoya Uyarı ve Disiplin Kitabı çalışmalarıyla kaydedilen ilerlemesi, 1583’te
John Whitgift’in Canterbury Başpiskoposluğuna getirilmesiyle sekteye uğradı.
Teolojik bağlamda özgür irade anlayışının kurtuluşa ters olmadığını söyleyen
Cartwright’ı paylayacak kadar Kalvinist olmasına karşın, kraliçeye olan sadakati,
başpiskoposu Puritanların azılı düşmanı yaptı. Whitgift, Genel Dua Kitabı’nın ve
yayınlanan fakat uygulamaya konulamayan kanunların derhal hayata geçirilmesini
emretti. Ruhban sınıfı kıyafetini yeniden zorunlu hale getirdi ve dini toplantıları
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özellikle gizli yapılanları yasakladı. O, I. Elizabeth’in Tekdüzelik siyasetini
gerçekleştirmek için Kiliseyle ilgili Sorunlar Komitesi’ni (Commission for Causes
Ecclesiastical) kurdurdu ve yasaların takibini buradan yürütmeye başladı171.
Whitgift’in bastırma girişimleri Puritanları yıldırmadı. İngiliz Kilisesini,
başından beri karşı oldukları Roma Katolisizm’inden arındırma arzusuyla gayret
etmeye devam ettiler. Bu yönde çaba sarf edenlerden biri olan Thomas Simpson
adındaki Puritan parlamenter, kraliçeye Özel Meclis’e ve parlamentoya bir dilekçe
sundu ve bu dilekçesinde papalığın putperestliğinden kurtulmak, Mesih’in sözüne
göre hareket etmek, papalığı çağrıştıran her şeyden kaçınmak ve Tanrı’ya mutlak
itaat etmek gerektiğini dile getirdi172.
b. Puritanizm’in Güç Kaybetmeye Başlaması
1580’lerin başlarında Puritanların durumu oldukça iyi görünüyordu.
Parlamentoda bir grup oluşturmuşlar ve toplumda geniş bir ilerleme kaydetmişlerdi.
Canterbury Başpiskoposu Grindal’ın Puritanlara toleranslı tavrı ve I. Elizabeth’in bu
süreçte Katoliklerle başının dertte olması, bunun en önemli nedenlerindendi. Ayrıca
bu dönemde Grindal birçok Puritanı kilisede görevlendirdi. Puritanlar, Genel Dua
Kitabı’nın kullanımını kısmen ya da tamamen durdurdu ve bu kitap yerine Walter
Travers’in Kutsal Disiplin (Holy Discipline) adını taşıyan eserini takip etmeye
başladı173. Daha sonra Travers ve arkadaşlarının hazırladığı Disiplin Kitabı izlendi.
İngiltere’nin ruhani lideri Grindal’ın dini hoşgörüsü, 1566’da Parker’ın
yasaları bağlamında ortaya çıkan bazı Ayrılıkçı akımların gelişmesinde etkili oldu.
Puritanlar içindeki radikal ılımlı ayrışmasının ilk örnekleri çok erken dönemde ortaya
çıktı; fakat hareketten uzaklaşarak Ayrılıkçı olanlar, Puritanizm’in ilerleyişini
sekteye uğratamadı. Cartwirght gibiler Presbiteryen formda bir kilise idaresini
arzulasalar da kiliseden ayrılmayı pek akıllıca bulmuyorlardı. Brownizm gibi bazı
Ayrılıkçı gruplar ise giyim ve sakrament uygulaması gibi konularda Yarı-Ayrılıkçı
olmanın doğru olmadığına inanarak Yerleşik İngiliz Kilisesinden ayrılmayı göze
almışlardı.
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İngiliz Kilisesinden ayrılmaya karar verenlere Robert Brown (1550–1633) ve
hareketi örnek verilebilir. Kendisinden hareketle Brownizm olarak bilinen akımın
kurucusu Brown, İngiliz Kilisesine bağlı bir Puritan iken, 1580 dolaylarında İngiliz
Anglikan Kilisenin yapısını eleştirerek ondan ayrılmış olan bir kişiydi. Brown’a göre
gerçek kilise, kendi iradeleriyle bir araya gelen inananların oluşturduğu yerel
kiliseydi. Dolayısıyla Brown, her kilisenin kendi kendisini idare etmesi gerektiğini
ve hiçbirinin bir diğerinden üstün olmadığını savunmaktaydı. O, Episkopal
yönetimin Tanrı kelamına aykırı olduğu düşüncesindeydi174. 1581’de Norwich’de
İngiltere’nin ilk Kongregasyonel Kilisesi diyebileceğimiz bir cemaat kuran Brown,
bu görüşlerinden dolayı bir süre tutuklu kaldıktan sonra bir grup arkadaşıyla birlikte
Hollanda’ya kaçtı. 1585’te İngiltere’ye dönen Brown, sonunda Anglikan Kiliseye
tekrar girdi ve bir Anglikan olarak öldü175.
Brownizm’den farklı olarak, İngiliz Presbiteryenliği ve Kongregasyonelizm
(Congregationalism)176 ise Puritan çizgiden kopma aşamasına gelen fakat henüz
mevcut yapıdan ayrılmayı göze alamayan Yarı-Ayrılıkçı gruplardandı. Bu dönemde
Puritan hareket içinde bir belirsizliğin ve karışıklığın olduğu açık olsa da, hareketin
çözülmesi

Sivil

Savaş

dönemine

kadar

sürecekti.

Bu

zaman

diliminde

Puritanizm’den ayrılan hareketler başarısız olmaktaydı177.
Grindal’ın

yatıştırdığı

radikal

Puritan

düşünceyi,

Whitgift

yeniden

canlandırdı. 1584 yılında yoğunlaşan konferanslar ve yayınlar Puritanların
hareketliliğini göstermek açısından önemliydi. Bu dönemde Puritan neşriyat işleri
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Londra’ya taşındı ve ileride Martin Marprelate risalelerini basacak olan yayıncı
Robert Waldegrave bu işleri yürüttü. 1585 yılında Whitgift’in onu tutuklatması ve
bütün basılacak kitapların kontrolden geçmesini zorunlu kılması, Puritan basımı
yavaşlatsa da onlar daha önce olduğu gibi bu işi yurtdışında devam ettirdiler178.
Whitgift’in Canterbury Başpiskoposu olmasıyla uygulamaya konulan yasalar
çerçevesinde, Dedham konferanslarının takipçileri Field’den toplantı talebinde
bulundular. 1584–1585 parlamentosundan önce hem üniversitede hem de ruhban
sınıfı arasında toplantılar yapıldı. Bu bağlamda Londra’da İskoç, Fransız ve İngiliz
Kalvinistler, uluslararası denebilecek bir toplantı yaptılar ve birlikte hareket etme
kararı aldılar. Bu gelişmeler karşısında Parlamento ve Kilise Temsilciler Meclisi
1584’de toplandı. Puritanlar için bulunmaz bir fırsat niteliği taşıyan 1584
parlamentosunun çoğunluğunu Puritanlar oluşturuyordu. Bu arada diğer bir önemli
durum ise bu parlamenterlerin çoğunun ilk defa parlamentoya giriyor olmasıydı.
Field’in, seçimlerinde etkili olduğu 460 üyeli bu parlamentonun 322 üyesi daha önce
parlamento tecrübesi yaşamamıştı179.
1584–1585 parlamentosu öncesinde bir araya gelen Puritanlar, 17 kasabada
yaptıkları bir araştırmadan hareket ederek İngiliz ruhban sınıfının çürümüşlüğünü
ortaya koymayı strateji olarak belirlediler. Aslında Field ve arkadaşları kendi gizli
toplantılarına engel olabilecek durumlara karşı bir tedbir olarak bu araştırmayı
yapmaktaydılar. Araştırmada, birçok piskoposun kendi bölgesinde bulunmadığı, bir
kısmının plüralist olduğu ve vaaz etmediği belirtilmekteydi. Ayrıca ruhban sınıfının
hem dini hayatın ahlaki ilkelerden uzak olduğu hem de toplumdaki ahlaki çöküntüyü
düzeltmek için çaba göstermediği iddia edilmekteydi. Dolayısıyla I. Elizabeth
döneminin ruhban sınıfı, üzerine düşeni yapmaktan çok onun dışındaki her şeyi
yapanlar olarak tasvir edilmekteydi. Puritanların karşısındaki ruhban sınıfının ileri
gelenlerine göre, mesela Bancroft’a göre, bu tamamen bir iftiraydı. O, bu
araştırmanın kaynaklarının ve içeriğinin incelenmesini istiyordu180.
Bu araştırma verilerine göre 2537 kilise bölgesinde/perişte sadece 472 vaiz,
1773 vaiz olmayan rahip, 476 pluralist ve 353 yerinde bulunmayan ruhban vardı. Bu
178
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bağlamda Puritanlar “Ex Officio” yeminin kaldırılması, görevden alınan görevlilerin
görevine iadesi, Genel Dua Kitabı’ndaki tartışılan noktalarda ısrar edilmesi, Cenevre
Düzen Kitabı’nın teklif edilmesi ve giyim tartışmasında itidal aranması gibi
isteklerini 16 maddede Lordlar Kamarasına sundular. Onlara göre, bunlar yapılırsa;
kilisede eğitim, yönetim ve maliyenin iyileştirilmesi mümkün olacaktı.
Puritanlar bu gayretli çabalarının kraliyet yakasında yankı bulmasını
beklerken, kraliçe, Puritanların ona olan güvenlerini boşa çıkararak, kendisini
kilisenin üstün yöneticisi sayan piskoposlarının tarafını tuttu. Onun parlamenter
müdahaleyi kabul etmemesi Puritanları hayal kırıklığına uğrattı. Kraliçe ne Roma
Katolikleri ne de Puritanları tolare edecek olan klasik kilise siyasetini yineledi.
Parlamentodan da umduğunu bulamayan Puritan hareket, siyasi alandan uzaklaşarak
içe dönük bir akıma dönüşmeye başladı181.
1585 sonrasında Puritanlar, İngiliz Kilisesi için öngördükleri “ileri
reformasyon”

düşüncesinin,

I.

Elizabeth

döneminde

gerçekleşmeyeceği

kanaatindeydiler. Ancak kendilerine has disiplin uygulamalarını ve gizli toplantı
serilerini sürdüren Puritanlar, ileriki bir dönemde gelecek yeni yöneticinin
kendilerini dinleyeceği umuduyla bütün zorluklara rağmen İngiliz Kilisesinden
ayrılmadılar. Bu da Puritanların, Kalvinistik bir anlayıştan milliliğe doğru kaydığını
göstermektedir182. Zira Puritanlar her ne kadar İngiliz Kilisesini saf bir kilise olarak
kabul etmeseler de, Ayrılıkçı bir tutum takınmaktan çekindiler. Çünkü onlar İngiliz
Kilisesi

henüz

tam

olarak

Roma

Katolisizm’inden

arındırılmadığını

düşünmekteydiler.
c. Disiplin Kitabı ve Kilise İçinde Kilise Olgusu
İngiliz Puritanları konferans ve gizli toplantıların yanında yapısal ve doktrinal
bir bütünlüğün sağlandığı bir disiplin kitabına ihtiyaç duydular. Küçük kitapçıklarla
karşılanamayan bu kurumsal ihtiyaç için 1559’da Protestan Fransızlar ve 1578’de
İskoçlar temel çalışmalar yapmışlardı. İngiliz Presbiteryenleri ise İskoç taraftarları
gibi kendilerini ana gövdeden ayıracak bir girişimden, genele değil özele hitap
edeceği için kaçınmıştı. Field, Bancroft’un eline geçen mektubunda Walter
181
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Travers’dan böylesi bir çalışma yapmasını istiyordu183. Zaten Travers daha önce
Kutsal Disiplin adında bir kitap yazmıştı. Puritanlara göre İngiliz Kilisesi,
disiplinden yoksun olması nedeniyle gerçek bir kilise hüviyetine bürünemiyordu.
Oysa kendileri, disiplini Tanrı kilisesinin varoluşunun alameti sayıyor ve buna
İncil’den delil getiriyorlardı184.
Büyük oranda Travers ve arkadaşlarının üzerinde çalıştığı Disiplin Kitabı ilk
önce Latince kaleme alındı daha sonra İngilizce’ye çevrildi. Bu kitabın ilk
nüshalarının 1585–1586 yıllarında oluşturduğuna dair bir kanıt olmamasına rağmen
Westminister Asamblesindeki nüsha 1587 tarihini taşıyordu. İki bölümden oluşan
Disiplin Kitabı’nın birinci bölümünde Tanrı kelamına göre kilisenin kutsal yasası,
ikincisinde ise Tanrı kelamına göre kilise disiplini ve sinodla ilgili bilgi
verilmektedir. Bu kitap genel ibadet, vaaz, ilmihal, sakrament idaresi, evlilik, ilahiyat
öğrencilerinin eğitimi, himayesi, maişeti ve cemaat ile alakalı düzenlemeleri
içermekteydi. Cemaat içindeki görevlerin dağılımı, cemaatin gücünün görevli kişiye
nakli ve onun üstünde Classis ve sinodun otoritesi tartışma konularıydı. Yaşlı
makamı, Parlamentoya Uyarı sürecinde yöneticilik vasfına haizken, burada bir kilise
görevlisi olup papazlıktan ayrılmış bir statü haline geldi. Hâlbuki Cenevre Kitabı’nda
papazların çoğu bu görevdeydi.185.
Puritanlar, kendi gizli meclislerinde ve kendi aralarında uygulamaya
koydukları ve Cenevre Kitabı’nın gözden geçirilmiş nüshası sayılan Disiplin
Kitabı’na parlamento düzeyinde işlerlik kazandırmak istediler. Bu çalışmanın
kopyaları ülkenin dört bir yanında Puritan cemaatler tarafından uygulanıyordu. Bu
ise, Puritanların ümitlerini yitirmediklerini gösteriyordu. Bunun için Sir Francis
Knollys (1514–1596), Ambrose Dudley (1528–1590), Warwick dükü Francis
Walsingham (1530–1590) gibi ünlü simaların yer aldığı 1586 parlamentosuna bir
yasa teklifi sundular. Bu tekliften önce yine 1584–1585 parlamentosuna sunulan
araştırmanın benzeri bir çalışma yaptılar. Bu araştırma sonucunda cahil papazların
atandığı, eğitimli papazların engellendiği ve kötü insanların tercih edildiği iddia
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ediliyordu. Puritanlar ise vaiz rahiplerin özgürlüğünü, Episkopasiye ufak bir
müdahaleyi ve eğitimsiz ruhban sınıfını eğitmeyi arzu ediyorlardı186.
Bu parlamentoda yine benzer tezler sunulmakta, ancak ılımlı Puritanlar
kilisenin idaresinin parlamento ve sivil otoritelerin elinde olmasına ses çıkarmazken
radikal Puritanlar diyebileceğimiz Presbiteryenler kilisenin, yaşlıların elinde olmasını
istiyorlardı. Ününü vaazla kazanmış, dönemin Puritan teologu William Perkins de
(1558–1602) ılımlı Puritanlar gibi düşünüyordu. Fakat ılımlarının aksine, radikaller,
papazlığın sadece vaizlik olmadığını, bir yarısının vaizlik diğer yarısının ise disiplin
ya da idare olduğunu ileri sürüyorlardı187.
Bu parlamento ertesinde, İngiltere’de bulunan İskoç varis Mary Stuart’ın
Katoliklerle işbirliği yaparak, daha önce de belirtildiği üzere, I. Elizabeth’e birçok
komplo düzenlemesi, idarenin Protestan tarafa meyletmesine sebebiyet verdi. 1586
Ekim’inde tutuklanan Mary suçlu bulundu. Mary Stuart’ın idamına parlamentonun
onay vermesi gündeme geldiğinde, Puritanların milli bir tavırla kraliçeye nasıl destek
verdiği ortaya çıkmaktadır. 1587 Şubatında Mary idam edildi. Ancak idam
sonrasında Hollanda’yla savaş için mali kaynak arayışı gibi gündemi meşgul eden
siyasi olaylar Puritan ümitleri tehlikeye attı188.
Bu dönemde Puritan Peter Wintworth gibi parlamenterlerin kraliçenin mali
kaynak arayışından faydalanarak parlamentonun özgürlüğüne biraz daha vurgu
yapmaları ve Tudor hanedanının krallık konseptini tehlikeye atmaları, I. Elizabeth
için ölümcül bir tehlikeydi. Bu da kraliçenin, Puritan hareketi, Roman Katoliklerden
daha sinsi ve hilekâr görmesine ve düşman kabul etmesine neden oldu. Bancroft gibi
Anglikanlara göreyse, Puritanlar, Ayrılıkçı bir tavırla Anabaptist bir meyil
göstermekteydiler189.
Puritanlar, parlamentonun kapanmasına iki hafta kala son bir girişimde
bulundular. Kraliçeye verdikleri dilekçeye, I. Elizabeth, Whitgift’in “Neden dini
konularla ilgilenmiyorsunuz ?” temel cümlesi çerçevesinde bir yanıt verdi. Buradan
kendilerine sonuçlar çıkaran Presbiteryen Puritanlar, kilisenin kapıları kendilerine

186
187
188
189

Babbage, Puritanism, s. 20; Dickens, The English Reformation, s. 430.
Collinson, Puritan Movement, s. 302-307; Foster, The Long Argument, s. 43-44.
Grimm, The Reformation Era, s. 469-470; Collinson, Puritan Movement, s. 307-310.
Collinson, Puritan Movement, s. 313-314.

130

tam olarak kapanmasa da radikal çizgilerini giderek netleştirirken, ılımlılar ise kilise
için hala bir umuttan yana tavır koymaya devam ettiler190.
Bu süreç ele alındığında, Yerleşik İngiliz Kilisesine Ayrılıkçı görünmemek
isteyen Puritan hareket, sakrametlerden çürümüş saydıkları dışındakilere katıldılar.
Buna karşın aynı zamanda kendi aralarında bir disiplin uygulamasını da yerine
getirdiler. Puritanlar, açıkça olmasa da İngiliz Kilisesi piskoposlarını kesinlikle
Mesih karşıtı olarak tanımakta ve kendi uygulamasını Reform kilisesi doktrin ve
pratiğine dayandırmaktadır. Bu çerçevede 1587-1588’de hazırlanan Disiplin Kitabı
cemaat içinde kabul gördü191.
“Kilise içinde kilise” (ecclesia in ecclesia), Puritan olgunun Yerleşik İngiliz
Kilisesi sisteminden ayrılmadan nasıl devam ettiğini anlatabilecek öz bir ifadedir.
Bancroft Hükümler (Decrees) adlı eserinde Puritan papazların nasıl Reform kilisesi
disiplinini/kanununu uygulayıp Anglikan Kilise içinde kaldığını aktarmaktadır. Buna
göre önce cemaat tarafından adaylar seçilmekte ve Classis tarafından uygun
görüldükten sonra bu topluluktan bir mektup piskoposa gitmekte ve aynı şahıs
piskopos tarafından atanmaktaydı. Böylelikle rahip, cemaatin Reform kilisesi
düşüncesine göre seçilmekte ve Anglikan anlayışa göre görevlendirilmekteydi.
Böylece papazın Genel Dua Kitabı ve tezlere göre görevinden olması engellenmekte
ve Classis’e göre hareket edilmekteydi. Bu süreçte Episkopasi içinde bir Presbiteryen
Kongregasyonellik, disiplin içinde bir disiplin, I. Elizabeth dönemi Puritanizm’i için
başarıyla uygulanmış bir olgu sayılmaktadır192.
Papaz seçiminde etkin bir rol üstlenen bir diğer grup ise Puritanların zengin
hamileri/koruyucularıydı. Kalvinist kilise yapılanmasında Classis’in seçimi öne
çıkarken Puritanlar Disiplin Kitabı’na göre cemaatin mutlak onayını şart
koşuyorlardı. Kasaba halkının istediği kişinin papaz olması orta sınıf hamilerinin
desteğiyle gerçekleşiyordu. I. Elizabeth döneminde, Puritan papazların atamalarına
yardımcı olma açsından orta sınıfa mensup koruyucuların Puritanizm’i bir anlamda
sırtladığı görülüyordu. Zaten daha önceden değinildiği üzere, manastırların ilgasıyla
buraların
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ödüyorlardı. Bu gibi yerlerde piskoposun papaz seçimindeki müdahalesi iyice
azalıyor ve Puritan Presbiteryen yapı biraz daha baskın hale geliyordu193.
Bu dönemde ayrıca “ileri reformasyon” sürecini devam ettirme niyetindeki
Puritan ruhban sınıfı, kendisini papaz olarak değil de doktor olarak tanıtıyordu.
Piskopos Aylmer ise, dikkatini çeken bu sınıfı ortadan kaldırmaya, maaşsız vaizlerin
sakramente katılmasını zorunlu kılmaya çalışıyordu. Fakat yasal boşluk nedeniyle
lisans/yetki sahibi bile olmanın çok kolay olduğu bir ortamda Episkopal önlemler
pek de işe yaramıyordu. Bu süreçte ne tam bir ayrılıktan ne de tam bir itaat ve
uyumdan bahsedilebilir194.
1560’lı yıllardan bu yana resmi ya da gayri resmi olarak gerçekleştirilen
konferans döneminde Puritan hareket içerisinde iki Ayrılıkçı grup temayüz
etmektedir. Bunlardan birincisi Episkopal idarenin toleransına bağlı olarak kilise
içerisinde kalmaya niyetli Puritanlar; ikincisi ise piskoposlarla daha fazla bir arada
olamayacak Kongregasyonelliğe doğru yol alan Presbiteryen Puritanlardı. Fakat bu
dönemde en belirgin olan şey, kilise içinde bir Puritan unsurun mevcudiyetidir.
Yukarıda zikredilenler bağlamında; henüz ne Presbiteryen bir Ayrılıkçı kanat
kendisini tam olarak ortaya koyabilmiş ne de Ayrılıkçı gruplar konumlarını
netleştirebilmişlerdi195.
Puritanlar, Cenevre Düzen Kitabı’nın liturjik uygulamalarını Anglikan ya da
Yerleşik İngiliz Kilisesi düzenini reddetmeden yerine getiriyorlardı. Puritanların,
Genel Dua Kitabı’nın reformasyonunu gerçekleştirmelerini istemeleri, kilise içinde
kalmalarının bir diğer önemli nedeni sayılmaktadır. Bu bağlamda Puritan papaz,
Yerleşik İngiliz Kilisesinin bir üyesi, bir görevlisi gibi kendisini gizlemeyi başardı ve
henüz bir standarda kavuşmayan İngiliz Kilisesi içerisinde şiddetten ve ayrışmadan
uzak durarak kendisine yer buldu. Nitekim İngiliz Kilisesi keskin çizgilerle kendisini
tanımlamamıştı. Böylesi bir kurumda farklı düşünüş tarzlarının eyleme geçmesi pek
de zor değildi. Bunun en bariz örneği Kalvinistik papaz seçiminin Non-Konformist
olmayan bölgelerde uygulanmasıydı. Bu seçim, Kutsal Ruh’tan papaz adayına gelen
çağrı ve Classis’in onu daveti ve seçmesi şeklinde gerçekleştirilmekteydi. Ayrıca
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buralarda sakramenti idare eden, nasihat eden, bölgesini gözeten “pastörler” ve
Kutsal Kitap’ı öğreten ve yorumlayan “doktorlar/uzmanlar” olmak üzere iki türlü
papazlık mevcuttu. Anglikan bölgelerde ise ruhaniliğe geçişe önem verilmekte ve bu
durum piskoposun atamasına bağlanmaktaydı. Buradan da anlaşılacağı üzere
Anglikan ve Kalvinist bir farklılık göze çarpmaktadır196.
Puritan papazlar ise bu iki durumu bir arada götürme gayretindeydiler. Daha
önce de anlatıldığı gibi, papazlar cemaat tarafından seçilmekte ve piskopos
tarafından atanmaktaydı. Non-Konformist Henry Barrow, Puritanları, hem
piskoposları ve maiyetlerini kâfir ilan etmekle, hem de onlardan papazlık lisansı
almayı uygun görmekle suçlamaktaydı. Puritanlar ise cemaatin rızasının elde
edildiğini öne sürerek buna karşı çıkmaktaydı. Bu nedenle Puritanlar Yarı-Ayrılıkçı
bir şekilde tasvir edilmekteydi. Çünkü Ayrılıkçılar günahkâr ve zalimlerle bir araya
gelip ayin yapmaktan kaçınmaktaydılar. Yarı-Ayrılıkçı Puritanlar ise sivil otoritenin,
kilisenin güçlü olduğu bölgelerde kendi Kalvinci bakış açılarını belirginleştirmediler,
fakat ondan da tamamen vazgeçmediler197.
d. Martin Marprelate Yazıları
1580’li yılların sonu, Puritanizm’in bir müddet güç kaybetmeye başladığı
dönemdir. Zira harekete yön veren örneğin Field gibi simaların ölümüyle Puritanlar
lidersiz kaldı. Böylece Puritan hareket Ayrılıkçı düşünceye meyilli Henry Barrow ve
John Greenwood’un etkisinde radikalleşme belirtileri göstermeye başladı. Bu
dönemde mevcut bir belirsizliğe karşın ılımlısından radikaline tüm Puritanlar
arasında, kilisesinin düzeltileceğine dair apokaliptik bir beklenti hala canlılığını
korumaktaydı198.
1588’e gelindiğinde, İspanyol donanmasının yenilmesi, Puritanlar için hiç de
iyi bir sonuç değildi. Zira Puritanların kullandığı argümanlardan birisi de uluslar
arası papalık müdahalesi ve Cizvit baskını tehlikesiydi. Böylesi bir tehlike artık
yoktu. Puritanlar açısından olumsuzlukla sonuçlanan bu olayın akabinde başka bir
sorun daha meydan geldi. 1588 yılında çıkan Martin Marprelate yazıları, Puritan
karşıtı lobinin güçlenmesine yol açan diğer bir etken oldu.
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Whitgift’in sindirme politikasının ağırlaştığı dönemde, ortaya Martin
Marprelate mahlasıyla kimin yazdığı bilinmeyen risaleler çıktı. 1588 Ekim’iyle 1589
Temmuz’u arasındaki yıllarda yayınlanan Episkopasi karşıtı radikal, ayrılıkçı ve
isyankâr sekiz yazıda, Puritanları bile rahatsız eden ağır bir dille piskoposlar
eleştiriliyordu. Bazen hakaret ve aşağılama sınırlarını zorlayan bu yazılar,
Puritanları, muhaliflerine karşı zor durumda bıraktı199.
Martin Marprelate risalelerini basan yayıncı Robert Waldegrave’in, aynı
zamanda John Udall’ın yazdığı İngiliz Kilisesinin Mevcut Durumu (The State of the
Church of England Laid Open) adlı eseri bastıran kişi olması, Martin’in, Udall
olduğu iddiasını güçlendirmişti. Bu kısa makaleleri yazanın önceleri John Udall
sonraları Job Throckmorton (1545–1601) olduğu ileri sürüldüyse de bunda bir ittifak
sağlanamamıştır. Zaten bu iki şahsiyet de kendilerinin Martin olduğu iddiasını
reddetmişlerdi200.
Buna karşın Collinson, Martin’in, George Carleton (1559–1628) olduğuna
dair ipuçlarından bahsetmektedir. Zira Carleton bir kale hapishanesinden sorumluydu
ve Martin bir risalesinde bir kaleden söz ediyordu. Yazarı hakkındaki belirsizliğin
giderilemediği Manchester yakınlarında bir matbaada basılan bu yazıların ilki Rezil
Papazlar için Mektup (The Epistle for the Terrible Priests) adıyla çıktı. Yayıncı
Waldegrave ve Hodgeleing’in yakalanmasıyla Marprelate yazıları duraklasa da,
1589’un yaz aylarında son olarak altı ve yedinci risaleleri basıldı201.
İngiliz Kilisesinin mevcut idarecilerine karşı sövgü dolu ifadeler içeren bu
metinler Puritanları ikiye böldü. Radikaller bu yazıların İncil’in düşmanlarının
yalanlanmasında önemli bir katkıya sahip olduğu kanaatindeydi. Richard Greenham
gibi Puritanlara göreyse böylesi bir faydasına rağmen bu yazılar insanların akıl ve
kalplerini çelişki ve tartışmayla doldurmaktaydı. Bu risaleler, komedi senaristlerine
malzeme olduğu gibi Cartwright’ın da endişe ve keder duymasına neden oldu.
Bunlar sanki Whitgift’in yapmak istediğini bir bir gerçekleştiriyor, adını verdiği
kişinin şiddet yanlısı bir Puritan olarak kötülenmesini ve yargılanmasını sağlayan bir
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mekanizma gibi çalışıyordu. Ayrıca gizli olarak yürütülen Puritanist faaliyetlerin
ifşasına neden oluyordu202.
Martin Marprelate yazıları, gizlilik derecesi oldukça yüksek Puritan
Presbiteryen Classis notlarının açığa çıkmasına ve Disiplin Kitabı’nın ifşasına neden
oldu. Bu durum ise doğal olarak birçok Puritan ve Presbiteryen papazın Yıldız
Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme’de sorgulanmasına ve yargılanmasına neden oldu.
Kraliçe ve meclis, ileri reformasyon taraftarlarını neredeyse vatan haini ilan edecekti.
Bunda Bancroft’un vaazlarında Puritanları, Donatusçulara benzetmesi ve onlarla bir
tutması ve liderlerini sahte peygamber olarak adlandırması etkin rol oynadı. Bu kötü
imajı düzeltmek için parlamento düzeyinde girişimde bulunmaya çalışan Puritanları,
kendilerini destekleyecek parlamenterlerin azlığı sürprizi bekliyordu. Ayrıca
Bancroft

ve

lobisinin

etkisi,

parlamenterlerin

piskoposlara

duyduğu

memnuniyetsizlik nedeniyle Puritanların kazandığı tolarenin engellenmesinde etkin
rol aldı203.
1589 yılında Puritan delegeler bir eyalet konferansı düzenlediler. Bu
konferansta hala vaiz olmayan papazın papazlığı ve sakramentinin geçerliliği
tartışılmaktaydı. Birçok tartışmanın gündeme geldiği bu toplantının üyeleri sonraları
Özel Meclis’de yargılandılar. Ancak burada altı çizilmesi gereken husus, kilise ve
devleti ele geçirmeyi hedef edinen ve bunun için komploları bile göze alan
Presbiteryenlerle Puritanlar arasındaki ayrışmanın iyice gün yüzüne çıkmasıydı204.
Yargılanma süreci Cartwright ve sekiz papazın tutuklanmasıyla başladı.
1590’da ise John Udall tutuklandı. 1591’de ölüm cezası verilen Udall’a Gine’deki
Türk tacirlere misyonerlik yapması şartıyla yaşama şansı tanındı205. Bütün bunlara
rağmen, 1590’larda ılımlı Puritanlar, Kiliseden ayrılmanın zor olmadığını fakat
sonuçları bağlamında Katoliklerin buraları işgal edeceğini düşünerek Kiliseyi terk
etmedi. Geri adım atan Puritanlar, papazlarının salıverilmesi için Yüksek
Mahkeme’ye sundukları iki dilekçeden sonuç alamadılar. Cartwright ve arkadaşları
Yıldız Mahkemesi’ne sevk edildiler. Bu yargılamalar/sorgulamalar esnasında
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Bancroft’un öncülüğünde yayınlanan Tehlikeli Durumlar ve Gelişmeler (Dangerous
Positions and Proceedings) adlı çalışmadan yararlanıldı206.
Cartwright ve arkadaşları Disiplin Kitabı’nı uygulamaya girişmek, Martin
Marprelate’den yana tavır takınmak, yemin etmemek (ex officio) ve toplumda tehlike
oluşturacak durumlara sebep olmakla suçlanıyorlardı. Whitgift’in ve Bancroft’un
Puritanizm’i Ayrılıkçı akımlar arasından sayması bunda etkili oldu. Özellikle
kraliçenin üstünlüğünü kabul etmemek olan Disiplin Kitabı, gizli toplantılar, gizli
asambleler ve sinodlar gibi faaliyetler suçlamanın asli delillerindendi. Bu noktada
yargılayanların, Puritanları isyancı mezhepler kategorisine koydukları görülmektedir.
Puritanlar ise kendilerinin bu girişimlerinin, İngiliz Kilisesinde Ayrılıkçı tavır
takınmak değil sadece onun reformasyonuna katkı sağlamak olduğunu iddia
etmekteydiler207.
Puritanları yargılayanlara göre, onlar toplantı ve kitaplarla kiliseyi bölmeye
niyetliydiler. Hâlbuki Puritanlar reformasyonun barışçıl yollarla tamamlanmasından
yanaydılar. Papazlardan yargılama sürecinde, Episkopasiyi kabul niteliğinde, yemin
etmelerini isteyen Yüksek Mahkeme, olumsuz yanıt aldı. Fakat Presbiteryen sistemin
yanlışlığını itiraf etmek zorunda kalan Cartwright ve arkadaşları serbest kaldılar.
Cartwright, 1595’te İngiltere’yi terk etti. 1590’ların başlarına kadar Presbiteryenliğe
yönelen Puritanlar, bu tarihten sonra bir düşüş yaşadılar. Fakat Puritan hareket kendi
üyelerinin ideallerine bağlılığı sayesinde varlığını devam ettirirken, Presbiteryen
kilise idaresini radikal bir şekilde savunmaktan vazgeçmeye başladı208.
Puritanlar, kraliçenin dini düzenini hiç beğenmiyor ve Canterbury
Başpiskoposu Whitgift’i, Mesih karşıtı olarak kabul ediyordu. Whitgift 1590’lara
gelindiğinde birçok periş kilisesinde söz sahibi olan bu aşırı Protestan gruba karşı
önlem almaya çalıştı. Kraliçe özellikle gizli toplantılarla düşüncelerini yayan bu
Yarı-Ayrılıkçıları, parlamento aracılığıyla durdurmak istedi. Bu nedenle de I.
Elizabeth, Whitgift’in baskısıyla Puritanları 1593’te parlamentodan geçirilen yasada
“İsyancı Mezhepler ve Sadakatsiz Kişiler” listesine dâhil etti. Puritanlara Karşı
Kanun (The Act Against Puritans) başlığıyla 1593’te yayınlanan bu kanunla; 16 yaş
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üstü her bireyin Yerleşik İngiliz Kilisesi uygulamalarına katılması ve onun doktrinal
yapısının benimsenmesi istenmekteydi. Yasada kraliyet üstünlüğüne karşı telkinde
bulunan, kilisenin ayin ve törenlerinden kraliyetin tebaasını ayırmaya kalkan ve
İngiliz Kilisesi dışında her türlü ayin, gizli toplantı ve benzeri uygulamalara kalkışan
herkesin kefaletle serbest bırakılmaksızın resmi kilisenin uygulama ve inançlarını
kabul ettiğini bildirmesine kadar tutuklu kalacağı ilan ediliyordu. Ayrıca bu yasayla,
İngiliz Kilisenin uygulamalarına eşlik etmeyenlerin tamamının kraliyeti terk etmeleri
isteniyordu209.
Bu çerçevede 1593’te, gizli toplantıları tertip eden ve artık Yerleşik İngiliz
Kilisesinden ayrılmaya karar veren Henry Barrow ve John Greenwood, herhangi bir
isyan girişimine neden olacakları düşünülerek idam edildi. Ayrıca bütün gizli
toplantılar yasaklandı ve Puritanlar baskıya uğradı. Bu yasalardan çekinen
Ayrılıkçılar, Hollanda’ya kaçtılar ve 1642’deki Sivil Savaşa kadar burada kaldılar210.
Whitgift’le beraber Puritanlara karşı çalışmada aktif rol alan bir diğer önemli
şahsiyet, daha öncede değinildiği gibi, Whitgift’ten sonra Canterbury Başpiskoposu
olacak olan Richard Bancroft’tu. Ateşli bir Episkopasi taraftarı olan Bancroft, İngiliz
Kilisesine dair kraliyetin önerdiği sistemi kabul etmeyen herkesi cezalandıran ve
onları kiliseden men eden bir yasanın çıkmasında da etkili oldu211.
1590’lı yıllarda dikkati çeken bir diğer gelişme ise Kalvinist Anglikanların
Whitgift’in

önderliğinde

1595’te

Lambeth

Tezleri’ni

(Lambeth

Articles)

yayınlamalarıydı. Din tezlerinin bir devamı niteliğinde kraliyetin kiliseye dair otorite
ve yetki alanını onaylayan Lambeth Tezleri, bu meşru alan dışındaki gizli
toplantıların tamamını yasaklamaktaydı. Kalvinci kader doktrinine sımsıkı bağlı olan
bu tezler, kraliçeye bağlı Episkopal idarenin yasallığını savunurken, Presbiteryen
idarenin gayri meşruluğunu ileri sürerek, İngiliz Kilisesinin Mesih’in gerçek
kiliselerinden biri olduğunu savunmaktaydı. Esasen ruhban sınıfı için bir yemin
niteliğindeki bu tezlerin içeriği, Whitgift tarafından genişletilerek, statü sahibi

209
210
211

R. Bainton, The Age of Reformation, New York, D. Van Nostrand, 1974, s. 149-150; Bettenson,
Documents of the Christian Church, s.242-243; Babbage, Puritanism, s. 39.
Grimm, The Reformation Era, s. 477-478; Chadwick, Reformation, s. 206; Acheson, Radical
Puritans, s. 12.
Walker, Christian Church, s. 406-407.

137

sivillerin de kabul etmesi istendi. Fakat bütün tutuklu papazlar, bu yemini de
reddettiler212.
Bu durumun Puritanlar arasında bir çözülmeyi beraberinde getirdiği
gözlenmektedir. Kendilerine bu kadar zulüm eden kilisede hala kalmakta ısrar
edenlerle

artık

bunun

gerçekleştirilemeyeceğine

inananlar

arasındaki

çizgi

netleşmektedir. Neticede bazı radikal Puritan gruplar reformasyonun artık kilise
içinde yürümeyeceğine kanaat getirerek Yerleşik İngiliz Kilisesinden ayrıldılar ve
Ayrılıkçı cemaatler olarak kaldılar.
1585’li yıllardan itibaren gizli toplantılara ve özellikle ev toplantılarına
ağırlık veren Puritanlar, buradan başlayarak toplumu düzeltmek niyetindeydiler.
Bilhassa ailenin daha etkin olduğu bölgelerde, örneğin çiftliklerde, hızla taraftar
bulan Puritanizm, 1590’lı yıllarda siyasal alanda güç kaybediyordu. I. Elizabeth’in
tahttaki ilk otuz yılında Puritanlar, birçok kez giyim tartışmasında olduğu gibi dini ve
Parlamentoya Uyarı’da olduğu gibi siyasi girişimlerle kurulma aşamasındaki İngiliz
Kilisesinin liturji ve idaresinde “ileri reformasyon” için çalıştı. Fakat 1590’lı yıllara
gelindiğinde I. Elizabeth ve danışmanları, hareketin bütün umudunu yıkacak
değişikliklere imza attı.
Haliyle siyasi sahada etkinliğini yitiren Puritanizm, I. James’in tahta çıkışına
kadar gözden uzak kırsal alanda faaliyet gösterdi. Birbirinden uzak çiftliklerde
ailenin varlığının daha çok hissedildiği taşrada, Tanrı’ya daha itaatkâr olan
köylülerin arasında hızla yayıldı. 1590’lı yıllardan I. Elizabeth’in ölümüne kadar
geçen sürede 1570’li ve 1580’li yıllardaki gelişmenin aksine Puritanizm, dini ve
siyasi anlamda bir duraksama yaşadı. Bu durumun en önemli sebepleri arasında; ilk
kuşak Puritan sivil hamilerin ve örneğin Francis Walsingham gibi hareketin
yönlendirici ve sürdürücüleri sayılan liderlerinin ölümü gösterilmektedir213. Fakat bu
duraksama siyasi bağlamda bir durağanlık sayılıyordu. Çünkü Puritan hareket kırsal
kesimde herhangi bir engelleme görmeden vaizler aracılığıyla hızla yayılmakta ve bir
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anlamda I. James dönemine hazırlanmaktaydı. Zira Puritan hareket, 1603’te, kralı bir
konferans düzenlemeye razı edecek nüfuza ulaştı214.
I. Elizabeth’in din siyasetini bir mektubunda değerlendiren Francis
Walsingham, kraliçenin dini konulara müdahalesinin kendi egemenliğini tehdit
olarak değerlendirdiğini ileri sürmektedir. Walsingham, bu çerçevede Puritanların
dini bir uygulamaya karşı çıktıklarında idarece hoş görüldüklerini, fakat kilisede
piskoposun üstünlüğünü sorgulamaya başladıkları andan itibaren tehlikeli bir grup
olarak kabul edildiklerini belirtmektedir. Bu mektup, Puritanlar için bir adaletsizliği
gözler önüne serse de hükümetin siyasi aklını ortaya koymaktadır. Mektupta,
Puritanizm’den türeyen Presbiteryen kilise sisteminin monarşiyle idare edilen İngiliz
halkı için uygun olamayacağı da iddia edilmektedir. Zira XVII. yüzyılda meydana
gelen Sivil Savaş da, Puritanların monarşiye dayanamadıklarını göstermektedir215.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNGİLİZ PURİTANİZM’İNİN GERİLEYİŞİ
I. Elizabeth’in tahtta kaldığı süre zarfında, evvel emirde İngiliz Kilisesinin
doktrin ve uygulamalarını Roma Katolisizm’inden arındırmayı hedef edinen Puritan
hareket, I. James ve I. Charles saltanatlarında yukarıda söz konusu edilen amacın
yanı sıra ahlaki ve örfi bir reformasyonu arzuladı. Puritanizm bu arzusunu
gerçekleştirmek için Sivil Savaş esnasında bir fırsat yakalasa da özellikle
parlamentonun tek başına hâkimiyetinin kısa süreli oluşu nedeniyle başarılı olamadı.

I. I. James Dönemi (1603–1625)
A. Puritanizm’in İleri Reformasyon Beklentisi
XVII. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Puritanlar artık kraliçenin baskısından
kurtulmak ve “ileri reformasyon” düşüncesini gerçekleştirmek niyetindeydiler. Fakat
I. Elizabeth başta olduğu sürece Puritan hareket açısından bunun gerçekleşmesi
mümkün görünmüyordu. Bu sebeple Puritanlar tahtın el değiştirmesini şiddetle
arzuluyorlardı. Yaklaşık yarım asır tahtta kalmayı başaran I. Elizabeth, 1603 yılında,
arkasında Tudor hanedanına mensup bir varis bırakmadan öldü. Kraliyeti elinde
bulunduran hanedanın varis çıkaramaması, o sırada, 1567’den beri İskoçya prensi
olan VI. James’e İngiltere krallığının yolunu açtı. VI. James, Tudor hanedanını
saltanata taşıyan VII. Henry’nin kızı Margaret’in büyük torunu ve İskoçya kraliçesi
Mary Stuart’ın oğluydu. VI. James 1603’te İskoçya ve İngiltere’nin tek kralı oldu ve
bundan sonra I. James adıyla anıldı1.
I. James 1603–1625 yılları arasındaki saltanatı esnasında, İngiltere’yi dış
müdahalelerden ve savaşlardan uzak tutmaya ve kral ile parlamento arasında
yükselen gerilimi azaltmaya çalıştı. Ülkede bir refah seviyesi yakalamayı başaran
kral, kendisini ilahi adaletin atadığı bir otokrat ve milliyetçi bir vatansever olarak
gördü2. I. James, dini konularda ise İngiliz Kilisesinde tekdüzeliğin uygulanması
noktasında Canterbury Başpiskoposu Bancroft’u destekledi.
1
2
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I. James’in tahta geçişi, İngiltere ve İskoçya’nın tek çatı altında toplanmasını
gündeme getirdi. Ayrıca kilisenin doktrinsel yapısı konusunda da bir değişikliğin
yapılması konuşuluyordu. Yeni dönemde her dini grup, kendi düşüncesini hâkim
kılmaya çalışıyor ve bunun için I. James’in uygun bir prens olduğuna inanıyordu.
İngiliz Kilisesinin oluşumunda etkin rol alan Katolik, Anglikan ve Puritan unsurların
her biri, kralın kendi taraflarında olduğunu düşünüyorlardı. Katolikler bu iddialarını
ispat için, annesinin Katolik olmasını ileri sürerken, Puritan hareket içindeki
Presbiteryenler de onun İskoçya’da aldığı Presbiteryen eğitimi delil gösteriyorlardı.
Anglikanlar ise onun, ilahi gücün kralda tecelli ettiğine inandığını ve bu sebeple
İskoçya’da Presbiteryen yöneticilerle kralın otoritesi noktasında tartıştığını iddia
ediyordu. Gerçekten de Anglikanlar kralın tavrını en iyi anlayan gruptu3. Hâlbuki
Katolikler bir yana Puritanlar, “ileri reformasyon” için I. James’e aşırı
güvenmişlerdi. Bu güvenlerinin en belirgin tezahürü, krala 1603’te İngiltere’ye
gelirken “Binler Dilekçesi” (Millenary Petition) diye bilinen dilekçeyi sunmuş
olmalarıydı4. Katolikler ve Puritanlar için I. James’in kurtarıcı olarak kabul
edilmesinin yanlışlığı ancak Hampton Sarayı Konferansı sonrasında çıkarılan 1604
kanunlarıyla ortaya çıkmıştı.
1. Richard Bancroft Dönemi (1604–1611)
Bancroft, Puritan karşıtı olsa da eğitimini Laurence Chaderton, Humphery
Fenn ve Edward Chapman gibi Puritanların bulunduğu Christ Kolej’de tamamladı ve
1572 yılında Richard Cox’un piskoposluğunda Ely’e papaz olarak atandı.
Bancroft’un

1590’lardaki

mahkemelere

Puritanlarla

alakalı

birçok

belge

verebilmesinin ardında yatan gerçeklerden birisi de bu eğitim süreci sayılabilir.
Bancroft, Puritanların masum gibi görünen eğitimli papaz planının/hedefinin ardında
kiliseyi ele geçirme ideali olduğunu ileri sürüyordu. Onun Puritanları bastırmaya
çalışmasının ardındaki gerçek de buydu5.

3
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Bancroft, Episkopal idarenin havariler dönemine dayandığını iddia etse de bu
yönetim tarzının Kutsal Kitap’ta referansını bulamamıştı. Bu nedenle de o, Episkopal
idareye gelebilecek eleştirilere karşı, bu kilise idare formunu, “kutsal kral” anlayışına
benzerlikle ifade etmeye çalışmıştı. Bancroft’a göre, Puritanlar kiliseyle ilgili
otoriteyi, Hıristiyan prensten alıp presbiteryen Classis’e ya da Calvin’in Rahipler
Kuruluna benzer bir yönetime vermeyi amaçlamışlardı. Bancroft da bunu engellemek
için elinden geleni yapmaya çabalamıştı.
1597 yılında Londra piskoposu olan Puritanizm’in radikal karşıtı Richard
Bancroft, Yerleşik İngiliz Kilisesi temsilcisi olarak katıldığı Hampton Sarayı
Konferansı sırasında Canterbury Başpiskoposu Whitgift’in ölmesiyle Kilise
Temsilciler Meclisine başkan oldu ve 1604’te Canterbury Başpiskoposluğuna
getirildi6.
a. Binler Dilekçesi (Millenary Petition) (1603) ve Hampton Sarayı
Konferansı (1604)
1603’te hem İngiltere’nin hem de İskoçya’nın kralı olarak, İngiltere’ye gelen
I. James’a, Puritan papazlar Binler Dilekçesi’ni sundular. Kendilerine “İncil’in
Papazları” diyen Puritan papazların dilekçeye “Binler” (Millenary) adını
vermelerinin sebebi, dilekçede 750 papazın ve çok sayıda sivilin imzasının
bulunmasıdır. “İleri reformasyon” için son çabalarını sarf eden Puritan papazlar,
kraldan bir konferans isteğinde bulundular ve kilisenin mevcut yapısındaki kusurların
düzeltilmesini istediler. Puritanların kendilerini, kralın sadık tebaası, Tanrı kelamına
uygun bir reformasyonu arzulayan vaiz papazlar olarak tanıtmaları kralın konferansı
toplamasında etkili oldu7.
Puritanların I. Elizabeth dönemindeki hayal kırıklıklarına rağmen, yılmadan
“ileri reformasyon” tavırlarını sürdürmelerinin temelinde, Calvin’in “Tanrı’ya
mutlak güven” düşüncesi yatmaktaydı. Zira o, Tanrı’nın kendisinin tarafında
olduğuna ve Tanrı’nın inayetinin daima yanı başında olduğuna inanmaktaydı.
Puritanlar da karşılaştıkları her zor durumda Calvin’in bu düşüncesine göre hareket
6
7
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etmekteydiler. Dolayısıyla siyasi veya ruhani otoritenin baskıları, bu topluluğu pek
de yolundan etmemekteydi8.
Konferanstan önce Puritanlar, saraydaki Puritan vaizler aracılığıyla, kralı,
kendilerinin parlamentoda aktif olduklarına, dilekçeye binlerce kişinin imza attığına
ve

birçok

dilekçenin

geldiğine

inandırmaya

çalışıyorlardı.

Gerçekten

de

Puritanizm’in orta sınıf üzerinde adından bahsedilir bir etkisi vardı. Puritanlar krala,
kiliseyi reformasyonunu tamamlamış bir hale sokmasını ve piskoposluğu
kaldırmasını telkin ediyorlardı. Bu sürecin başarılı ismi Puritan vaiz Patrick
Galloway (1551–1626), krala vaizlerin eğitilmesinin öneminden bahsederek onun
desteğini aldı9.
Kralın konferansı kabul etmesi, periş gelirlerinin kiliseyle ilgili sorunların
iyileştirilmesine harcanacağını duyurması ve Puritanların eğitimli papazların
yetiştirilmesi isteğini 1603’te yayınladığı bir fermanla ilan etmesi, İngiliz Kilisesi
yöneticileri tarafından kaygıyla karşılandı. Zira Puritanlar, başta Canterbury
Başpiskoposu Whitgift olmak üzere Yerleşik İngiliz Kilisesi piskoposlarını üstü
kapalı olarak eleştiriyorlardı. Whitgift, kralın yanlış bilgilendirildiğini onun kilise ve
üniversitelerin durumuyla ilgili bilgisi olmadığını Cecil’e mektubunda belirterek,
ondan yardım istedi. Puritanların, Presbiteryen bir sistem getireceğine inanan
üniversite yönetimleri de, İngiliz Kilisesinin üst düzey yöneticilerine destek verdiler.
Episkopal idare, kralı uyararak Puritanların Episkopasi yerine Presbiteryen idareyi
getirme niyetinde olduklarını, bunun da aynı zamanda Calvin’in kraliyet üstünlüğüne
karşı olan görüşünün resmileşmesi manasına geldiğini krala bildirdi. Bu, yoğun
piskopos çabasının neticesinde yayınlanan kraliyet bildirgesinde, isyankâr bir tavırla
kilisede reformasyon peşinde olanlar uyarılarak, dolaylı bir şekilde Episkopasi
desteklendi10.
Bu süreçte Londra’da toplanarak birlikte hareket etme kararı alan Puritanlar,
konferansta dile getirilecek konuların neler olması gerektiği, konferansa katılacak
Puritan temsilcilerin kimler olacağını tartıştıkları birçok gizli toplantı yaptılar.
Puritanlar arasında, konferansa gönderileceklerin belirlenmesinde, radikallerle
8
9
10
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ılımlılar arasında çıkan tartışma neticesinde iki ayrı liste oluştu. Birinci listede John
Reynolds (1549–1607), Laurence Chaderton, Walter Travers ve John Knewstubs
(1544–1624) varken, diğerinde Reynolds, Thomas Sparke (1548–1616), John Field,
Chaderton, Knewstubs vardı. I. Elizabeth döneminin Presbiteryen siması
Cartwright’ın ismi burada yoktu. Bunun nedeni, onun kısa süre önce ölmüş
olmasıydı. Bu dönemi aktaran modern tarihçilerden Babbage’ye göre Puritan Papaz
Galloway’ın etkisiyle ılımlılardan oluşan bir heyet seçildi. Gerçekten de Chaderton,
Reynolds, Sparke, Knewstubs’tan oluşan listeye Field gibi radikaller alınmadı.
Arthur Hildersham ve Stephen Egerton gibi liderlerin öncülüğünde, Radikaller, 30
ilahiyatçının imzasını taşıyan “On İstek” (Ten Demands) başlıklı bir metinle,
konferansa katılacak temsilcilere isteklerini belirttiler11.
Bu gizli toplantılarda, ileri gelen Puritanlar, konferansta tartışacakları
konuları da belirlemeye çalıştılar. Puritanlar, öncelikle daha önce çıkarılan din
tezlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeydiler. Bu bağlamda beyaz
keten cüppe giyilmesini, vaftizde haç çıkarmayı, evharistte diz çökmeyi, evlilik
merasiminde yüzük kullanımını ve kutsal günlerin ilgasını istiyorlardı. Ayrıca
Puritanlar, Binler Dilekçesinde zikretmeselerde12, yeni bir Kutsal Kitap çevirisi
yapılmasını arzuluyorlardı. Kilise ve idaresi noktasında ise vaiz papaz yetersizliği,
kilise mahkemelerindeki kusurlar, kilise gelirlerinin düzenlenmesi, maaşsız
papazların durumu ve özellikle kilise idaresinin düzeltilmesi Puritanlar için
görüşülmesi gereken temel konular arasındaydı. Bu çerçevede radikallerin, yukarıda
belirtildiği üzere, temsilcilere teklif ettikleri “On İstek”te de benzer teklifler (liturji,
eğitimli papaz ve konferans toplantıları) vardı13. Ancak zikredilen bu konular,
konferans başlayıncaya kadar birçok kez değişikliğe uğradı.
Genel itibariyle ılımlı değişiklikleri öngören “Binler Dilekçesi”nde istenen
konferans, I. James emriyle 1604 Ocak’ında “Hampton Sarayı Konferansı” adı
altında Puritan papazlar ve piskoposlar arasında gerçekleştirildi. Aslında 1603
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Kasım’ında yapılması düşünülen konferans, kötü hava şartları ve yaklaşan Kristmas
nedeniyle 1604’de ertelendi14.
Puritanların karşısında olan Yerleşik İngiliz Kilisesinin temsilcileri,
Canterbury Başpiskoposu Whitgift ve Londra piskoposu Bancroft’un önderliğinde
konferansın yapılacağı Hampton Sarayına geldiler. Whitgift, konferansta Bancroft ve
piskoposu Bilson’u görevlendirdi. Kralın huzurunda başlayan konferansta Puritanlar,
kiliseyle ilgili olarak beyaz keten cüppe giyilmesini, vaftiz ayinindeki batıllıkların
kaldırılmasını, Genel Dua Kitabı’nın gözden geçirilmesini ve kilisede okutulacak
yeni bir Kutsal Kitap çevirisinin yapılmasını talep ettiler. Bunların yanında
Puritanlar, kilise mahkemelerinin düzeltilmesini, kutsal kabul edilen birçok günün
kaldırılmasını, sebt gününün gözetimini ve eğitimli vaiz yetiştirmeyi istiyorlardı.
Ilımlı Puritan temsilciler, kilise idaresi ile ilgili olarak Episkopasinin Presbiteryen
sistemle değiştirilmesinden ziyade, bazı değişiklikler yapılmasını arzu ediyorlardı.
Hâlbuki konferansta temsilci olamayan radikal Puritan grubun üyeleri, yukarıda
zikredilenlerden daha fazlasını istemekteydi.
Kilise idaresinde, Presbiteryen yönetime geçişi zorunlu görmeyen Puritanlar,
papaza, sadece papaz atamada ve cezalandırmada söz hakkı verilmesini ve dünyevi
konularda papazın da sivil mahkemelerce yargılanmasını savunuyordu. I. James’de
kilise idaresi noktasında pek farklı düşünmüyordu. Kral, bölge kiliselerinin iki
haftada bir toplanıp başdiakona sorunları iletmelerini ve onun da, piskoposa sorunları
duyurmasını mantıklı buluyordu. Piskoposlar kralın bu uygulamalarını, Puritanların
kilise ayinleri ve uygulamaları ile ilgili eleştirilerine, eğer bunlar Kutsal Kitap’a ters
olsaydı Tanrı’nın görevlendirdiği kral mutlaka onları kaldırırdı diyerek karşılık
verdiler15.
Konferans neticesinde, kilise ayinleriyle ilgili olarak, işlenen günahların af
edildiğini papazın ilan etmesi manasına gelen “affedilme” (absolution) kelimesi
kusurlu görülüp, yerine “günahkârın bağışlanması” (remission of siner) tümcesinin
kullanılması önerildi. Konfirmasyon, sakrament olarak kabul edilmese de, çocukların
komünyona hazırlanmasında faydalı görüldüğünden “Examination of the Said
14
15
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Children” adıyla anılması karara bağlandı. Kilise mahkemelerinin bazı yetkileri
kısıtlandı.

Ayrıca

yeni

bir

Hıristiyan

Kutsal

Kitap’ı

çevirisi

yapılması

kararlaştırıldı16.
Krala ve piskoposlara istediklerini kabul ettirmekte zorlanan ılımlı Puritanlar
konferans sonucunda sadece yeni bir Kutsal Kitap çevirisinin yapılması noktasında
başarılı olabildiler. Konferansın en belirgin neticesi, Kutsal Kitap çevirisi isteğinin
kabul görmesiydi. Doktrin bağlamında I. Elizabeth tezleri kabul edildi ve aksi vaaz
yasaklandı. Burada I. James’in konferans esnasında kullandığı “Piskopos olmazsa
Kral da olmaz”17 sözü, konferans sonrasındaki kanunlara bakıldığında, Puritanların
düşündüğünün aksi tarzda somutlaştı18. Zira kral bu sözüyle, Tanrı’dan yetki alan
prensten beklenenin, onun Episkopal olmasından öte Episkopasiyi koruması
olduğunu kastediyordu. Bu bağlamda o, kraliyet üstünlüğünü güçlendirme
taraftarıydı. I. James, konferans sonrasında Canterbury Başpiskoposu Bancroft gibi,
Puritanlara karşı çok katı olmadı ve ılımlı Puritanların varlığından pek rahatsızlık
duymadı. Fakat radikal Puritanların önünü kesmek için Genel Dua Kitabı’nda ufak
değişiklikler yaptı19.
Radikal Puritanlar, konferans kararlarını kabul eden ılımlı Puritanları, temsil
ettikleri harekete uygun davranmamakla suçladılar. Zira ılımlılar, radikallerin
üzerinde ısrarla durduğu, örneğin mevcut ayinlerin batıl ve kusurlu olduğu konusuna
ilgisiz kaldılar. Ayrıca Genel Dua Kitabı’nın bütün krallıkta uygulanması kararı da
radikallerin eleştirdiği bir diğer noktaydı. Zira ılımlılardan Chaderton da bu
uygulamayı kabul ettiğini bir mektupla ruhani otoriteye bildirmişti20.
Konferans sırasında Canterbury Başpiskoposu olan Bancroft, konferansa
binaen 1604’te kilisede tekdüzeliği sağlayacak kanunlar çıkardı. Hâlbuki Puritanlar,
“ileri reformasyon”a yönelik bir program peşindeyken karşılarına Konformist bir
program çıkmıştı. Neticede Genel Dua Kitabı ve 39 Tez’in, Tanrı kelamına uygun
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olduğunu zikreden, yemine yanaşmayan, kiliseye kayıtlı 80–90 civarında Puritan
ruhban, 1604–1610 arasında görevden alındı. Ayrıca bu kanunlar neticesinde kilisede
Ayrılıkçı tavır gösteren yaklaşık 300 ruhban işten çıkarıldı. Bu kanunlarla
Konformist olmayanları hedefleyen Bancroft, Puritanları da bu sınıfa dâhil etti21. Bu
kanunlara göre, İngiliz Kilisesi dışında cemaat kuran, ayinlere katılmayan ve ayrı
ayin yapanlar aforoz edilecekti. Genel Dua Kitabı dışında başka bir kitaba göre
sakrament yönetmek yasaklandı. Kralın izni olmadan, kiliseye dair herhangi bir yasa
öne süren veya uygulama yapanın, aforozla cezalandırılmasına karar verildi.
Konformist kanunların uygulandığı Bancroft dönemi, Anglikanlar için bir
zirve dönemi oldu. Özellikle Puritanlar ve diğer Ayrılıkçı gruplar, baskıya maruz
kaldı. Fakat resmi görevlerinden olsalar da Puritan vaiz ve papazlar lisanssız olarak
kendi düşüncelerini yaymaktan geri durmadılar22.
İngiliz Kilisesinde söz sahibi olmaya çalışan bir diğer grup da Katoliklerdi. I.
James’in tahta çıkışıyla umutlanan Katolik papazlar, kralın 1604’te I. Elizabeth
yasalarını uygulamaya karar vermesiyle yanıldıklarını anladılar. Bu durum karşısında
Katolikler, I. Elizabeth dönemindeki gibi bir komplo düzenlemek istediler. Bu
çerçevede, kral ve oğlu I. Charles parlamento binasındayken binayı havaya uçurmayı
planladılar. Bunun için binanın altına 36 fıçı barut döşeyen Katolikler, bu
girişimlerinde Roma Katolikleri zarar görmesin diye hepsine uyarıcı bir nota
gönderdiler. Fakat bu notaların ele geçirilmesi komployu sonuçsuz bıraktı. “Barut
Komplosu” (Gunpowder Plot) olarak bilinen bu suikast girişiminin elebaşları 1605’te
ele geçirildi ve asıldı. Bu komplo hareketi, kralına sadık olan İngiliz halkının
gözünde, Katoliklerin değer kaybetmesine ve az da olsa Puritanların daha rahat
hareket etmelerine neden oldu23.
Hampton

Sarayı

Konferansının

neticesine

bakıldığında,

Puritanların

gerçekten İngiliz Kilisesinde bir alternatif olma özelliğini yitirdikleri ve kendi
düşüncelerini ortaya koymaktan uzak kaldıkları görülmektedir. Konferansta,
Puritanların isteklerinin -Kutsal Kitap çevirisi dışında- neredeyse tamamı ya kabul
21
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edilmedi ya da sınırlandırıldı. Radikal Puritanlar, bunun nedeninin Puritan temsilciler
olduğu kanaatindedir. Bu temsilcilerin konferans için kasıtlı seçildiğini iddia eden
radikaller, bunu ispat için de onların krala sadık kalarak kanunları onaylamalarını
gösterdiler. Ayrıca Collinson’a göre, I. James, Puritanların halk nazarındaki
potansiyelinin farkında da değildi. Zira Kral bu hareketi, diğer İngiliz Kilisesi
dışındaki Ayrılıkçı hareketlerden biri olarak görüyordu24.
b. Hampton Sarayı Konferansı Sonrası Ilımlı Puritan-Radikal Puritan
Ayrışması
Hampton Sarayı Konferansı sonrasında çıkarılan kanunların kabulü için, kral,
piskoposlara belli bir süre tanıdı. Dinen önemsiz/farksız durumların tolare
edileceğini bildirdi. Ayrıca bu süreçte krala düzenlenen Katolik komplo,
psikoposlarla Puritanlar arasında bir yakınlaşmaya da neden oldu. Bununla birlikte
Puritanların kendi aralarında, bir çekişmenin yaşandığı hem konferans öncesinde
hem de sonrasında hissedildi.
1604 kanunları gereği, yılda iki kez papazların lisanslarının yenilenmesi
esnasında, ruhban sınıfının Konformistliğinin belirlenmesi için yapılan sakrament
uygulamasına katılımı radikal Puritanlar tasvip etmedi. Bu tekdüzeliğe karşı çıkan
radikal Puritanlardan John Smith ve John Robinson, 1606 yılında Hollanda’ya
sürüldü. Bu iki papaz, İngiliz Kilisesinin Tanrısal unsurlar ihtiva edebileceğini kabul
ediyor, fakat sürgüne gitmenin, taviz vermekten daha iyi olduğuna inanıyordu.
Smith, Kutsal Kitap’ın tercüme edilmeksizin kullanılmasını istiyor ve çocuk
vaftizinin yanlış olduğunu düşünüyordu. Smith’in kiliseyle ilgili düşüncelerine
katılmayan Robinson ise Leyden’e geçerek Kongregasyonelizm’i savundu. Buna
karşın, İngilterede ise Robinson, Brownist olarak tanınıyordu25.
Bu ve benzeri küçük radikal grupların çoğu kıtaya giderek Puritanist
karakteristiklerini yitirdiler. Puritan liderler, 1606 yılında kilise kanunlarının kabul
ya da reddedilmesi konusunu toplanıp tartıştılar. Hâlbuki genç Puritanlar çoktan
İngiltere’yi terk etmiş ve Hollanda’ya giderek oradaki İngiliz cemaatine
katılmışlardı.
24
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Propagandist”lerinden sayılan Henry Jacob, Puritan teolojinin erken dönem
eserlerinden Teolojinin Özü’nün (The Marrow of Theology) yazarı William Ames
(1576–1633) ve İngiliz Puritanizmi (English Puritanisme) kitabının yazarı Willliam
Bradshaw (1571–1618) sayılabilir.
William Ames, 1594 yılında Puritanların Cambridge’deki kalesi sayılan
Christ Kolej’e girdi ve Ames 1601 yılında “Mesih kardeşliği”ne seçildi. Bu kolejde
Edward Dering, Laurence Cahderton, Arthur Hildersham, William Perkins ve
Richard Rogers gibi ünlü Puritanlar yetişti. Perkins, 1595 dolaylarına kadar Christ
Kolej’de çalıştı. Dolayısıyla Perkins ile Ames yaklaşık bir yıl aynı kolejde bulundu.
İngiliz Kilisesine putperestliğin bulaştığına, fakat bununla baş edilebileceğine inanan
bu sebeple de kiliseden ayrılmadan “ileri reformasyon”un yürütülmesine taraf olan
Perkins’in etkisinde kalan Ames, bu düşüncenin savunucularından oldu 26.
Kendisini daima Puritanizm’in “en katı türünden” sayan Ames, orta kuşak
Puritanizm’inin radikallerindendir. Bu kuşağın temel karakteristiği, I. Elizabeth
dönemindeki kilisenin reformasyonundan umutlu olan Puritanizm’den farklı
olmasıdır. Zira I. Elizabeth Puritanları kendileri hayattayken, İngiliz Kilisesinin
ritüel, ayin ve öğretide Roma Katolisizm’inden ve batıl unsurlardan arınacağı
kanaatindeydiler. Fakat 1590’lı yıllara gelindiğinde Presbiteryen Classis hareketinin
zayıflaması ve Martin Marprelate yazılarının olumsuz etkisi, Puritanların bir düşüş
yaşamasına neden oldu. Dönemin Puritan teolog ve siyasilerinin bu süreçte ölmeleri
de bu gerilemede bir diğer etkendi. Bu nedenle 1590–1640 yılları arası, Puritanlar
için karamsar bir dönem sayılabilir. Zira bir dönem dini ve siyasi bir etkiye sahip
olan Puritanizm, Stuartlar’ın son döneminde kan kaybetmeye başladı. Bu durum da
Puritanların giderek radikalleşmesine yol açtı.
Puritan hareket içerisinde bir ılımlı-radikal ayrışması göze çarpsa da bu, tam
bir ayrılık manasına gelmiyordu. Bu bağlamda radikal Puritanların kilise içinde
kalmalarına etki eden ve ayrıca onları Yarı Ayrılıkçı kılan en önemli etken periş
kilisesinin durumuydu. Periş kilisesinde, papazın isteyerek bu işe başlaması ve bir
müddet sonra, piskopos tarafından atanması gönüllü olarak oluşturulan bir kilise
modeli sunmakta ve böylelikle kendi iç işlerinde otonom bir yapı sağlamaktaydı. Bu
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nedenle Ames, bunun İngiliz Kilisesinin olumlu yanı olduğunu ve tam ayrılığın
doğru olmadığını savunmaktaydı27. Bu dönemin Yarı Ayrılıkçılığı, Cartwright
Presbiteryenliğiyle benzerlik arz etmekteydi.
Bütün

bu

olumlu

tabloya

karşın,

İngiliz

Kilisesinde

tekdüzeliğin

uygulanması esnasında, periş cemaatinde ücretli çalıştırılan papazlar ve vaizler, Yarı
Ayrılıkçılıkları nedeniyle görevlerinden kovulmakta, fakat tekrar başka bir yerde bu
işe başlamaktaydı.

Mesela William Bradshaw, İngiliz Puritanizmi adlı kitabını

yazması sebebiyle sürüldüyse de daha sonra Episkopasiden vaiz lisansı elde
edebildi28. Bradshaw’a göre, Puritanlar, Kutsal Kitap otoritesine sıkı sıkıya bağlı,
kendisini Tanrı’nın hizmetine adayan kimseler olup, kendi papazlarını kendilerinin
seçtiği bir Kongregasyonel topluluğa bağlı olmalıydılar. Papazlarının yegâne görevi,
kelamın telkini ve sakramentlerin idaresi olmalıydı. Kilise idaresi, yaşlılar tarafından
yerine getirilmeliydi29.
Londra’daki radikal Puritanların ileri gelenlerinden olan Ames, ileri
reformasyonu hedef edinen gizli toplantıların müdavimlerindendi. Bu durum ortaya
çıkınca Ames, 1610 yılında Hollanda’ya kaçtı ve 1633 yılındaki ölümüne kadar
burada sürgün hayatı yaşadı. Puritanların ilk sistematik teologu olarak anılan Ames,
Mesih karşıtı kiliseye taviz vermekle Puritanları suçlayan Ayrılıkçılara karşıydı. Zira
perişlerde çoğunlukla halkın seçtiği kişi papaz olmaktaydı. Bu nedenle Ames gibi
Kongregasyonel cemaat düşüncesinde olanlar, bölge kiliselerindeki Yarı Ayrılıkçı
durumun devamını sebep göstererek Ayrılıkçıların, Yerleşik İngiliz Kilisesini terk
etmelerini tasvip etmemekteydiler. Çünkü Ames, kitabını Latince’ye çevirdiği
Bradshaw gibi, Tanrı kelamına uygun hareket eden, ibadetini yapan ve özellikle
başka bir üst ruhani otoriteden bağımsız olan bir cemaat yapısını savunmaktaydı. Bir
anlamda Ames, Episkopasi içinde bir Kongregasyonelliği teklif etmekteydi30.
Kilise içinde kalmaya önem veren Puritanlar, merkezi idareden uzak
perişlerde gönüllü vaiz ve papazlığa devam etmekteydi. Bir yerden kovulan
Puritanlar başka bir yerde periş kilisesine dâhil olmaktaydı. Puritanların bu ısrarcı
27
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tavırlarının altında yatan düşünce, bir gün “ileri reformasyon”un gerçekleşeceği
ihtimaliydi. Zaten bu nedenle kiliseden ayrılmayı göze alamamışlardı31.
Siyasi ve dini otoritelerin toleranslı zamanlarında bu görevlerini sürdüren
Puritan liderler, baskı dönemlerinde kiliseden ihraç edilmekteydiler. Arthur
Hildersham, John Dod ve Walter Travers gibi Puritanlar bunlardan sayılabilir. Bu
durum daha da somutlaştırılarak Jacob örnek verilebilir. İngiliz Kilisesinde papaz
olan Jacob, “Binler Dilekçesi”nin I. James’e sunulmasında etkin rol alan
liderlerdendi. Ancak üç yıl sonra Bancroft tarafından Middlebur’a sürüldü. Londra
dışında dinsel radikalizmin yayılmasına katkı sağlayan Jacob, periş kiliselerinin
gerçek olmadığı iddiasına karşı çıkmakla beraber bir bozulmuşluğun varlığını da
kabul etmekteydi. Fakat Jacob, bunun tam bir ayrılığa neden olmayacağı
kanaatindeydi. 1612 yılında Hollanda’dan İngiltere’ye dönerek Londra’da Yarı
Ayrılıkçı kilise modelini, Uzun Parlamento döneminin başlarına kadar savunan
Kongregasyonalist Jacob, Episkopasinin ilgasıyla düşüncelerinde daha da radikal bir
tavır takındı. Spurr’a göre, bu durum aslında 1640’larda çoğalan Ayrılıkçı grupların
ilk örneklerindendi. Puritanist bir tavır sergilese de Jacob ve cemaati, İngiliz
Kilisesinden ayrı bir grup olmakla bir anlamda Puritan olma durumlarını yitirdiler32.
Bancroft, Whitgift gibi tekdüzelik yanlısı bir idareci olsa da, Puritanlar
kendilerinin Yerleşik İngiliz Kilisesi içinde kalabileceklerine inanıyorlardı. Radikal
ya da ılımlı olsun Puritanlar ne tam bir onaylama ne de tam bir ayrılık taraftarıydı.
Zaten katı Anglikan Bancroft’tan sonraki Abbot dönemi onlar için bir yenilenme
dönemi sayılıyordu. Fakat yine de Konformist anlayışa daha yakın ılımlılar ile
Ayrılıkçılığa yakın radikaller arasında bir tartışma söz konusuydu.
1580-1590’larda Chaderton’un ve arkadaşlarının Cambridge’de oluşturduğu
ılımlı Puritan çizgi kendisini Hampton Sarayı Konferansında çok da iyi gösteremedi.
Onlar kilise kanunlarını kendilerinin ifadeleriyle “isteksizce” onayladılar33. Onlara
göre, Tanrı kelamının telkini ve sakramentin idaresi doğru kilise için yeterliydi.
Fakat radikaller, ayinlerin Kutsal Kitap’la bağdaşmadığını iddia ediyordu.
Radikaller, ılımlıların “önemsiz/farksız” görüp mübah saydıkları ve onayladıkları
31
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durumları eleştiriyordu. Chaderton’a göre bu durumlar mübahsa herkes istediğini
yapabilirdi; ancak otorite tarafından istenirse davranışın ihmali cezalandırılabilirdi.
Ama radikal Bradshaw’a göre, bu kabul edilemez bir durumdu. Ona göre, bir
Hıristiyandan Kutsal Kitap’ta dayanağı olmayan bir şeyi yapmasını istemek, günahtı.
Buradan da anlaşılacağı üzere, ılımlı anlayışın esası; istenildiği kadar batıl şeyler
dayatılsın, kiliseden ayrılmadan buna razı olmaktı. Zira bu bakış açısına göre, İngiliz
Kilisesi içinde mutlaka Katoliklerle savaşacak Puritanlar olmalıydı34.
Collinson’a göre Hampton Sarayı Konferansı sonrası, Puritan hareket bir yol
ayrımına geldi ve Bancroft’un kanunları altında ezildi. Artık Puritanlar, I. Elizabeth
dönemindeki gibi, tek parçalıya yakın bir yapıya sahip olamayacaklardı. Hampton
Sarayı Konferansı sonrasında Ayrılıkçı tavır hız kazanarak bazı Ayrılıkçı grupların
çıkmasına neden olsa da, aslında bu süreç, Presbiteryenlerin ve Bağımsızların Sivil
Savaş esnasında yollarını ayırmalarına ve sonrasında karşıt gruplar haline
gelmelerine kadar devam etti. Hareketten kopmalar başlangıçta küçük gruplardan
(Brownizm) oluşurken, Sivil Savaş sürecinde ayrılık (Presbiteryen-Bağımsız)
derinleşecekti35.
c. Puritanist Ahlaki Reformasyon Süreci
1604’te yapılan Hampton Sarayı Konferansı sonrasında ve 1604 tekdüzelik
kanunları neticesinde, Puritanlar arasında bir ılımlı-radikal ayrışması daha belirgin
hale geldi ve bir kısım radikalin ülkeyi terk etmesiyle sonuçlandı. Kilise siyasetinde
etkinliğini yitiren Puritan hareket, özellikle de ılımlı kanat, kiliseye dair temel
konuları unutmamak kaydıyla, bunları bir tarafa bırakıp toplumdaki ahlaki çöküntüye
çözüm bulunması için çaba sarf etmeye başladı. Bu çerçevede ayrıca kilise dışında I.
Elizabeth döneminde olduğu gibi Puritan vaiz ve papazlar, periş zenginleri veya
kilise gelirlerini elinde bulunduranların himayesinde çalışmalarına devam etti. I.
James döneminde bilinen radikal liderlerin dışındaki Puritan ruhbanlar, ya görevine
devam ediyor ya da başka bir perişte bu durumunu sürdürme fırsatı buluyordu.
Aynı süreçte Puritanlar, yazdıkları birçok kitapta ahlaki durumun düzeltilmesi
gereğine vurgu yapıyorlardı. Özellikle örf ve adetlerin yeniden ele alınmasını isteyen
34
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Puritanlar, kendi konferans, vaaz, oruç ve benzeri uygulamalarının genelleşmesini
arzuluyordu. Gerçekte Puritanların örf ve adetlerin reformasyonundan kastı, kendi
uygulamalarını resmileştirme gayretiydi36.
Aslında ahlaki konulardaki Puritan kaygı, kendisini I. Elizabeth saltanatının
sonlarına doğru göstermiş ve vaazlarda bu konular işlenmeye başlanmıştır. Örneğin
Puritan teolog William Perkins, 1592 dolaylarında Stourbridge’deki bir vaazında
İngiltere’yi saran beş günahtan bahsetmiştir. Bu günahlar sırasıyla; insanların
Tanrı’nın iradesinden ve ona ibadetten habersiz olmaları, Hıristiyan dinini
küçümsemeleri, kötü söz söylemeleri, sebt gününü dünyevileştirmeleri ve son olarak
pişmanlıktan ve tövbeden uzak olmalarıydı. Perkins’e göre, İngiliz halkı bu
günahlardan ivedilikle kaçınmalıydı37.
1608’de York şehrindeki 89 sivilin, idarecilere, şehrin her yakasına Kutsal
Kitap otoritesinin ulaştırılması ve sebt günü yapılan suistimallerin giderilmesi için
verdikleri dilekçe, Puritanların örf ve adetlerin reformasyonu için attıkları ilk adım
sayılabilir. 1580’lerde sebt gününün Yahudi sertliğinde kabulü noktasında tam bir
birliktelik görülmezken, I. James saltanatının başlarında bu durum netlik kazandı ve
Puritanizm’de bir doktrin haline geldi. Haftalık bir egzersiz ve bir eğitim olarak
algılanan bu gün, bir anlamda Tanrı ile insan arasındaki ahit bağlamında, seçilmiş
insanın, Tanrı’ya itaatinin bir gösterimi, bir kanıtıydı.
Sebt günüyle ilgili sınırlamalar çerçevesinde, o gün dünyevi hiçbir iş
yapılmaması şart koşulmakta, bu da sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına
getirmekteydi. Hatta Puritan gizli toplantılar dahi, sebt günü dışında yapılır oldu.
1609 yılında Ames’in Anglikanların yoğun olarak bulundukları bölgede bile ahlaki
reformasyona yönelik vaaz verme girişimi, bu durumun açık örneklerdendir. O, sebt
gününün gözetilmesi yanında Kristması ve onunla bağlantılı 12 günlük tatili, pagan
unsurları, zar ve kart oyunlarını ve Kristmas boyunca kolej öğrencilerinin serbest
oluşunu eleştirmekte ve derhal ilga edilmeleri gerektiğini savunmaktaydı. Fakat bu
vaazları nedeniyle bütün yetki ve görevleri Bancroft tarafından alındı ve bu baskı
süreci, Ames’in İngiltereyi terk etmesiyle sonuçlandı38.
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Kötü söz söyleme, sarhoşluk, tembellik, kiliseye gitmeme, dans, futbol, spor,
gezici tiyatro, maypole, gençler arasında evlenmeden önce cinsel ilişki, serbest cinsi
münasebet (promiscuity) ve Pazar öğleden sonra yapılan diğer eğlenceler
Puritanların dine uygun görmediği örf, adet, hal ve davranışların başlıcaları olarak
sayılabilir. Öyle ki Puritanlar, Lollardlar gibi, çan çalınmasına dahi karşıydılar.
İngiliz halkının tembelliğinden ve israfkarlığından yakınan Puritanlar, her anın
Tanrı’ya hizmetle geçmesi gerektiğine inanıyorlardı39.
İçki konusunda ise Puritan vaiz

İncrease Mather’in (1639–1723)

vaazlarından birindeki şu açıklaması, Puritanların içki konusundaki düşüncesini
gözler önüne sermektedir. Mather şöyle demektedir: “İçki haddizatında Tanrı’nın
güzel bir nimetidir ve minnettarlıkla kabul edilir. Fakat içkinin suistimali
şeytandandır; şarab Tanrı’dan, fakat ayyaş(lık) şeytandandır”40.
Puritanlar, bu sorunların yol açtığı sonuçları da zikretmekteydi. Mesela, gayrı
meşru çocukların periş kilisesinin bütçesini zorladığını söyleyen Puritanlar, kuklanın
da putperestliğe özendirdiğini iddia etmekteydi. Puritanlar, futbol gibi eğlencelerin
hem zaman israfı olduğu hem de sebt günü öğleden sonra yapılması nedeniyle
yasaklanması gerektiği düşüncesindeydiler41.
Ahlaki reformasyon girişimlerinin diğer bir hareket noktası, papalık karşıtı
tavırdı. Bu tavır kendisini, azizlerin günlerinin ve diğer kutsal sayılan günlerin
(Kristmas, Paskalya vb.) ilga edilmesi isteğinde göstermekteydi. Sebt gününün
gözetilmesi ve dünyevi durumların o gün durdurulması noktasında, I. Elizabeth
döneminde başlayan katı Pazar günü uygulamaları, bu süreçte önemli bir yer
tutmaktaydı. Onlara göre, bugün dini ayin ve dua dışında hiçbir dünyevi eylem
yapılmamalıydı. Örneğin Nicholas Bownde (ö.1619) Doctrine of Sabbat (1595) adlı
kitabında Yahudi sertliğinde, On Emirin dördüncüsü olan sebt gününün
gözetilmesini ve sürekliliğini öne çıkarmaktaydı42.
Puritanlar, bu düşüncelerini vaazlarla ve yazdıkları kitaplarla sivil idarecilere
duyurmaya çalıştılar. Bu noktada ahlaki reformların uygulayıcısı olarak Puritan “sulh
39
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hâkimleri”ne (Justice of the Peace)43 seslenen vaizler, din dışı olarak nitelendirdikleri
davranışların bastırılmasını arzu ettiler. Yerel bağlamda sivil Puritan idareci ve
hâkimler tarafından tatbik edilen ahlaki reformasyonda başarı kazanılmasına karşın,
parlamento seviyesinde yetersiz kalınıyordu. Hâlbuki Puritan kasabalar küçük birer
Sion/Kudüs haline geliyordu. Zira taşradaki ruhban sınıfı ve arazi sahibi ile sulh
hâkimleri arasındaki sıkı ilişki, adet ve örflerin reformasyonunun başarısında etkin
rol oynuyordu. Puritan papazlar, ahlak dışılığıyla bilinen kişileri, kiliseden ve
evharistiya ayininde uzaklaştırdı. Puritanların etkili olduğu bölgelerde sosyal ve
ahlaki bir disiplin oluşturularak, sosyal suçlar azaltıldı44.
2. George Abbot Dönemi (1611–1633)
Hampton Sarayı Konferansının başarılı savunucusu Canterbury Başpiskoposu
Richard Bancroft’un ardından Canterbury Başpiskoposluğuna George Abbot (1562–
1633) getirildi. Bancroft döneminde zirveleşen Anglikan tavır, Abbot’un Canterbury
Başpiskoposu olmasıyla düşüşe geçti. Zira Abbot Kalvinizm’e yakın duruyordu.
Puritanlar bu dönemde yeniden güçlenmeye, sıkıntı çektikleri noktalarda rahatlamaya
başladılar. Vaazlarını çoğaltan Puritanlar, örfi ve ahlaki reformasyon çabalarına da
hız verdi. Yeni başpiskoposun ilk dönemlerinde radikal kanat güçlendi ve birçok
perişte Ames ve Bradshaw’ın cemaat modeli açıkça uygulanmaya çalışıldı45.
Abbot döneminde, I. Elizabeth saltanatındaki Classis hareketinin devamı
niteliğindeki gizli toplantılar yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. Fakat bu süreçte bir
Presbiteryen çaba göze çarpmadı. Nitekim Presbiteryen düşüşten sonra Puritanizm’in
kilise idaresindeki tercihi, Kongregasyonalizm’den yana oldu. Pratik ilahiyat
düşüncesinin gereği olan Puritanların gizli toplantıları, I. Elizabeth döneminde gayrı
resmi bir hüviyete sahipti. Fakat I. James döneminde bunu resmileştirmek için gayret
edildi. 1620’lerde yarı resmi bir kimliğe bürünen bu toplantılara, I. Charles ve
William Laud’un (1573–1645) baskı dönemlerinde gizli olarak devam edildi46.
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a. Perth Tezleri ve I. James’in Tekdüzelik İdeali
I. James, 1618 yılında kendi otoritesini sağlamlaştırma ve büyük bir krallık
kurma hayaliyle İskoçya’yı ziyaret etti. Bu esnada İskoç Kilisesini de kendisine
bağlayarak burada Pazar öğleden sonra yapılan eğlenceleri tasvip eden Sporlar
Kitabı’nı (Book of Sports) yayınladı. İskoç Presbiteryenler, I. James İskoç prensi
iken onun Episkopasiye yakın durmasından dolayı baskı görmüşlerdi. Onun
döneminde İngiltere’de Yüksek Mahkeme gibi yargı organları kurulmuş ve birçok
Presbiteryen sürgün edilmişti. Bu tavrını İngiltere kralı olduğunda da iki kiliseyi
birleştirmek adına devam ettirdi47.
I. James’in, İskoçyayı ziyareti esnasında yapılan Perth konferansı sonrasında,
İskoç Kilisesinin İngiliz Kilisesiyle birleştirilmesi yönünde tezler yayınladı. Perth
Tezleri, İngiliz Kilisesiyle İskoç Kilisesinin tek çatı altında toplanması için İngiliz
Kilisesindeki uygulamaların İskoç Kilisesinde de tatbik edilmesini öngörüyordu.
İskoç Kilisesi, evharistiyada; diz çökme, Kristmas, Güzel Cuma, Easter (Nisan
ayında Hıristiyanların İsa’nın dirilişini andıkları gün), yükseliş, Whitsunday48 gibi
kutsal günlerin uygun şekilde anılmasını uygulamaya zorlandı. Episkopal idarenin
onaylanması, özel vaftiz ve özel kominyon şeklindeki temel noktalar da İskoç
Kilisesinden isteniyordu. Hâlbuki İngiliz Kilisesi bile bütün bunları tam bir bütünlük
içinde gerçekleştiremiyordu49.
b. Arminianizm’in Gelişmesi ve Dort Sinodu (1618)
Canterbury başpiskoposu Abbot döneminde, Puritan düşünce yapısına sahip
Kalvinistler, kilise içinde Yarı Ayrılıkçı ibadet ve ayin yapılmasını yarı resmi bir
hale getirdiler. Fakat teolojik bağlamda karşılarına kader ve seçilmişlik doktrinine
karşı çıkan, özgür irade ve evrensel kurtuluşu telkin eden Arminian düşünce çıktı.
Özellikle Hollanda’da Kalvinistlerin karşısında bu grup vardı ve giderek
güçleniyordu. Bu sebeble kıta Avrupa’sındaki Kalvinistler, Hollanda’nın Dort
kentinde bir sinod tertipleyerek bu konuyu ele aldılar. Arminian düşünceye karşı olan
İngiliz Kalvinistler I. James ve Abbot’un emriyle, İngiliz Kilisesinin temsilcileri
47
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olarak 1618 yılında yapılan Dort sinoduna katıldılar. Hatta Abbot, bu sinodun
kararlarını İngiliz Kilisesinde uygulamayı bile düşündü50.
Arminianizm’in

kurucusu

olan

Jacob

Arminius,

yaşadığı

dönemin

Puritanlarından William Perkins’e göre, modern bir Pelagiandı51. Zira o, kişinin
eylemlerine bağlı bir kurtuluşu ve evrensel kefaret düşüncesini savunuyordu.
Arminius’un, genelde Kalvinistlere özelde ise Perkins’e ve Puritanlara karşı
yazdıkları ölümünden sonra 1612 yılında basıldı.
Arminianlar ile Puritanlar (daha doğrusu Kalvinistler) arasındaki tartışmanın
temelinde kader anlayışındaki farklılık yatmaktadır. Arminius, kurtuluşun özgür
iradeyle yapılan eylemlerle gerçekleşebileceğine inanmaktaydı. Hâlbuki Kalvinistler,
seçilmişlik doktrinine dayanarak kurtuluşun önceden belirlendiğini iddia etmekteydi.
Aynı şekilde Arminianlar, evrensel kefareti kabul ederken, Kalvinistler, seçilmişleri
kapsayan sınırlı bir kefaretin olduğu düşüncesindeydi. İki grup arasındaki tartışmalar,
sonuçta Dort Sinodunun toplanmasına yol açtı52.
1618–1619 yılında Hollanda’nın Dort kentinde yapılan Kalvinci sinodla
Arminian düşünce 5 doktrininden dolayı eleştirildi. Bu beş maddelik Arminian
manifestonun diğer bir adı “Remonstrance” olup 1610’da yayınlandı. Arminianların
bu bildirisine göre sırasıyla; (1) kader insanın seçimiyle belirir, (2) Mesih İsa bütün
insanlar için ölmüştür, (3) insanların kurtuluşu Tanrı’nın rahmeti sayesindedir, (4)
Tanrı’nın inayeti, karşı konulamaz değildir ve son olarak (5) Azizlerin
sebatı/metaneti (perseverance of saints) şüpheli ve kanıtlanmamış bir doktrindir.
Arminianların bu düşüncesi ve bunu yayma çabaları, 1618 yılında toplanan Dort
Sinodunda ele alındı.
Bu ruhani toplantıya birçok papaz, sivil politik katılımcı, yabancı heyetler,
yaşlılar ve teoloji profesörleri katıldı. Ancak bu sinodun üyelerinin çoğu Kalvinist
olup yukarıda zikredilen Arminianizm’in kusurlu görülen ilkelerini değerlendirmek
ve karşı tavır koymak için bir araya geldiler. Kalvinist bir toplantı havası veren bu
50
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sinoda, Puritanlar da katıldı. Öyle ki I. James’in gönderdiği heyet, Puritan olan
İngiliz Kalvinistlerinden oluşuyordu. Ayrıca Hollanda’da sürgün hayatı yaşayan
William Ames de bu dini kurulun başkanına danışmanlık yapıyordu53.
Sinoda Geç katılan Arminianlar, sinodun konferans havasında geçeceğini
düşlerken, Kalvinistler, onların Arminianist hatalarından dolayı yargılandıklarını
belirttiler. Sinod sürecinde başkanın danışmanlığını sürdüren Puritan sürgün Ames,
İngiliz heyetiyle sıkı ilişki içindeydi. Onun, Arminianistlerin “Remonstrance”
ilkelerinin her birine karşılık gelecek Dort Sinodu kararlarının çıkmasında etkili
olduğu ileri sürülmektedir. Kalvinizm’in beş ilkesi olarak bilinen bu tezler sırasıyla;
(1) değiştirilemez kader doktrini, (2) Tanrı’nın idrak edilemez emirleri, (3) sınırlı
kefaret anlayışı, (4) Tanrı’nın karşı konulamaz inayeti/lütfu, (5) azizlerin
sebatı/metanetidir54.
1619 Mayıs’ında biten sinodun kararları, Hollanda’da kısa sürede siyasal
erkin yardımıyla uygulanmaya başlansa da, İngiltere için durum biraz farklılık arz
etmekteydi. Nitekim I. James, siyasi bağlamda destek verdiği sinodun kararlarını
uygulmakta pek de dirayetli davranmamaktaydı. Ayrıca İngiliz Kilisesinde adından
söz ettiren William Laud’un yükselişi de bu durumu etkileyen unsurlardandı. Çünkü
Laud ve taraftarları Arminian düşünceyi paylaşmaktaydı55.
Bu sinod sonucunda yayınlanan Kalvinizm’in bu beş temel düşüncesi,
dönemin Kalvinistlerinin asli hareket noktası oldu. Zira I. James, bu sinoda katılmak
üzere bir heyet gönderdi ve kendisinin Protestanların, özellikle Kalvinistlerin hamisi
olduğu imajını güçlendirmek için kız kardeşi Elizabeth’i Palatinate Rhineland
elektörü Kalvinist Frederick’le evlendirdi56.
Arminianizm, bu tarihten sonra çeşitli baskılara maruz kalsa da, I. Charles
döneminde, Canterbury Başpiskoposu olan Laud tarafından savunuldu ve
Puritanların bastırılmasında kullanıldı. Ancak I. James döneminde, Richard Montagu
(1577–1641) örneğinde olduğu gibi, Arminianizm pek destek bulamadı. Montagu,
İngiliz Kilisesiyle Roma Kilisesi arasında önemli bir farkın olmadığını ileri sürerek
53
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Kalvinizm’i özellikle de İngiliz Kalvinizm’ini bir anlamda İngiliz Puritanizm’ini
ciddiye almadı. Montagu, Dort Sinodunda belirlenen Kalvinci kader anlayışını
reddeden ilahiyatçılar tarafından desteklendi. Hem İngiliz Kilisesi idarecilerini hem
de Puritanları rahatsız eden bu durum, parlamentoya Puritanların verdiği dilekçe
sonrasında Montagu’nun yargılanmasıyla neticelendi. Bu olay, 1620’lerde I.
Charles’ın tahta çıkmasından önce Puritanların parlamentodaki gücünü göstermesi
açısından önemlidir. Ancak, aşağıda da zikredileceği gibi, Montagu ve aynı
düşüncede olanlar, I. Charles döneminde Puritanlara karşı açıkça konuşma imkânı
buldu57.
c. Puritanist Ahlaki Reformasyona Kraliyetin Cevabı
I. Elizabeth dönemi boyunca birçok girişimle kiliseyi Roma Katolisizm’inden
ayırmak için çaba sarf eden Puritanlar, bu süreçte hep kiliseyle ilgili durumları
düzeltmek için çalıştılar. Fakat XVII. yüzyıla gelindiğinde, Puritanlar, daha
öncesinde sadece vaazlarında bahsetmekle yetindikleri ahlaki bozulmuşluğa çözüm
üretmeye başladılar. Zira onlara göre, komşusu sarhoş olan dindar bir Puritandan
bahsedilemezdi. Ayrıca ahlaksızlığın artışı, günahın artışı manasına geliyordu. Bu da
kurtuluşun mümkünlüğünü zora sokuyor, hedeflerindeki yeni Kudüs’ü kurmakta
zaafiyet göstermelerine neden oluyordu58.
Puritanizm’in, örf ve adetlere, bunun yanında ahlaki kusur saydığı durumlara
karşı tavır alması, bu harekete karşı olanlarla Puritanları karşı karşıya getirdi. Dans,
geleneksel yaz şenliklerinin ve benzeri örfi temaların ve sebt günü ibadet dışında
yapılan etkinliklerin, ahlaki bozukluğu körüklediğini öne süren Puritan vaazlar
çoğalmaya başladı. Bu karışıklık hali, yerel seviyeden ulusala doğru artış
gösterdiğinde, I. James ve Yerleşik İngiliz Kilisesi bu duruma çözüm bulmak
zorunda kaldı. I. James papalıktan hoşlanmasa da Puritanların aşırı sebt
düşkünlüğünü tasvip etmiyordu. Bu nedenle, yukarıda da zikredildiği üzere, 1618
yılında Sporlar Deklarasyonu (Declaration of Sports) kanunun ve buna bağlı olarak
çıkarılan Sporlar Kitabı’nın kraliyet tarafından ilan edilmesiyle getirilen kısmi
düzenleme, Puritan sebt gününün reddi manasına geliyordu. Çünkü bu kanuna göre
57
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Pazar öğleden sonra dans, okçuluk gibi bazı spor ve eğlencelerin yapılmasına izin
veriliyor ve öğleden sonra kiliseye gitme şartı ortadan kaldırılıyordu59.
Kraliyetin bu tutumu, Puritanların kilise ve devlet otoritesinin aleyhine tavır
takınmalarını tetikledi. Çünkü I. James’in sebt günüyle ilgili yaklaşımı, Puritanların
nazarında Tanrı’ya itaatsizlik olarak kabul edildi. Bütün bu yasal düzenlemelerin
uygulamasında ise, piskoposlar çok katı davranmadı. Ayrıca Puritan hareket, idari
yapıda bir yetkinsizliğe sahip olsa da, halk arasında özellikle taşralarda oldukça etkin
bir güce sahipti. Çünkü Puritan vaiz ve öğretmenler, resmi kilise dışında Puritan orta
sınıf tarafından mali ve siyasi olarak destekleniyordu60.
1618 yılında yayınlanan Sporlar Kitabı’nın yankıları devam ederken,
Puritanlar kendi düşüncelerini, özellikle vaizleri sayesinde, yaymaya devam etti. Bu
vaazlarında Puritanlar, ahlaki ve örfi reformasyon dışında, doktrin seviyesinde;
kader, seçilmişlik, Tanrı lütfu ve gazabının karşı konulamazlığı telakkisini ifade
ettiler. Yerel çerçevede bu durumun devam etmesine karşı çıkan I. James, 1622
yılında Vaizler Talimatnamesi’ni (Direction to Preachers) yayınlayarak vaazların
iman ve itaat ile ilgili tartışma olmayan konularda yapılmasını emretti. Zira krala
göre Puritanlar, devletin bekasını tehdit edecek vaazlar da yapıyorlardı. Bu talimatın
ilanından iki yıl sonra da I. James, isyana teşvik edici unsurlar barındırdığı iddia
edilen Roma Katolik ve Puritanist kitapların basımını yasakladı. Kralın bu
girişimleri, halk üzerinde etkili olan Puritanları, düşüncelerini yaymaktan
yıldırmadı61.
I. James döneminde, Puritan din adamaları ile Puritan siyasiler arasında bir
yakınlık

söz

konusuydu.

Göç

hareketlerinin

başlamasından

I.

Charles’ın

parlamentoyu dağıtmasına kadar (1604–1629) devam eden bu birliktelik, kendisini
parlamentoda da gösterdi. Bu bağlamda parlamentodaki Puritanist etkinlik, ahlaki
bozuklukları

(zina,

sarhoşluk,

vb.)

düzeltmeye

yönelik,

ruhban

sınıfının

reformasyonunu öngören ve dindar sivillere yetki veren yasa tasarılarıyla, hissedildi.
Kısıtlı özgürlüğün arttırılması için, örneğin Puritan göç hareketini tetikleyen John
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Winthrop (1588–1649) birçok yazı yazdı, yasa teklif etti ve gizli toplantı ve
cemaatlerin kurulmasında etkin rol aldı62.
Burada Puritanlar, ahlaki bozuklukların ve örfi batıl uygulamaların
düzeltilmesinde yoğun çaba sarf ettiler. Örneğin sebt gününün dünyevi unsurlardan
(spor, dans, oyun, boğaların köpeklerle dövüştürülmesi, bowling, tiyatro vb.)
arındırılıp gereğince tatbik edilmesine dair yasalar krala rağmen parlamentodan
geçti.
Kralın tavrını netleştirmeye başlaması ve 1622’de Puritanları hedef alan
Vaizler Talimatnamesi’ni yayınlaması, Puritanların bu dönemde siyasi olarak
düşüşlerinin başladığını göstermekteydi. Bunun yanında kraliyetin, Otuz Yıl
Savaşları63 (16418–1648) olarak bilinen Katolik-Protestan savaşında, Protestanları
desteklemekten

çekinmesi

de

Puritanların

Kıta

Avrupa’sındaki

Protestan

yandaşlarına karşı politik açıdan küçük düşmesine neden oldu. Ayrıca Otuz Yıl
Savaşları, Sivil Savaş (1642–1649) sürecinde kraliyet muhaliflerinin çekindiği dış
müdahalenin gerçekleşmemesine neden olacaktı64.
Arminianlar, 1620’lerde İngiliz Kilisesinde, Puritanların yanında göze
çarpmaya başladı. Zira Puritanların yönetime itaatsizlikte ısrarcı olmaları Arminian
olmayan I. James’in Puritanlara karşı bu grubu desteklemesine yol açtı. I. Charles
döneminde ise Laud yoluyla bu grubun doktrini resmileşecekti.
1625’te I. James öldüğünde, parlamentoda büyük oranda bir Puritan yoğunluk
bulunuyordu. Bu bağlamda kilise için “ileri reformasyon” ümidi doğsa da, I.
Charles’ın tahta çıkması ve parlamentoyu görmezden gelmesi nedeniyle, bu durum
Uzun Parlamento dönemine (1640-1660) ertelendi65.
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II. I. Charles Dönemi (1625–1641)
A. Puritanizm Karşıtlığı
Puritanlar, I. Charles’in tahta çıkışıyla, özellikle de William Laud’un
Canterbury Başpiskoposu olmasıyla, Sivil Savaşın patlak verdiği 1640’lı yıllara
kadar siyasi ve dini bir baskıya maruz kaldı. Siyasi bağlamda I. Charles, tahta
çıkışıyla parlamentoyu değiştirdi daha sonra da feshetti. İngiliz Kilisesinde ise,
Laud’un Puritan karşıtlığı kilisede Arminianların çoğalmasına neden oldu.
1. I. Charles - Parlamento İlişkileri ve Dini Durum
Tarih 1625’i gösterdiğinde, İngiltere krallığının başına, bir iç savaşa ve
devrime neden olup kendi idamını hazırlayan I. James’in oğlu I. Charles geçti. I.
Charles, parlamentoyu önemsemeyip, kraliyet ile toplum arasındaki uçurumu
kapatacağına bunu biraz daha açtı. Ona göre, kral hiçbir şekilde halkı tarafından
kontrol edilemezdi. Çünkü kral ilahi adalete tabi olarak, halkı idare etmekle
görevliydi. Hatta o, verdiği sözleri yerine getirmek zorunda da değildi.
I. Charles, parlamentonun yargılanması için yakalama emri verdiği Roger
Manwaring’i (1590–1653), piskopos yaptı. Manwaring, kralın, Tanrı’nın temsilcisi
olduğunu bu nedenle istediği vergilerin verilmesi gerektiğini, aksi halde
vermeyenlerin Cehennem azabına maruz kalacaklarını iddia ediyordu. Kral
Puritanizm’in ne denli bir etkiye sahip olduğunu bilmiyordu. I. Charles, bu
yanılgısını da Puritanlar üzerinde baskı kurarak gösterdi66.
Bu düşüncelerini eyleme geçiren kral, öncelikle parlamentoya karşı olan
Buckingham dükünü danışmanı yaptı. I. Charles, babasının onu Katolik bir prensesle
evlendirme düşüncesini, başta Canterbury Başpiskoposu Abbot olmak üzere kilise
yetkililerinin ve parlamenterlerin tüm karşı çıkışlarına karşın, Fransız bir Katolik
olan kraliçe Henrietta Maria (1609–1669) ile evlenerek gerçekleştirdi67.
Siyasi bağlamda kendisine itaat etmediğine inandığı parlamentoyu 1626’da
dağıtan kral, yenisini kurdu. Bu ikinci parlamento 1628 yılında I. Charles’a onunla
yapacağı işbirliği için bazı ön şartları belirlediği Hak Dilekçesi’ni (Petition of Right)
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sundu. Bu dilekçede özellikle şu noktalara değinilmekteydi: Hiç kimse parlamento
rızası olmadan herhangi bir hediye, bağış, ödünç ve vergi benzeri bir şey vermeye
zorlanmayacak; hiç kimse sebebi gösterilmeden yargılanmayacak, hapsedilmeyecek
ve sürgün edilmeyecek; yargılama sürecinde kendisini savunabilecek; barış
dönemlerinde asker ve denizciler özel mülklerde zorla konaklamayacaktı.
Kimilerince Magna Carta’ya benzetilen bu belge, kraliyetin parlamento üzerindeki
yetkisini azaltıyor ve dini konulardaki mutlak otoritesine sınırlama getiriyordu. İki
kurum arasında oluşan gerginlik nedeniyle kral, parlamentoyu tatil etti68.
Bu sırada ikinci parlamentoyla da anlaşamayan kralın danışmanı Buckingham
dükünün öldürülmesi, parlamento üzerindeki yükü hafifletmedi. Çünkü kral
Puritanizm karşıtı Sir Thomas Wentworth’u danışmanı yaptı. Dini konularla ilgili
kararlar alınırken, sadece Kilise Temsilciler Meclisi ve kral onayına sunuluyor ve
parlamento yok sayılıyordu. Parasal noktadaki ihtiyaçlarını parlamento olmadan
zorla toplayan I. Charles, buna karşı çıkan parlamenterleri tutuklattı. Kral yeteri
kadar para toplayınca tutukluları serbest bıraktı ve üçüncü parlamentoyu kurdu
(1629). Bu yeni parlamentoda Katolik ve Arminian unsurlar çoğunluktaydı ve bunlar
kralın sadık hizmetçileri olarak görev yaptı. Ancak zamanla Puritan yoğunluğu artan
parlamentoya I. Charles, 1640’lara kadar ihtiyaç duymadı ve kendi başına krallığı
idare etmeye çalıştı (1629–1640)69.
I. Charles’ın Katolik bir evlilik yapması, onun Katolik olduğu manasına
gelmiyordu. Zira öncelikle o, kralın üstünlüğünü kabul eden bir yöneticiydi.
Episkopasiyi savunan I. Charles, Puritanlara karşı olanları destekleyen sıkı bir
Anglikandı. Özellikle onun döneminde ruhban sınıfına dair listelerde isimlerin
karşısında kişinin taraftar olduğu gruba atfen, Puritanlar için (P) ve Anglikanlar için
Ortodoks manasına (O) harfi yazılmakta ve buna göre ruhban destekleniyor veya
dışlanıyordu. Onun Anglikan tavrının bir diğer örneği ise katı Puritan karşıtı William
Laud’u, Canterbury Başpiskoposu olarak atamasıydı70.
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Dini söylemin durumuna bakılırsa, Puritanizm açısından zor günler
başlıyordu. Richard Montagu ile Buckhingham dükünün York’taki evinde yapılan
konferansta karşı karşıya gelen Puritanlar, Roma Kilisesini reddederken Montagu
kabul ediyordu. Ayrıca Kalvinci kader anlayışının karşısında, Dort Sinodunda
bastırılmaya çalışılan Arminianizm vardı. Artık İngiliz Kilisesinde Kalvinci
yoğunluğun karşısında Yerleşik Kilisenin bölünmeye başlamasında etkin rol alan ve
özgür iradeyi savunan Arminianistler vardı. Zira I. Charles, 1626 yılındaki bir
genelgeyle Puritanizm’in temel doktrinlerinden sayılan kader doktrinin telkin
edilmesini yasaklayarak Arminian düşünceyi paylaştığını ima etti. Puritanları isyan
ve itaatsizliğin kaynağı olarak gören kral, bu sayede Puritanizm’in varlık
sebeplerinden vaiz papazlığı engellemek niyetindeydi. Bu girişim ise Puritanist
tavrın giderek militanlaşmasına, sertleşmesine ve 1640 dolaylarında gizli
toplantıların artmasına neden oldu71.
Ayrıca I. Charles, Puritanların XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde hararetle
savundukları ahlaki ve örfi reformasyon uygulamasının en bariz örneği sayılan sebt
günü yasaklarını 1618’deki Sporlar Deklarasyonundan daha katı bir şekilde kaldırdı.
Canterbury Başpiskoposu Abbot ise etkinliğini yitirdi ve I. Charles’ın onu
değiştirmesi beklendi. Bu süreçte kendilerini ifade edecek bir zemin bulamayan
Puritanlar, York’ta yaptıkları toplantıda daha savunmacı bir tavır takınmaya karar
verdiler. Bu bağlamda bazı Puritanlar Amerika’ya bazıları da Hollanda’ya giderek
buradaki İngiliz cemaatine katıldılar. Kalanlar ise geleneksel yollarla (vaaz, gizli
toplantı vb.) kendilerini ifade etmeyi sürdürdüler72.
2. Puritanist Göç Hareketi
XVII. yüzyılın ilk çeyreği biterken XVI. yüzyılın yükselen değeri Puritanizm,
yönetime rağmen “ileri reformasyon” isteğini sürdürme direncini, özellikle de kendi
içinde bir ayrışmaya (Presbiteryenlik, Kongregasyonalizm vb.) maruz kalması
sebebiyle, kaybetmekle yüz yüze geldi. I. Elizabeth döneminde öne çıkan
Presbiteryenlik, Hampton Sarayı Konferansı sonrasında beliren Kongregasyonellik
ve ılımlı-radikal ayrışmasında kat edilen mesafe, bu duruma örnek gösterilebilir.
71
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Uzun Parlamento süreci öncesinde bir çözülme içerisindeki Puritanlar, isyan etmek
gibi bir tavrı benimsemekten kaçındılar. Ancak kendi konumları için bir çözüm
bulmak zorundaydılar. Zira artık sivil ve ruhban idareciler, Puritanları tolare
etmiyordu. Puritanların bir kısmı, bu çelişkili durumdan kurtulmak için İngiltere’yi
terk

etmeye

karar

verdi.

Kalanlar

ise

devletin,

“ileri

reformasyon”u

tamamlamasından umutlarını kestiler ve radikal tavırlarını sertleştirerek 1640
yılından sonra başkaldırıya yönelik tavırlar sergilediler73.
I. James’in 1625 yılında ölümünden sonra tahta geçen oğlu I. Charles’ın
siyasi ve dini tavrı, kayda değer sayıda Puritanın 1620’lerin sonuna doğru
İngiltere’yi terk ederek Amerika’ya ve Hollanda’ya göç etmesine neden oldu.
1600’lerin başlarında, özellikle Bancroft’un yoğun baskısı nedeniyle Ames gibi,
birçok radikal Puritan İngiltere’yi terk ederek Hollanda’ya göç etmişti. Fakat bu
sürgünler, birgün mutlaka İngiltere’ye döneceklerine olan ümitlerini asla yitirmeden
çalışmalarına devam ettiler. Mesela Ames, W. Bradshaw’ın yazdığı İngiliz
Puritanizmi kitabını Latinceye çevirerek Puritanismus Anglicus adıyla 1610 yılında
Leyden’de bastırdı. Onun gibi birçok Puritan teolog da eser telif etti. Zira
Hollanda’da İngiltere’deki gibi bir baskı rejimi yoktu74.
Puritanların Hollanda’ya zaman zaman göçleri gündeme gelse de Amerika’ya
yapılan göçün karakteristik yapısı, farklılık arz eder. Zira burada ekonomik ve sosyal
nedenlerin yanında adeta mitoslaştırılan dini sebepler öne çıkmaktadır. Hollanda’ya
göçten farklı olarak, var olan dini nedenlerin yanında, Eski Ahit’teki kişi ve olaylarla
Amerika’ya yapılan göç benzeştirildi ve adeta mitoslaştırıldı75.
I. Charles’ın parlamentoyu 1629 yılında tatil etmesine kadar Puritanlar,
burada etkin bir güce sahiptiler. Bu parlamentoda daha çok “Gray Inn”76 gibi
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kurumlarda yetişen orta sınıf ailelerin çocukları etkin rol oynuyordu. Bu kişilerden
birisi olan John Winthrop Amerikaya göçün mimarıdır.
Aslında göç hareketi, 1620’lerin başlarında Puritanlara karşı I. James’in
tavırlarını sertleştirmesiyle başlamıştı. O dönemde Amerika’nın Mayflower ve
Plymouth kıyılarında, özellikle 1628’de Masssachusets’de, İngiltere ve Hollanda’dan
gelen Puritanlar, koloniler kurmuşlardı. Fakat yeni kralın Puritanlara muhalifliği,
bunun kitlesel bir harekete dönüşmesine neden oldu. 1629 öncesinde Puritanlar etkin
oldukları Parlamento düzeyindeki umutlu girişimleri, I. Charles’ın karşı tavrı
nedeniyle düşüşe geçti. Dönemin Puritan simalarından Winthrop, bu süreçte
yapılacak en iyi şeyin göç olduğunu dile getiriyordu. O, karısına yazdığı
mektubunda, yakında Tanrı’nın gazabına uğrayacak İngiltere’nin derhal terk edilmesi
gerektiğini vurguluyordu77.
Puritanlar; kendi yaşamlarını ve tutumlarını Eski Ahit öyküleriyle
karşılaştırıyorlardı. İsrailoğullarının peygamberleriyle yaşadığı olayları kendi
dönemlerine uyarlamaya çalışıyorlardı. Örneğin İlyas peygamber putperestliğe
meyleden halkını uzun süre uyardıktan sonra onların gerçeği görmeyeceklerine
kanaat getirmişti. Bu nedenle göç ederek kavmini bir süreliğine terk etmişti. Sonra da
putperestliği ortadan kaldırmak ve dini yeniden tesis etmek için geri dönmüştü78.
Eski Ahit kaynaklı bu hikâye bağlamında Winthrop, İngiltere’nin de artık
düzelmeyeceğini, adeta bir Sodom olduğunu ve bu lanetlenmiş ülkeden bir an evvel
kaçmak gerektiğini ifade ediyordu. Burada, değişen şartlara uyum sağlayamayan
Puritanların, yaşadıkları çağı bir bakıma mitoslaştırarak içinde bulundukları
durumdan kurtulmaya çalıştıkları görülmektedir79.
1630’da İngiltere için yapılacak bir şeyin kalmadığı, Fransız istilasının yakın
olduğu iddia ediliyordu. Yaklaşık bir yıl sonra ünlü Puritan Thomas Hooker, gelecek
beş yıl içerisinde İngiltere’de bir felaketin olacağını ileri sürerek bir “Çıkış”ı
(Exodus) teklif ediyordu. Çünkü kilisenin içinde bulunduğu durumdan dolayı
cemaatin Tanrı tarafından cezalandıracağına inanıyordu. Bu düşüncesini Nuh
tufanıyla benzeştiren Hooker, kendilerinin göç etmeleri gerektiğini ve Amerika’nın
77
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ya da Yeni İngiltere’nin Tanrı tarafından Nuh’ların ve Lut’ların bir sığınağı olarak
tasarlandığını öne sürüyordu80.
Puritanların bu süreçte umutsuzluğa düşüp, göçü gündemlerine almalarının
bir diğer nedeni ise, İngiliz Kilisesinin Roma Katolisizm’inden tamamen
arındırılmasında

ve

milli

bir

kilise

düşüncesi

etrafında

İngiliz

halkının

yoğunlaştırılamasında istenen hedefin gerçekleştirilememesiydi. Bunun yanında
parlamentonun olaylara müdahale edemediği ve kıtada Protestanların maruz kaldığı
yapılan baskıya (Otuz Yıl Savaşları), siyasi bir güç olarak İngiltere’nin
vurdumduymaz ve çekingen bir tavır sergilemesi de göçün diğer önemli
nedenlerindendi.
Bu siyasi ve dini kaygıların dışında, göçün görünmeyen veya dile
getirilmeyen ekonomik bir sebebi de vardı. Zira 1590’lardan 1620’lere kadar
ekonomik bir istikrar varken, bu tarihten sonra bir düşüş yaşandı; tekstildeki
gerilemeyi düşük hasat takip etti. Dolayısıyla yapısal bir çöküşün eşiğindeki
ekonomik durum, göçü tetikleyen unsurlar arasındaydı. Fakat göçle ilgili süreçte,
gittikçe çoğalan Puritanist yazılarda ekonomik nedenden çok ahlaki çöküntü, Katolik
yayılma ve kendi zevkine düşkünlük öne çıkan konulardandı. Ahlaki bozukluğu,
yaklaşan bir tehlike sayan Winthrop, bu nedenle de fakirleri görmezden gelen
zenginlerin, bir gün onlara muhtaç olacağına dair vaazlar veriyordu81.
1620’lerde başlayan Puritanist göç hareketi, 1640’lı yılların başlarına, daha
doğrusu Protestan anlayıştaki parlamentonun gücü eline almasına kadar yoğun
şekilde devam etti82.
3. William Laud Dönemi (1633–1645)
I. Charles, Canterbury Başpiskoposluğunu yürüten Abbot’la kilise ile ilgili
konularda aynı görüşü paylaşmıyordu. Bu durum, tekdüzelik taraftarı olan I.
Charles’ın katı Anglikan kanunlar çıkarırken Abbot’u görmezden gelmesine neden
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oluyordu. 1633 yılında Abbot’un ölmesiyle kral, onun dini görüşünü paylaşan
William Laud’u Canterbury Başpiskoposluğuna getirdi83.
Ateşli bir Anglikan ve katı bir Kalvinizm karşıtı olan Laud, gelecekte AngloKatolik geleneğin temsilcisi olma yolunda henüz çok genç yaşta, 1604’te
“Piskoposlar olmadan doğru/gerçek kilise olamaz” sözünü sarf etmişti. Laud, I.
Charles iktidarından önce kendi Anglo-Katolik düşüncesini oluşturmuştu (1622).
Günah çıkaran ve vergi toplayan papazlar geleneğinin havariler dönemine
dayandığını iddia eden ve Roma Kilisesini eleştirmekten kaçınan Laud, Roma
Katolik Kilisesini hataları olsa da doğru bir kilise olarak kabul etmişti. Papanın
“Mesih karşıtı” olarak nitelenmesini tasvip etmemişti. Bu görüşlerine rağmen Laud,
Roma Kilisesinden ziyade İngiliz Kilisesinin devamını tercih eden bir tavır
takınmıştır84.
Canterbury Başpiskoposu olan Laud’un İngiliz Kilisesi için öngördüğü siyasi
tavır, Episkopasinin devamı ve tekdüzeliğin en iyi şekilde tatbikiydi. Fakat I.
James’in ölümünden sonraki 15 yıl boyunca bu din politikasının izlenmesi,
1640’ların başlarında hiç beklenmedik bir şekilde bir Sivil Savaşın ve birçok
sekteryan grubun çıkmasında etkili oldu.
I. Charles ve Laud’un Canterbury Başpiskoposu olmasıyla, Kalvinistlerin
birçoğu dini makamları boşaltmak zorunda kaldı. Bu sebeple boşalan İngiliz Kilisesi
müesseselerinin başına geçen Arminian idareci ve din adamları, ayrılıkçılığın ve
bölünmenin çıkmasında azımsanmayacak bir katkıya sahipti. Zira Arminianlar,
Puritanların sivil otoriteye düşman olduklarını yayıyor ve bu yolla kendi
düşüncelerini resmi doktrin haline getirmek için çalışıyordu. Bu durumun giderek
güçlenmesinde, sivil otoritenin başındaki I. Charles ve ruhani lider Laud’un,
Puritanlara olumsuz yaklaşımı da etkili oldu. Sonuç olarak tekdüzelik için çalışan
Laud, bölünmenin ve radikal duruşların hızla gelişmesi neticesinde katı bir
muhalefetle karşı karşıya kaldı85.
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Laud ve Puritanlar arasında geçen önemli tartışmalardan birisi de,
Puritanların kendilerine has oruç günleri belirlemeleri ve uygulamalarıydı. Puritanlar
için bu oruçlar, Tanrı’nın adaleti ve gücü karşısında insanın önemsizliğini ve
çürümüşlüğünü gösteriyor ve Tanrı’nın gazabını hafifletiyordu. Laud ise bunu
“hastalıklı adet” olarak adlandırarak kaldırılması noktasında sıkı bir mücadele verdi.
Laud’la Puritanlar arasında şiddetli çekişmelerin yaşandığı bu süreçte John Preston
(1587–1628) gibi, birçok Puritan vaiz, vaazdan men edildi. Birçoğu Puritan Yüksek
Mahkeme’de yargılandı86.
Tekdüzelik kanunlarını uygulamada selefleri Whitgift ve Bancroft’tan daha
sert davranan Laud, 1634’te krala yazdığı mektupta yabancı kiliselerin İngiliz
Kilisesine dâhil edilmesini istedi. Ona göre, yabancı uyruklu kiliselerin yönetim tarzı
ve rituel uygulamaları Reform kiliseleriyle benzeşmekte ve bu durum kanıtlanamasa
da Kilise içindeki Ayrılıkçı tavırlara örnek olmaktaydı. Bu sebeple İngiliz Kilisesi
için bir truva atı izlenimi veren bu kiliseler, Laud’a göre, derhal dağıtılmalı ve
Yerleşik İngiliz Kilisesine ilhak edilmeliydi87.
Parlamentonun siyasi gücü eline aldığı Uzun Parlamento döneminde, devlete
karşı hainlikle suçlanan William Laud, 1641 Mart’ında Londra kulesine hapsedildi.
Laud, daha önce kulaklarını kestirdiği ünlü Puritan parlamenter William Pyrnne’nin
de (1600–1669) iddia makamında bulunduğu mahkemeye çıkarıldı. Parlamentoya ait
hakları kullanmak, illegal yollarla zorla para toplamak, İngiltere’deki Reform kilisesi
öğretisini kaldırmak ve Roma Katolikleriyle uzlaşıya gitmek gibi suçlamalarla
yargılandı ve suçlu bulundu. 10 Ocak 1645’te boynu vurularak idam edildi. Boşalan
Canterbury

Başpiskoposluğuna,

Episkopal

idarenin

parlamento

tarafından

kaldırılması nedeniyle kimse atanmadı. Ancak 1660’da Episkopasinin yeniden
kurulmasının ardından William Juxon (1660–1663) bu göreve atandı88.
a. Puritanizmin Bastırılması
İngiliz Kilisesi ile ilgili daha önce çıkarılan Tekdüzelik kanunlarını ve Genel
Dua Kitabı’nı katı bir şekilde uygulamaya koyan Laud, Ayrılıkçı saydığı gruplar
içerisinde en tehlikelisi olarak Puritan hareketi görüyordu. Laud’un bu politikası,
86
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onun Puritanlarca kilise ile ilgili nefret edilen her şeyin bir sembolü haline
getirilmesine neden oldu.
Laud

Tekdüzelik

kanunları

çerçevesinde;

Genel

Dua

Kitabı’nın

uygulanmasını, papazların beyaz keten cüppe giymelerini, evharistiyada diz çökerek
bu ibadetin yapılmasını, “sunak masası” (table) yerine altarın getirilmesini ve
Episkopasinin kabul edilmesini hiçbir tolerans göstermeden onaylanıp tatbikini
emretti. I. Elizabeth döneminde isteğe bağlı olan birçok uygulama zorunlu hale
getirildi. Özellikle Puritan vaizlere engel teşkil edecek bir denetleme ve kontrolun
yapılmasını isteyen Laud tarafından kilise yapısı ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı.
İkonoklazm düşüncesinin aktif olduğu dönemlerde putperestliğe yönlendirdiği iddia
edilen kilisenin renkli camlarındaki tasvirler, İsa figürlü haçlar ve kilise
duvarlarındaki İsa, havari, aziz gibi kutsal kişiliklerin tasvir ve imajları kaldırılmıştı.
Fakat Laud, Puritanları çileden çıkarırcasına bütün bunları yeniden kiliseye taşıdı.
Laud yanlısı ruhban sınıfı olarak bilinen Laudianlara göre, Puritanlar hem dans ve
tasvir karşıtı olmaları, hem de cemaatin kendi papazını seçmesini istemeleri
nedeniyle Episkopasi karşıtı idiler89.
Ahlaki ve örfi reformasyonun tam olarak gerçekleştirilmesi kaygısıyla
hareket eden Puritanlar, özellikle sebt gününün gözetilmesine aşırı önem vermişler
ve o gün, insanların sadece ibadetle meşgul olmaları için gayret göstermişlerdi. Fakat
Laud, 1618 yılında I. James tarafından ilan edilen Sporlar Kitabı’nın öngördüğü
düzenlemeleri katı bir şekilde uygulayarak Puritan sebt gününün öğleden sonrasını
dindışı eylemlerle (dans, spor, bowling, tiyatro vb.) doldurmuştu.
Teolojik olarak Arminianizm taraftarı olan Laud, Puritanizm’in temel
doktrinlerinden olan kader telakkisine karşı elinden geleni yaptı. Bu sebeple o,
Puritanizm’in yankı bulmasında hayati öneme sahip olan vaaza karşıydı. Çünkü
Laud’a göre bu vaazlarda Kalvinci kader anlayışı ve monarşiye karşı tehlikeli
düşünceler anlatılıyordu. Mesela Puritan vaiz George Walker’ın vaazında, Tanrı’nın
buyruğuna zıt olmasından dolayı monarşiye tabi olmanın günah olduğunu söylemesi,
onun Yıldız Mahkemesi’nde yargılanmasına neden oldu. Laud, bu durumunun derhal
durdurulması için I. James’in 1622 yılında ilan ettiği Vaizler Yönergesi’ni (Direction
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to Preachers) uygulamaya koydu. 1637’de ise Puritan vaaz ve basın yayın yasak
kapsamına alındı. Ayrıca Laud, Puritan vaiz ve lektörlerin koruyuculuğunu yapan
sivillere karşı önlem aldı. Bu kişilerin ellerindeki kilise gelirlerine/tımara
(impropraite) el koydu90.
Kilise ve devletin tam bir birliğine inanan Laud, kilise ve devletin uyum
içinde, insana doğru olanı yapmayı öğretmesi, otoriteye sadık olması ve saygı
göstermesi gerektiğini düşünüyordu. Bu çerçevede sivil otoritenin de desteğini alan
Laud, yeniden uygulamaya koyduğu Tekdüzelik kanunlarına karşı gelen sivil ya da
ruhbanları, Yıldız Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme’de yargılıyor ve cezalandırıyordu.
Bu kurul ve mahkemelerdeki cezalara en çarpıcı örnek olarak William Pyrnne
verilebilir. Tiyatro ve Episkopasi hakkında muhalif yazılar yazan Pyrnne ve iki
arkadaşı, 1637’de Yıldız Mahkemesi tarafından kulaklarının kesilmesi cezasına
çarptırıldılar. Pyrnne’nin kulağının kesilmesi Laudianları tatmin etmedi; “İsyankâr
İftiracı” (seditious libeller) anlamına gelen (S. L.) harfleri Pyrenne’nin iki yanağına
kazındı. Bütün bu baskıya karşın Pyrnne, hala piskoposların tehlikeli bir nesil
olduğunu söylüyordu. Laud’un ve Laudianların şiddet içeren bu tavırları, düşman
kazanmaktan öteye gitmedi91.
Puritanlar, Laud’un ve Laudianların bu katı tutumları karşısında, aralarındaki
irtibatı sağlamak için daha önceden olduğu gibi yine gizli toplantılar yapmaya
başladılar. Collinson’a göre bu gizli toplantılar, dindarların mevcut periş kilisesinden
ayrılmamasını, Ayrılıkçı akımlara kapılmamasını sağladı. Laud’a göre, bu gizli
toplantılarda kutsal metin okuyup üzerinde tartıştıklarını ileri süren Puritanlar,
aslında İngiliz Kilisesine karşı tavır geliştiriyorlardı. Laud, Ayrılıkçılarla Puritanların
yaptığı toplantılar arasında bir fark görmüyor, bu noktada selefleri gibi davranıyordu.
Bu sebeple ona göre, bu toplantılar dağıtılmalıydı92.
1630’ların sonlarına yaklaşıldığında, Laud’un ve Laudian piskoposların aşırı
Konformist yaklaşımları, Puritanların İngiliz Kilisesine yabancılaşmasına ve
radikalleşmesine neden oldu. Bu süreçte kral ve Laud’un Katolisizm’i andıran ibadet
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formlarına ve Episkopal kilise idaresine dayanamayan Puritanların yaklaşık yirmi
bini 1620–1640 arasında Amerika’ya ve Hollanda’ya göç etti. İngiltere’de kalan
Puritanlar ise Ayrılıkçı bir tavır takınmayıp “ileri reformasyon” umuduyla kilise
içinde kalmaya devam etti93.
b. Uzun Parlamento Öncesi Siyasi ve Dini Gelişmeler
1629 yılında parlamentoyla bağlarını koparan ve ülkeyi tek başına idare
etmeye başlayan I. Charles, 1629 yılında Fransa’yla ve 1630 yılında da İskoçya’yla
ateşkes yaptı. Dini hatta seküler işleri bile Laud’a devrederek yönetimden iyice
uzaklaştı. Kralın Katolik ve Arminian taraftarları karşısında, kralın görmezden
geldiği parlamento ve onun Protestan orta sınıf üyeleri, özellikle Puritan dindarlar
vardı. Puritanlar açısından olumsuz olan bu durum, Uzun Parlamentonun aktifleştiği
1640’lara kadar sürdü. Bu döneme kadar kendisini Kilise Temsilciler Meclisi ve
parlamento düzeyinde tam manasıyla ifade edemeyen Puritan düşünce, bu süreçte
vaaz ve gizli toplantı yoluyla canlılığını korumaya çalıştı94.
1634 yılında İskoçya’da Tekdüzelik kanunları bağlamında bir Yüksek
Mahkeme kuran I. Charles, ertesi yıl İskoç Genel Asamblesinin ve parlamentosunun
onayını almadan, kendisini İskoç Kilisesinin başı ilan ederek Kanunlar Kitabı’nı
(Book of Canons) yayınladı. 1637 yılına gelindiğinde ise bir Anglikan liturji
olabilecek Ayin Kitabı’nı (Service Book) yayınlanması, Presbiteryen İskoçyalıları
isyan noktasına getirdi. 1638’deki İskoç isyanına karşı duramayan I. Charles,
İskoçlarla “Milli Antlaşma”yı (National Covenant) imzalamak zorunda kaldı. Bu
antlaşmaya göre, İskoçlar pek yanaşmasa da, krala itaat kabul edildi buna karşın,
Roma Katolisizm’inin unsurlarının bulaşmadığı bir kilise üzerinde anlaşmaya varıldı.
Bu barış hali, ertesi yıl isyankâr saydığı İskoç tebaası üzerine yürüyen I.
Charles tarafından bozuldu. Bunun nedeni ise, İskoç Genel Asamblesi ve parlamento
seçimlerinde, kral ve Laud’un, sivillerin katılmasına karşı olmasına karşın,
Presbiteryenlerin aksini düşünmesi ve uygulamasıydı. Zira İskoç Presbiteryenler,
Ayin Kitabı’nı kaldırdılar ve Presbiteryen idareyi yeniden kurdular. I. Charles, İskoç
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isyancıların üzerine zayıf bir orduyla yürüse de, güçlü İskoçların karşısında bir
çarpışmaya girişmeden İskoçya’daki dini işleri genel asambleye, seküler işleri de
parlamentoya bırakarak çekilmek zorunda kaldı. Birinci Piskopos savaşı olarak da
bilinen bu mücadeleden sonra Presbiteryen sistemi kabul eden İskoçlar, ertesi yıl
kraliyet otoritesinden kurtulmak için çaba sarf etti95.
İskoçlarla tekrar savaşmayı ve otoritesini güçlendirmeyi hedefleyen I.
Charles, 1629 yılından bu yana ihtiyaç duymadığı parlamentoyu, vergi toplamak için
yeniden topladı. Kral, o ana kadar mali sıkıntıları, koyduğu yasal olmayan vergilerle,
özellikle Gemi Parası (Ship Money) diye bilinen vergiyle karşılamaya çalışmıştı,
fakat bu da artık yetersiz kalmıştı96. 1640 yılının baharında topladığı parlamento,
onun yardım isteğini, parlamento ayrıcalıklarına saldırdığı, dini değişiklikler yaptığı
ve özel mülkleri hiçe sayarak el koyduğu gerekçesiyle reddetti. Buna karşın I.
Charles, Kilise Temsilciler Meclisinden “Etcetera Oath” diye bilinen kanunları
çıkararak kiliseyi Puritan ve Protestanlardan arındırmaya girişti.
I. Charles, parlamento desteği olmadan İskoçlarla yaptığı ikinci savaşta da
yenildi. Hatta Kuzey İngiltere İskoç güçlerin eline geçti. Bu durum, kralın 1640
yılının baharında dağıttığı parlamentoyu Kasım 1640’da yeniden toplamasına neden
oldu. Bu parlamento, aldığı kararlarla kendisini 1629–1640 arasında görmezden
gelen kralın yetkilerini kısıtladı ve gayrı resmi bir cumhuriyet halinin yaşandığı Uzun
Parlamento devresini başlattı97.
İskoçlarla başlayan anlaşmazlıklara paralel olarak artık Laud ve taraftarları
güçlerini yavaş yavaş kaybetmeye başladılar. Artık birçok kilisede ikonoklastlar
tarafından altarlar ve benzeri tasvirler ortadan kaldırılıyordu. Laud’a karşı
girişimlerin artışında etkili olan orta sınıf, parlamentonun büyük kısmını elinde
bulunduruyordu. Açıkça Kalvinist yönlerini ortaya koyan Puritanlar kiliselerdeki
ikona ve tasvirleri, Tanrı’nın lütfundan ayrılan bir yenilik olarak görüyordu98.
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III. Uzun Parlamento Dönemi (1640–1660)
A. Puritanist Devrim Girişimleri
1640–1660 yılları arasında kral olmadan mutlak hâkimiyet sahibi olması
nedeniyle Uzun Parlamento olarak adlandırılan sürecin başlamasıyla, parlamento
üyelerine göre yanlış ve tarafgir saydıkları yönetime son verilmesi ve kilisenin
Laudian piskoposlardan arındırılması düşüncesi somutlaştı. Bu girişimlerin
neticesinde dini ve siyasi bağlamda Puritan devrim denebilecek bir durum oluştu.
Hill, bu savaş halinin ve Uzun Parlamento sürecinin, tamamıyla Puritanlara has bir
devrim olarak değerlendirilmesinin hatalı olduğunu ileri sürse de bu devrimde
Puritanist değerler bütününün açıkça etkin rol aldığı görülmektedir99.
Kralla, Kasım 1640’da yeniden karşı karşıya gelen parlamento, kraliyetin
elindeki yetkileri sınırlamak istedi. Bu bağlamda parlamento kendisini, ancak
kendisinin feshedeceğini başka hiç kimsenin buna yetkisi olmadığını krala kabul
ettirerek kralın üstünlüğüne bir anda son verdi ve yetki alanını sınırladı. Kraliyet
üstünlüğünün kilisede görülmesi noktasında, Laud’un kurdurduğu Yüksek Mahkeme
ve Yıldız Mahkemesi benzeri üst kurulları kaldıran parlamento, sivil idarenin olduğu
kadar kilisenin kontrolünü de elinde tutmak istedi. Böylece parlamento kilisenin
“ileri reformasyon”a tabi tutulmasında özgür kaldı100.
Kilisede değişikliğin olmasını isteyen parlamento içerisinde, onun idaresi ve
disiplini hakkında farklı görüşler bulunmaktaydı. Puritanlar, bu süreçte Amerika ve
Hollanda’ya göç edenleri tekrar İngiltere’ye davet ederek kilisenin Mesih
karşıtlarından arındırılmaya başlandığını bildirmekteydi. Dolayısıyla 1640–1642
yılları arasında gerçekleşen siyasal ve dini gelişmeler Sivil Savaşın temel nedenleri
arasında sayılmaktadır101.
1. Episkopasinin Düşüşü
Episkopal anlayışta İngiliz Kilisesinin sebebi kraldı ve İngiliz Kilisesi
denince de akla Episkopal idare, onun müntesipleri ve Genel Dua Kitabı
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gelmekteydi. Bu nedenle İngiliz Kilisesinde yapılacak köklü değişiklikler ya
hiyerarşi ya da Genel Dua Kitabı üzerinde yoğunlaşmaktaydı102.
Kilise idare sistemi hakkında yeni parlamentoda üç farklı görüş öne
çıkmaktaydı. John Pym (1584–1643) ve taraftarları, sivillerden oluşan bir parlamento
kurulunca

azaltılmış/iyileştirilmiş

bir

Episkopasiden

yana

iken,

İskoç

Presbiteryenlerin desteğini alan İngiliz Presbiteryenler, Episkopasinin yerine
Presbiteryen idarenin gelmesini arzuluyordu. Diğer bir grup ise kiliselerin otonom bir
yapıda olmasını ve periş kiliselerinin kendi cemaati tarafından idare edilmesini
istiyordu. Neticede Puritanların ağırlıkta oldukları parlamentonun, Episkopasiyi bir
şekilde değiştirmekten yana olduğu açıktı103.
Episkopasi karşıtlarının en önemli argümanları, kiliselerde yeter sayıda Tanrı
kelamını telkin edecek eğitimli papazın olmayışıydı. Ayrıca perişlerde Roman
Katolik papazların verdiği vaazların yanlış ve batıl olduğuysa diğer bir eleştiri
noktasıydı. Parlamentonun güçlenmesiyle Laud’un baskı rejiminin etkisini yitirmesi
Episkopal idarenin fiilen duraksamasına ve birçok fırkanın ortaya çıkmasına yol
açacaktı. Dolayısıyla parlamento, en kısa zamanda Episkopal boşluğu dolduracak bir
kilise sistemi bulmalıydı, fakat önce Episkopal idareyi ortadan kaldırması
gerekiyordu104.
Yukarıda belirtilen tartışmalarla ilgili olarak, Londralı on beş bin kişiyi
temsilen bin beş yüz kişi tarafından parlamentoya Aralık 1640’da Episkopasinin
birçok kusuru sayılarak, kaldırılmasının istendiği Root and Branch başlıklı bir
dilekçe verildi. Parlamento, bu dilekçeyi değerlendirmeyi bir müddet erteledikten
sonra 1641 Şubat’ında görüşülmesi için bir kurul oluşturdu.
Episkopasinin dayanaklarının ve şubelerinin kaldırılmasını öngören bu
dilekçe, 1641 yılında Henry Vane ve Oliver Cromwell tarafından verilen ve
piskoposların görevden alınmasını öngören Root and Branch yasa teklifiyle
karıştırılmamalıdır105. Root and Branch adıyla anılan bu dilekçeyi sunanlar, Uzun
Parlamento süresince bu düşüncelerini canlı tutarak Episkopasinin ilga edilmesine
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katkı sağladılar. Bu dilekçenin önemli noktalarına değinmek, bu çerçevede zorunlu
görünmektedir. Bu dilekçe, kendi sistemlerinin Tanrı kelamına dayandığını (Jure
Divino) iddia eden piskoposların idare tarzının aslında insan otoritesine dayandığını
(Jure Humano) ileri sürmektedir.
Tanrı kaynaklı bir otoriteye bağlı olduklarını belirten piskoposlar, bu yönüyle
kraliyete tabi olmadıklarını iddia ediyorlardu. Bu durum, I. Elizabeth döneminde,
kraliyet için bir tehlike olarak görülmüştü. Hâlbuki I. Charles, kendisinin, kilisenin
başı olmadığı kanaatindeydi ve bu da biliniyordu. Böylelikle Tudor döneminde
Kalvinist bir yapı arz eden Anglikan düşüncesi, Laudian piskoposların çabasıyla
yerini Arminian doktrinin baskın olduğu bir Anglikan tavra bırakıyordu106.
Episkopal idarenin kaldırılmasında parlamentoya destek vereceklerini belirten
Puritanlar, bu idarenin sebt gününün dünyevileştirilmesine, aziz günlerinin zorla
uygulanmasına ve kiliseye ait aforoz yetkisinin piskoposlar tarafından kullanılmasına
sebep olduğunu düşünmekteydi. Bu dilekçede, Puritanların kendilerini ifade ettikleri
dindar kitapların Episkopal idarece yasaklandığı ve Roma Kilisesini doğru kilise
kabul eden Roma Katolik ve Arminian kitapların basıldığı zikredilmekteydi.
Londra’da Cizvit papazlarının arttığına değinen dilekçe, basılan Kutsal Kitap’larda
Katolik tasvirlerin yer aldığına dikkat çekmekte ve kilisedeki sakrament
uygulamalarında (İsa tasvirli haçlar, altar, diz çökme, Mass/Evharistiya, Genel Dua
Kitabı vb.) Roma Katolisizm’inin kendisini hissettirdiğini dile getirmekteydi.
Puritanlar,

papazların

cemaat

ve

koruyucularının/hamilerin

rızası

gözetilmeden atandığını ve bu kişilerin eğitimsiz, yetersiz, ilgisiz, hatalı ve ahlaksız
olduklarını belirtiyordu. Root and Branch dilekçesi, Puritan orta sınıfın, rahatsız
edildikleri için İngiltere’yi terk ettiğine dikkat çekiyordu. Bu idare altında Gemi
Parası gibi haksız vergilerin toplandığı ve kilise gelirlerinin doğru şekilde
dağıtılmadığı da dilekçenin değindiği eleştiri noktaları arasındaydı.
Dilekçede dikkatten kaçmayan bir başka husus ise, Episkopal idare tarzının
toplumda varolan ahlaki ve sosyal çöküntüyü gideremediği, gayrı meşru ilişkilerin
arttığı ve bunu telkin eden kitapların yaygınlaştığıydı. Ayrıca teolojik bağlamda
piskoposların, kader, seçilmişlik, sınırlı kurtuluş ve sebt gününe dair vaazların
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yapılmasını yasaklamaları, dilekçeyi verenlerin Episkopasinin ilgasını istemelerinde
etkili oldu107.
Bu dilekçeyi izleyen süreçte, bazı Puritan parlamenterler, Kutsal Kitap
dayanağı olmaması gerekçesiyle Episkopasinin kaldırılmasına ses çıkarmazken, bu
durumun politik sonuçları konusunda endişe duymaktaydı. Nitekim varolan yapının
korunmasından yana olan bazı parlamenterler, aleyhte dilekçeler verdiler. Fakat bu
öneriler parlamentoda fazla yankı bulamadı. Çünkü ülkenin dört yanından Puritan
orta sınıfın gayretiyle Episkopasiye ve piskoposlara karşı birçok dilekçe
parlamentoya sunuluyordu. Bu dilekçeler farklı şekillerde aynı şeyi ifade ediyordu.
Bu arzu edilen şey ise, Episkopasinin kaldırılması, batıllıkların ve putperestliğin
kiliselerden uzaklaştırılması, ahlaki bozuklukluların giderilmesi noktasında “ileri
reformasyon” girişiminin tamamlanmasıydı. 1642-1643’te piskoposları görevden
eden ve Episkopasiyi ilga eden yasa, parlamentodan geçti ve bu durum Babil’in
düşüşü olarak adlandırıldı. Parlamento üzerindeki baskısını artıran Puritanlar, yeni
bir kilise idaresi ve disiplini/öğretisi için milli bir sinod toplanmasını talep etti.
Neticede parlamento, bunun için her eyaletten iki adayın seçilmesini istedi. Bu
girişim, Westminister Asamblesinin toplanmasında büyük etkiye sahipti108.
1640’lı yıllar, parlamentoda Puritan hareketin içindeki grupların kendilerini
ifade etmeye ve Puritan hareketin dağılma sürecini Ayrılıkçı tavır sergileyerek
hızlandırmaya başladığı dönem sayılabilir. Bu süreçte, kilise idaresini yaşlıların
elinde olmasını isteyen Presbiteryenler ile her cemaat için daha büyük otonomi
peşinde olan ve tam bir özgürlük taraftarı olan Bağımsızlar109 ve onlarla birlikte
anılan Kongregasyonelistler, Sivil Savaş esnasında tam bir birliktelik sağlayamadı.
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2. Westminister Asamblesi (1643–1646) ve Presbiteryen-Bağımsız
Ayrışması
1642 yazında kraliyet yanlısı parlamenterlerin parlamentoyu terk etmesiyle
ezici bir çoğunluğa ulaşan Puritanlar ve Protestanlar, din konusunda yapılacak
değişimleri Uzun Parlamento döneminde hiç bu kadar arzu etmemişlerdi. Bu
bağlamda krala sunulan Episkopasinin ilgası ve bir dizi değişiklik kabul görmeyince,
parlamento kendi başına hareket etmeye başladı. Parlamento özellikle İskoçların
Presbiteryen formu kabul etmelerinden cesaret aldı. Bu çerçevede Presbiteryenler,
İngiliz Kilisesi için Presbiteryen kilise idaresini savunurken, Bağımsızlar otonom
yapıya sahip kilise yapısını ileri sürdüler. Bu iki Puritan grup arasındaki tartışma,
Westminister Asamblesi sırasında ve sonrasında da devam etti110.
Episkopasinin ilgasından sonra, parlamento dini konulardaki karışıklığın
giderilmesi için Westminister’de bir dini kurulun toplanmasına karar verdi. 1643’ten
1646

yılının

sonuna

kadar

sürecek

asamblede

Presbiteryen,

Bağımsız,

Kongregasyonel ve Episkopal, üyelerle ve İskoç Kilisesinin temsilcileri de hazır
bulundu. Asamble 120 ruhban ve 30 sivil üyeyle başladı. Bu asamble, diğer Reform
kiliselerindeki Presbiteryen idare şeklini İngiliz Kilisesinde uygulamaya niyetliydi.
Öncelikle Genel Dua Kitabı’nın yerine hazırlanan ve bir ibadet bütünlüğü sağlayan
Genel İbadet Yönergesi (Directory of Public Worship) 1645’te yayınlandı ve
parlamento bunu yasalaştırarak kiliselerde uygulamaya koydu. Episkopasi sonrası
bütünlüğü sağlamak adına, Puritanlar da tekdüzeliğe gitti111.
Genel İbadet Yönergesi’nin yanında Londra ruhban sınıfının kullanacağı Usûl
Yönergesi (Directory for Order) çıkarıldı. Asamble, ayrıca 1645 yılında
parlamentoya yeni atanacak papazların listesini verdi112. Bu durum dikkatlice ele
alındığında, epsikopal idare sisteminde nihai kararın krala bırakılması ile asamblenin
aynı şekilde bunu parlamentoya bırakması arasında pek fark olmadığı görülmektedir.
Presbiteryenlerle Bağımsızlar arasında kilise idare sistemi ile ilgili devam
eden
110
111

112

tartışma,

Bağımsızların

Yeni

Model

Orduyla

canlanmalarına
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Latourette, A History of Christianity, s. 815; Cliffe, Puritans in Conflict, s. 95-96.
Walker, Christian Church, s. 413; Wood, “Puritanism”, s. 510; Ayrıca bkz. M. Bıyık,
Presbiteryen Kilisesi: Tarihsel Gelişimi, Öğretileri ve Türkiye’deki Yapılanması,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2004, s. 44-45.
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Presbiteryenlerin lehinde neticelendi. Varolan periş sistemi üzerine kurulacak
hâlihazırda en iyi sistemin, Presbiteryen kilise idaresi olduğu düşünülüyordu. Fakat
bu sistem İngiltere’de kısa bir süre işlerlik kazanabildi113.
Bu asamble, yayınladığı Westminister İnanç Açıklamasıyla (Westminister
Confession of Faith) teolojik konumunu belirledi (1646). Buna bir küçük bir de
büyük kateşizm eklendi. Bu inanç açıklamasının, büyük ölçüde Kalvinist olup
Augustinian bakış açısından ve ahit teolojisinden daha az etkilendiği ileri
sürülmektedir. Bu teolojik ilkelerin bir diğer kaynağı ise Westminister’a
çağrılmasına rağmen bu asambleye iştirak etmeyen İrlanda başpiskoposu James
Usher’in (1581–1656) tarafından 1615 yılında yazıldığı iddia edilen İrlanda
Tezleri’ydi (Irish Articles). Bu inanç açıklaması ve kateşizm, bir müddet sonra
Britanya

ve

Amerika’da

sadece

Presbiteryenlerce

kullanıldı.

İngiliz

Presbiteryenlerinin dayanak noktası haline gelen bu açıklama, aynı zamanda
asamblenin Bağımsız üyelerinin ayrılık noktası oldu. 39 Tez’in Kalvinist bakış
açısıyla bir revizyonu olan Westminister İnanç Açıklamasının etkisi, İskoçya dışında
uzun süreli olmadı114.
Parlamentonun asambleden çözümünü istediği bir başka önemli sorun ise,
Laud sonrası dönemde dinsel toleranstan dolayı artan sekteryan mezheplerin
durumuydu. Bilindiği üzere Uzun Parlamentonun ilk icraatlarından birisi, Laud ve
piskoposlarını yönetimden almak olmuştu. Bu sebeple 1640’larda Episkopal sistemin
düşmesiyle oluşan boşluğun doldurulması için birçok Non-Konformist hareketler
belirdi. Bu aşırı grup ve kişiler sayesinde İngiltere’de hiç de istenmeyen bir dinsel
çeşitlilik ortaya çıktı115. Parlamentoyu destekleyen tekdüzelik karşıtları, şimdi de
ciddi bir bölünme ve Ayrılıkçılıkla karşı karşıya kaldı. Sivil Savaş sonrasında
çoğalan birçok cemaatin temeli de burada atıldı.
Bu dönemde dinsel akımların çokluğu göze çarpsa da parlamento ve
asamblede etkin rol alan iki grup vardı. Yeni Model Ordunun kurulmasıyla eli
güçlenen Bağımsızların karşısında, kendilerini diğer sekteryan gruplardan ayırma
çabasında olan Presbiteryenler vardı. Gün geçtikçe Presbiteryenler, kendi
113
114
115
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sistemlerinin kilisenin heresiden kurtulabilmesi için en etkili yöntem olduğunu
savunmaya başladı. Fakat Matta İncil’inde geçen “İnananlar topluluğuna bildir”116
ifadesini referans alarak, kilisenin gücünün sadece yaşlılara ait olmayıp bütün
kiliseye/cemaate ait olduğunu ileri süren Bağımsızlar, Presbiteryenlere karşı
çıkıyorlardı. Tüm yakınlaştırma çabalarına rağmen milli bir kilise kurma hedefi
gerçekleştirilemedi. Hâlbuki dini toleransın oluşturacağı tehlikelerin parlamento
tarafından fark edilip ele alınması için gayret eden Puritan Presbiteryen
parlamenterlerden Thomas Edwards, parlamentonun İngiliz Kilisesinde Presbiteryen
idareyi kurması gerektiğini vurguladı (1646). Zira o, kilise içinden ayrılmanın
mezhepleşmeye yol açacağını, bunun da kişiyi dinden uzaklaştırıp dinsizliğe
yaklaştıracağını iddia ediyordu. Parlamento, önceleri Presbiteryen formu benimseyip
uygulamaya koymak istese de bunda pek başarılı olamadı117.
Dini toleransın sınırları noktasında Presbiteryen ve Bağımsızlar farklı
düşüncelere sahiptiler. Orduya hâkim olan Bağımsızlar, yakalanan iki vaizi serbest
bırakarak sivil otoritenin dini konulara karışmamasını isterken, Presbiteryenler
kendilerine karşı vaaz edenleri, İncil’i dünyevi tarzda yorumlamakla suçlayıp
yakalatarak, dini toleransın derhal kaldırılmasını ve bir tekdüzeliğin getirilmesini
arzuluyordu. Aslında iki grup da dini toleransın sınırlarının belirlenmesine, özellikle
de sivil otoriteye bağlı kalınmasına gayret ediyordu. Zira Seeker’lar118,
Leveller’ler119 Anabaptist ve benzeri Ayrılıkçı gruplar gün geçtikçe artıyordu. Sivil
Savaş boyunca Puritan terimi genel bir isim olarak hem kraliyete karşı olan
Puritanlar hem de bu gruplara bağlı olanlar için kullanılıyordu120.
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1644 yılında asamblenin yayınladığı Apolojetik Anlatı’da (An Apolojetical
Narration), orta otoriter bir Presbiteryen idare ileri sürüldü. Bu durum pek memnun
edici olmasa da varolan çoğulculuk için taktik bir tavır olarak kabul edildi.
Bağımsızlar, Presbiteryenlerle doktrin noktasında benzer düşüncelere sahip olsalar,
hatta Classis ve sinodların faydalı olduğunda hem fikir olsalar da disiplin ve idarede
farklı

düşünüyorlardı.

Bağımsızlar

aforozun

cemaatin

önünde

görevlilerce

uygulanmasını, papaz atamasında yaşlılardan çok cemaatin etkin rol almasını ve
sinodların danışmanlık yapmalarını arzuluyordu.
Diğer bir tartışma konusu da kilise ayinlerine ve sakramentlerine katılımın ne
düzeyde tolare edilip edilmeyeceği ve her cemaatin kilise anlayışının ilahî bir
dayanağa sahip olup olmadığıydı. Her perişte bir presbiter/yaşlı’nın bulunmasını,
yaşlı ve sivillerden oluşan mahkemelerin olmasını ve papaz atamasının yaşlı
tarafından yapılmasını isteyen Presbiteryenlere karşı periş kiliselerinin cemaatle
yönetilmesi taraftarı olan Bağımsızlar vardı. Buradaki temel fark Presbiteryenlerin
kapsayıcı gücü asambleye vermesine karşın, Bağımsızların bunu cemaatlerle
sınırlamasıydı. İki grup arasında orta yolun bulunması için parlamenter James
Harrington, her periş cemaatinin kararını asambleye bildirmesini ve yapılacak
oylamanın sonucuna göre hareket edilmesini öngören demokratik bir teklif dahi
getirdi121.
1646 yılında asamblenin Presbiteryen çoğunluk sayesinde yayınladığı inanç
açıklaması, Presbiteryen bir genişlemeye ve Classis toplantılarının artmasına neden
oldu. Fakat Şubat 1645’te yeni kurulan, Bağımsızların ağırlıkta olduğu Yeni Model
Ordunun kraliyete karşı zafer kazanması ve parlamentoda bu grubun güçlenmesi,
Presbiteryen idealin gerçekleşmesini sekteye uğrattı. Bu yeni ordunun kurulmasına
dair yasanın çıkmasından kısa bir müddet sonra Bağımsızların katkılarıyla yeni bir
yasa çıkarıldı. Feragat Yasası (Self-Denying Ordinance) (1645) olarak bilinen bu
yasa, parlamento üyelerinden orduda görevi olan kişilerin ikisinden birisini seçmeyi
zorunlu kılıyordu. Öyle ki asamble Bağımsızların elindeki parlamento tarafından
sorgulandı; ileri sürdüklerinin Kutsal Kitap kaynaklı olup olmadığını soruldu. Bir
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bakıma parlamento, kendisini temize çıkarmaya çalıştı ve Presbiteryen idarenin
çözüm getirmeyeceğini düşündü122.
Uzun Parlamento sürecinde Asamble ve parlamento, dini açıdan üstlerine
düşen önemli görevleri hakkıyla yerine getiremediği öne sürülmektedir. Öncelikle
Episkopasinin kralın onayı olmadan ilga edilmesi fiili olarak gerçekleşse de, onun
yerine getirilecek kilise idare sistemi üzerinde bir anlaşmaya varılamadı. Genel Dua
Kitabı’nın yerini alması için hazırlanan ve kabul edilen Genel İbadet Yönergesi dini
toleransın yaygınlaşması nedeniyle tam anlamıyla uygulama alanı bulamadı. Fakat
Puritanların ahlaki ve örfi reformasyonuna dair sebt günü kırıcılığı, küfür,
putperestlik, içki ve benzeri konular üzerinde ittifak edilen ve uygulamaya konulan
kurallar arasındaydı. Zira Puritanlar, bu kanun ve metinle sadece kilise idaresini
değil, kültürel bağlamda popüler olan inançların pratiklerini de ortadan kaldırmayı
hedefledi123.
Bir çeşit kültür devrimi niteliğindeki Puritan düzenlemelerin ilk ayağı
festivallerdi. Kristmas, Easter (Paskalya), Whitsunday ve Puritanlarca pagan festival
olarak kabul edilen May Day bahar bayramı, parlamento tarafından batıl sayıldı ve
1647’de kaldırıldı. Zaten yayınlanan Yönerge, Kutsal Kitap’ta geçen kutsal gün ve
bayramlar dışındaki bütün etkinlikleri reddediyor, bundan sonra devam etmeyeceğini
bildiriyordu. Bunun yanında içkili mekânların erken kapanması yönünde karar alan
Puritan parlamenterler, yeni düzenlemeler yaparak her ayın son Çarşambasını oruç
ve vaaz günü ilan etti. Bu durum 1642–1649 arasındaki yedi yıl boyunca resmi
hüvviyet kazanan gizli toplantılarla birlikte gerçekleştirildi.
Puritan hareketin temel kaygılarından biri, İngilizleri Tanrı’nın gazabına
uğramaktan kurtarmaktı. Buna yönelik olarak 1640–1650 arasında Tanrı’ya
yaklaşma adına, sabah akşam kilisede bulunma zorunluluğu getirildi. Ayrıca bu
süreçte Puritan sebt günü bütün gerekleri yerine getirilerek uygulandı. Bu bağlamda
Pazar günü I. James’in Sporlar Kitab’ında öngörülen dans, oyun, güreş, atıcılık,
bovling gibi oyun ve eğlenceler için çan çalınması yasaklandı. Kutsal Pazar gününde
122
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Puritanlar, dua ve ibadetle meşgul olmayı, konferanslar vermeyi/dinlemeyi, hasta
ziyaretine gitmeyi ve fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamayı ön plana çıkardılar124.
3. Sivil Savaş Öncesi Siyasi, Ekonomik ve Dini Durum
Tudor hanedanının ilk zamanlarında, bir ada devleti ve bu çerçevede bir
ticaret ülkesi olan İngiltere’de, gelirlerin büyük kısmı gümrük vergilerine
dayanırken, kraliyetin gelirlerinin beşte ikisi de kraliyet topraklarından sağlanıyordu.
Ancak zamanla savaş maliyetlerinin artışı, bu vergi gelirleriyle karşılanamaz hale
geldi. Bu durum, özellikle I. Charles döneminde, içinden çıkılamaz bir hal alarak
kraliyet ile parlamento arasındaki ihtilafın temel nedenlerinden oldu. Zira Sivil
Savaşın patlak vermesinin en görünür nedeni, artan savaş maliyetlerini
karşılayamayan kraliyetin, parlamentoyu vergi toplamaya zorlaması olarak
gösterilmektedir125.
Sivil Savaş öncesinde kraliyet kendi mülküne yabancılaşarak vergilerin
toplanmasında parlamentoya muhtaç olmuş ve böylelikle parlamento, kraliyetin
vergileri üzerinde söz sahibi olmuştu. Ancak parlamento 1640’ların başlarında
kraliyete karşı direncini yitirmiş ve temel ihtiyaç maddelerine tüketim vergisi dahi
koymuştu.
Ekonomik olarak kraliyet, VIII. Henry döneminde altın çağını yaşamıştı. Zira
ülkesinin tam bağımsız olması noktasında önemli adımlar atan Tudorların güçlü
kralı, daha önce de değinildiği gibi, dini açıdan kendi tebaasını Roma Katolik
Kilisesinden ayırınca, manastırları müsadere ederek önemli bir gelir kaynağı elde
etmişti. Ayrıca kraliyetin tek güç olması için diğer siyasi güçleri denetimi altına
almaya çalışmıştı.
XVI. yüzyılın ikinci yarısı ve XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde İngiltere, karşı
konulmaz bir devlet haline gelirken, endüstride de gelişmesini sürdürmüştü. Kırsal
kesimin çoğunluğu proleterleşmiş küçük imalat çoğalmıştı. Böylelikle girişimci
toprak sahipleriyle tüccarlar arasındaki işbirliğinden oluşan bir iletişim meydana
gelmişti126. Dolayısıyla topraklarını bırakıp yeni ekonomik faaliyetlere yönelmeleri,
124
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bu yeni sınıfın, ekonomik bir ideolojiye ihtiyaç duymasına neden olmuştu. Bu
durum, devlet içerisinde etkin rol alan orta sınıfın, kendisini garanti edecek bir alt
sınıfı bulduğu manasına gelmekte, bundan da öte parlamentonun davranışlarını
destekleyecek bir sınıf oluşturmaktaydı127.
Bu süreçte topraktan elde ettikleri gelirleri azalan feodal yapı giderek
kraliyete yakınlaşmaya başladı. Zira kraliyet çevresi bu yapının artık ekonomik
varoluşlarının yegâne nedeni haline geldi. Buna karşın monarşi, gün geçtikçe
güçlenen orta sınıfa yani burjuvaziye fazlaca bir yarar sağlamıyordu. Monarşinin
ekonomik açıdan zayıf düşerek parlamentoya muhtaç kalışı ve parlamentoyu elinde
bulunduran orta sınıfın zengileşmesi kendisini en açık haliyle savaş giderlerinde
gösteriyordu128.
İskoç-İngiliz savaşının artan maliyetlerinin, kralı parlamentoya mecbur
etmesinin en belirgin örneği, yukarıda ifade edilen 1637’de kendi kiliselerini kuran
ve Edinburg kalesini ele geçiren İskoçlara karşı, kralın görünürde dini ama gerçekte
siyasi emelleri nedeniyle 1640 yılında açtığı fakat kaybettiği savaştı. İkinci
Piskoposlar Savaşı olarak da bilinen bu savaş, kralı 11 yıldır ihtiyaç duymadığı
parlamentoyu tekrar toplamasına neden olmuştu129. Zira İskoçlar İngiltere’nin kuzey
bölgelerini ele geçirmişler ve barış için yüklü miktarda savaş tazminatı istemişlerdi.
Kralın elinde nakit parası yoktu, üstelik birçok soyluya da borcu vardı. Kral, artık
parlamentonun vergi yetkilerine muhtaç olmuştu.
Parlamento, İskoçların ve İrlandalıların bastırılması maksadıyla askere para
vermeyi reddederek, krala kabul etmesi için 19 Tezi sundu. Bu tezler, başlıca su
hususları kralın kabul etmesini istemekteydi: Önemli kişilerin (kilise ve seküler
idareyle ilgili) atanmasında parlamentonun rızası alınacak, ordunun kontrolü
parlamentonun elinde olacak, kralın çocukları ancak parlamentonun kabul ettiği
kişilerle evlenebilecek, kilise parlamento tarafından reforme edilecek ve son olarak
Katoliklere karşı yasalar çıkartılacaktı. Kral için 1642 yılında yayınlanan bu tezlerin
kabulü imkânsızdı ve o da reddetti. Parlamento, bunun üzerine kralın ordusuna karşı
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kendi ordusunu kurma kararı aldı. Bu durum fiili olarak kralın otoritesini
kaybetmesine ve bir iç savaşın başlamasına neden olarak gösterilmektedir130.
19 Tez’in sunumu esnasında, parlamento içerisindeki barış yanlılarının
çabalarına dikkat edilmelidir. Parlamentodaki bu grup, radikallerin baskı kurmaları
neticesinde savaş diplomasisini başlatan 19 Tezi kabul etmek zorunda kaldılar. Zira
bu tezlerin oylanması sırasında, ilk turda 81 ret 79 kabul oyu varken ikinci turda 88
kabul 81 ret oyunun olması ilginçti. Bu tezlerin kabulü ve krala sunulmasıyla
parlamentoda kapanan barış yolunu, kraliyet taraftarları ile barış yapmayı düşünen
bazı Puritan arazi sahipleri devam ettirmek istese de, bu parlamentonun tepkisini
çekmekte gecikmedi131.
Parlamentonun, siyasi bağlamda monarşiye böylesi bir başkaldırıda
bulunmasının arkasında, zikredilen nedenlerin yanında dini bir sebep de yok değildi.
Nitekim radikal Protestanlara, özellikle Puritanlara göre, parlamento ile kral
arasındaki çatışmanın temelinde, gerçek dinle (İngiliz Kalvinizm’i, Puritanizm’i)
batıl olanı (Roma Katolisizm’i) arasındaki mücadele yatmaktaydı. Esasen Episkopal
idarenin oluşturulması, kilise mülklerini reformasyon çerçevesinde sahiplenen orta
sınıfın bunu kaybetmesi anlamına gelmekteydi. Zira reformasyon hareketiyle
kiliseden, önce kraliyete sonra sivile geçen mülkler, kilisenin ekonomik ve siyasal
bağlamda güç kaybına uğramasına neden olmaktaydı. Ayrıca dönemin Protestanları,
özelde Puritanları, dini ve kurumsal bir özgürlük peşindeydi. Dolayısıyla Episkopal
bağdan kurtulmak gerekmekteydi132.
Episkopasiyle ilgili düşüncelerin serdedildiği dönemde Muhteşem Protesto
(Grand Remonstrance) yasası 1641 yılında parlamentoda (159’a 148 oyla) kabul
edildi. Burada, parlamentonun tehlikede olduğu, Cizvit papazlarının Katoliklerle
işbirliği yaparak Barut Komplosu’na benzer bir girişimi her an düzenleyebilecekleri,
piskoposların durumlarının derhal düzeltilmesi gerektiği ve Arminianizm’in dönüş
tehlikesi,
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Protestanların

arasını
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zikredilmekteydi.
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Korkulan tehlike, kendisini 1641 Ulster ayaklanmasıyla ortaya koydu.
İrlanda’daki Katolikler komşuları olan Protestan halkı kılıçtan geçirmiş, parlamento
ile I. Charles arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu olaya müdahale edilememişti. Bu
durum parlamentoda tartışılmış ve John Pym, parlamentonun kendi imkânlarıyla bir
ordu kurmasını teklif etmişti. Fakat kral ve piskoposların tedirgin olmasını sağlayan
bu düşünce, kralın Pym’i ve arkadaşlarını vatan haini ilan etmesine neden olmuştu.
Fakat kralın bu girişimi başarılı olamamış aksine kral ve ailesi Londra’yı terk etmek
zorunda kalmıştı133.
Parlamentonun Puritan üyeleri, kendilerine ve dünyaya Puritan teolog ve
ruhbanının gözüyle bakmaktaydılar. Pym ve arkadaşları her gece Puritan
ilahiyatçılarla toplantılar yapmakta ve ayrıca bu kişiler günlük vaazlarında siyasete
yön verecek şiddet içerikli ifadeler kullanmaktaydılar. Zira parlamentonun kapısıyla
yan yana olan Westminister manastırında, her ayın son Çarşambası resmi oruç ve
vaaz günü olarak belirlenmişti.
Sivil Savaşın öncesinde 1641–1642 arasında bu toplantılarda ve günlerde
hayalci, millenarianist kehanetlerle dolu, şiddet eğilimli vaazlar veriliyordu. Puritan
vaizlere göre; Tanrı, İngilizlere şeytanın yolundan Tanrı’nın yoluna dönebilecekleri
son bir şans veriyordu. Onlara göre kral ve taraftarları, halkın üzüntü kaynağı ve
şeytanın yolunun takipçileriydi. Onlara karşı bir kutsal savaşın verilmesi fikri,
1642’de York’ta yapılan vaazlarda dile getirilmeye başlandı. Zira Puritan vaizlere
göre, parlamenterler gerçek dinin koruyucuları olarak bu mücadeleyi sonuna kadar
sürdüreceklerdi. Kral taraftarları ise bu durum karşısında, Tanrı’nın krala itaati
emrettiği fakat parlamentoya itaati buyurmadığını savunuyordu134.
Örneğin 1641 yılında Avam Kamarasına vaaz veren Edmund Calamy, içkisarhoşluk, küfür, zina gibi ahlak dışılıkların yaşandığından bahsetmekteydi. Bunun
yanında sebt gününün dünyevileştirildiğinden ve kiliselerde putperestliğin ve
batıllığın yani Roma Katolisizm’inin giderek yaygınlaştığından şikâyet etmekteydi.
Calamy gibi Puritan radikallere göre, bütün bu olumsuzlukların giderilmesi için
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parlamento derhal harekete geçmeli ve milli bir sinod toplanmalıydı. Bu kaygı
Westminister Asamblesiyle somutlaştı135.
Parlamentonun idari yetkiyi fiilen elinde bulundurması ve Canterbury
başpiskoposluk makamının boş olması, ahlaki reformasyon ilkelerinin şiddetle
uygulanmasına neden oldu. Kiliselerdeki çarmıhlar ve altarlar kaldırıldı, resim ve
tasvirler indirildi. Bu bağlamda 1643 yılında batıllıkların kiliseden kaldırılması için
bir komite bile kuruldu. XVI. yüzyılın sonlarında bütün Avrupa’yı saran ikonoklazm,
savaşın sürdüğü 1644–1646 yılları arasında da aşırı şekilde uygulandı. Bu tasvir
kırıcılığın yerine getirilmesinde, parlamento güçlerinin desteğini arkasına alan
Puritan vaizler etkin rol aldılar. Bunun yanında Puritan orta sınıfın kendi ruhban
sınıfının hamiliğini yapması, bu reformasyon atağının diğer bir destek noktası
oldu136.
4. Sivil Savaş Süreci (1642–1649)
Sivil Savaşın başladığı süreçte, bu savaşın taraflarından kral yanlısı olan
soylular ve orta sınıf için İngiltere kralı I. Charles taraftarı manasına gelen “Cavalier”
kelimesi kullanılıyordu. Bu grubun büyük çoğunluğunu Katolikler oluşturuyordu.
Kralın, kasaba ve köylü çiftçilerden oluşan muhaliflerine ise cumhuriyetçi
anlamındaki “Roundhead” sözcüğü uygun görülüyordu. Bu grubun arkasındaki dini
hareket ise Puritanizm’di. Bu iki grubun taraftarları, kendilerini diğer gruptan
ayırmak istediklerinden, kral yanlıları saçlarını uzatmayı, muhalifler ise saçlarını
kısaltmayı tercih ediyordu137.
Sivil Savaşın, bir dini savaş olmadığı ve kralın yetkileriyle parlamento hakları
arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı ileri sürülse de, bu görünür sebebin yanında
dini bir arka plana sahip olduğu da bilinmekteydi. Zira parlamentonun Protestan,
özellikle de Puritan üyelerinin katıldığı vaazların içeriği bunu yansıtmaktaydı. Bu
vaazlarda Tanrı’nın dindarların yanında olduğu ve Katolisizm’in her an yeniden başa
geçebileceği telkin edilmekteydi. Bu durum ise, Puritanların krala karşı silaha
sarılmalarının dinsel temelini oluşturmaktaydı.

135
136
137

Cliffe, Puritans in Conflict, s. 1-2.
Aston, “Puritans and Iconoclasm”, s. 114-121; Cliffe, Puritans in Conflict, s. 135-142.
Hill, Puritanism and Revolution, s. 46; Hill, İngiliz Devrimi, s. 14, 65.

187

Parlamento bu savaş halinin, Kutsal Kitap’ta zikredilen, “yöneticiye isyan”
kapsamına girmediğini savunmaktaydı. Zira parlamento kralın iradesini tiranlık
olarak kabul etmekte ve Tanrı’nın otoritesine dayanmadığını düşünmekteydi. Bu
nedenle bu mücadelenin bir taarruz değil, kraliyet tehlikesinden korunmaya yönelik
bir savunma hali olduğunu ileri sürmekteydi. Bu durumun dini nedenlerinden bir
diğeri ise, Episkopal idarenin oluşturduğu dinsel baskıdan kurtulmak isteyen ve genel
bir toleransı arzulayan dindar kesimin tavrıydı.
Kral ile parlamento arasında baş gösteren bu çekişmenin bazı ekonomik
nedenleri de vardı. Varlıklı Protestan arazi sahipleri, parlamentonun belirlediği
vergilerden yana olup, kralın keyfi düzenlemelerine ve orta sınıfı borçlandırmasına
karşı çıkmaktaydı. Bu savaş hali ise onların ekonomik açıdan özgürleşmeleri için
atılan önemli bir adım olarak görülmekteydi138.
1642’lerde Puritan vaizler konuşmalarında, savaşı telkin etmekte, Tanrı’nın
savaşçılarının

yükselmekte

ve

düşmanlarının

dağılmakta

olduğu

temasını

işlemekteydiler. Uzun Parlamentonun kral karşısındaki başarıları mitoslaştırılmakta
ve Kutsal Kitap’taki olaylarla benzeştirilmekteydi139. Örneğin Babil’in artık düştüğü
ilan edilmekte ve papazlar savaş öncesi kılıçları kuşanıp askerlerle dua eder hale
gelmekteydi140.
Sivil Savaş sırasında sıkça dile getirilen millenarianist iddialar ve düşünceler
Puritanların zihinlerindekiyle farklılık arz etmekteydi. Bu süreçte İngiltere’deki
radikal

Protestanlar

aşırı

şekilde

apokaliptik

kutsal

metin

literatürünü

kullanmaktaydı. Özellikle Eski Ahit’in Daniel kitabı ve Deccalin düşüşünün
anlatıldığı Yeni Ahitin Vahiy kitabının XVI. bölümü, vaazların vazgeçilmez konuları
arasındaydı. Bu vaazlarda, artık sonun yaklaştığı, Mesih’in gelmesinin pek yakın
olduğu, büyük monarşilerin, Tanrı gazabına uğrayacağı ve Mesih’in krallığının
başlayacağı zikredilmekteydi. Zira bu savaş, Mesih yanlıları ile karşıtları arasında
geçmekteydi.
1640’larda geleceğe dair bu düşünceler, kendisini Puritan yazı, mektup ve
günlüklerde göstermekteydi. Puritan ilahiyatçı ve din bilginleri bu sonun
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başlangıcında,

Mesih’in

fiziksel

değil

de

manevi

anlamda

geleceğine

inanmaktaydılar. Onlar Mesih’in, insanların içsel yaşamlarını değiştireceğini, içsel ve
ruhsal bir millenyum yaşanacağını düşünmekteydi. Fakat onların etrafında
kümelenen halk kitleleri Mesih’in İngiltere’ye geleceğini kabul etmekteydiler141.
Baxter’a göre dindar insanlar genellikle parlamento taraftarı idiler. Kraliyetin
tarafında olanlar ise genelde Katolikler ya da dinle pek alakası olmayan kimselerdi.
Katoliklerin kral taraftarı olarak anılmasındaki etken, kralın davasına gözle görülür
katkılarıydı. Fakat zengin Katolikler, özellikle toprak sahipleri, kendilerinin zarar
görmelerinden korktukları için krala destek vermek istemediler. Bu korkularında
haklı oldukları, Sivil Savaş sırasında ve sonrasında, arazilerinin Parlamento
tarafından müsadere edilmesiyle ortaya çıktı142.
Puritan orta sınıf ailelerin pek çoğu, bir savaşın çıkmasından yana değildi.
Onlar da ellerindeki toprağın ve malların yağmalanmasından çekiniyorlardı. Puritan
teologlar ise kraliyet yandaşlarının, iddialarının aksine isyancı bir tavır takınmasalar
da, dolaylı olarak kendi vaazlarında hem de yetiştirdikleri vaizlerin verdiği
vaazlarda, isyana sebep olacak ifadelere yer veriyorlardı. Özellikle savaş süresince
Tanrı’nın, parlamento güçlerinin yanında olduğu vurgusu, vaazların temel
konularındandı. Hatta bu durumu somutlaştırmak için parlamento ordusu parola
olarak “Tanrı bizimle” (Deus Nobiscum) ifadesini kullanıyordu143.
Mart 1642’de parlamento, Sivil Savaş ihitmalini arttıracak yeni bir askeri
düzenlemeye gitti. Askeri Yönetmelik (Militia Ordinance) olarak bilinen bu kanunla
parlamentonun ağırlığının hissedildiği eyaletlerde parlamentoya sadık rütbeli askerler
atanarak, düzenli bir ordunun temeli atılmış oldu. Bu rütbeli kişiler, öncelikle
parlamento taraftarı olan orta sınıfı krala karşı korumakla görevliydi. Aslında
parlamento, kendisini kraldan korumak maksadıyla bu birlikleri kurdurdu. Kral bu
duruma sessiz kalmayarak Askeri Yönetmelik’i yasakladı. Fakat parlamento, bu
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kararın karşısında sessiz kalmadı ve bir ordu için gerekli olan teçhizatın (at, silah ve
paranın) toplanması yönünde karar aldı144.
1642 yılı Haziran ayına gelindiğinde, 19 Tez’in kabulünün ardından Sivil
Savaş fiilen başladı. Kral yanlıları ile parlamento yanlıları, hâkim oldukları
bölgelerde silahlandılar. Kralın böylesi bir iç savaşla baş edecek bir gücü yoktu ve
derhal

parlamentoyla

anlaşmaya

gitmesi

gerekiyordu.

Parlamento

Askeri

Yönetmelik’in devamı şartıyla kralın güvenliğini sağlamayı kabul etti.
Bu süreçte, şiddet eğilimli radikal Puritan vaizlerin yanı sıra barış ortamının
sürdürülmesini isteyen kimseler de vardı. Özellikle toprak sahibi Puritanlar, kendi
kiracılarından kiralarını isterken kraliyete vurgu yapıyorlardı. Ayrıca parlamento
içerisinde, bir Sivil Savaşın İngiltere için pek de iyi bir gelecek hazırlamayacağını
iddia

edenler

de

vardı.

Fakat

savaş

çığırtkanlığı

yapan

ve

savaşı

kutsallaştıran/mitleştiren vaizlerin sesi daha fazla çıkıyordu. Öyle ki radikaller
tarafından savaş sırasında, parlamentodaki barış yanlılarına sadakat testi bile
uygulandı145.
Savaşın başladığı günlerde, kral taraftarları ve parlamento taraftarları
kendilerini zayıf oldukları bölgelerde güvende hissetmiyorlardı. Temmuz 1642’de,
York eyaletinde kralcılar, parlamento taraftarı Puritan arazi sahiplerinin evlerini
yağmalamaya başladı146.
Puritan ileri gelenler, ailelerini güvenli buldukları Londra’ya gönderdiler. Bir
kısmı da savaş sona erene kadar Avrupa’da yaşamaya karar verdi. Bunun karşısında
parlamento, Puritan arazi sahiplerini silahlandırdı. Artık eyaletler ikiye ayrılmış, iki
tarafın askerleri devriye gezmekteydi. Norfolk, Suffolk, Essex, Cambridge ve
Hertford eyaletlerinin yanı sıra Londra’da parlamentonun elindeydi147.
Sivil Savaşın bütün hararetiyle sürdüğü dönemde, Puritan vaizler boş
durmuyor sürekli parlamento ordusuna psikolojik ve dini destek veriyordu. Ordunun
zafer kazandığı dönemlerde, Tanrı’nın onların yanında olduğu düşüncesi telkin
ediliyordu. Fakat ordu mağlup olduğunda, Tanrı’nın, onlara günahları nedeniyle
gazap ettiği vaaz ediliyordu. Ancak kendilerini Tanrı’nın koruduğuna inanan
144
145
146
147

Cliffe, Puritans in Conflict, s. 15-18.
Newton, Papists, Protestansts, s. 50, 53; Cliffe, Puritans in Conflict, s. 21-25.
Cliffe, Puritans in Conflict, s. 82-86.
A.e, s. 31-32, 37-40.

190

Puritanların, birkaç ileri gelenini kaybetmesi, aralarında bir korkuya neden oldu. Bu
durumu, ünlü Puritan vaiz Edmund Calamy, Lordlar kamarasına verdiği vaazında
şöyle yorumladı. Ona göre, Tanrı, bazen düşmanlarının kendi taraftarları üzerindeki
etkilerini devam ettirmeleri için, seçilmişlerin ölmelerine izin vermekteydi. Bu yolla
Tanrı, zalimlerin inkarlarını arttırmalarına müsaade etmekteydi148.
Savaşın sürdüğü dönemde Parlamento, kralla giriştiği savaşta İskoçların
yardımına ihtiyaç duydu ve bu bağlamda İskoçlarla parlamento arasında bir antlaşma
imzalandı. 1643 yılında “Kutsal İttifak ve Ahit” (Solemn League and Covenant)
adıyla yapılan bu antlaşmanın hedefi, İskoçyada Presbiteryen reformasyon
girişimlerini kollamak, İngiltere ve İrlanda’da Katolisizm’in kökünü kazımak ve üç
yönetimi tek çatı altında Reform kilisesi doktrininde birleştirmekti. Bu antlaşmaya
paralel olarak parlamento, Genel Dua Kitabı’nı kaldırarak yeni bir liturji belirlenmesi
için Westminister Asamblesini topladı149.
Protestanlar arasında böylesi bir ittifak varken, Kıta Avrupa’sında eski rejim
lehine müdahalede bulunacak bir güç yoktu. Kıtayı saran Otuz Yıl Savaşları bütün
şiddetiyle devam ediyordu. Fakat yine de Sivil Savaşın Protestan Puritan liderleri, bir
dış müdahaleden çekiniyordu150.
İkinci Sivil Savaşın çıkmasındaki en önemli etken, bu süreçte güçlü olan
ordunun dini bir toleransı kabul etmesi nedeniyle, parlamentoda ağırlıkta olan
Puritan

Presbiteryenlerin

İskoçlarla

işbirliğine

gitmesiydi.

Ayrıca

kralın

parlamentoya teklif ettiği barış önerisi, parlamento tarafından (145 kabul 103 ret
oyla) kabul edilmedi151. I. Charles, parlamento-ordu ve parlamento içi karşıtlıklardan
faydalanmak için İskoçlarla anlaşarak 1647’de yeni bir iç savaş çıkarmaya çalıştı.
1645’te Oliver Cromwell tarafından Yeni Model Ordu adıyla kurulan düzenli
birlikler, bu savaşta önemli bir rol üstlendi. Cromwell’in bu ordusu düşmanla
savaşırken, kendisini bir kutsal savaşın içerisinde görüyor ve düşmana karşı Mezmur
okuyordu152. Bilindiği üzere, Presbiteryenlerle Bağımsızlar arasındaki anlaşmazlık
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nedeniyle, İskoçlar, parlamenter Presbiteryenler ve kral yanlıları bu orduya karşı -her
birinin farklı emeli olsa da- bir ittifak içine girdi.
Oliver’in komutasındaki ordu 1648 yılında işgalci İskoçları ve müttefiklerini
Preston Pans’de yenilgiye uğrattı. Ordunun zaferiyle sonuçlanan bu savaşta, I.
Charles tutuklandı. Sivil Savaşın artık fiili olarak sonuna gelindiği bu süreçte,
mahkemeye çıkarılan kralın, Tanrı’ya karşı çalıştığı ve bütün belaların kaynağı
olduğu ileri sürüldü. Bu arada parlamentodan bu duruma karşı çıkan ve kralın
önerilerinin kabulünden yana olan Presbiteryen üyeler, ordu tarafından kovuldu ve
kalanlarla “Rump Parlamentosu” adı verilen bir parlamento kuruldu153.
Bu sırada parlamentoda etkinliğini yitiren Presbiteryenler, I. Charles’in idamı
söz konusu olduğunda, Tanrı’nın onlardan intikam alacağını düşünerek bu
davranıştan vazgeçtiler. Parlamentonun Puritan Bağımsızları bunu gerekli bir eylem
olarak kabul ettiler. Radikal Puritanlara göre, Daniel kitabında bahsedilen onuncu ve
son canavar154 olduğuna inandıkları I. Charles’ın, Tanrı’ya itaatin bir ispatı olarak
idam edilmesi gerktiğini düşünüyordu. İdam kararına karşı çıkan parlamenterler
tutuklandı. Sonuçta İngiltere kralı I. Charles, 30 Ocak 1649’da idam edildi. Kralın
idamından sonra John Owen, Daniel kitabından nakille Babil’in düştüğünü,155
Mesih’in gücü sayesinde Deccalin tiranlığının sonuna gelindiğini ve Mesih’in
monarşisinin yolunun açıldığını iddia etti156.

IV. Cumhuriyet (Commonwealth) Dönemi (1649–1653)
I. Charles’ın idamından Cromwell’in Rump Parlamentosunu dağıtıp
Barebones Parlamentosunu157 kurması ve kendisini “Lord Protector” ilan etmesine
kadar geçen zaman dilimine, Cumhuriyet (Commonwealth) dönemi denmektedir.
Parlamento üzerinde herhangi bir otoritenin olmadığı bu süreçte gücünü ordudan
153
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alan Bağımsızlar, etkinliklerini arttırırken, dini bir toleransın, çoğalan sekteryan
gruplarla varlığını gösterdiği gözden kaçmamaktadır158.
1650’lerde parlamento, periş kiliselerine ve mezheplere verilen özgürlüğün
sınırları noktasında çözümler üretmek zorunda kaldı. Yeni kararlar çerçevesinde, I.
Elizabeth döneminde çıkarılan yasaların geri çekilmesiyle resmi kiliseye tabii olma
ve ayinlere katılma kaldırılarak, öncesinde olmayan dini farklılaşmanın önü açıldı.
Ancak bu durum, kilise idaresine farklı yaklaşımların ortaya çıkmasının ve bir kaotik
ortamın oluşmasının temel nedenlerindendi. Zira 1645 yılında zorunlu kılınan Genel
İbadet Yönergesi artık sadece genel hatlarıyla kullanılmaya başlandı.
Bu süreçte Rump Parlamentosu, dini bir birlikteliği hedeflemekten ve bunu
başarmaktan uzak kaldı. 1650’de çıkarılan İnkar Akti (Blasphemy Act) buna örnek
olarak gösterilebilir. Bu kanun, Kalvinci ortodoksinin bu süreçteki tarihsel belgesi
niteliğinde olup, evrensel kurtuluşa ve iman için aklın yeterli görülmesine karşı bir
tepkiydi. Aslında bütün bu düzenlemeler bir liturji ve doktrin eksikliğinden
kaynaklanıyordu. Puritanizm içindeki iki baskın grup arasında teolojik bağlamda
neredeyse tam bir birliktelik varken, kilise idaresi meselesinde büyük bir bölünme
göze çarpmaktaydı. Başından beri Presbiteryenler yarı merkezi bir idareden
bahsederken,

Bağımsızlar

cemaatsel

otonominin

bir

zorunluluk

olduğunu

düşünüyorlardı. Bu süreçte ayrıca Puritan arazi sahipleri, Cumhuriyet döneminden
önce papaz seçiminde etkin rol oynarken, daha sonra etkinliğini yitirmeye
başlamışlardı. Bunun başlıca sebebi ise parlamentonun papaz atamaları için
oluşturduğu komiteydi. Komite perişte seçilmiş olan papazların uygunluğuna karar
veriyordu.
Ordunun güdümündeki parlamentodan el etek çeken Presbiteryenler,
Cumhuriyetçilere ya da Bağımsızlara karşı, Sivil Savaşlarda, kral lehine olan
tavırlarını sürdürdüler. Bunun en açık örneklerinden birisi, 1650 yılında İskoçlarla
işbirliği yaparak, bir komployla II. Charles’ı tahta çıkarma girişimiydi. Bu girişim
parlamento güçlerince fark edildiğinden başarısızlıkla sonuçlandı159.
Bu meclisin, ordu destekli Bağımsızların dışında Uzun Parlamento döneminin
başlangıcından o ana kadar dini serbestlik nedeniyle ortaya çıkan birçok sekteryan
158
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gruba müntesip üyesi bulunuyordu. Bu parlamentonun diğer bir özelliği ise bu
sekteryan grupların millenarianist beklentilerinin en üst düzeye çıkmasıydı. Bunlara
göre, Mesih her an gelecekmiş gibi çalışılması ve dünyanın Mesih’in gelişine
hazırlanması için çaba sarf edilmesi gerekliydi. Bütün dünyevi otoritelerin yıkılması
da bu hazırlığın bir parçasıydı. Fakat 1650’li yıllar, Tanrı’nın krallığının bu dünyada
kurulacağı iddiasını sürdüren apokaliptik düşünceye sahip grupların, bu inançtan
vazgeçtiği dönemdi160. Zira bu dönemde Tanrı krallığı bir tarafa, kilise idaresinde
bile bir kararlılık sergilenemedi, eleştirilen ahlaki durumlar düzeltilemedi.
Stuart monarşisinin devam etmesini istemeyen, parlamento ve orduda kendi
programlarını uygulamayı arzulayan isteyen birçok grup vardı. Yukarıda zikredilen
temel esaslar çerçevesinde birçok gruptan bahsedilebilir. Örneğin Beşinci
Monarşist’ler161,
başlıcalarıydı
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Seeker’ler,

Leveller’ler

ve

Kuveykır’lar162

bu

grupların

.

V. Cromwell (Lord Protector) Dönemi (1653–1658)
Cumhuriyet döneminde de parlamento üyeleri üzerinde etkili olan ve ordunun
başında olan Cromwell, gayrı resmi bir idareci konumundaydı. O, dini ve siyasi
karmaşıklığı düzeltmek, İngiltere’yi Hıristiyan bir millet yapmak, bunlardan da öte
kendi konumunu belirlemek için çaba sarf etti. Öncelikle Rump Parlamentosunu
1653’te dağıtan Cromwell, elinden gelse On Emiri diğer yasalarla değiştirecek
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Barebones Parlamentosunu kurdu. Kral olmayı reddeden general, kendisinin “Lord
Protector” unvanıyla anılmasına ses çıkarmadı. Bu süreci Cumhuriyet döneminden
ayıran en önemli gösterge Cromwell’in kendisine biçtiği rolü resmileştirmesidir. Zira
Cromwell’in ölümüne kadar süren bu dönem adı konmamış bir monarşi görüntüsü
vermekteydi164.
Cromwell, Sivil Savaşın başlangıcından itibaren Tekdüzelik kanunlarının
uygulanmasında bir toleransın gözetilmesine taraf olduğunu belirtmekteydi. Fakat O,
Katolikleri, Episkopalleri ve Kuveykır, Leveller ve Beşinci Monarşist sekteryan gibi
grupları Protestan cemaatlere sağlanan serbestinin dışında tutarak kendi özgürlük
isteğini sınırlamaktaydı. Onun toleransından Presbiteryenler, Bağımsızlar ve Baptist
gruplar büyük ölçüde yararlanmışlardı. Tanrı’nın iradesine göre davranmayı
kendisine hedef edinen Cromwell, milli bir kiliseyi öngörürken Genel Dua Kitabı ve
Episkopasinin kaldırılmasından yanaydı. Bağımsızlara meyilli olan Lord Protector,
ruhban sınıfının özenle seçilip, öşür vergisiyle desteklenmesi ve fakir perişlerin
merkezi bir kuruluşça takviye edilmesi gerektiği kanaatindeydi165.
Cromwell böyle düşünürken, kurduğu Barebones Parlamentosu adeta Puritan
devrimin din ayağını tamamlarcasına başta sebt günü ihlallerine ve ahlaki
bozulmuşluklara karşı yasalar çıkarmayı hedefledi. Ayrıca millenarianist tavrın
kendisini gösterdiği bu parlamento, milli bir kilise yapısını teklif ederek ruhban ve
sivillerden oluşan bir komisyon kurulmasını istedi. Papaz ataması için bu
komisyonca bir sınavın yapılmasını şart koşan Barebones Parlamentosu, vergilerle
desteklenecek bir cezalandırma kurulunun kurulmasını istiyordu. Kral olma hayali
kuran Lord Protector parlamentonun bu keskin düşüncelerini törpüleyerek, sonraki
dönemlerde kendisine daha geniş bir destek bulabilmek için ibadet ve inanç
özgürlüğünden yana tavır koydu. Cromwell, sadece ahlaki durumların iyileştirilmesi
ve Roma Katolisizm’inin tümüyle kaldırılması için çalıştı. O, Tanrı’nın kendisini
dindarları birleştirmek için atadığına inanıyordu166.
Genel itibariyle bir demokratikleşme girişimi olarak Uzun Parlamento, özelde
Cromwell dönemi, eski monarşiye dönüşü ifade eden Restorasyon sürecinin çabucak
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gelmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığı izlenimi vermektedir. Bu düşüşün
başlıca nedenlerini sıraladığımızda karşımıza öncelikle dini tolerans uygulaması
çıkmaktadır. Sivil Savaş süreci ve sonrasında Protestanlara tanınan tolerans, hızla
birçok dini fırkanın çıkmasına yol açarak Protestanlar arasında bir birlikteliğin
olmasını imkânsızlaştırdı. Ayrıca bu toleransın sadece Protestanların, bir kısmına has
kılınması, Katolik ve diğer radikal grupların örneğin Kuveykır’ların giderek idareye
karşı radikal tavır almalarına neden oldu. Geniş bir kitleye hâkim olmayı düşünen
Cromwell, başta Presbiteryenler olmak üzere dini toleransın sınırlandırılmasını
isteyenleri dinlemedi.
Cromwell ve taraftarlarının etkinliği, İngiliz halkı içerisinde henüz küçük bir
azınlık olmaları hasebiyle yetersiz kaldı. Ancak bu başarısızlığın en önemli nedeni
parlamentodan geçirilen kanunların ve düzenlemelerin uygulanması için gereken
sürenin yeterli olmayışıydı. Öyle ki kırsal alanda, 1640’lardan itibaren alınan Uzun
Parlamento kararları yeni yeni uygulanmaya başlanmışken, 1660’larda monarşi ve
Episkopasinin restorasyonu bu girişimi sonlandırdı. Örneğin İngiltere kırsalında,
1649’da halkın beşte üçü dini uygulama ve öğütlerini piskopos nezaretinde ve 1645
yılında çıkarılan İbadet Yönergesi’ne rağmen Genel Dua Kitabı’na göre
yapmaktaydı. Neticede İngiliz ruhban sınıfının üçte ikisi bu değişiklikleri henüz
hayata geçirmemişken, bu yeni düzenlemeler kraliyetin tekrar gelmesiyle
kaldırıldı167.
Kral olma hayaliyle yola çıkan Cromwell 1658’de öldü. Yerine geçen oğlu bu
görevi yürütecek meziyetlere sahip olmadığını görevi bırakarak gösterdi.
İskoçya’dan John Owen ve arkadaşları tarafından çağrılan ve İskoçlarla yapılan
“Kutsal İttifak ve Ahit”i yenileyen General Monck, Westminister Asamblesi’nin
aldığı kararları yeniden ilan etti. Seçimlerinin yenilenmesiyle oluşan parlamento,
Restorasyon sürecini başlatan II. Charles’i 1660’da tahta çıkardı168.
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VI. Sivil Savaş Sonrası Puritanizm’in Durumu
Uzun Parlamento döneminin başından beri, Puritanist hareketin içinde
barındırdığı iki akım olan Presbiteryenler ve Bağımsızların birbirleriyle çatıştıkları
esas nokta, yukarıda da sözü edilen, kilise idaresidir. Zira Puritanizm, bu meseleye,
daima “kilise içerisinde kalarak” İngiliz Kilisesinde “ileri reformasyon”u
gerçekleştirme temel anlayışıyla bakmaya çalıştı. Zaman zaman hareketin ileri
gelenlerinin yöneldiği fakat kiliseden ayrılmadan uygulamaya çalıştıkları sistemler
benimsendi.
Sivil Savaş döneminde ve sonrasında, tekdüzelik kanunlarının fiili olarak
yürürlükten kalkması, Puritanizm içerisindeki bu tavırların yavaş yavaş Ayrılıkçı bir
yapıya bürünmesine, daha doğrusu sekteryan bir topluluk haline gelmesine neden
oldu. İngiliz Kilisesinin mevcut yapısında meydana gelen çözülme, ondan ayrılmayı
göze alamayan Puritanist hareket içerisinde de etkisini gösterdi. Bağımsızların,
orduyla Cromwell’in desteğini aldıkları 1650’li yıllar, Presbiteryenlik için bir düşüş
dönemidir. Aslında bu süreç Westminister Kongresinin sonlarında başlamış,
Presbiteryenlerle

Bağımsızlar

arasındaki

dini

ayrılık,

siyasal

bir

ayrılığa

dönüşmüştür169.
Merkezi bir idarenin yokluğu, yerel kiliselerin otonom yapıda olmasını
arzulayan Bağımsızlar için ele geçmez bir fırsat niteliğindeydi. Fakat uzun süreli
olamayan bu durum, Puritan Bağımsızları yarı yolda bıraktı. Zira Baxter, 1660’da
gerçekleşemeyen bir idealden bahsetmekteydi. Ona göre eğer Puritanlar, 20-25 yıl
daha iktidarda kalmış olsalardı, İngiltere, dünyada azizler adası olarak bilinecek ve
seküler dünyaya dindar bir örnek olacaktı170.
Puritanist geleneğin bir zamanlar ısrarla savunduğu vaizlik ve vaaz yöntemi,
bu dönemde Puritanlar için sorun oldu. Yoğun çabalarla yetiştirilen vaizler, herhangi
bir yetki ve eğitimi olmayan sivil vaizlerin tehdidi altındaydı. Zira ruhsal bir çağrı
almayan ya da ruhanilerce atanmayan siviller, özellikle sekteryan grupların vaizleri,
çıkıp vaaz ediyor ve bir türlü bunun önüne geçilemiyordu. Bu sebeple Puritan
geleneğin müntesipleri, 1653’te sivil vaizler için bir imtihan yapılmasını ve bu
tehlikeli durumun önüne geçilmesini istediler. Fakat bu önlem pek başarılı olmadı.
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Önceleri Episkopal idarenin toleranslı davranmasını arzulayan Puritanların,
Sivil Savaş ve sonrasında kilise otoritesinde oluşan boşluktan yararlanan sekteryan
gruplarla başı dertteydi. Esasen Puritanlar, tam bir serbestinin olmasına karşıydılar
ve her halükarda bir kilise idaresinin olmasından yanaydılar. Örneğin 1641’de, James
Usher, azaltılmış bir Episkopasiyi savunmakta ve piskoposun periş üzerindeki
yetkilerini kısıtlamaktaydı. Zaten ılımlı Puritanlar, yaşlı ile piskopos arasında pek de
ayrıma gitmemekteydi. Öyle ki, 1656 yılında Presbiteryen düşüncedeki Baxter ile
Usher buluştuğunda, kilise yönetim şekli üzerinde antlaşmaya vardılar. Bu görüşler
1660 yılında Worcester Evi Ekim Deklarasyonu (Worcester House of Declaration of
October) adıyla yayınlanan belgede açıkça dile getirildi. Buna göre periş papazı
kendi uygulamalarında (liturji, giyim ve vaazlarında) özgürdü. Fakat idarenin el
değiştirmesiyle aynı tarihlere rastlayan bu düşünceler eyleme dökülemedi171.
Cromwellin ölümünden hemen sonra Restorasyon sürecinin başlamasının
arkasında,

parlamentonun

aldığı

ağır

vergilerin

ve

önüne

geçilemeyen

mezhepleşmelerin monarşiyle halledilebileceği düşüncesi yatmaktadır. Bunun
yanında Presbiteryenlerin ve Bağımsızların kilise idaresinde ortak bir kanaate
ulaşmamaları da monarşinin gelmesinde etkili oldu172.

VII. II. Charles Dönemi (1660–1685) ve Restorasyon Süreci
A. Tekdüzelik Kanunları (Clarendon Code) ve Puritanizm’in Gerileyişi
İdam edilen I. Charles’ın sürgündeki oğlu II. Charles 1660’da İngiltere’ye
dönerek Bağımsızlara karşı olan Presbiteryenlerin ve kralcıların sayesinde idareyi ele
geçirdi. Hâlbuki bu durum Protestanlar için hiç de iyi bir gelişme değildi. Bir müddet
sonra hatalarını anlayan Presbiteryenlerle Bağımsızlar arasında bir yakınlaşma olsa
da, artık çok geçti. Bu iki grubun bütün Protestan mezhepleri birleştirme gayreti artık
boşa çıkacaktı. Çünkü sürgünden dönen piskoposlar, kralın etrafını sararak,
Episkopasinin restore edilmesini istediler.
Bir Katolik sempatizan olan II. Charles’ın, iktidarı boyunca çıkaracağı
Tekdüzelik kanunları, piskoposların arzularını yerine getirmekte gecikmedi. Bu
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kanunlar, kral danışmanı Clarendon Dükü Lord Clarendon tarafından hazırlanması
nedeniyle, Clarendon Kanunları (Clarendon Code) olarak adlandırıldı. Bu da
İngiltere için yeni bir Kudüs hayalini taşıyan Puritanların bütün ümitlerini suya
düşürdü173.
Savoy Konferansı, II. Charles’ın tahta çıkmasında etkili olan Presbiteryenler
ile piskoposlar arasında 1661 yılında yapıldı. Burada piskoposlarla antlaşmaktan
kaçınan Presbiteryenler ileride çıkacak kanunlardan zarar göreceklerinin farkında
değillerdi. Piskoposlar, Laud dönemindeki kadar katı olmayacak kabul edilebilir bir
idare kurmayı düşünüyorlardı. Clarendon’a göre, Episkopasi hükümetin/yönetimin
bir parçasıydı ve ilgası düşünülemezdi. Dinin piskopossuz düşünülemeyeceğini ileri
süren Clarendon, Uzun Parlamento döneminde, Episkopasi karşıtı tavrın, dini değil,
kraliyetle Episkopasi arasındaki bağ nedeniyle siyasi olduğu kanaatindeydi174.
Bu dönemde yeniden oluşturulan parlamento, kral taraftarı Katoliklerle
Anglikanlardan oluşmaktaydı. Piskoposlarla işbirliği içerisinde Genel Dua
Kitabı’nda neredeyse 600 değişiklik yapılırken, Puritanist kaygılar adeta görmezden
gelindi. 1662 yılında kralın üstünlüğünü kabul ederek, tekdüzeliği sağlayan
Clarendon Kanunu, Yerleşik İngiliz Kilisesi dışındaki bütün mezhepleri yasa dışı ilan
etti. Bu kanun çerçevesinde ruhban sınıfından yaklaşık 2000 kişi İngiliz Kilisesinden
uzaklaştırıldı. Diğer sekteryan gruplardan sayılan Puritanlar, görevden alındı. Akde
bağlılık yeminiyle karşı karşıya kalan 800 ruhban kendi isteğiyle kiliseden ayrılmak
zorunda kaldı175.
Tekdüzelik Akdi’yle muhalif gruplardan birisi sayılan Puritanlar, kendilerini
diğerlerinden ayırmaya çalıştı ve kilise içinde kalabilmenin yollarını arayarak ileri
reformasyon düşüncelerini canlı tutmaya çabaladı. Bu bağlamda, Puritan hareket I.
Elizabeth döneminin ortalarında uygulanan gizli toplantılara yöneldi. Yarı Ayrılıkçı
tavırlarını biraz daha Konformist anlayışa yaklaştıran kimi Puritanlar, 39 Tez’i kabul
edilebilir ilkeler, Genel Dua Kitabı’nı uygulanabilir emirler ve Episkopasiyi bazı
şüphelerle birilikte uyulabilir bir kilise idare tarzı olarak kabul etmeye meylettiler.
173
174
175
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Spurr, English Puritanism, s. 130; Walker, Christian Church, s. 416; Wood, “Puritanism”, s.
510.

199

Fakat ne kadar da Konformist anlayış yanlısı olsalar, kendilerine her zaman bir
toleransın tanınmasını arzuladılar. Periş kilisesinde ayine ve sakrament ritüeline
katılsalar da akabinde kendi aralarında gizli toplantı yapmayı ve kendilerine has dini
törenler düzenlemeyi ihmal etmiyorlardı. Cumhuriyet döneminde pastörlük yapan ve
Restorasyon sürecinde piskoposluk teklifini geri çeviren Baxter’da bu yarı onaycı
tavrın, diğer bir deyişle hem kiliseyi onaylayan hem de gizli toplantı yapan geleneğin
temsilcilerindendi176.
II. Charles, Puritanların ve diğer radikal Protestan grupların gizli
toplantılarını ortadan kaldırmak için 1664’te Genel Dua Kitabı kullanmadıkça ibadet
için bir araya gelenlerin sayısının beşi geçmemesini öngören Gizli Dini Toplantı
Akdi’ni (Conventicle Act) uygulamaya koydurdu. Tekdüzeliğin elini kuvvetlendiren
bu yasanın akabinde Beş Mil Akdi (Five Mile Act) çıktı. Buna göre; Konformist
olmayan papazlar, şehre veya kasabaya beş mil kala “hiçbir zaman kilise ve devlette
yönetimin değişmesi için çabalamayacağına” dair yemin etmeye zorlandı. Papaz
ancak bundan sonra şehre girebiliyordu. Bu yasa, kasabalarda etkin olan Puritan ve
Protestan vaizleri mağdur etti177.
1670’te parlamentodan gizli dini toplantıyı ikinci kez yasaklayan bir kanun
geçti. Fakat 1672 yılına gelindiğinde II. Charles, hem Roma Katoliklerinin yardımını
almak hem de Protestan muhaliflerin güvenini kazanmak için Genel Dua Kitabı’nın
kullanımını serbest bırakan, Tolerans Bildirisi’ni (Declaration of Toleration)
yayınladı. Fakat parlamentonun ısrarı nedeniyle II. Charles, 1673 yılında Test Akdi’ni
(Test Act) kabul ederek ilan etti. Bu akde göre sivil ve asker unsurların üstünlük
yemini etmeleri ve Genel Dua Kitabı çerçevesinde evharistiya ayininde ekmek ve
şarap almaları gerekiyordu. Bütün bu düzenlemelerle İngiliz halkı, Anglikanlar ve
olmayanlar şeklinde ikiye bölündü178.
Sivil Savaş esnasında Puritan geleneğin içerisindeki grupların kendilerini
diğerlerinden ayırmaya başlamaları süreci Cromwell’den sonra hızlanarak devam
etti. Artık Puritanizm’in, İngiliz Kilisesini Roma Katolisizim’inden arındırma ve
kilise içinde kalarak reformasyonu tamamlama gibi, temel hareket noktaları, üst
176
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Spurr, English Puritanism, s. 131-137; Latourette, A History of Christianity, s. 825.
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değerler olarak kabul edildi ve bu akımdan türeyen gruplar kendi tavırlarını öne
çıkarmaya başladı. Restorasyon sürecinde Puritan liderlerin alt kimlikleri de açıkça
ifade ediliyordu. Örneğin Baxter Presbiteryen, John Bunyan ise Kongregasyonalist
olarak anılıyordu.
Bu Puritan önderler, II. Charles döneminde defalarca tutuklanmış ve hapse
girmişlerdi. Örneğin Baxter, 1672 yılındaki bir vaazından dolayı tutuklanıp 190
pound kefaletle serbest bırakılmıştı. Bunyan ise 1660’dan 1672’e kadar tutuklu
kalmıştı. Puritanlar, artık kilise içinde kalarak kilisenin reformasyonu için
çalışmaktan vazgeçmeye başlamışlardı179.

VIII. II. James (1685–1689) ve Orangeli William Dönemleri
1685 yılında, II. Charles’ın ölümü üzerine onun yerine kardeşi II. James
geçti. Yeni kral kardeşinin tekdüzeliğe zorladığı Roma Katoliklerini ve muhalif
Protestanları tolare edeceğini ileri sürerek Endüljans Bildirisi’ni (Declaration of
Indulgence) yayınladı. Bu metin, 1672 yılındaki Tolerans Bildirisi’ne benzese de
sadece Katoliklere müsamahayı öngörüyordu. Bu sebeple Protestanlar bunu
vaazlarında okumayı reddettiler.
Restorasyon döneminin başından beri oluşan Protestan tepki, kendisini II.
James’ın Protestan kızı Mary ve kocası Orangeli William’ın 1689’da tahtı ele
geçirmesinde gösterdi. Protestanların bu tepkisini sezen II. James ülkeden kaçtı.
William döneminde Protestanlar, özellikle Puritanlar, rahata kavuştular. 1689’da
çıkarılan Haklar Yasası (Bill of Rights) sayesinde Non-Konformist Protestanlar
desteklendi. Ayrıca ilan edilen Tolerans Akdi’yle (Toleration Act) İngiliz Kilisesi
ayinlerine katılmayan, sadakat ve üstünlük yemini yapmayan Protestanlara karşı
çıkarılan yasalar ilga edildi. Ancak Roma Katolikleri ve teslise inanmayan gruplar
bunun dışında tutuldu180.
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A. Restorasyon Sonrası Puritanizm’in Durumu
Puritanizm, 1559’da sürgünden dönen radikal Protestanların resmi papaz
kıyafetini giymeyi reddetmeleri ve bu nedenle başlayan giyim tartışmasının gün
yüzüne çıkışından 1662’de Puritanları Yerleşik İngiliz Kilisenin dışında bırakılan
muhaliflerden sayan tekdüzelik hareketine kadar varlığını sürdüren “öze dönüşçü”
bir harekettir. Yaklaşık bir asrı bulan bu süreç, Puritan düşüncenin, İngiliz Kilisesine
dair “ileri reformasyon” idealinin kendisini açıkça gösterdiği bir zaman dilimi olarak
gösterilebilir181.
Puritanizm tarihçilerinden Haller’e göre, Puritanist hareket, Thomas
Cartwright’ın

1570’de

Cambridge

üniversitesinden

kovulmasıyla

1643’teki

Westminister Asamblesi için yapılan çağrı arasındaki süre zarfında daima kontrol
altındaydı182. İngiltere’de ortaya çıkan ve hızla yayılan Puritan hareket, 1640-1660
arasında yükseliş dönemine ve aynı zamanda hızla dağılma ve çözülme sürecine
girdi. Ancak yine de kilisenin yeniden şekillenişi için gayret gösteren bu dindarlar,
birçok engelleme ve kısıtlamalara karşın kendilerine has bir literatür oluşturmayı
başardılar. Bunun yanında Puritan vaizlerin, sivil otoriteyle çarpışmaktan
kaçınmaları ve kutsal metin dayanaklı vaazları, bu başarıda önemli bir unsur olarak
göze çarpmaktadır. Öte yandan Puritanist akımın bu başarısında, onu diğer reformist
kişi ve hareketlerden farklı kılan şey, vaazlarla yetinmeyip gizli dini toplantılar tertip
edebilmesidir183.
Yukarıda görüldüğü üzere, Puritan hareket Sivil Savaşın başlamasından sonra
-zaman zaman iktidarı elinde bulundursa dahi- süreksiz bir gerileyiş yaşadı. Bu son
dönemde kendi bünyesinden çıkan alt akımlarla ciddi sorunlar yaşadı. Milli bir kilise
idealinden vazgeçen Puritanizm, küçük gruplarla sınırlı kalmaya ve bireyselleşmeye
mahkûm oldu; siyasal ve dinsel iktidarda etkinliğini yitirdi. Bu dağılma sürecinin
hızlanmasında, öncelikle İngiliz Kilisesinde görevli Puritan papazların, 1662
Tekdüzelik Akdi’yle görevlerinden olmaları etkliydi. Daha öncesinde ise 118 Puritan
ruhban ve sivil takipçileri resmi kiliseden ayrılarak hareketin çözülmeye başlamasına
neden oldu. Diğer kayda değer bir faktör ise XVII. yüzyılın sonlarında harekete yön
181
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verecek, prensiplerini savunacak ve onu canlı tutacak liderlerden, mahrum
kalmasıydı. Zira 1680’de Thomas Goodwin, 1680’te John Owen, 1686’da John
Bunyan

ve

1691’de

Richard

Baxter’ın

ölümü

bu

kanıyı

daha

da

güçlendirmekteydi184.
Aslında Puritanizm kiliseyle ilgili (eklesiastik) bir alternatif olma özelliğini
1604 Hampton Sarayı Konferansı sonrasında, politik gücünü -her ne kadar Sivil
Savaş süresinde başarılı gözüksede- 1620’lerde, manevi gücünü ise bünyesinden
birçok hizip çıkardıktan sonra 1640–1660 arasında kaybetti185.
Toplumun her tabakasından kendisine taraftar edinen Puritanizm’in temel
sorunsalı, bir program çerçevesinde kararlı bir birliktelik oluşturamamasıydı. Belki
hareketin liderlerinin hedefleri birbiriyle örtüşüyordu, ama hiçbir zaman aynı
olamıyordu. Liderler arasında, daima hedefe ulaşmada uygulanacak yöntem
noktasında tartışmalar yaşanıyordu. Bu durumun en bariz örneği, ahlaki, örfi ve dini
reformasyonun

derhal

uygulamaya

konulması

düşüncesinin

eyleme

dönüştürülmesindeki başarısızlıktı. Zira Westminister Asamblesi ve Sivil Savaş
sonrası, İngiliz Kilisesinde yapılması düşünülenlerin bir türlü somutlaştırılamaması
ve dini toleransın fırkalaşmaya neden olması, yetkiyi/otoriteyi ellerinde tutan
dindarlar için büyük bir çelişkiydi. Ayrıca kuşaklar değiştikçe atalarının duyduğu
dini kaygıları çocukları paylaşmıyor ve ailelerinin ahlaki kıstaslarını çiğnemekten
çekinmiyorlardı. Puritan akımın dağılma sürecinin etkenlerinden birisi de bu
kuşaklar arasındaki bağın zayıflaması olarak görülebilir186.
Puritanizm’in içinde olduğu bu durum, onun bir hareket ya da bir gelenek
olmaktan öteye geçememesine ve kurumsallaşamamasına yol açtı. Örneğin I.
Elizabeth döneminde kullanılması tavsiye edilen Disiplin Kitabı üzerine yapılan
tartışmalar

Westminister

belirsizliğin/kararsızlığın

Asamblesinin
bir

diğer

tartışma

nedeni

ise

konularıyla
İngiliz

aynıydı.

Kilisesinde,

Bu
“ileri

reformasyon”u tamamlama düşüncesi çerçevesinde Yerleşik Kiliseden ayrılmadan,
onun içerisinde Yarı Ayrılıkçı bir tavır sergilemekti187.
184
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNGİLİZ PURİTANİZM’İNDE İNANÇ ESASLARI,
SAKRAMENTLER VE KİLİSE
Bu bölümde Puritanlar için tarihsel belge niteliği taşıyan metinlerle, hareketin
teolojiye, kilise ve sakramentlere dair anlayışlarını sistematik olarak sunan tarihsel
metinler esas alınacaktır. Bu bağlamda sürgün edilen İngiliz Protestanların
Cenevre’de çıkardıkları Cenevre Düzen Kitabı (1556) ve Puritanların I. Elizabeth’in
saltanatı sırasında hazırladıkları Disiplin Kitabı (1587) erken dönem Puritanizm’inin
temel referans metinleri sayılmaktadır. XVII. yüzyılda ise Puritan düşünceyi
sistematik bir yapıda aktaran William Ames’in Teolojinin Özü1 adlı eseri göze
çarpmaktadır. Sivil Savaş sırasında toplanan Westminister kongresinin yayınladığı
Westminister İnanç Açıklaması (1646) ise burada ele alınan diğer bir referans
metnidir.
İngiliz sürgünlerin Cenevre’de kullandıkları Cenevre Düzen Kitabı’nın
içeriğinde yer verilen konular arasında; inanç açıklaması, havariler kredosu, kilise
idaresi, vaftiz, evharistiya, evlilik ayini, hasta ziyareti ve defin işleri gibi konular yer
almaktaydı. Kitabı önemli kılan hususlardan birisi de metinde yer alan bilginin
Kutsal Kitap referansının sayfa kenarlarında verilmesiydi.
Cenevre Düzen Kitabı’nı orijinal kılan nokta ise metnin önsözünde Tanrı’nın
çok yakında İngiltere’ye birçok lütufta bulunacağının ve bunun da ancak
putperestlikten arındıktan sonra gerçekleşeceğinin zikredilmesidir. Burada ayrıca
Tanrı’dan dindar bir kral istenerek, İsrailoğullarının yaşadıkları tecrübeler kutsal
metin referanslarıyla aktarılmaktadır. Eski Ahit kaynaklı kıssalar ışığında, dönemin
İngiltere’sinin içinde bulunduğu durum, itaatsizlik ve putperestlik noktasında
değerlendirilmektedir2. Zira bu düşünce kendisini Puritanist göç hareketinde tekrar
gün yüzüne çıkarmaktadır.
1

Ames’in 1623 yılında Medulla Theologica başlığıyla Latince olarak yazdığı bu kitabı, daha sonra
1638 yılında The Marrow of Theology ismiyle İngilizce’ye çevrildi. Bu kitabın, I. Elizabeth sonrası
dönemde ve Sivil Savaş öncesinde yazılması önem arz etmektedir. Zira kendisinden önceki Puritan
ileri gelenlerin eserlerinden yararlanmış olması ve bir hareketin özünü sunması açısından kayda değer
bir çalışmadır. Öyle ki bu kitap Thomas Hooker, Richard Baxter ve Increase Mather gibi Puritanlar
liderler tarafından mutlak okunması telkin edilen önemli bir eserdir. Bkz. Ames, The Marrow, s. 1-2,
17.
2
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Bu metnin önsözünde dikkate değer bir diğer husus ise, Kutsal Kitap dışında
herhangi bir mutlak otoritenin olmayışına vurgu yapılmasıdır. Zira bu önsöze göre,
Reform kilisesi Tanrı kelamıyla sınırlıyken İngiliz Kilisesi bundan yoksundur ve bu
sebeple İngiliz Kilisesi kelama uygun hale getirilmelidir.
Calvin’in gönderdiği kateşizmin, metnine yansıtıldığı bu eser, cemaat
tarafından görevlendirilen John Knox, Anthony Gilby, Thomas Cole, John Foxe ve
William Wittingham tarafından hazırlandı. Bu metin İskoç kilisesine uyarlanarak
İskoç Genel Asamblesinde 1564 yılında kabul edildi ve Genel Düzen Kitabı (Book of
Common Order) ismini aldı3.
İngiltere’ye döndükten sonra bir müddet hem Cenevre kitabını hem de
Yerleşik İngiliz Kilisesinin Genel Dua Kitabı’nı kullanan Puritanlar, 1580’lerde
kendi aralarında uygulayacakları bir kilise disiplin kitabına ihtiyaç duydular. Bu
çerçevede Puritan liderlerin gayretiyle Walter Travers’in önderliğinde Disiplin Kitabı
başlıklı bir metin kaleme alındı. Bu çalışma, dönemin Puritanizm’inin kilise idaresi
ve temel ritüeller hakkındaki anlayışını içermektedir4.
Puritan cemaat tarafından uygulanan bu iki tarihsel belgenin yanı sıra;
Ames’ın Teolojinin Özü başlıklı eseri, hem teolojik açıdan hem de kilise ve temel
sakramentler çerçevesinde Puritanizm’in ilk sistematik teoloji kitabı olarak kabul
edilmektedir.
Puritanlar için tarihsel değeri olan Westminister İnanç Açıklaması bir diğer
önemli belgedir. Bu metinde benimsenen Presbiteryen kilise idare sistemi ve buna
dair tartışma bir yana, Uzun Parlamento süresince etkin olan Puritanlar, din
konusundaki yaklaşımlarını büyük ölçüde burada dile getirdiler. Bu inanç
açıklamasının birinci bölümünün Tanrı ve teslis akidesiyle değil de, Kutsal Kitap
anlayışıyla başlaması onu ilginç kılan özelliklerinden birisidir5. XVII. yüzyılda

3

4

5

The
Genevan
Book
of
Order
(1556),
(Çevrimiçi)
http://www.swrb.com/newslett/actualNLs/GBO_ch00.htm, 02 Eylül 2004. Buradan itibaren bu
kaynak için Genevan Book kısaltması kullanılacaktır.
Book of Discipline (1587) , The Sacred Dsicipline of the Church, Described in the Word of
God, (Çevrimiçi) http://www.freechurch.org./muir/discipline.html, 14Eylül 2004. Buradan
itibaren bu kaynak için Book of Discipline kısaltması kullanılacaktır.
J. Dillenberger-C. Welch, Protestant Christianity: Interpreted through its Development, New
York, Scribner’s Sons, 1954, s. 113; Westminister Confession of Faith (1646), (Çevrimiçi)
http://www.reformed.org/documents/index.html?mainframe=westminster_conf_of_faith.html, 02
Eylül 2004, II, 1. Bu inanç açıklamasından sonra gelen Roma rakamı bölümü, sonraki sayı ise, o
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uluslararası Kalvinizm kongresi denebilecek ve özgürlükçü Arminian düşüncenin
eleştirildiği ve suçlu bulunduğu Dort Sinodu da (1618) Puritan kader anlayışının
gelişimine katkı sağlayan bir diğer tarihsel olaydır.

I. Puritanizm’de İnanç Esasları
Puritanlar, daha önce değindiğimiz gibi, teoloji ya da ilahiyatın eyleme
döküldükçe varlığını sürdüreceğine inanmaktadırlar. Öyle ki Ames, Teolojinin
Özü’nde teolojinin temel hedefini, “insanları içinde bulundukları hayata verecekleri
cevaplara yönlendirmek ve onlara dünyada ağırbaşlı, adaletli, Tanrı’ya saygılı bir
hayat yaşamanın nasıl olması gerektiğini göstermek” olarak aktarmaktadır.
Dolayısıyla ona göre teoloji, Tanrı’da yaşamanın öğretisi veya doktrinidir6.
“Eylemsel bir ilahiyat”a sahip olan Puritan hareket, bu nedenle yaptığı her eylemi
Kutsal Kitap’a dayandırma ihtiyacı duymakta ve kendisini böylece diğer reformist
akım ve gruplardan ayırmaya çalışmaktadır. Zira Ames’e göre, Yeni Ahit açısından
teolojinin temel ilkeleri insanda değil, Tanrı’da bulunur7.
A. Tanrı Anlayışı ve Teslis Akidesi
Reformasyon teolojisinde olduğu gibi, Puritanların Tanrı anlayışı da, Roma
Katolisizm’inin anlayışıyla paralellik arz etmektedir. Hıristiyan Kutsal Kitap’ını
merkeze alan Puritan teoloji, geleneksel teslis akidesini savunmaktadır.
Puritanlar, temel Hıristiyan akidesi çerçevesinde bir Tanrı anlayışına
sahiptirler. Onlara göre Tanrı; her şeyden önce bir olup varlığı başkaca herhangi bir
şeye bağlı değildir. Tanrı’nın basit olan varlığında, bir değişmenin olması mümkün
değildir. Onlara göre, diri ve gerçek olan, gözle görülmeyen, bedeni ya da farklı
kısımları olmayan, sınırsız, değişmeyen, ebedi, her şeye gücü yeten, günahları,
suçları ve kötülükleri bağışlayan, kendisini itinayla arayanları mükâfatlandıran ve
suçluyu asla haklı çıkarmayan tek bir Tanrı vardır8.
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bölümün alt başlığını ifade etmek için kullanılmıştır. Buradan itibaren bu kaynak için WCF.
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Puritanizm’e göre bütün nitelikleri mükemmel olan Tanrı’nın bu sıfatlarında,
bir artma ve eksilme ya da bir noksanlık bulunmamaktadır. Bu tanrısal nitelikler ne
tek başlarına Tanrı’nın özünü ifade edebilirler ne de Tanrı’dan ayrı düşünülebilirler.
Bu bağlamda Tanrı’nın keyfiyeti sınırlı insan aklıyla bilinemez; ancak Tanrı, gücü ve
kudretinin ve benzeri sıfatlarının, dünyadaki tezahürleri yoluyla anlaşılabilir ve
buradan hareketle tanımlanabilir. Dolayısıyla Tanrı kendisini özellikle vahiyle ortaya
koymaktadır.
Tanrı’nın hakikatini anlamaya yönelik bu tarz bir yaklaşım -daha önce
değinildiği

gibi-

Calvin’in

Tanrı’nın

bilinebilirliği

ile

ilgili

görüşünü

çağrıştırmaktadır. Zira ona göre Tanrı, gücünü göstermekle kendisini bilinir
kılmaktadır9.
Puritan teolojide Tanrı, canlıdır ve bu canlılığını başkasından almamıştır.
Onun diri oluşu bizzat kendisindendir. Zira o bütün oluşun kaynağıdır. Bu nedenle de
o, ölü/cansız olan putlardan ayrıdır. Ayrıca Tanrı, herhangi bir maddi boyutta
olmadığından, her türlü sınırlamanın ötesinde olup hudutsuzdur. Bu nedenle Tanrı,
her yerde her zaman mevcuttur10.
Buraya kadar zikredilen Tanrı anlayışında tekli bir birlikten bahsedildiği göze
çarpmaktadır. Fakat Puritanlar, temel Hıristiyan inancında olduğu gibi, bu tekli
birliğin aynı özde müşterek olan üç varlığı barındırdığını kabul etmektedirler.
Varolma tarzıyla/nedeniyle özden ayrılan varlıklar -özde birleşseler de- ondan
ayrıdırlar. Bu çerçevede aynı özü ve gücü paylaşan üç kişilik bulunmaktadır. Burada
birinci kişilik Tanrı/Baba, ikincisi Tanrı/Oğul ve üçüncüsü Tanrı/Kutsal Ruh’tur.
Fakat Tanrı, ilk sebep olup Oğul ve Kutsal Ruh’un kaynağıdır. Buradan hareketle
Oğul’un bağıntılı tabiatı Tanrı’dan türemekte, Kutsal Ruh ise Baba ve Oğul’dan
türemektedir/gelmektedir. Burada Puritan anlayışın Kutsal Ruh konusunda
Katolisizm’le birlikteliği dikkati çekmektedir.
Ames burada Baba’ya “kavrayan Tanrı” (Deus intelligens), ve Babanın
imajını ifade eden Oğul’a “kavranan/kavranmış Tanrı” (Deus intellectus) ve son
olarak Baba ve Oğuldan çıkan/türeyen Kutsal Ruh’a “sevilmiş Tanrı” (Deus dilectus)
diyerek teslisi anlatmaya çalışmaktadır. Teslis anlayışında Calvin’den etkilenen
9
10

Ames, The Marrow, s. 83-85; Gonzales, Christian Thought, s. 124-126.
Ames, The Marrow, s. 86.
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Ames, bu noktada Babayı yaratıcı Tanrı, Mesih İsa’yı kurtarıcı Oğul ve Kutsal Ruh’u
kutsayıcı ruh olarak kabul etmektedir. Ona göre Oğul ezelden beri Tanrı’nın
zihninde/aklında varken Kutsal Ruh daha sonra Baba ve Oğuldan neşet etmiştir.
Böylelikle Puritanlar, Tanrı’nın eylemlerinin -ilk yaratma dışında- bu üç kişilik
arasında

paylaşıldığını

iddia

etmekte

ve

buna

Kutsal

Kitap’tan

deliller

getirmektedir11.
1. Oğul’un Tabiatı
Puritan teolojiye göre, Tanrı, günaha düşmüş insanı kurtarmak olan sonsuz
amacı uyarınca, kendisi ile insanlar arasında aracılık yapması için biricik oğlu Mesih
İsa’yı seçmiştir. Zira -birazdan değinileceği gibi- asli günaha batmış insanın kendi
çabasıyla, iyi davranışlarla kurtulması mümkün görünmemektedir. Âdem’in işlediği
günahın, onun soyundan gelen insanlara sirayet etmesi nedeniyle, bu günahtan doğan
bedelin

ödenmesi

insanlara

miras

kalmıştır.

Dolayısıyla

Tanrı,

bunu

gerçekleştirmekten aciz olan insanlara, kendi biricik oğlunu Âdem’in günahlarına
kefaret olsun diye tarihsel İsa’nın bedeninde dünyaya göndermiştir.
Puritan düşünce, bütün çağlara hitaben bir devirde gelip bütün insanlığın
günahı için kendisini feda edecek kişinin mutlaka tanrısal bir yönü olması gerektiğini
ileri sürmektedir. Buna göre Tanrı ile insan arasındaki bu uzlaşıyı gerçekleştirecek
kişi, ilâhi ve insanî olmak üzere iki tabiata sahip Mesih İsa’dır. Mesih İsa’nın bu iki
tabiatı asla birbirine karışmamaktadır. Zira böylesi bir karışıklık, ilahinin insani,
insaninin de ilahi olmasına sebep olacağından mümkün değildir12.
Buradan da anlaşılacağı üzere bazı araştırmacıların, örneğin Shipton’un iddia
ettiği gibi Puritanlar, Mesih İsa’nın sadece insan olduğuna inanmamakta, onun
teslisin uknumlarından biri olduğunu kabul etmektedirler13. Zira Puritanların kaleme
aldıkları metinlerde teslisin kabul edildiğini gösteren birçok kısım bulunmaktadır.
Bunun için, William Ames’in Teolojinin Özü adlı eserinin 5., 6., 7. ve 18.
bölümlerine bakılabilir14.

11
12
13
14

Calvin, Institutes, c. I, s. 144-145, 149-150, 652-653; Ames, The Marrow, s. 22, 88-90, 94, 105;
WCF., VIII, 1-2; Genevan Book, “The Confession of Our Faith”.
Ames, The Marrow, s. 129; Genevan Book, “The Confession of Our Faith”.
Shipton, “The Hebraic Background”, s. 149-150.
Ames, The Marrow, s. 88-100, 128-131.
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Teslisin ikinci unsuru olan Oğul, bütün nitelikleriyle zamanı geldiğinde,
bakire Meryem’in rahmine düşmüş ve birbirine karışmayan iki tabiatıyla dünyaya
gelmiştir. Ames’e göre İsa ile Meryem arasındaki ilişki insani bağdan
kaynaklanmıştır. İlahi tabiatıyla her şeyi bilen, insani tabiatıyla sınırlı bir bilgiye
sahip olan Mesih’in bu iki tabiatı demirle ateşin, ruhla bedenin ilişkisine
benzetilmiştir. Bu çerçevede Mesih, bu iki tabiatı sayesinde insanların hayatlarını kir
ve günahtan arındıracak ve onlara kurtuluşu verecektir15.
Puritanlara göre Mesih'in görevli ya da aracı olarak gönderilmesindeki amaç
insanları kurtarmaktır. Neticede bu görevin kendisi hem peygamberliği hem
papazlığı hem de krallığı kapsamaktadır. Zira Mesih, peygamber olarak insanların
cahilliğini

gidermek,

papaz

olarak

insanların

Tanrı’ya

yabancılaşmalarını

gidermek/önüne geçmek ve kral olarak da Tanrı’ya dönüşte insanın güçsüz
kalmasının üstesinden gelmek için gönderilmiştir. Burada Mesih’in iki tabiatının
önemine değinen Ames, Mesih'in ilahi tabiatıyla Tanrı iradesini tamamladığını,
insani tabiatıyla da insanlara kurtuluşu aktardığını iddia etmektedir16.
Mesih İsa, bu görevi, Kutsal Yasa ya da Musa şeriatı altında doğarak, en
şiddetli acılara maruz kalarak ve çarmıha gerilerek yerine getirmiştir. Ames, İsa’nın,
aracılık işlevi kesinleşsin diye hem ilahi hem de insani olarak kendisini feda ettiğini
dile getirmektedir. Mesih İsa, Tanrı’nın koyduğu kurallar gereği, alçaltıcı rezil bir
hayatı sırf insanlık kurtulsun diye yaşamıştır. Ancak bundan hoşnut olan İsa, Tanrı
ile insan arasındaki aracılık vasfını en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kutsal Yasa
gereği ailenin ilk erkek çocuğu olarak sünnet edildikten sonra mabede adanan Mesih
İsa, On Emirin gereklerini yerine getirmekten geri durmamıştır17.
Puritan teolojide Mesih, vaftiz olduktan sonra Mesihliğini ilan etmiş, kuzuları
için kendisini feda eden bir çoban gibi, kendisini bütün insanlık adına onların
günahtan azade olmaları için feda etmeyi kabul etmiştir. Burada da Calvin’in
etkisinde olan Puritanlara göre Mesih, cezasını çektiği günahların muhatabı olmasa
da onları işleyen insanları temsilen çarmıha gerilmiştir. Cenevre Düzen Kitabı’na
göre, iki suçlu arasında Pilatus döneminde çarmıhta ölen İsa beden açısından
15
16
17

Ames, The Marrow, s. 130-131, 138; WCF., VIII, 2, 7.
Calvin, Institutes, c. I, s. 498-499; Ames, The Marrow, s. 132.
Ames, The Marrow, s. 133-139; WCF., VIII, 4.
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ölmüştür. Zira onun insani yanı, cehennemin işkencelerine maruz kalmış gibi kızgın
bir halde “Tanrım beni niye terk ettin” demiştir18.
Ölüme ve şeytana üstün gelerek üçüncü gün dirilen Mesih, kırk gün boyunca
on bir havarisine telkinde bulunduktan sonra Baba’nın sağında oturmak için göğe
yükseltilmiştir. Bu diriliş ve yükselmeyle Mesih, Tanrı Oğlu olduğunu, ölüme karşı
zafer kazandığını, görevini tamamladığını, insanların arınmasını sağladığını ve
yükselişte ilk örnek olduğunu göstermiştir19.
Bu yükselişte beden ve ruh birlikte bulunduğundan, Tanrı’nın sağında oturan
Mesih’in bedensel olarak her zaman her yerde olmadığını kabul eden Puritanlar,
evharistiya ayinindeki Lutheran ve Katolik anlayışları reddetmekte, Calvin’in
anlayışını benimsemektedir20. Bu konu sakramentler kısmında daha detaylı olarak ele
alınacaktır.
Puritanlar, Mesih’in insanlık için kendisini feda etmesi doktrinini, Kalvinci
bakış açısıyla ele alarak değerlendirmektedirler. Kader bölümünde de aktaracağımız
gibi, Tanrı ezelde insanların bir kısmını seçmiş diğer bir kısmına ise azabı uygun
görmüştür. Bu nedenle yeryüzüne gönderilen Tanrı’nın biricik Oğlu sınırlı kefaret
teorisi bağlamında yalnızca seçilmişler için çarmıhta gerilmiş, sadece onların
kurtarılmış olmaları için dua etmiş ve bundan hoşnut olmuştur. Zaten Mesih'in, bütün
insanlar için Tanrı’nın önünde aracı olma zorunluluğu yoktur21.
2. Kutsal Ruh
Puritan teolojide teslis akidesinin üçüncü ve son unsuru kabul edilen Kutsal
Ruh’un -yukarıda ifade edildiği gibi- Baba ve Oğuldan çıktığı kabul edilmektedir.
Kutsal Ruh’un var olma sürecinde, Oğul’unkinden farklı olarak, hem Baba’nın hem
de Oğul’un katkısı/etkisi söz konusudur. Buna göre, Kutsal Ruh, Oğul aracılığıyla
Baba’dan hayat alan ve ondan dökülen/akan Sevilmiş Tanrıdır (Deus Dilectus). Bu

18
19
20
21

Ames, The Marrow, s. 128-131; Calvin, Truth For All Time, s. 39-40; Genevan Book, “The
Confession of Our Faith”; Ayrıca bkz. Mat. 27: 1-46.
Krş. Mat. 16: 21, 28: 16-19; Luk. 13: 32, 24: 46-47; Elç İş. 1: 11, 5: 31; Rom. 1: 4, 4: 25; I. Kor.
15: 17, 57.
Ames, The Marrow, s. 141-146; WCF., VIII, 8; Calvin, Institutes, c. II, s. 1365, 1379; Genevan
Book, “The Manner of the Lord's Supper”.
P. Helm, Calvin and the Calvinists, Edinburg, The Banner of Truth Trust, 2001, s. 13-14; Ames,
The Marrow, s. 149-150; WCF., X, 3, 4.
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çerçevede Kutsal Ruh, Baba ve Oğul Tanrı’dan ayrı olarak eylemde bulunamaz. O,
Mesih İsa tarafından sağlanan kurtuluşu insanlara uygular22.
Temel Hıristiyan düşüncesindeki anlayışı paylaşan Puritanlar, Tanrı’nın onun
aracılığıyla kutsal metni peygamber ve havariler olduğunu düşündükleri kimselere
yazdırdığına inanmaktadırlar. Ames Kutsal Ruh’un, Katoliklerin iddia ettiği gibi aziz
ve benzeri kimselerle irtibat kurduğunu kabul etmemektedir. Çünkü Ames, bunun
Roma Katolik yorumcular tarafından böyle yansıtıldığını, fakat bunun yanlış
olduğunu belirtmektedir. O, bu çerçevede Kutsal Ruh’un havarilerden sonra aziz ve
benzeri kimselere özellikle Wycliffe, Luther ve Calvin gibilerine ulaştığı konusunda
tereddüt içerisindedir. Ona göre kişilerin yaptığı kutsal metin yorumlarına ilahi bir
dayanak atfetmek sakıncalıdır. Bu iddiasına kutsal metinden şu kısmı referans
göstermektedir:
Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü
kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden
kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler23.

Ames’a göre Kutsal Kitap’ın bu bölümü de, kutsal metni yorumlayanların
sözlerinin, Kutsal Kitap gibi mutlak bir kesinlik ve bağlayıcılığa sahip olmadığını
göstermektedir. Dolayısıyla o, din adamlarının (papa ya da piskoposların) söylediği
her şeyin doğru olmadığını ve itaati gerektirmeyeceğini savunmaktadır24.
B. Kutsal Kitap Anlayışı
Puritanlara göre Tanrı, insanlara kendi iradesini ve ne istediğini
peygamberleri aracılığıyla gönderdiği kutsal metinle ortaya koymaktadır. Bu nedenle
kutsal metinler, Tanrı’nın yapılmasını ve kaçınılmasını istediği her emri ve yasağı
içermektedir. Ayrıca bu kutsal yazılar, insanların doğru bir imana sahip olmaları ve
yaşam sürmeleri için gerekli olan bütün düzenleme ve uygulamaları ihtiva

22
23
24

Calvin, Truth For All Time, s. 43; Ames, The Marrow, s. 88- 89; WCF., II, 3; Ayrıca bkz. Yuh.
15: 26; Rom. 8: 9; İşa. 9: 6; Elç. İş. 28: 25.
II. Pet. 1: 20-21.
Ames, The Marrow, s. 63-64, 185; WCF., II, 3.

211

etmektedir. Böylelikle Kutsal Kitap, Puritanların bütün hayatlarında yegâne mutlak
otorite olmaktadır25.
Puritan teolojide Tanrı, bu metinleri çeşitlilik arz eden esinlenmeler ve
ilhamlar yoluyla hatalardan uzak şekilde elçilerine iletmiştir. Puritanlara göre, Kutsal
Ruh’un tanıklığında, sözcüklerine kadar Tanrı tarafından yazdırılan bu kutsal
metinlerin,

yazarlarının adlarıyla

anılmaları

onların

kutsallıklarına zarar

vermemiştir. Zira yazar, Kutsal Ruh’un gözetiminde kutsal yazıları kaleme almıştır.
Bu

metinler,

yazarları

tarafından

kilise

topluluğuna

açıkça

verilip

kanonlaştırılmadıkça/resmileştirilmedikçe kutsal metinden bir parça olarak kabul
edilmemişlerdir. Bu kutsal yazılar, farklı zamanlarda çeşitli kilise topluluklarına ve
kurullarına atfedilse de Tanrı indinde inananın eğitilmesi ve kurtuluşa ermesi
noktasında eşit derecede öneme sahiptir26.
Puritanlara

göre

Kutsal

Kitap’ın

anlatım

tarzı

diğer

metinlerden

ayrılmaktadır. Tanrı, Hıristiyan Kutsal Kitap’ında kendi iradesini bilimsel ve
evrensel kurallarla değil, öyküler, örnekler, ahlâki kurallar, vaatler, uyarılar ve
teşviklerle ortaya koymaktadır. Ames’e göre bunun nedeni, insanların genel
durumuna en uygun ifade tarzı olmasıdır. Ona göre Kutsal Kitap’ta bazı teolojik
konuların anlaşılması zor olsa da, insanlar için zorunlu olan konulardaki açıklama ve
izah, açık ve net olup yoruma ihtiyaç duyulmamaktadır. Dolayısıyla Puritanlar,
eğitimsiz kişilerin dâhi, bu kutsal metinleri okuduğunda kendisine gerekli olanı
bulacağına inanmaktadırlar27.
Kutsal Kitap’ta geçen her ifadenin sadece bir anlamı vardır ve bu anlam da
yine kutsal metinden hareketle bulunur. Aksi halde ortaya çıkacak birçok anlam,
Kutsal Kitap’ı muğlâk ve anlaşılması güç bir kitap haline getirir. Bu
anlamlandırmada dil de kayda değer bir öneme sahiptir. Kutsal Kitap’ın dili, indiği
zaman aralığının genişliği sebebiyle farklılık arz eder. Bu bağlamda Eski Ahit’in dili
İbranice iken Yeni Ahit’in dili Yunanca’dır. Bu iki dilin mantığının, retoriğinin ve

25
26
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Dillenberger-Welch, Protestant Christianity, s. 99; Chadwick, The Reformation, s. 185;
Sprunger, William Ames, s. 97.
Durston-Eales, “Puritan Ethos”, s. 16; Ames, The Marrow, s. 186-187; Miller-Johnson, The
Puritans, s. 42-44; WCF., I, 1.
Ames, The Marrow, s. 187; Wood, “Puritanism”, s. 512.
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gramerinin öğrenilmesi ve bilinmesi, Kutsal Kitap’ı anlamak için elzemdir. Aynı
zamanda anlayabilmek için Kutsal Ruh’un içsel aydınlatması da aranmalıdır28.
Kutsal Kitap’ın anlaşılmasının, yukarıda zikredilen dillerin bilinmemesi
halinde nasıl gerçekleşeceği ve buna bağlı olarak çevirinin konumunun ne olacağı
sorusunu, Ames şöyle yanıtlamaktadır. Ona göre, Kutsal Kitap diğer dillere
çevrilebilir, fakat bu çeviriler asılları gibi hatasız olmayacaktır. Dolayısıyla tam
olarak gerçek bir çeviriden bahsedilemez. Zira Jerome’nin “Vulgate” adlı Latince
Kutsal Kitap çevirisinde de 70’ler Çevirisi olarak bilinen “Septuagint” isimli
Yunanca Eski Ahit çevirisinde de hatalar bulunmaktadır.
Kutsal Kitap’ı oluşturan bölümlerin yazıldığı erken dönemde kaleme alınan
fakat kanon olma özelliğine sahip olmayan apokrif metinlerin (Tobras, Judith,
Susannah, Bel, Dragon, vb.) ise Hıristiyan Kutsal Kitap’ıyla çeliştiği iddia
edilmektedir. Bununla birlikte bunların kısmen tarihi bilgiler içerdiği kabul
edilmektedir. İbranice kaleme alınan bu metinler, Yahudi topluluklarda Mesih’in
gelişinden önce uygulansa da Mesih’ten sonra havariler ve erken dönem
Hıristiyanları tarafından kanonik sayılmamaktadır29.
C. Kader Anlayışı
1. İlk Günah ve Günah Kavramı
Puritanlar da diğer Hıristiyanlar gibi ilk günahın, Âdem’in Tanrı’nın
kanununa karşı işlediği ve düşüşüne sebep olan sadakatsizlik ve itaatsizlikten
doğduğuna inanmaktadırlar. İlk günah, Eski Ahit’in Tekvin kitabının üçüncü
bölümünde anlatılan Âdem’in, Tanrı’nın yasakladığı ağaçtan şeytanın “Tanrı gibi
iyiyi ve kötüyü bileceksin” iddiasına kanarak yemesi olayıdır30. Tanrı’ya itaatsizliğin
ilk göstergesi olan bu durum, Tanrı ile Âdem arasındaki ahdin, Âdem tarafından
bozulduğunu ve onun Tanrı’ya benzeme arzusunun buna sebep olduğunu
göstermektedir.
Âdem’in işlediği günahın birincil etkeninin bizzat Âdem’in kendisi olduğunu
ileri süren Ames, şeytan ve Havva’ya ikincil bir konum vermiştir. Zira Âdem özgür
28
29
30

Durston-Eales, “Puritan Ethos”, s. 17; Ames, The Marrow, s. 187-188; WCF., I, 5, 7, 9.
Ames, The Marrow, s. 189; WCF., I, 3, 8.
Krş. Tek. 3: 1-20.
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iradesiyle bu günahı işlemiş ve bu sebeple özgür iradeden mahrum bırakılmıştır.
Burada şeytanın işlevi ise Tanrı’nın, iyiye giden yolu engellemeyeceği ve
kendilerinin Tanrı’nın emrini yanlış anladıklarını ileri sürerek, Havva’nın aklının
karışmasına sebep olmasıdır. Şeytan, Tanrı’nın buyruğu üzerinde oynayarak,
Tanrı’ya ve Tanrı’nın kendi imajına benzettiği Âdem’e olan düşmanlığını ortaya
koymuştur. Neticede Havva meyveyi tatmış ve Âdem’e sunmuş dolayısıyla Âdem bu
günahıyla ahdini bozmuştur31.
Puritan teolojiye göre, Âdem ve Havva’nın, bütün insanlığın ataları olmaları
nedeniyle bu günahın suçu ve bundan doğan kirlilik hali Âdemoğluna sirayet
etmiştir. Tanrı emriyle olan bu geçiş, ebeveynden çocuğa geçen fiziksel özellikler
gibi ya da ebeveynin yükünün/külfetinin çocuğa miras kalışı gibi gerçekleşmiştir.
Böylelikle Âdem’in bireysel itaatsizliği, insanların itaatsizliği olmuş ve Âdem’e
düşen ceza bir süreklilik içerisinde insanlık tarafından paylaşılmıştır. İşte insanları
iyilik yapmaya tümüyle isteksiz ve kötülüğün bütün eğilimlerine meyilli hale getiren
bu ilk günah veya bozulma, bütün günahların kaynağı ve başlatıcısı olarak
görülmüştür32.
Puritanlara göre, ister ilk günah olsun ister diğer günahlar olsun, işlenen her
günah, Tanrı’nın yasasına karşı işlenmiştir ve bu nedenle de suçtur. Esasen suç,
Tanrı’nın yasasına aykırı olma halini ya da sonucunu ifade eder. Günahtan doğan
suçun cezası ise, ortaya çıkan kötülüğün giderilmesi içindir. Böylelikle Âdem’in
günahı için verilen ceza, Cennet yaşamından mahrum kalmadır. Bir başka deyişle
Tanrı imajının zedelenmesiyle başlayan ruhani bir ölümdür. Âdem’in dünyaya
inişinden sonraki günahlar ise Tanrı’nın lütuf ve inayetinin yitirilmesi nedeniyle ilk
günahtan kaynaklanan ceza olarak kabul edilir. Puritanlara göre, insanoğlundaki bu
günah hali, Mesih'in kendisini çarmıhta feda etmesiyle bağışlanır33.
2. Kader ve Seçilmişlik Anlayışı
Puritanizm’in teolojik hareket noktalarından bir diğeri de kader anlayışıdır.
Puritanlar kıta Avrupa’sında kaldıkları süre zarfında Calvin’in çifte kader teorisinden
31
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(double predestination) etkilendiler ve İngiltere’ye döndüklerinde Kalvinci kader
anlayışlarını sürdürdüler. Puritanlar, Tanrı’nın, önceden insanların kaderlerini
belirlediğini ve bazılarını seçip bazılarına gazabı uygun gördüğünü ileri süren
Calvin’in düşüncesini paylaştılar. İleride ahit teolojisinde de görüleceği üzere
Puritanlar, bu seçilmişliği bir ahit çerçevesinde ele alarak savundular.
Calvin’in insanı dünyadaki bütün haşarattan dahi daha aşağıda görmesi, onun
insanı değersiz bir varlık olarak kabul etmesine ve bu yolla insanın kurtuluşu hak
etmediğini iddia etmesine yardımcı olmuştur. Bu değersizlik hali sürekli olarak,
Tanrı’nın gazabının hafifletilmesi ihtiyacını doğurmuş ve bir kaygı halinin
devamlılığına neden olmuştur. Bu nedenle Puritanlar, kendilerini Tanrı’nın gazabını
en aza indirmek için sürekli bir teyakkuz halinde Tanrı’nın buyruklarını yerine
getirmekle sorumlu tutmuşlardır34.
Kader doktrininde, Puritan düşüncenin fikir babası olan Calvin’e göre, Tanrı,
önceden kimin seçilmiş kimin gazaba uğramış olduğunu belirlemiştir. Puritan
düşüncenin olgunluk dönemi teologlarından sayılan Ames ise Calvin’in bu kader
anlayışını, Tanrı’nın belirlemesi, belli insanların takdir edilmesi ve Tanrı kararının
uygulanması şeklinde üç basamakta anlatmaya çalışmıştır. Ames, bu önceden
belirlenmişlik doktrininin Kutsal Kitap referansı olarak, Calvin’in de zikrettiği
Pavlus’un Romalılara mektubunda geçen şu ifadeyi delil göstermektedir:
Yazılmış olduğu gibi: “ben Yakub’u sevdim, Esav’dan ise nefret ettim.” Öyleyse ne
diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır! Çünkü Musa’ya şöyle diyor:
“Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, Acıdığıma acıyacağım.” Demek ki bu, insanın
35
isteğine ya da çabasına değil, Tanrı’nın merhametine bağlıdır .

Ames’e göre, Tanrı’nın ezelde belirlediği ve hiçbir şey yokken, oluşuna karar
verdiği düzenine kader denmektedir. Burada, kaç kişinin kurtulacağı bilgisi ve emri
Tanrı’nın kendisinde olup, onun takdir etmesiyle gerçekleşmektedir. Hiçbir varlık,
bu ilahi takdirin dışına çıkamaz veya dışında kalamaz. İnsanın fiilleri, kendisinin
irade ettikleri olmayıp bizzat Tanrı’nın belirlediği ve insan eylemlerinde kendisini
bulan davranışlardır.
34
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Puritanlara göre Tanrı’nın ezelde kurtarılmasını takdir ettiği seçilmişler,
Tanrı’nın lütfuna mahzar olmuş kişilerdir. Mesih ise kendisini, Tanrı’nın seçtiği bu
insanlar için feda etmeyi göze almaktadır. Böylece lütfuyla seçilmişlerin felaha
ermelerini takdir eden Tanrı, seçmediklerine yani gazap ya da lanet ettiklerine
adaletini gösterecektir. Bu doktrine göre Tanrı, burada yarattıklarını yok etmek
amacında değildir. Fakat yok olmayı hak edenlere adaletiyle davranmaktadır36.
Bu katı kader doktrininin diğer bir hareket noktası ise, özgür iradeye sahip
olan Âdem’in ilk günahı işleyerek Tanrı’ya karşı gelmesi ve bu nedenle de kurtuluşu
sağlayacak herhangi bir yetiden mahrum kalmasıdır. Dolayısıyla kişi, Mesih’in
aracılığını yaptığı kurtuluşa ihtiyaç duymaktadır. Burada Tanrı’nın seçtikleri öne
çıkmakta ve bu seçilmişler, Tanrı’nın Mesih sayesinde imana kavuşturdukları olarak
kabul edilmektedirler. Bu ise, Mesih’in sadece Tanrı’nın kurtardıkları için kendisini
feda edişini ileri süren sınırlı kefaret doktrinin oluşumunda etkili olmuştur37.
Ames ve Perkins’e göre, insanın, kendisinin seçilmişlerden olduğunu
bilemese de, umutsuzluğa kapılmaması gerekir. Ayrıca Puritanlar bu sınırlılık
çerçevesinde inananların herkes için dua etmesini doğru bulmazlar. Zira dua ancak
seçilmişlere fayda verdiğinden sadece onlar için yapılmalıdır38.
Puritan Kalvinistlerin kader anlayışına karşı çıkan Arminianlar, Tanrı’nın
seçiminin önceselliğine karşı, seçilmişliğin imanın bir sonucu olduğunu iddia
etmektedir. Arminian düşüncenin karşısında Kalvinci düşüncenin I. Elizabeth
dönemindeki temsilcisi konumundaki Perkins’e göre kader ve seçilmişlik, tecrübe
etmekle elde edilememektedir. Eğer bir kişi ilahi takdirde lanetlenmişse onun
yapacağı eylemlerin bir değeri bulunmamaktadır. Çünkü iyi davranışlar, ancak
Mesih’in ruhundan kaynaklanmakta ve Kutsal Ruh’un etkisiyle gerçekleşmektedir.
Bu da kişinin iyi davranışlarının dolaylı olarak Tanrı’nın takdirini ifade ettiğini
göstermektedir. Bu durumun istismar edilmesinin yanlış olacağını belirten Puritanlar,
sürekli olarak Tanrı’nın lütfunun tecellisi için gayret içinde olunması gerektiğini
vurgulamaktadırlar39.
36
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Puritanların hararetle savunduğu bu seçilmişlik teorisi, Arminianların ve aynı
zamanda Katoliklerin ileri sürdüğü evrensel kurtuluş düşüncesini olumsuzlamaktadır.
Arminian düşüncenin doğru olmadığını savunan Perkins, Tanrı’nın ezelde seçilmiş
bir topluluk oluşturduğuna ve sadece bunların kurtuluşa sahip olduğuna
inanmaktadır.
Arminianların kader ve kurtuluş doktrini bağlamında ileri sürdükleri evrensel
kurtuluş ve kişinin davranışlarının kurtuluşa etki etmesi gibi tezleri, 1618 yılında
Kalvinistlerin Dort Sinodunu toplamasına neden oldu. Bu sinodda Kalvinistler kendi
öğretilerini ilkesel bir hale getirmek suretiyle Kalvinizm’in bu konudaki düşüncesini
beş noktada toplayarak, Arminian düşünceyi dinden uzaklaşmakla suçladı. Bu
sinodun önemli simalarından Ames de -Perkins gibi- Arminianların bir iman
hatasında olduklarını ileri sürerek, onları Pelagiusçulukla suçladı. Öyle ki ona göre
Arminianlar ya da Remonstrantlar, Tanrı’yı, iyi davranışları mükâfatlandırmakla
sorumlu kabul etmekteydiler. Dolayısıyla Ames, Arminianları, Tanrı’yı insanların
emrine amadeymiş gibi görmekle eleştirmektedir40.
Bu durumun, Tanrı’nın bazılarına zulmetmesi şeklinde algılanmasının yanlış
olduğunu ileri süren Ames, günah işlemede seçilmiş ve lanetlenmiş için özgür bir
ortam olmasına karşın, Tanrı’nın sadece seçtiğinin günahlarını affetmesinde bir sır
perdesi olduğunu iddia etmektedir. Çünkü bu kader, insan algısının ötesinde bir şey
olup, Tanrı burada gücünü göstermek istemektedir41.
Puritanların,

İngiliz

Kilisesini

arındırma

girişimini

kendilerine

has

kılmalarında seçilmişlik doktrini önemli bir yere sahiptir. Nitekim seçilmiş olan kişi
dindar bir hayat yaşamak ve kutsal metni hayatına tatbik etmek zorundadır. Ayrıca
kendi toplumunu ve milletini örnek bir Hıristiyan toplum yapmak için çalışmak onun
en temel görevidir. Puritanlar, işine önem vermeyen ve nefsinin isteklerine göre
gelişi güzel yaşayanların inançsız kimseler olduğunu kabul etmektedirler. Zira onlara
göre her dindarın bir amacı olmalıdır. Bu anlamda bir Puritan kendisini, Mesih
karşıtlarına karşı Mesih’in bir savaşçısı olarak görmektedir. Bir tiyatro sahnesine
benzettikleri

dünyada

Tanrı’nın

dünyevileşenleri

cezalandırıp

seçtiklerini

koruduğuna inanan Puritanlar, kendilerini doğruyu anlatıp kötülükten sakındıran
40
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uyarıcılar olarak görmektedirler. İngiliz Kilisesi ve İngiltere için gösterdikleri çaba
bunun en bariz örneği sayılmaktadır42.
D. İhtida Süreci ve İman Anlayışı
Puritanizm, insanın gerçekten Hıristiyan dinini benimseyip iman etmesinin
bir süreç içerisinde gerçekleştiğini iddia etmektedir. Puritanlara göre iman, insanın
yapacağı iyi davranışlarla kazanılmamakta, aksine, Tanrı’nın takdirine bağlı olarak
verilmektedir. İman, buradan hareketle Tanrı’nın mutlak otoritesine ve ilahi vahyine
dayanmaktadır. İyi davranışlar ancak, Tanrı tarafından seçilmişe bahşedilen imanın
neticesinde oluşmaktadır43. Bu nedenle de onlara göre nasıl iyi davranışları
içermeyen bir iman geçersizse, iyi davranışları kapsayan bir iman da o nispette
kıymetsizdir. İşte burada seçilmişlik önem kazanmakta ve yapılanların değer
kazanmasında etkin bir rol almaktadır. Zira Puritanlara göre seçilmişlik kurtuluşun
en temel şartıdır. Gelecekte Tanrı’nın insana iyiyi vereceğine dair güvenin bu iman
sayesinde gerçekleşeceğini kabul eden Puritanlar, bu iman halinin seçilmişlerde vuku
bulmasının bir süreç içerisinde gerçekleştiğine inanmaktadırlar44.
İmanın teolojik bir kabulden öte bir eylem, bir tecrübe işi olduğunu ileri süren
Yarı-Ayrılıkçı Greenham’a göre imanın mekânı beyinden öte kalptir. Puritanist dini
tecrübede kişi, Tanrı’nın kurtarıcı sevgisinin ve gazabının varoluşsal bir deneyimine
maruz kalmaktadır. Bu sürecin sonunda kurtulmuşluğuna kanaat getiren kişi yeniden
doğmuş sayılmaktadır. Bu, Tanrı’nın kurtarıcı sevgisiyle ve gazabıyla, bireyin
ruhunun karşılaştığı kişisel canlı bir deneyim olarak görülmektedir. Hayati bir öneme
sahip olan bu dini tecrübe, Puritanın kendisine Hıristiyan demesini sağlamaktadır.
Bunun neticesinde Puritan, Mesih tarafından kutsanmakta ve insanlara Tanrı
kelamını duyurmakla ve kurtuluşu aktarmakla sorumlu sayılmaktadır45.
Baruer’e göre bu ihtida tecrübesi İngiltere’de her alanda, özellikle kader ve
seçilmişlikten ziyade dinde reformasyonun tetikleyicisidir. Bu durumu açıklamak
42
43
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için kutsal metnin şu pasajı temel alınmaktadır: “...Biri herkesin yararına öldüyse,
tümü ölmüştür. O herkesin yararına öldü. Öyle ki, yaşayanlar bundan böyle kendileri
için değil, onların yararına ölüp dirilen için yaşasınlar”46. Buradan da anlaşılacağı
üzere Puritanlar, artık kendileri için değil Mesih için yaşamaya karar veren, böylece
gerçek manada Hıristiyan olduklarını iddia eden kimselerdir47.
Bu dinsel tecrübe beraberinde karşılıklı bir ahitleşmeyi de getirmektedir. Zira
Puritanlar, seçilmişliğin belirtisi olarak iyi bir Hıristiyan topluluk olacağına ve
Tanrı’nın onları kurtaracağına inanmaktadırlar. Bu teoloji, Puritanları hem
Anglikanlardan hem de Kalvinistlerden ayıran temel karakteristiklerden birisidir.
Burada insanın, iman ve bağışlanma tecrübesi yoluyla, kişisel olarak Tanrı’yla bir
ilişkisinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede kişinin hâl ve davranışlarının tanrısal bir
yönü olması ve Tanrı’ya hitaben yapılması gerekmektedir. Ames, Baxter ve Sibbes
gibi teologlara göre burada beliren itaat ise bu durumun öznesi değil imanın bir
neticesi olarak tezahür etmektedir48.
Puritanlar için kurtuluşun safhaları olarak da tanımlanabilen bu ihtida süreci;
Çağrı/Davet (Calling), Arınma ya da Aklanma (Justification), Kabul Edilme
(Adoption), Kutsanma (Sanctification) ve Tanrı’yla Birleşme ya da Yücelt(il)me
(Glorification) olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.
1. Çağrı/Davet (Calling)
Puritan teolojide, Tanrı’nın kurtuluşu lütfettiklerinin Mesih tarafından
çağrılması olarak nitelendirilen bu merhale, seçilmişlik doktriniyle birlikte
anılmaktadır. Zira burada davete muhatap olanların tamamı, Tanrı’nın önceden
kurtulmalarına hükmettiği seçkin kişilerdi. Bu bağlamda davet, seçilmiş kişinin ilk
eylemidir. Burada davetin iki aşamasından bahsetmek mümkündür. Birinci aşamada
Mesih'in teklifi, ikincisi ise Mesih'in teklifinin seçilmiş tarafından kabul edilişidir.
Bu teklif, Mesih'in İncil’i telkini veya vaatleri bağlamında harici/dışsal; bununla
beraber manevi bir aydınlatmayla vaatlerin kalbe sunumu olarak dahili/içsel olmak
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üzere iki yöne sahiptir. Bu teklife icabet, ihtida sürecinin başladığını ve Mesih’te
olunduğunu gösterir49.
Puritanlara göre, Tanrı’nın, Mesih aracılığıyla yaptığı bu çağrısına uyanlar,
günahtan felâha kavuşmakta ve yeni bir hayata iyi bir başlangıç yapmaktadırlar.
Puritanların akli ve manevi olarak doğaüstü bir aydınlanma olarak kabul ettikleri bu
ilk aşamada, insan iradesi ne özgür ne de doğal bir taşıyıcıdır; sadece itaatkâr bir
özne konumundadır. Bu daveti kabul, seçkin bir iman eylemi olarak nitelendirilse de
Puritan düşüncede, yine de bu eylemin gerçeğe dönüşmesi Tanrı’nın isteğine/fiiline
bağlıdır. Zira daha öncesinde Kutsal Yasaya karşı işlenmiş günahlardan doğan
pişmanlık ve kirlenme, Tanrı’ya yönelimin gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir.
Bu kusurlu halden kurtulmak için Mesih aracılığıyla çağrılıp iman etmek ve daha
sonra Tanrı’ya yönelmek gerekmektedir. Puritan teolojiye göre, bu etkin çağrıyı
yapan Mesih, Tanrı adına sadece Tanrı’nın seçtiklerine bu daveti götürmektedir.
Bu durum ise en başından beri Tanrı’nın seçmediği bir topluluğun var
olduğunu ve bu grubun ne kadar iyi davranışlar sergilerse sergilesin, kurtuluşa nail
olamayacağını ortaya koymaktadır. Hatta Westminister İnanç Açıklamasına göre bu
kişilerin kurtulabileceklerini iddia etmek bile zararlı bir tavır olarak görülmektedir50.
Çağrı aşamasından sonra gelen aklanma ya da arınma sürecinde kişi bu imanı
eylemlerinde gösterecektir.
2. Aklanma/Arınma (Justification)
Puritanlara

göre,

imanla

kurtuluş

sürecinin

ikinci

aşaması

olan

Arınma/Aklanma, Tanrı’nın seçilmişlik düşüncesinin bir diğer tezahürü olarak,
seçilmişlerin ezelde aklandığına hükmetmesi bağlamında, Tanrı’nın yüce adaletiyle,
inananı günah ve ölümden aklayıp doğru ve değerli hayata, Mesih hatırına, imanda
addetmesidir51.
Puritanlar aklanmayı, Tanrı’da tasarlanan ve Mesih’ten insana Kutsal Ruh
aracılığıyla geçen imanın bir yansıması olarak kabul etmektedir. Tanrı, adaletiyle
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değil lütfuyla Mesih aracılığıyla iman edenlerin günahlarını bağışlamaktadır. Bu
bağışlanma da Mesih'in kendisini feda edişi önemli bir yere sahiptir. Zira bir kişinin
günahının, Âdem’in düşüşünde olduğu gibi bütün insanlığa sirayet etmesi nasıl
mümkünse, Mesih'in çarmıhta gerilmesi gibi tek kişinin seçilmişlerin günahı için
ceza çekmesi de mümkündür.
Puritanlara göre, bu bağışlanmadan/aklanmadan sonra, kişi kendisinin
seçilmişliğine

kanaat

getirerek

kendisinden

beklenen

erdemli

davranışları

sergilemelidir. Bu sebeple günlük olarak günahtan bağışlanma isteği, lütfun devamı
için gereklidir. Bu süreç, Puritanların aklanmalarını sürdürmek için sürekli dua ettiği,
Kutsal Kitap kurallarını harfiyen yerine getirdiği, ihtida tecrübesinin en yoğun olarak
yaşandığı aşamadır52.
3. Kabul Edilme (Adoption)
Puritan düşünceye göre üçüncü aşamada, her yaratığın babası olan Tanrı,
kendi biricik oğlu İsa Mesih’te aklanmış olan herkesi oğulluğuna almıştır. İman
edenlerle Tanrı arasındaki bağ, inananları Tanrı ailesinin bir ferdi yapmıştır.
İnsanoğlu, soyun sürekliliğinde atasını takip ederken, ilahi oğulluktaki süreklilik
iman bağıyla sürdürülmüştür. Kutsal Ruh’un etkin rol aldığı oğulluğa alınışın/kabul
edilişin ilk meyvesi, günahtan, yasanın bağlayıcılığından ve dünyadan özgür olmak,
ikincisi ise Mesih’te olmadır53.
Kabul edilme de yine aklanma gibi Tanrı’nın ezelde belirlediği kaderine göre
işlemektedir. Bu alınış, Mesih’in sıkıntılarını paylaşanların yüceltilmesi olup çağrı ve
aklanma bunun alt yapısını oluşturmaktadır. Puritanlara göre Tanrı, oğulluğuna kabul
ettiği çocuklarını korur, kollar, ihtiyaçlarını karşılar ve onları terbiye eder. Her ne
olursa olsun bu alınışı elde edenler asla buradan atılmazlar. Bu ise, yine önceden
belirlenmişlik doktrininden hareket edildiğini göstermektedir. Hatta Ames’e göre,
Adem’e Tanrı’nın ilk yaratığı olması hasebiyle metaforik olarak Tanrı oğlu denilse
de, Tanrı ile Mesih arasındaki bağ daha kuvvetli ve mistik olduğundan Mesih,
Tanrı’nın doğal Oğludur54.
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4. Kutsanma (Sanctification)
Puritan teolog Ames’a göre kutsanış, günahın kirliliğinden, Tanrı imajının
saflığına doğru yönelen insandaki gerçek değişimdir. Aklanmada günah suçundan
kişi nasıl arınıyorsa ve ona yeni bir hayat veriliyorsa, kutsanmada da kişi günahın
manevi kirinden kesin bir şekilde özgür kılınmaktadır. Bu durumda kutsanma, çağrı
ve aklanmadaki değişiklikten öte nitelikte gerçekleşen gerçek bir değişimdir. Bu
değişim anlık ve kısmi olmayıp sürekli ve bütün vücudu sarmakta, önce ruhta ve
sonra bedende yayılmaktadır. Kutsanışın başlangıç noktası günahın manevi kiriyken,
sonu Tanrı’nın saflığıdır55.
Puritanlara

göre,

kutsanışın

başlangıç

noktası,

Mesih’le

birlikte

dünyevi/maddi kirden ve günahtan kaçınarak çarmıha gerilme safhası olup, burada
Kutsal Ruh’un aracılığıyla günahlardan arınma gerçekleşmektedir. Kutsanıştaki bu
başlangıçtan sonra gelen canlanma dönemi, Mesih'in üç gün sonra dirilmesiyle
benzeştirilmektedir. Bu sırada insandaki Tanrı imajı yenilenmekte ve Tanrı’yla güçlü
bir bağ kurulmaktadır56.
Bu dünyada mutlak manada günahtan özgür kalınamayacağından, Puritanlara
göre kutsanış, günah halinin lütufla mükemmelleştirilmesi sürecidir. Kutsal Kitap’ta,
kişi kutsanış safhasından önce günahkâr ya da “eski insan” olan kişi kutsanıştan
sonra yeniden doğar ve “yeni insan” olarak isimlendirilir. Burada kişinin iç
dünyasında günahı büyük oranda alt etmesinden bahsedilmektedir. Bedenin varlığı,
günah için yeter sebep olduğundan kişinin iç dünyasındaki ruhsal savaş devam
etmektedir. Bu nedenle günlük olarak işlenen günahlar nedeniyle pişmanlığın duada
zikredilmesi gerekmektedir. Fakat bu, inanan kişiyi aklanmadan mahrum
bırakmamaktadır57.
5. Tanrı’yla Birleşme ya da Yücelt(il)me (Glorification)
Puritanizm’de yüceltme, kurtuluşun son safhası olup insanı günah cezasından
ve zavallılıktan sonsuz mutluluğa götüren gerçek değişimdir. Günahlardan gerçek
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anlamda bir çekilme ve kurtuluş aşaması olan yüceltmenin sonu, kutsama,
korunmuşluk, sonsuz hayat ve kurtarıcı İsa’nın krallığı olarak nitelendirilir. Bu
safhanın başlangıcı, Tanrı’nın sevgisinin Mesih aracılığıyla insanlara verilmesidir.
Devamında ise kişi, Tanrı’nın kayrasına kavuştuğunu kesinlikle umut eder58.
Puritanlara göre, Tanrı açısından bu kurtuluş garanti altındadır ve kesinlik
ihtiva etmektedir. Bu bağlamda ruhani olarak kesinlik, Tanrı lütfunun inanana
bildirilmesi ve ruhun da bunu tasdik edişidir. Bir ahit çerçevesinde düşünüldüğünde,
kişinin/inananın kendi kurtuluşundan emin olması için doğru/gerçek imanda kalarak
tövbe ve pişmanlığı süreklilik içerisinde yapması, Tanrı’nın kurtuluş vaadinin
gerçekleşmesiyle doğru orantılıdır. Ames bu noktada, inananın Tanrı’yla olan
ahdinin gereklerini yerine getirmede özgür olduğunu savunarak bu ahdin özgür bir
ahit olduğunu da iddia etmektedir59.
Özgür bir ahit savı dikkatle ele alındığında, burada bir zorlayıcılık göze
çarpmaktadır. Zira ahdi kabul etmediğinde, ahdin taraflarından inananın karşısına bir
ceza çıkmaktadır. Bu durum kendisini, kurtuluşun elde edilmesi için sürekli olarak
yinelenen iman itirafında ve tövbede göstermektedir.
E. Puritan Ahit Anlayışı
Puritanlara göre, Tanrı, ilk insan olan Âdem’i yarattığında, kendisiyle
insanoğlu arasında bir ahit yaptı. Buna göre, Âdem ve nesli, yaratanının emirlerine
itaat edip yasaklarından kaçınacak ve böylece Tanrı da onlara vaat ettiği sonsuz
yaşamı verecekti. Tanrı’nın insanla yaptığı bu ahit, iki denk arasında yapılmış bir
ahit niteliği taşımamakta; daha çok efendi ile kölesi arasında yapılan bir ahide
benzemektedir.
Başlangıçta yapılan bu ahit, yasal bir ahit olarak insanın yasa yoluyla
yapacağı davranışlara bağlıydı. Fakat Tanrı, Âdem’in işlediği günah nedeniyle,
insanla yeni bir ahit yaptı. Bu yeni ahitte, öncekinden daha güçsüz ve ahdin tarafı
olmaya güç yetiremeyen insana merhametle yaklaşan Tanrı, davranışlar/işler ahdinde
(Covenant of Works) kurtuluşa mukabil istediği eylemlerden vazgeçmişti.
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Bu lütuf ahdinde Tanrı karşılıksız bir kurtuluşu ve sonsuz hayatı Mesih
aracılığıyla insana vermektedir. Perkins, bu iki durumun ilkinde sonsuz hayat
vaadinin, amellere dayalı olarak garanti altına alındığını fakat lütuf ahdinde ise bu
vaadin davranışları yapanın eylemlerinden dolayı değil Mesih’in aracılığı nedeniyle
gerçekleştiğini dile getirmektedir60.
Tanrı ile insan arasında yapılan bu iki ahitin esasta tek bir ahit olduğunu
zaman içerisinde uygulama farklılıklarının doğduğunu ileri süren Ames’e göre, bu
süreç mükemmele doğru gitmektedir61. Bu çerçevede, temel özelliklerine göre ahit,
Mesih’ten önce ve sonra olmak üzere iki alt başlıkta ele alınabillir.
1. Mesih Öncesi Ahit
Puritan teolojide Tanrı, Mesih’i göndermeden önce Eski Ahit çerçevesinde
insanlarla davranışlara bağlı bir ahit yapmıştı. Bu ahiti de Musa öncesi ve sonrası
diye ikiye ayıran Ames’e göre, Musa öncesi dönem “ahdin çocukluk dönemi” olarak
nitelendirilmektedir. Bu devrede cemaat politikası oldukça sert olup uygulanan
yasalar çok katıdır. Bu süreçte ilk doğan kişi, kutsalın idaresinde söz sahibi
olmaktadır. Ona göre, Âdem’den İbrahim’e kadar ki süreçte, kurtuluş için sıra dışı
bir kanıta -Nuh tufanı gibi- ihtiyaç duyulmaktadır.
Puritanlara göre, İbrahim’den sonra kurtuluşa muhatap olanlar, İbrahim ve
soyundan olanlardı ve Tanrı burada, Kutsal Kitap’ta bildirdiği gibi62 bazı kullarını
seçmiş ve sevmiş, bazılarını da bundan mahrum bırakarak onlardan nefret etmiştir.
Buradan da anlaşılacağı üzere, seçilmişlik teorisinin temel dayanak noktası olan
kutsal metinlerin, ahit teolojisinde kullanıldığı görülmektedir63.
Eski Ahit’in, Mesih’in gelişinin habercisi olduğunu ileri süren Puritanlar, bu
süreçte ahde bağlılığın Kutsal Yasa çerçevesinde gerçekleştiği kanaatindedir. Buna
örnek olarak da yasada belirtilen ve ahde sadakatin tezahürü sayılan sünnet
sakramentini ve İbrahim’in buna bağlı kalışını göstermektedirler. Zira Eski Ahit’te
günah kirinden kurtulmanın yolu sünnet olmaktan geçmektedir. Puritanlara göre,
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Fısıh kuzusu, peygamberlikler ve kurbanlar yoluyla Yahudilere ulaşan vaatler,
Mesih'e işaret etmektedir.
İbrahim ve soyunun, Tanrı tarafından seçilmesinden sonra, Musa dönemine
gelindiğinde ise Firavunun tutsağı olan İsrailoğullarının vaad edilmiş topraklara
geçişi ve Mesih’in gelişine kadarki süreç önem kazanmaktadır. Musa, kavmini
Tanrı’nın yardımıyla Firavun zulmünden kurtararak Kızıldeniz’den geçirmiş ve vaad
edilen Kenan diyarına ulaştırmıştır. Puritanlara göre bu zaman dilimi içerisinde,
Musa, kavminin ahde sadık kalmaları için Tanrı tarafından çeşitli mucizelerle (selva,
kayadan su çıkması, vb.) desteklenmiştir. Dolayısıyla ahitin gelişimi sayılacak bu
süreç, Mesih'in gelişine hazırlığı ifade etmektedir64.
2. Mesih Sonrası Ahit
Puritanlara göre, Mesih'in gelişinden dünyanın sonuna kadar sürecek olan
yeni ahit, Mesih öncesi ahitten ya da Musa dönemindeki ahitten öz olarak değil
sadece şekil olarak farklılık arz etmektedir. Zira Eski Ahit’teki ahit, işler/davranışlar
ahdiyken Mesih’in ahdi, ona iman ve onun yoluyla elde edilecek bir lütuf ahdidir.
Mesih’in gelişiyle, Yahudi şeriatinin veya kutsal yasanın boyunduruğunun kalktığı
ve inananların Yeni Ahit çerçevesinde özgür kılındığı iddia edilmektedir. Yeni
Ahit’in manevi bir yasa olmasından hareket eden Puritanlar, onun Eski Ahit
yasasından daha üstün olduğunu kabul etmektedirler65.
Puritanlara göre; ilk ahit doğruyu emrederken, ikincisi doğruyu Mesih
aracılığıyla bahşeder. Eskisi, Tanrı ile insan arasındaki bir ahit olarak kabul
edilirken, yenisinin Tanrı ile günaha batmış, bu nedenle Tanrı’ya düşman olan insan
arasındaki bir uzlaşıyı temsil ettiğine inanılmaktadır. Bu sebeple ilkinde Tanrı-insan
arası bir ahit söz konusu iken, ikincisinde sadece Tanrı’nın tek taraflı yaptığı bir ahit
bulunmaktadır. Zira insanın, günaha batmış olması nedeniyle bu ahde muhatap olma
yetisini yitirdiği savunulmaktadır.
Bu ahit anlayışı Protestan düşünce için yeni olan bir kavram olmayıp,
İngiltere’de William Tyndale’ye, Kıta Avrupa’sında ise Zürihli reformistlere
dayanmaktadır. Puritanlar arasında ilk defa bu düşünce Perkins ve arkadaşları
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aracılığıyla yayıldı ve XVII. yüzyılın başlarından itibaren böylesi bir ahdin kurtuluşu
mümkün kılacağına inanılmaya başlandı.
Puritanlar, Calvin’in kader anlayışıyla bu düşüncelerini destekleyerek ahdin
muhatabının ancak seçilmişler olduğunu ileri sürmektedirler. Tanrı’yla yapılan bu
ahdin, günlük hayatlarına yansıdığına inanan Puritanlar, bu çerçevede davranışlarının
bir kutsallığı içerdiğini düşünmekte ve ahdin emir ve yasaklarının zikredildiği Kutsal
Kitap’a sıkı sıkıya bağlı olmak gerektiğine inanmaktadırlar66.
Puritanlara göre, Tanrı, Eski Ahit’te insanların kurtuluşu için iyi davranışları
yeterli görmektedir. Fakat Mesih aracılığıyla yapılan yeni ahitte, Tanrı, seçilmiş
kullarına merhamet edeceğini ve onların günahlarını affedeceğini bildirmektedir.
Burada da görüldüğü gibi, Puritanlar, Tanrı’nın ezelde insanların bir kısmını kurtuluş
için seçtiğini ve bunun da Mesih'in aracılığıyla bu lütuf ahdinde somutlaştığını kabul
etmektedir. Bu bağlamda ahit teorisiyle seçilmişlik doktrini arasında sıkı bir ilişkinin
olduğu görülmektedir. Öyle ki Puritanlar, bu yeni ahitte, Tanrı’nın doğruluğu
bahşettiği seçkin kullarına garantilenmiş bir kurtuluş vermektedir67.
Tanrı’yla yapılan ve Mesih’in aracı olduğu bu ahite iman, Puritanlara göre
seçilmiş kişiye Âdem’den sirayet eden günahın yok edilmesi anlamına gelmektedir.
Bu çerçevede Puritanlar, kurtuluştaki önemini yitirdiği iddia edilse de iyi
davranışların bu kurtuluşa refakat ettiğini savunarak, davranışlara farklı bir önem
atfetmektedirler. Zira Puritan teoloji, Tanrı karşısında pasif konumda olunsa da,
Tanrı iradesini hâkim kılmak için durmaksızın Tanrı’ya hizmet edilmesi gerektiğini
savunmaktadır. Ayrıca Puritanlar, Tanrı tarafından bahşedilen kurtuluş nedeniyle ona
tam manasıyla şükretmenin yolunun, sırf onun için çalışmaktan geçtiğini
düşünmektedirler.
Bu durum ise her şeyi önceden belirleyen ve insan fiillerini sınırlayan
Kalvinci Tanrı anlayışındaki keyfiliği kaldırmakta ve Tanrı’nın merhamet ve
sevgisine vurgu yapmaktadır. Çünkü Puritan ahit teolojisi, önceden belirlenmişliğe
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bir açılım getirmektedir. Zira bu düşünce, iyi davranışlara bir değer katmakta ve
Puritan bireyle Tanrı’sı arasında sürekli bir irtibatın olmasını sağlamaktadır68.
Puritanlar, ahdin yenilendiğinin ve artık bir lütuf ahdinin hüküm süreceğinin
kanıtlanması noktasında Mesih’in son akşam yemeğini ve buna bağlı gelişen çarmıh
olayını delil göstermektedirler. Zira onlara göre, Tanrı’nın bu vaadinin kanıtı,
kendisini sadece seçilmişler için feda eden ve onların günahları adına acı çeken
Mesih’tir. Görünürde böylesi bir ahdin olması, buna tabi olanların ya da bunu elde
edenlerin kimler olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda Ames, daha
önce de bahsedildiği gibi, hiç kimsenin kendisindeki doğru iman ve tövbeyi idrak
etmedikçe seçilmiş olduğunu bilemeyeceğini iddia etmektedir69.
Ames’in bu düşüncesine karşın, John Preston ahide ve kurtuluşa hakiki
imanla bağlanmanın, gerekli ve yeterli olduğunu ileri sürmektedir. Ancak Preston,
gerçek ve doğru imanın nasıl anlaşılacağı noktasında, bir analojiye başvurmaktadır.
Ona göre, çoğu kez hamile olduğundan şüphelenen bir kadın, bir hareket ya da
kımıldama bulamadığında, bu düşüncesinin kendisinin bir yanılgısı olduğu sonucuna
varmaktadır. Buna benzerlikle kişinin de kalbinde gerçek imanın olduğunu
düşünmesi, buna karşın, hayatında buna dair alâmetleri bulamaması onun yanıldığını
göstermektedir. Zira Preston’a göre, gerçek iman, kendisini hayatta doğru tavırlarla
ortaya koymaktadır70.
Perkins ise Preston’un düşüncesini destekler nitelikte üç aşamalı bir süreçten
bahseder. Ona göre, kişi öncelikle kendisinin kişisel kararıyla imana yönelmelidir.
Daha sonra bu imana Kutsal Ruh eşlik etmeli ve kişi buna şahit olmalıdır. Perkins’e
göre, kişi, son olarak bu imanın ahit çerçevesinde kurtuluşa götürdüğü sonucuna
varmak için, kendi yaşamıyla İncil’in önerdiği arasında kıyas yapmalıdır. Perkins’in
bu son aşaması, Calvin’in seçilmişliğin anlaşılmasında Mesih’in ayna görevi
gördüğü iddiasıyla paralellik arz etmektedir71. Bu yaklaşım Puritanların sürekli bir
teyakkuz halinde, imanlarını kaybetmemek ve kurtuluştan mahrum kalmamak için
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hayatlarının her anını dine adamalarına ve her hareketlerinde bir dinselliğin
bulunduğunu kabul etmelerine sebep olmuştur.

II. Puritanizm’de Sakramentler
Puritanlara göre sakramentler, Tanrı’nın yaptığı lütuf antlaşmasının sembol
ve mühürleridir. Geçmişle ilgili anımsatıcı bir özelliğe sahip olan sakrament,
Tanrı’yla olan ahdin bir işareti olarak kabul edilmektedir. Ames’e göre, ilahi bir
kurum olan sakramente kişinin müdahalesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla
sakramentin uygulanması neticesinde ortaya çıkan lütuf, sakramentin kendisinden
veya onu uygulayan kişinin kutsallığından kaynaklanmamaktadır. Bu lütuf,
sakramenti uygulayana verilen vaadi içeren Tanrı kelamına ve Kutsal Ruh’un
işleyişine bağlıdır. Zira sakramentle işaret edilen şey, Yeni Ahit’in kendisi, diğer bir
deyişle Mesih’in kendisi anlamına gelmektedir72.
Puritan teolog Ames’e göre, bir sakrament, işaretle işaret edilen arasındaki
birliktelikle şekillenmektedir. Ona göre öncelikle işaret, sünnet olmakla kalbin
kutsanmasında olduğu gibi, işaret edileni doğrular. Daha sonra sünnetin ahit olarak
kabul edilmesi gibi, işaret edilen, işareti doğrular. Vaftizinin yenilenme olması gibi,
işaret edilen şeyin etkisi, işaretini anlamlandırır. İşaretin bir diğer özelliği, ekmeği
bölmenin Mesih’e atfedilmesi gibi, işaret edilen şeyi doğrulamasıdır. Son olarak
işaret edilen, manevi olarak sakramental ekmeği yemek gibi, işarete atfedilir73.
Puritanlara göre, söz ve vaadin boşa olmadığının işareti olan sakramentin
uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde, buna ilgisiz kalan kişi, Tanrı
lütfundan yükselen imanın sakramentle onaylanıp ileri götürülmesi noktasında,
bundan fayda sağlayamaz. Kurtuluş sürecinde, lütfun alameti olan sakramentin
neticesinde, ahit garantiye alınmaktadır. Bu sadece Tanrı tarafından değil, insan
tarafından Tanrı’nın lütuf ve vaadine karşılık, insanın Tanrı’ya itaat ve şükran içinde
karşılık vermesiyle gerçekleşmektedir. Bu çerçevede Mesih tarafından Yeni Ahit’te
verilen vaftiz ve evharistiya olmak üzere iki sakrament bulunmaktadır74. Buradan da
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anlaşılacağı üzere Puritanlar, Reform kilisesi öğretisince kabul edilen iki sakrament
düşüncesini paylaşmaktadır.
A. Vaftiz
Temel Hıristiyan anlayışında olduğu gibi, Puritan teolojide de arınma ve
Mesih’e alınışın sakramenti olarak kabul edilen vaftiz, kişiyi sadece görünür
kilisenin bir üyesi yapmaktadır. Öte yandan bu sakrament, Mesih’te yenilenişin ve
onun aracılığıyla günahların bağışlandığının göstergesidir. Vaftiz, Tanrı’nın lütuf
antlaşması çerçevesinde, kişiye yeni bir yaşam verdiğini ortaya koyan bir işaret
olarak kabul edilmektedir. Kişinin böylelikle Baba Oğul ve Kutsal Ruh adına
kutsandığını simgeleyen vaftiz, bir inisiasyon yani bir dine giriş töreni olarak
nitelendirilmektedir75.
Puritanlar, diğer Hıristiyan cemaatlerin vaftiz bağlamında yaptıkları çeşitli
ritüellere eleştiri getirirler. Vaftiz sakramentinin yerine getirilmesi esnasında,
vaftizde haç çıkarma, çocuğun kiliseye girişinde yağlanması ve benzeri bir takım
batıllıkların olduğunu ileri sürerler. Onlara göre bu batıl davranışların kaynağı Roma
Katolisizm’idir. Gerçekte vaftiz sakramentinin Hıristiyan Kutsal Kitap’ına göre icra
edilmesi gerektiğine inanan Puritanlar, vaftiz esnasında Katolik duaların yapılmasına
karşıdırlar. Vaftiz töreni esnasında, vaftiz edilecek çocuğun babasının yanında,
sadece vaftiz babasının olabileceğini kabul eden Puritanlar, sakramentin kilise
cemaatinin önünde gerçekleştirilmesi taraftarıdırlar76.
Ames, maddi ya da doğal hayata sadece bir kez başlandığı gibi, vaftizin,
öylece ruhani hayata bir kez başlamayı temsil ettiğini savunmaktadır. Bu nedenle o,
Tanrı tarafından bahşedilen lütuf anlaşması çerçevesinde çocukların vaftiz edilmesi
gerektiğini ileri sürmektedir. Puritanlara göre, çocukların bu sakramentten
yasaklanmamalarının birçok nedeni vardır. Örneğin Ames, vaftizi özellikle
Yahudilerin dine giriş ayini sayılan sünnetle bir tutmakta ve bu yeni antlaşmadan
dolayı sünnetin kalktığını ve vaftizin yerine geldiğini savunmaktadır. Zira ona göre,
daha önce çocuklar nasıl bir kez sünnet ediliyorsa, şimdi de bir kez vaftiz
edilmelidirler. Bununla birlikte Puritanlar, yenilenme ve değişimin yani inisiasyonun
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başı olarak kabul ettiği vaftizin, lütfun Tanrı tarafından verilmesi bağlamında bir
garanti olduğunu savunarak burada kişinin pasifleştirildiğini dile getirmektedirler.
Buna Kutsal Kitap’tan şu bölümü delil göstermektedirler:
Petrus onlara şu karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz
olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat
sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin kendine çağıracağı herkes için
geçerlidir”77.

Bu nedenle Puritanlara göre, çocuk da bu sakramentte pasif olan yetişkinler
gibi vaftiz olmalıdır. Bu yolla Mesih’in korumasına aldığı çocuklar da Tanrı’nın
insanları arasında sayılmalıdır. Zira Tanrı, yetişkinlerin olduğu gibi çocukların da
Tanrı’sıdır. Gelecekte kiliseye hizmet edecek nesillere olan ihtiyaç gözden
kaçmamalıdır. Puritan teolog Ames bu iddiayı ispatlamak için İbrahim’in ahde sadık
olduğunu ve bu sadakatini, çocuklarını sünnet ederek gösterdiğini örnek
vermektedir78.
Puritan teolojiye göre vaftizin dışsal unsurunun su olması, onun bizzat kendi
maddi yapısından kaynaklanmamaktadır. Suyun vaftizin dışsal işareti olmasını
sağlayan şey, onun temizleyici niteliğidir. Bu da kişinin Mesih tarafından içsel olarak
saflaştırmasının kapısını açmaktadır. Fakat Puritanlar, bu dışsal unsurun bazen içsel
olarak gerçekleşmediğini kabul etmektedirler. Bu noktada vaftiz olan ve Mesih
İsa’nın havarisi olan Yudas İskoryat örneği verilmektedir. Buna göre Yudas, Mesih’i
Yahudilere teslim ederek içsel bir kurtuluşa sahip olmadığını göstermiştir79.
Suyun vaftizde kullanımına gelince; bu iş, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un
adıyla yasal olarak atanan ruhban tarafından yürütülmektedir. Puritanlara göre,
kişinin tamamen suya batırılması gerekli görülmemekte, suyun kişinin üzerinden
dökülmesi ya da serpilmesi yeterli sayılmaktadır. Puritanlara göre kişinin hayatında
bir kez vaftiz olması yeterlidir80.
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B. Evharistiya
Puritanlar, evharistiya ayinin Mesih’te olan imanın ruhsal açıdan beslenmesi,
gelişmesi ve büyümesi için sıkça uygulanması gerektiğini düşünmektedir. Bu
bağlamda, iman açısından büyüme ve gelişme gösterebilme kapasitesine sahip
olanların bu sakramente katılması gerektiğinden, Puritanlar, vaftizdeki gibi
çocukların

da

katılmasını,

güçsüzlükleri/yetersizlikleri

nedeniyle

uygun

görmemektedir.
Bu sakramentin ilk uygulanışının, Mesih İsa’nın son akşam yemeğinde
gerçekleştiğine inanan Puritanlar, burada Mesih’in kendisini kurban olarak
sunduğunu ve ölümünün kalıcı olarak hatırlanması amacıyla, dünyanın sonuna dek
bu ayinin uygulanmasını istediğini kabul etmektedir. Puritan teolojiye göre, Mesih
İsa, onun mistik bedeninin üyeleri olarak inananların, onunla ve birbirleriyle olan bu
ortaklıklarının bağı olması için bu sakramenti vermiştir81.
Puritanlara göre, bu sakramentte Mesih’in kendisi, ne Baba’sına sunulmakta
ne de ölü ve dirilerin günahları için gerçek bir kurban olarak verilmektedir. Onlara
göre bu sakrament, Mesih’in kendisini, kendisi aracılığıyla, çarmıhta tüm
zamanlardaki seçilmişler için tek bir defa sunuşunun yalnızca anılmasından
ibarettir82. Bu bağlamda Katoliklerin iddia ettiği gibi, bu sakramentin unsurları olan
ekmek ve şarabın, rahibin kutsamasıyla Mesih’in eti ve kanına dönüşümü düşüncesi
(dönüşüm teorisi), mantığa ters ve Kutsal Kitap’a aykırı görülmektedir83. Bu sebeple
Puritanlara göre, Katolikler gibi özel Mass ayinleri düzenlemek, bu sakramentin
unsurlarını yücelterek onlara tapınmak, sakramentin doğasına ve Mesih’in buyruğuna
tamamen terstir.
Puritanlar, Mesih’in fiziki olarak sakramentte bulunduğunu ileri süren
Lutheran gerçek bulunuş teorisini de reddetmektedirler. Calvin’in yaklaşımını
paylaşan

Puritanlara

göre,

Lutheran

teori,

sakramentin

doğasına,

diğer

sakramentlerin anlamına, Eski Ahit’teki ifadelere, Mesih’te olan insani tabiata, onun
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Tanrı katına yükseltilmiş olduğuna ve Mesih’in yargı gününe kadar cennette
kalacağına dair Tanrı vaadine zıttır84.
Evharistiya ayiniyle ilgili tartışmanın merkezinde yer alan Mesih’in “Bu
benim bedenimdir”85 cümlesinin anlaşılması ve yorumlanması noktasında Puritanlar,
bizzat

kutsal

metnin

kendi

yorumundan

hareket

edilmesi

gerektiğini

savunmaktadırlar. Ames’e göre bu ifade Kutsal Kitap’taki diğer sakramental
ifadelerle birlikte düşünülmelidir. Bu bağlamda ona göre “bu” ifadesinde kastedilen
şey, bedenin kendisi değil, onun alameti/işaretidir. Dolayısıyla bu unsurlar, Mesih’in
fiziki ve ruhsal varlığının tamamını temsil etmektedir. Ames, bu tezini, Eski Ahit’in
Tekvin kitabında geçen, Tanrı ile İbrahim arasındaki diyalogu ve burada kullanılan
“Seninle ve soyunla yaptığım ahdin koşulu şudur: ... Sünnet aramızdaki ahdin
belirtisi olacak.”86 ifadesiyle güçlendirmeye çalışmaktadır87.
Puritanlar, bu ayinin/sakramentin uygulanması esnasında, bilinçsiz ve kötü
insanların sakramenti dışsal olarak almış olsalar da, bu sakramentin işaret ettiği şeyi
alamadıklarını Pavlus’un sözlerinden hareketle savunmaktadırlar. Zira Pavlus,
Korintlilere Birinci Mektubunda şöyle demektedir:
“Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kâseden içsin. Çünkü bedeni fark
etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder”88.

Bu nedenle eğer bu kişilerin kim olduğu açıkça biliniyorsa, onların
sakramente katılmalarının engellenmesi gerekmektedir.
Puritan teolojiye göre, ruhsal beslenme olan ekmek ve şarabın Mesih’in
beden ve kanına dönüşmesi gerekli değildir. Zaten Mesih’in ruhaniyeti orada
bulunmaktadır. Burada da Puritan teolojinin Reform kilisesi doktrininden oldukça
etkilendiği görülmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus ise,
Puritanların, evharistiya sakramentini yalnızca anımsama ve hatırlama olarak kabul
eden Zwingli’yle aynı düşüncede olmadığıdır. Puritanlar, Katolik dönüşüm ve
Lutheran gerçek bulunuş teorilerine karşı olma konusunda Zwingli’yle aynı
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fikirdedirler. Ancak onlar bu sakramentin kişinin ruhsal beslenmesinin ana
unsurlarından biri olduğunu ileri süren ve Zwingli’den bu noktada ayrılan Kalvinci
teolojiyi benimsemektedirler. Onlara göre bu ayinde beden ve kan, inananların
imanlarını güçlendirmekte, onları dünyevi şeylerin üstüne çıkarmakta ve ruhlarını
canlandırmaktadır. Bu durum ise imanlarının yenilenmesini ve Mesih’te oluşun
sürdüğünü göstermektedir89.
Puritanlar, Cenevre Düzen Kitabı’nda bu sakramentin ayda bir kez
yapılmasını kararlaştırmışlardı. Fakat istisnai durumlarda daha sıklıkla yapılması da
uygun görülmüştü. İngiltere’ye dönen Puritanlar, Disiplin Kitabı’na kadar ellerinden
geldiği kadar, Yerleşik İngiliz Kilisesi içerisinde bunu uygulamaya çalışmışlardı.
Disiplin Kitabı’nda ise evharistiya ayini gününün yaşlıların oluşturduğu kurul
tarafından belirlenen tarihten 7 gün önce cemaate duyurulması öngörülmüştü90.

III. Puritan Kilise ve İdaresi
Puritanlar, kiliseye bakışlarında, Calvin’in, görünür ve görünmez kilise
şeklinde kiliseyi/cemaati ikiye ayıran yaklaşımından etkilendiler. Kilise idaresi
noktasında ise, İngiliz Kilisesinden ayrılmayı düşünmediklerinden, tarihsel süreç
içerisinde çeşitli kilise idare sistemlerini benimsediler.
Puritan anlayışta kilise, kurtuluşun tatbik edildiği yer olup seçilmişlerin
oluşturduğu topluluğa verilen addır. Yegâne kurtarıcının Mesih olması nedeniyle,
“Mesih Kilisesi” olarak da bilinen bu kurumda, Mesih’te gerçekleşen imanın
gerekleri ifa edilmektedir. Puritanlara göre iman kişiyi Mesih’e, Mesih de Tanrı’ya
ulaştırdığından, Hıristiyan Kutsal Kitap’ı kiliseden “Mesih’in bedeni”, “Tanrı
kilisesi”, “Tanrı krallığı” şeklinde bahsetmektedir. Böylelikle kilise, bütün dünyada
Mesih İsa’nın egemenliğindeki aynı dini benimsemişlerden ve onların çocuklarından
oluşmaktadır91.
Puritanların kiliseye bakışlarının temelinde, Protestan kilise ve özellikle de
Kalvinci kilise anlayışı önemli bir yere sahiptir. Daha önce de değinildiği gibi,
Calvin kiliseyi görünür ve görünmeyen olarak ikiye ayırmaktadır. Ona göre,
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görünmeyen kilise, Mesih’in ruhaniyetinin liderliğinde, geçmişteki, şu anki ve
gelecekteki tüm seçilmişlerden oluşmaktadır ve evrensel bir niteliği bulunmaktadır.
Görünmeyen bu kilise, tümüyle gerçek ve tümüyle doğru olmasına rağmen duyularla
algılanamamaktadır. Bu kilise daimidir ve manevi bir yapıya sahip olduğu için gözle
görülememektedir. Bir anlamda o geçici değil kalıcı bir öz olup, görünür kilisenin
temelini oluşturmaktadır92.
Görünür kilise ise bu dünyada gözle görülen algılanabilen ve Mesih’e ve
Tanrı’ya ibadet ettiklerini dile getirenlerden oluşan bir topluluktur. Görünmeyen
kilisenin tezahürü olarak görünür kilise de Mesih’in yetkisi altındadır. Bu çerçevede
Mesih, evrensel anlamında Katolik olan kiliseyi, dünyanın sonuna kadar iman
edenlerin toplanması ve yetiştirilmesi için geçerli kılmaktadır. İçsel ve asli olan
görünmeyen kilisenin aksine, harici ve geçici olan görünür kilise, Mesih’in öğretisini
uygulayan inananların, imanlarını açık etmeleri nedeniyle duyularla algılanabilen
kilisedir. Dolayısıyla buradaki dışavurum, iman itirafından ziyade o imanın alınıp
uygulanışına bağlıdır93.
Puritanlara

göre,

bu

çerçevede

görünür

kilisenin

bazı

alametleri

bulunmaktadır. Kilisenin ya da bir inananlar topluluğunun varlığının ilk işareti
Kutsal Kitap’tır. Zira Hıristiyan Kutsal Kitap’ı her seviyedeki insanın anlayabileceği
dilde olup kurtuluşu bildirmektedir. Neticede Eski Ahit ve Yeni Ahit’i içeren Kutsal
Kitap olmadan kilisenin olamayacağı düşünülmektedir. İkinci işaret ise Tanrı’ya
verilen sözün/taahhüdün gereği olan sakramentlerin (vaftiz ve evharistiyanın) Kutsal
Kitap’a uygun şekilde uygulanmasıdır. Yukarıda da ifade edildiği gibi vaftiz, ilk ya
da asli günahla Tanrı’dan uzaklaşan insanın, bu günah yükünden kurtulması
sakramentidir. Evharistiya ise Mesih’in kendisini Hıristiyanlar uğruna feda etmesi
noktasında onun eti ve kanını simgeleyen ekmek ve şarabın alınması ve böylelikle
inananın ruhsal olarak gıdalanması sakramentidir.
Kilisenin, daha doğrusu, görünür kilisenin üçüncü ve son işareti ise inananlar
topluluğuna dair her şeyin Kutsal Kitap’a uygun şekilde yürütülmesini sağlayan
kilise disiplini ya da kanunudur. Bu kanun, kilise ve üyelerinin bütün yetki ve
görevlerini belirleyen ve hakikatin telkin edilmesini sağlayıp yanlıştan kaçınılmasını
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emreden kurallar bütünüdür. Puritanlar, bu kanunun uygulayıcılarına ve kiliseyi
arındıranlara, Eski Ahit’teki Musa, Yosiah ve Hezekiel gibi şahsiyetleri örnek
vermektedirler94.
Puritanlara göre, her ne kadar görünür kilise seçilmişleri barındırsa da
içerisinde seçilmiş olmayanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle sadece seçilmişleri
içeren görünmeyen kilise daha üstündür. Fakat bu iki kilisede de ortak olan unsur
Mesih’in varlığıdır. Öyle ki Puritanlar, Mesih’i bu iki kilisenin de mihenk taşı olarak
görmektedirler. Zira Mesih, kurtuluşun yegâne sağlayıcısı ve bahşedicisidir.
Puritanlara göre kilise, insanlar tarafından değil bizzat onun kurucusu ve başı
olan Mesih tarafından kurumsallaştırılmıştır. Dolayısıyla Roma’daki Papa da hiçbir
şekilde bu kilisenin başı olma yetkisine sahip değildir. Puritanlar, Katoliklerin aksine
bu dünyadaki kilisenin yanılmazlığını kabul etmezler. Zira onlara göre, bu dünyada
herhangi bir kilise hem yanlışlığa hem de karışıklığa açıktır. Hatta bazıları öyle
bozulmuştur ki artık Mesih'in kilisesiyken “Şeytanın Havraları” haline gelmiştir. Bu
olumsuz

tabloya

karşın

Puritanlar,

yeryüzünde

Tanrı’ya

tapınan

bir

kilisenin/cemaatin olduğuna ve daima mevcut olduğuna/olacağına inanmışlardır95.
A. Kilise Kanunu (Disiplini)
Yukarıda da değinildiği üzere, kilisenin/cemaatin varlığının alametlerinden
biri olan kanun/disiplin, söz konusu kilisenin devam ettirilmesi, hatalardan
arındırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan temel bir ihtiyaç mesabesindedir. Zira
Puritanlara göre, bir şehir, bir kasaba ve bir aile, kendi mal ve mülkünü korumada ve
yönetmede bir idari tavra nasıl ihtiyaç duyuyorsa, kilisede aynı şekilde bir kurallar
bütününe muhtaçtır. Tanrı kelamının kilisenin ruhu ve hayatı olduğunu kabul eden
Puritanlar, kanunu/disiplini vücudun azalarını birbirine bağlayan sinir ve kaslara
benzetmekte ya da insanları hataya düşmekten sakındıran Tanrı’nın asası olarak
görmektedir96.
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Kutsal kanunu, Tanrı iradesini insanlar aracılığıyla kilisede uygulama ve
hataları giderme çerçevesinde düşünen Puritanlar, bu kuralların Mesih’ten geldiğini
iddia etmektedir97. Puritanist düşüncenin bu kanunun işleyişini izah etmesine, aforoz
olayının öncesi ve sonrası örnek verilmektedir. Puritanlar, Hıristiyan Kutsal
Kitap’ından hareketle suçlunun cezalandırılması konusunda aforozdan önce birkaç
basamak olduğunu ileri sürmektedirler. Bu çerçevede Kutsal Kitap’ın şu bölümünü
temel kanıt olarak kullanmaktadırlar:
Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey
yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama
dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle
doğrulansın. Onları da dinlemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da
dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say98.

Buradan hareketle, Puritan anlayışa göre öncelikle inananın, günah işleyen
kardeşini sırf onu kazanmak için amelinin kendisini nereye götüreceğini anlatması
gerekir. Eğer günah hali devam ederse, iki üç kişiyi şahit tutarak onu uyarması
zorunludur. Bütün bu uyarıların sonuçsuz kalması, durumun inananlar topluluğuna,
yani kiliseye bildirilmesine yol açar. Bu noktada kutsal kilise kanunu, görevli
papazlar ya da yaşlılar tarafından yürütülür. Bu yargılama veya cezalandırmada,
Puritan düşünceye göre yargılayanın, suçlunun işlediği ya da benzeri herhangi bir
dini, sosyal ve siyasi suçu (zina, alkol, hırsızlık, rüşvet, yalancı şahitlik, isyankârlık,
heretiklik, Katoliklik, Anabaptistlik vb.) işlememiş olması temel prensiptir99.
Puritanlar, suçluya verilecek cezanın da Kutsal Kitap kaynaklı olması
taraftarıdırlar. Bu bağlamda suçlu, öncelikle hatasını anlaması için kilise ayinlerinden
ve evharistiyadan men edilmektedir. Bu uzak tutma süreci, örneğin, Disiplin
Kitabı’nda 3 sebt günü vaazdan men edilmesiyle başlamaktadır. İlk vaazda ismi
verilmeyen suçlu, ikincisinden sonra kilise uygulamalarından uzak tutulması için
cemaate duyurulmaktadır. Üçüncü sebt gününde hala aynı durumda ise suçlu
aforozla tehdit edilmektedir. Eğer hala bu suçundan dolayı tövbe edip dönmüyorsa 4.
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Puritanlar, Kutsal Kitap’ta geçen “Yeryüzünde bağışlayacağın her şey göklerde de bağışlanmış
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sebt gününde suçlu kiliseyi oluşturan inananlar topluluğu tarafından yaşlıya verilen
yetkiyle aforoz edilmektedir. Bütün bu olumsuz tabloya karşın aforoz edilen kişi,
Tanrı kelamına göre yaşadığını ispat ederse, tekrar cemaate kabul edilmektedir. Bu
da Puritan düşüncede mutlak bir aforozun olmadığını göstermektedir100.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de disiplinin
uygulama ve idaresinde yetkin role sahip yaşlının cemaat rızası olmadan bir şey
yapamamasıdır. Hâlbuki piskopos, Tanrı adına bu yetkiyi kullanan yaşlıdan farklı
olarak, bunu dünyevileştirmekte ve yetkisi olmadığı halde istediği suçun cezasını
hafifletmekte veya affetmektedir101.
B. Papaz Seçimi ve Atanması
Katolik I. Mary’nin tahta çıkmasıyla İngiltere’den kaçmak zorunda kalan
veya sürgün edilen İngiliz Protestanların büyük bir kısmı Cenevre’ye yerleşmişti.
Burada kendilerine has bir cemaat kuran Protestanlar, 1556 yılında kendi
topluluklarının dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kateşizm ve kilise kanunu
adına bir metin hazırladılar. Cenevre Düzen Kitabı başlıklı bu metin, temel olarak bir
kilise kanununun ana özelliklerine sahiptir. Bu metin, sürgünden dönene ve
1580’lerdeki Disiplin Kitabı çalışmaları yapılmasına kadar gayrı resmi bir başvuru
belgesi olarak kullanıldı.
Kıtadan İngiltere’ye döndüklerinde diğer Protestan cemaatlerden belirgin bir
şekilde ayrılan Puritanlar, bu metni kullanmayı ihmal etmediler. Bu kitap,
Puritanların ilk kilise kanunu çalışması olarak kabul edilmektedir. Böylelikle bu
metin Puritanların bir diğer kilise kanunu çalışmasına kadar uyguladıkları kilise
kurallarını kapsamaktadır. Bu metinde papaz seçiminden evlilik merasimine kadar
birçok konuda temel esaslar ortaya koyulmaktadır.
Bu metnin içeriğinde bulunan papazlık şartları, seçimi ve görevleri, I.
Elizabeth dönemi Puritanları arasında, ufak değişiklikler olsa da yaygın şekilde
uygulanan kurallardı. Bu çerçevede Puritanlara göre, Tanrı’nın kelamını telkin eden,
sakramenti idare eden ve Mesih'in sürülerinin çobanları olarak kabul edilen papazlar,
cemaat tarafından seçilmeli ve Pavlus’un belirttiği vasıflara haiz olmalıdır. Bu
100
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bağlamda Cenevre Düzen Kitabı Kutsal Kitap’tan özellikle şu kısmı dayanak
göstermektedir:
Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yanı olmayan, tek karılı, ölçülü, sağduyulu, saygın,
konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı. Şarap düşkünü, zorba olmamalı; uysal,
kavgadan ve para sevgisinden uzak olmalı. Evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletmeli,
her yönden saygılı olmalarını sağlamalı. Kendi evini yönetmesini bilmeyen, Tanrı'nın
topluluğunu nasıl kayırabilir? Gözetmen, yeni iman etmiş biri olmamalı. Yoksa gurura
kapılıp İblis’in uğradığı yargıya uğrayabilir. Topluluğun dışındakiler tarafından da iyi bir
insan olarak tanınmalıdır… Aynı şekilde kilise görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu ve
haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı… Bunlar da önce denensin;
eleştirilecek bir yönleri yoksa görev alsınlar. Aynı şekilde kadınlar iftiracı değil, ağırbaşlı,
davranışlarında ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalı. Görevliler, tek karılı, çocuklarını
ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsun102.

Yukarıda zikredilen vasıfları haiz papaz, Tanrı kelamını genel ve özel olarak
kilisenin üyelerine aktarmak, onları bilgilendirmek, uyarmak ve aksi halde başlarına
gelecekleri kutsal mesaja dayanarak anlatmakla yükümlüdür. Bununla birlikte Kutsal
Kitap kaynaklı vaftiz ve evharistiya sakramentlerini bütün batıllıklardan uzak bir
şekilde yerine getirmek ve dine dair diğer törenleri ve işleri yürütmek zorundadır103.
Puritanların tarihsel süreç içerisinde papaz seçimi ile ilgili düşüncelerine
geçmeden önce önemli bir ayrıma dikkat edilmelidir. Puritanlar, papazlığın kilise ile
alakalı bir görevi/fonksiyonu olduğunu, bu nedenle papazların Mesih’in emri
doğrultusunda hareket ettiğini ve etmesi gerektiğini savunmaktadırlar104. Buradan
hareketle, Puritanlara göre, seçme ve yerine getirme işi kişiye değil, bizzat Mesih’e
bağlı olmalıdır. Dolayısıyla papaz kendi yerine herhangi birisini atayamaz ya da
piskoposların yaptığı gibi Mesih’in yetkisini kendisininmiş gibi kullanarak, hiç
kimseyi papaz olarak atayamaz. Puritanlar, zaten piskoposun atadığı kişinin Mesih’e
değil onu atayan piskoposa, hizmet edeceğini iddia etmektedir. Hâlbuki Puritan
düşünce, daima bu yetkinin, seçimin yanında mutlaka Mesih’ten gelecek bir çağrıya
bağlı olduğunu kabul etmektedir105.
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Papaz seçiminin yapılması ve onun cemaat tarafından atanması, Puritanlara
göre, belli bir sürecin sonucunda gerçekleşmektedir. Bu çerçevede papaz adayları,
öncelikle cemaatin önerdiği kişiler olmalıdır. İlk olarak kilisede bu adaylar için bir
sınav yapılmaktadır. Bu sınavda özellikle bu kişilerin Kutsal Kitap bilgileri
sınanmaktadır. Bu yapılırken de vaaz ve (gizli) dini toplantılar esnasında bu
adayların kutsal metin bilgilerini kendilerine verilen konu çerçevesinde cemaate
aktarmaları istenmekte ve böylelikle öğretme ve aktarma yetenekleri gözlenmektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere, Puritanlar, cemaate önderlik edecek kişinin dini
konularda yeterli eğitim almış olmasına özellikle dikkat etmektedir. Onlara göre
İngiliz

Kilisesinin

batıl

unsurlardan

arınarak

Reform

kilisesi

doktrinini

benimsemesinde eğitimli Puritan papaz ve vaizlerin etkin rolleri olacaktır106.
Bu sınavda başarılı görülen adayların yaşamları mercek altına alınmaktadır.
Adayın okuduğu kitaplardan konuştuğu kişilere kadar herkes araştırılarak, sapkınlığa
götürücü herhangi bir unsurun olmadığından emin olunması sağlanmaktadır. Bu
bağlamda adayın sosyal hayatı incelenerek ahlaki ve adli açıdan herhangi bir
vukuatının olup olmadığına bakılmaktadır. Adayın, Tanrı kelamına uygun bir hayat
yaşayıp

yaşamadığının

incelenmesi

özellikle

Cenevre’de

sıkı

şekilde

incelenmektedir. Cenevre Düzen Kitabı’na göre bu iş 8 gün boyunca sürdürülmelidir.
Puritanlara göre, bütün bu sınav ve araştırmalardan sonra, adayın bu görev
için Tanrı’nın rızasını alması gerekmektedir. Zira papaz adayı, Mesih’in kilisesinde
onun verdiği yetkileri kullanacaktır. Bu bağlamda aday, atanmadan önce bir gün oruç
tutmalı ve Tanrı’ya yakarmalıdır. Kutsal Kitap’ta ortaya konan Tanrı iradesinin
yerine getirilmesinden sorumlu olan papaz, çeşitli sınavlardan oluşan zorunlu
hazırlık döneminden sonra kendi iç dünyasında ilahi çağrı sürecini mutlaka
yaşamalıdır107.
Bu süre zarfında da herhangi bir sorun çıkmazsa, papaz adayı cemaate takdim
edilmekte ve cemaatin genel rızasıyla papazlığa atanmaktadır. Böylelikle cemaat
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tarafından seçilip, Mesih tarafından atanan papaz, kiliseyi kendisine verilen yasal
yetkiyle korumak, yenilemek ve ıslah etmekle yükümlüdür108.
Puritanlar papazlık makamını elde eden kişinin, piskoposların atadığı
papazlardan farklı olarak, kendilerini geliştirmekten, tekrar tekrar ıslah etmekten ve
düzeltmekten vazgeçmemeleri gerektiğini savunmaktadırlar. Onlara göre papaz,
kendi sürüsünü güderken ilk önce kendi hayatından işe başlamalı, hatalarını en aza
indirmeli, hiçbir zaman Tanrı kelamının sözcüsü olduğunu unutmadan davranmalı ve
Kutsal Kitap’ın çizdiği çerçeveden dışarı çıkmamalıdır. Baxter, şeytanın Mesih’in
hizmetkârlarını hedef aldığını, bu yüzden kilise görevlilerinin kendi hal ve tavırlarına
çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulamaktadır109.
Puritanlar, daha önce de değinilen “eylemsel ilahiyat” anlayışlarının
uygulanmasındaki başrolü papazlara vermektedirler. Onlara göre, Papaz, kutsal
metinleri kendi cemaatine doğru şekilde yorumlamalı ve bu düşünceleri öncelikle
kendi hayatında uygulayarak cemaat üyelerine ya da Kutsal Kitap ifadesiyle
“sürüye” örneklik teşkil etmelidirler. Bu çerçevede cemaat üyeleri de her türlü
sapkınlığa ve günaha karşı tetikte olmak için söylenenleri yerine getirmelidir110.
Puritan papaz, Kutsal Kitap’tan çıkan emir ve yasakları cemaatinin
anlayabileceği tarzda, kutsal metinden delillendirerek ifade etmelidir. Cemaatini
bilgilendirdikten sonra Tanrı kelamına uygun hareket edip etmediklerini takip etmeli
ve gerektiğinde müdahale ederek üyelerin yaptıkları hataları düzeltmelidir. Zira I.
Elizabeth ve Stuartlar döneminde olduğu gibi, Puritan papazlar, vaaz ederek ve bu
konuya önem vererek dinin hayata geçirilmesi noktasındaki kaygılarını ortaya
koymuşlardı. Puritanların bu noktadaki asli gayesi, kutsal metinle, yaşanan hayat
arasındaki ayrılığı en aza indirmek ve böylelikle kurtuluşu elde etmektir111.
Puritanların kilise anlayışında, papazlık dışında kilisede görev yapan
diakonlar, uzmanlar ve yaşlılar da bulunmaktadır. Puritanlara göre, diakonun temelde
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Kutsal Kitap kaynaklı iki görevi vardır. Bunların ilki, kilisede yapılan toplantıların
raporlarını tutmak; diğeri ise Pavlus’un saydığı erdemlerle donatılmış olarak sadaka
ve zekâtları doğru bir şekilde toplayıp kilise idaresinin uygun gördüğü fakirlere
dağıtmaktır112. Ayrıca diakon, hasta ve güçsüzlere yardım etmekle yükümlüdür.
Puritanların bir diğer kilise görevlisi olarak gördüğü uzmanlar/doktorlar ise
kilise öğretisi ve uygulamalarını cemaat üyelerine doğru şekilde anlatan kişilerdir.
Bu kişiler, özellikle ister sivil olsun ister papaz adayı olsun gençlerin şeytani
düşüncelerden kaçınmasını sağlayan ve onlara Tanrı kelamını açıklayan kimselerdir.
Puritanlar, uzmanların Tanrı kelamını en iyi şekilde açıklamak için kendilerine
gereken diğer beşeri bilimleri öğrenmeleri gerektiğini kabul etmektedir113.
Kilise topluluğunu, Tanrı kelamına uygun şekle sokmak için çalışan ve
sakrament uygulamalarını yerine getiren papaz, seçim, yargılama ve kiliseye dair
diğer işlerde otorite değildir. Puritanlar, kilisede görevlilerin yetkilerini düzenleyen
disiplin uygulamalarını belirleyen yaşlıların yönettiği bir kurulu kabul ederler.
Dolayısıyla tarihsel süreç içerisinde, bu kurulun yetkileri bağlamında, çeşitli kilise
idare sistemleri Puritanların kilise idaresi isteklerine cevap vermeye çalışmıştır.
C. Kilise İdare Anlayışı
Piskoposların doktrin ve uygulamaların belirlenmesinde kendi başlarına
hareket etmeleri ve yetkisi altındaki kiliseleri bir kral gibi yönetmeleri, Protestanların
Episkopal idareye yönelttikleri temel eleştiri noktalarındandır. Hâlbuki genel
Protestan yaklaşım, papazlar arasında bir eşitliği ve hatta Hıristiyan olan herkes
arasında var olduğu düşünülen bir eşitliği kabul ederek, kilisede böylesi bir
yapılanmayı toptan reddetmektedir. Ayrıca bu anlayış, Episkopasinin Hıristiyan
Kutsal Kitap’ına dayanmadığını da ileri sürmektedir.
İngiltere’de VIII. Henry’nin reformasyona yönelik girişimleri Episkopal
idarenin değişmesi noktasında bir gayret içermemekteydi. I. Elizabeth döneminin
ortalarına kadar da bu konu ayrıntılı olarak gündeme gelmedi. Hâlbuki Kıta
Avrupa’sındaki Protestan şehirlere sığınan İngiliz sürgünler, özellikle Zwingli ve
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Calvin’in oluşumunda etkin rol aldığı Reform kilisesi anlayışından etkilenerek,
Episkopasi karşıtı bir tutum sergilediler.
İngiliz sürgünler 1556 yılında, Cenevre’de kendi cemaatleri arasında
uygulayacakları Cenevre Düzen Kitabı’nı yayınladıklarında Reform kilisesi idaresini
savundular. Kıtadan adaya döndüklerinde sürgünden dönenler arasında Puritan diye
bilinecek radikal Protestanların kilisede kendilerine teklif edilen piskoposluk ve
papazlık görevlerini, başlangıçta kabul etmemelerinin nedenlerinden birisi de
Episkopal idareydi. Zira bu idare şekli Kutsal Kitap kaynaklı değildi. Fakat daha
sonraları

Puritanlar,

önceki

bölümlerde

değinildiği

gibi,

kilisedeki

“ileri

reformasyon”u tamamlama uğruna kilisede görev almaya başladılar114.
I. Elizabeth saltanatının başlarında, kendilerini giyim tartışmasıyla ortaya
koyan Puritanlar, bu dönemin ortalarına doğru kilisede yapılacak değişikliklerin
gerçekleşmesi için Episkopal idarenin yerine bütün papazların eşit olduğu bir
Protestan kilise idaresinin gelmesini istediler. Zaten sürgün döneminde hazırlanan
Cenevre Düzen Kitabı kilise idaresi için yaşlılardan ve papazlardan oluşan bir kurulu
uygun görmekteydi. Buna göre, bu kurul, kilisenin sivil ya da ruhani olarak karşı
karşıya kaldığı sorun ve meselelerini çözmek için haftada bir kez Perşembe günü
toplanmaktaydı. Bu asamblenin üyeleri de kendilerine herhangi bir suç isnat
edildiğinde, yine bu kurul tarafından yargılanmaktaydı. Kurulun toplandığı Perşembe
günü, yine Kutsal Kitap’la ilgili yorumların yapılması ve öne sürülen çeşitli
görüşlerin tartışılması öngörülmekteydi115.
Bu metinde de geçtiği üzere yaşlılar kilise idaresinde etkin bir role sahiptirler.
Yaşlı, Cenevre Düzen Kitabı’na göre papazlar arasından seçilmektedir. Yaşlı,
hayatında, onun bu üstün görevi yerine getirmesine muhalif sayılabilecek hiçbir suça
karışmamış ve iftiraya uğramamış olmalıdır. Yaşantısında Tanrı kelamının
yansımaları görülmeli ve diyalogundan da bu anlaşılmalıdır. Cenevre Düzen
Kitabı’na göre, Tanrı kelamını telkin eden ve sakramenti idare eden papazdan farklı
olarak yaşlının görevi, kilise idaresiyle ilgili konuların ve durumların sürdürülmesi,
aksi durumların düzeltmesidir. Sözü edilen konular ve görevler arasında; cemaatin
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rızasıyla papaz atamaları, papazların danışma organı görevini yürütme, papazların
denetimini yapma, cemaatin karşılaştığı problemlere çözüm üretme ve özellikle
kilise doktrin ve pratiklerini doğru şekilde sürdürme sayılabilir. Puritan anlayışta, her
kilisede böylesi bir yaşlılar senatosunun ya da Calvin’inki gibi bir Rahipler
Kurulunun

bulunması

gerektiği

ve

bunun

Kutsal

Kitap’ta

desteklendiği

savunulmaktadır116.
Puritanlar, Cenevre’de yayınlanan bu kitabın öngördüğü bir yapılanmanın
resmi bir form almasını istediklerinde, zaten gayrı resmi bir “kilise içinde kilise”
yapılanmasına gitmişlerdi. 1570’li yıllarda Field, Wilcox ve Cartwright’ın bu
bağlamda bazı girişimlerde bulunmaları var olan yapının resmiyet kazanması
yönündeydi. Bu girişimlerin en bariz örnekleri sayılan Parlamentoya Uyarı (I-II)
bildirgeleri ve Disiplin Kitabı çalışmaları Episkopasi karşıtı yeni bir yapılanmayı
öngörmekteydi. Bu yeni yapı, Calvin’in Rahipler Kurulunun da temelini oluşturan
fakat İngilizlerce geliştirilen Presbiteryen idare şekliydi. Bu yapıya göre papazlar
cemaat tarafından onun rızası alınarak seçilmeli ve kilise yaşlılardan oluşan bir
konsey tarafından idare edilmeliydi. Calvin’in kurulu gibi, ahlaki hataları da takip
etme, Mesih’in sürüsünün doğru yolda olmasını sağlama görevi bu yaşlılar heyetine
tevdi edilmekteydi. Ayrıca bu yapı kendisiyle aynı düşüncede olan diğer kiliselerle
birlikte hareket etmeli ve üst bir sinodla, doktrin ve uygulamada bir birliktelik
sağlanmalıydı. Yaşlılardan oluşan bu kurulun aldığı bütün kararlar (papaz ataması,
aforoz,

konferans/toplantı

kararları)

cemaatin

onay

vermesiyle

işlerlik

kazanmaktaydı117.
Presbiteryen kilise idaresi, kendisini 1587 yılında hazırlanan Disiplin
Kitabı’nda açıkça ortaya koymaktadır. Bu kitapta ruhani kurullar, ruhanilerin ve
sivillerin

bir

araya

geldiği

toplantılar

olarak

görülürken,

kilise

kanununun/disiplininin yürütücüsü olarak yaşlılardan oluşan bir Rahipler Kurulu
görev yapmaktadır. Bu kurul, liturji, ayin, sakrament ve defin işlerini yürütmekte;
evlenenlerin, doğanların ve vaftiz edilenlerin kayıtlarını tutmaktadır. Ayrıca bu kurul
aldığı kararların uygulanışını da denetlemektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, bu
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kitapta kilise idaresinde kural koyucu ile yürütücü arasında bir fark gözetilmektedir.
Ortaya çıkan konuların tartışıldığı asambleler, birleşerek her kiliseden gelen yaşlı ve
papazlardan oluşan sinodları oluşturmaktadır118. Bu durum aslında o dönemde,
Puritanlar, özellikle Presbiteryen Puritanlar tarafından gayrı resmi olarak yapılan
konferans yönteminin kilise idaresine uyarlanarak resmileştirilmesi girişimidir.
Puritanların gizli toplantılarından bahsedildiği bölümde aktarılan toplantılarla burada
geçen konferans ya da asambleler arasında bir uyum görülmektedir.
Puritanların I. Elizabeth döneminin ortalarında böylesi Presbiteryen bir
sisteme talip olmaları ve bunun için toplantılar yapmalarının altında yatan neden,
kilisenin

Episkopal

idare

altında

olduğu

sürece

reformasyonunun

tamamlanamayacağı kaygısıdır. Bu arada gizli ve açık olarak yürüttükleri bu
çalışmaların sonuçsuz kalışı, Puritanlar arasında bir ayrılığı da gündeme taşımıştı.
Buna rağmen Puritanizm, kilise içinde kalarak kilisenin reformasyonunu tamamlama
düşüncesi nedeniyle, bir müddet sonra Presbiteryen kilise idaresini savunmaktan
kaçındı ve başından beri benimsediği Yarı Ayrılıkçı tavrını sürdürdü. Bu durum
Puritanların giyim tartışmasında olduğu gibi kilise idaresi için ortaya koydukları
gayretin resmi bağlamda sonuçsuz kaldığını gösterse de, Puritanlar resmi kilise
uygulamalarının yanında bu düşüncelerini gayrı resmi olarak devam ettirdiler.
Episkopal kilise içinde kendi varlıklarını devam ettirme çabasındaki
Puritanlar, I. Elizabeth döneminde kilise idaresi için Presbiteryen ve Episkopasi
karışımı Yarı Ayrılıkçı tavırlarını sürdürürken, Stuartlar döneminde farklı bir
yaklaşımı benimsediler. Hampton Sarayı Konferansından sonra kendi içerisinde bir
ayrışmaya sürüklenen Puritan hareket, kilise idaresinden çok ahlaki konularla
ilgilenmeye başladı. Zira Canterbury başpiskoposluğu Bancroft, Yerleşik İngiliz
Kilisesi öğreti ve uygulamalarını zorunlu kılan ve aksi görüşte olanları cezalandıran
Tekdüzelik kanunlarını sıkı bir şekilde uyguluyordu. Fakat Bancroft’un 1611
yılındaki ölümünden sonra kısmen rahatlayan Puritan hareket içerisinde, kilise
idaresi için başka bir sistemden bahsedilmeye başlandı119.
İngiliz Kilisesi için hala “ileri reformasyon” umudu olduğuna inanan
Puritanlar,
118
119

Bancroft

döneminde

Hollanda’ya

sürülen

İngiliz

Protestanların
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Kongregasyonel Kilise idaresini savunmaya başladılar. Kongregasyonel Kilisenin bu
süreçte savunucularından ve Dort Sinodunun kararlarında etkin rol oynayan radikal
Puritanlardan Ames, bu idare şeklinin Reform kilisesini en iyi şekilde yansıttığı
kanaatindeydi. Presbiteryen idareden farklı olarak periş kilisesinin üstünde başka bir
üst kurul ya da sinodu ve periş için alacağı kararları kabul etmeyen
Kongregasyonalistler, periş kilisesi için otonom bir yapıyı uygun görmekteydi. Bu
çerçevede Ames, perişlerde çoğu zaman halkın seçtiği kişinin papaz olduğunu
savunarak, bölge kiliselerinde Yarı Ayrılıkçı durumun devam ettiğini ileri
sürmekteydi. Bu sebeple Ames, Ayrılıkçıların ya da ayrılmayı teklif eden
Presbiteryenlerin bu tutumlarının doğru olmadığını düşünmekteydi. Çünkü Ames,
kitabını Latince’ye çevirdiği W. Bradshaw gibi, Tanrı kelamına uygun hareket eden,
ibadetini yapan ve özellikle başkaca bir üst ruhani otoriteden bağımsız olan bir
cemaat yapısını savunmaktaydı. Bir anlamda Ames, Episkopasi içinde bir
Kongregasyonelliği teklif etmekteydi120.
Kilise idaresine dair bu tartışmalar Sivil Savaşın başladığı ve Episkopasinin
düştüğü sürece kadar, Puritanist ahlaki ve sosyal reformasyon çabalarının ve göç
hareketinin gölgesinde kaldığı görülmektedir. Fakat Sivil Savaş sürecinde özellikle
Westminister Asamblesi ve sonrasında, bu konu, çözüm bekleyen önemli
meselelerden biri haline geldi.
1640’lara gelindiğinde, siyasi olaylar neticesinde kilise idaresi de diğer
kurumlar gibi Puritanların etkili olduğu parlamentonun eline geçti. Bu andan itibaren
parlamento hem sosyal ve ahlaki hem de dini açıdan günün sorunlarına çözüm
bulamayan Episkopasinin yerine başka bir sistem arayışına girdi. Bu süreçte, kabul
edilecek yeni sistem konusunda Puritan hareketin içerisindeki iki grup etkin rol aldı.
Bunlardan biri Presbiteryenler diğeri ise Kongregasyonal cemaat yapısını savunan
Bağımsızlardı.
Puritan anlayışı paylaşan bu iki grubun üyelerinin bulunduğu parlamento,
1643 yılında kilise ile ilgili meselelerin çözümlenmesi için Westminister
Asamblesinin toplanmasına karar verdi. Bu asamble 1645 yılında Yeni Model
Ordunun kurulması ve Bağımsızların bu sayede parlamentoda etkili olmalarına kadar
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Presbiteryen bir anlayışla devam etti. Hatta 1646 yılında çıkarılan Westminister
İnanç Açıklaması ve Kısa İlmihal Presbiteryen tarzda çıktı. Nitekim bu inanç
açıklamasında; kilisenin daha iyi yönetilmesi için sinod ve konseylerin kurulması
gerektiği, yanlış yönetim konusundaki şikâyetleri dinleyip düzeltmenin ve bağlayıcı
kararlar almanın bu sinod ve konseylerin görevi olduğu belirtilmekteydi. Puritanlar,
bu konsey ve sinodlar gibi ilk dönemden o ana kadar yapılan bütün konsillerin
yanılabilirliğine

inanmakta
121

karşılamamaktaydılar

ve

kararlarını

mutlak

bir

bağlayıcılıkla

.

Bağımsızlar ve onlarla birlikte anılan Kongregasyonalistler ise cemaatsel
otonomi taraftarı olup, bu sinod ve konsillerin otoritesini kabul etmemekteydi.
Bağımsızların karşı çıktıkları bir diğer nokta ise Presbiteryenlerin kilise idaresinde
yetkiyi sadece yaşlılara vermeleriydi. Hâlbuki Bağımsızlar, Matta İncili’nde geçen
“inananlar topluluğuna bildir”122 ifadesinde de olduğu gibi, kilisenin gücünün sadece
yaşlılara ait olmayıp bütün kiliseye/cemaate ait olduğunu ileri sürmekteydi. Buradan
da anlaşılacağı üzere Bağımsızlar, kilise idaresinde cemaate ait olan kapsayıcı gücün,
Presbiteryenler tarafından yaşlılarla sınırlandırıldığını ve bunun Hıristiyan Kutsal
Kitap’ına uygun olmadığını savunmaktaydılar123.
İngiliz Kilisesinde “ileri reformasyon”un tamamlanması için her ne pahasına
olursa olsun kiliseden ayrılmayı göze alamayan Puritan hareket, bu sebeple herhangi
bir kilise idaresi metoduna bağlı kalamamıştır. İngiliz Kilisesi içerisinde Yarı
Ayrılıkçı tavrı onun zaman zaman farklı kilise idarelerine meyletmesine ve bunu
kilisede resmileştirmeye girişmesine neden olmuştur. Fakat Puritanizm, bunların
herhangi birini benimseyerek Kiliseden ayrılmayı düşünmemiştir. Kaldı ki
Puritanlar, mevcut kilise idaresi, yani Episkopasi içerisinde yaşamayı öğrenmişlerdi.
Zira mevcut uygulamaların yanında, kendilerinin gizli toplantılarda belirlediklerini
pratiğe dökme gayretinde olmuşlardır.
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D. Kilise içinde Kilise Olgusu
Puritanları diğer Ayrılıkçı gruplardan ayıran önemli özelliklerden biri,
yukarıda da zikredildiği gibi, bu grubun üyelerinin İngiliz Kilisesinden ayrılmaya
taraf olmayıp kilise içinde kalmayı tercih etmeleridir. Bu durum, tarihsel süreç
içerisinde çeşitli kilise idare sistemlerinin Puritanların gündemini meşgul etmesinde
görülmektedir. Neticede Puritanizm, “Puritan Kilise” denebilecek bir kilise
teşekkülünden mahrum kalarak, Anglikan Kilisesi içerisinde bir akım/grup olma
hüviyetinden sıyrılamadı. Bu ise Puritanizm’in özgür ve özgün bir hareketten çok
Kiliseye bağımlı olduğunu göstermektedir. Zira Puritanlar teşekkül sürecinde
Anglikan Kilisesinin karşılaştığı sorunlara kendilerince yanıt aramaya çalıştılar124.
Collinson, Anglikan Kilisesi içindeki Protestan kilisenin varlığına delil
olarak, Cambridge Puritan cemaatini göstermektedir. Nitekim bu Puritanların,
Katolisizm’e karşı duydukları nefrete şu cümle örnek verilebilir: “Ben ne parson
(Katolik papaz) ne piskopos vekiliyim; ben cemaatin (Protestan) pastörüyüm”125.
Protestan kimliklerini bu denli ifşa eden Puritanlar resmi kilise doktrinine
harici bir kabulle bağlıydılar. Yukarıda bahsedildiği gibi kendi düzenlerini başka bir
düzen içerisinde kurmayı başaran Puritanlar, İngiliz Kilisesinin pratik ve
doktrinlerine ancak kendilerine sorun çıkarabilecek durumdaysa, katılmakta ve kabul
etmekteydiler. Acheson, bu tavrı farklı bir inanca sahip olup, zahirde mevcut yapıyı
onaylayan Nicodemizm ile açıklamaktadır. Zira ona göre Puritanlar geceleri gizli
toplantılar tertip etmekte ve mevcut idarenin dışına çıkmaktaydılar126.
E. Kilise-Siyasal İktidar İlişkisi
Sivil Savaşa kadar Puritanların sivil otoriteye bağlılık ve sadakatleri, sivil
otoritenin kilise reformasyonunu gerçekleştireceğine dair umutları tükenene dek
devam etmiştir. Nitekim yazılarının hükümete karşı isyanı teşvik ettiği iddiasıyla sağ
eli kesilen bir Puritanın sol eliyle şapkasını kaldırarak “Tanrı kraliçeyi korusun”
ifadesini kullanması bu durumu net bir biçimde ortaya koymaktadır127. Ancak
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Puritanlar, bu ümitlerini yitirdiklerinde, kralın mutlak kabul edilen otoritesine baş
kaldırmakta tereddüt etmemişlerdir. Çünkü onlar, ölümlü kralın mutlak otoritesi diye
bir şeyin olmadığı düşüncesindeydiler.
Burada Puritan teoloji ile Calvin’in siyasi otoriteye bakış açısı arasında bir
paralellik göze çarpmaktadır. Puritan teolog Ames, Kutsal Kitap’ta otoriteye körü
körüne bir itaatin olamayacağına dair delillerin varlığından bahsetmektedir128. Bu
bağlamda I. James ve I. Charles idarelerinin, Kutsal Kitap’ta öngörülen kurallara
karşı bir tavır içinde olduğunu savunan Ames, kendisinin ölümünden kısa zaman
sonra ortaya çıkacak Sivil Savaşın teolojik alt yapısını ortaya koymaktadır129.
Burada

dikkat

edilmesi

gereken

husus,

Puritanizm’in

kilisenin

reformasyonunda sivil idarecilere birincil rolü vermesine karşın, onların kilise
işlerine karışmasını arzulamamalarıdır. Sivil idareci sadece bu işin sağlıklı
yürümesinden sorumlu olmalıdır. Kilise, onlara göre, devletin elinde bir alet
olmamalıdır.
XVII. yüzyılda İngiltere’deki devrimci düşünceleri yönlendiren bu hareket, o
süreçte artık monarşilerin topyekûn reformasyon için koruyuculuk görevlerini tam
olarak yerine getirmeyeceğine karar verip monarşiyi alaşağı etmiştir130. Ayrıca
Puritanlar, kamusal bir görev olan kilisenin reformasyonuyla ilgili çalışmaları kendi
gruplarının bir uğraşısı haline getirmek istediler131.
Kiliseyle ilgili olarak çıkarılan kanunlar, Puritanların kiliseyi arındırma
girişimini tam olarak desteklememiştir. I. Elizabeth’in Anglikan Kilise düzeni onları
pek de tatmin etmemiştir. Onlara göre Tanrı, insanla bir ahit yapmış ve insan ona
itaat etmeye söz vermiştir. I. Elizabeth dönemi Puritanları da kilisenin arındırılması
görevinin bu bağlamda sivil otoriteye, yani devlete düştüğü kanaatindedir. Bu
düşünce Stuartlar döneminde dönüşüm geçirdi ve hareket bu görevi üstlenerek
devrime katkı sağladı. Zira Puritan hareket sivil otorite olarak kraliyetin “ileri
reformasyon”u gerçekleştireceğinden ümidini kesmişti132.
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SONUÇ
İngiliz reformasyon hareketinin alt yapısını oluşturan unsurlar kıta Avrupa’sı
kaynaklı ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle Martin Luther, Ulrich Zwingli
ve John Calvin kıta Avrupa’sı kaynaklı olanları, Ockhamlı William, John Wycliffe
ve Lollard hareketi de öne çıkan yerel unsurları oluşturmaktadır.
Bu unsurlar İngiliz reformasyonun temelini oluşturmakla birlikte İngiltere’de
reformasyon,

kıta

Avrupa’sındakinin

aksine

kraliyet

yani

devlet

eliyle

gerçekleştiğinden yukarıda bahsedilen kıta Avrupa’sındaki reformcular gibi
şahsiyetler çıkaramamıştır. Buna bağlı olarak bu tarz bir reformasyon, İngiliz
Kilisesinin kralın denetiminde milli bir kilise olmasına ve tekdüzeliğe dair
kanunların çıkmasına yol açmıştır.
Sürekli el değiştiren siyasi iradenin kiliseye bu denli müdahale etmesi ve
İngiliz Protestanların Avrupa’ya sürülmesi, İngiltere’de reformasyonun tam
manasıyla gerçekleştirilmesini sekteye uğratmıştır. Fakat reformasyon süreci I.
Elizabeth’in uzun süren saltanatı esnasında daha rahat bir gelişim seyri izlemiştir. Bu
durum ise kuruluş aşamasındaki İngiliz Kilisesi içerisinde sürgünden dönen
Protestanların birçok radikal grup oluşturmasına neden olmuştur. Söz konusu
Protestan gruplardan birisi de İngiliz Puritanizm’idir. Puritanlar I. Elizabeth
döneminde, İngiliz Kilisesinin Roma Katolisizm’inden arındırılmasını ve kendi
deyimleriyle

“ileri

reformasyon”unu

tamamlanmasını

istemişlerdir.

Bu

düşüncelerinin ilk tezahürü sayılabilecek olay, Katolisizm’i çağrıştırdığını iddia
ettikleri papaz elbisesi beyaz keten cüppe ve buna bağlı gelişen giyim tartışmasıdır.
I.

Elizabeth

döneminde,

Puritan

hareket

kilise

idaresi

konusunda

Anglikanların Katolisizm’den devşirdikleri Episkopal kilise idaresine karşı
Presbiteryen bir tepki verdiler. İngiliz Puritanları, I. Elizabeth saltanatının ilk
dönemlerinde kilise içinde alternatif bir kilise oluşturmayı çağrıştıracak bir dizi
etkinlikte bulunarak hem halk arasında hem de siyasi bağlamda kayda değer bir
etkiye sahip olmuşlardır. Ancak I. Elizabeth’in Puritan gelişime karşı Anglikan
düşünceye destek verişi ve Puritan harekete öncülük eden şahsiyetlerin ölümü, bir
duraksamanın yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca kimin yazdığı konusunda
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tartışmaların sürdüğü Martin Marprelate yazıları da Puritanizm’in düşüşünde etkili
olmuştur.
Çeşitli dönemlerde siyasi ve dini otoritelerin baskısına maruz kalan Puritanlar
arasında bazen sert tartışmalar yaşanmış ve bir kısmı kiliseyi terk ederek Ayrılıkçı
olmuştur. Hampton Sarayı Konferansı sonrasında Yerleşik İngiliz Kilisesinde
uygulanması

kararlaştırılan

Tekdüzelik

kanunları,

birçok

radikal

Puritanın

Hollanda’ya göçmesine neden olmuştur. Bu süreçte ayrıca I. Elizabeth döneminde
benimsenen Presbiteryen kilise idare sistemi, yerini her kilisenin diğerinden bağımsız
olduğu Kongregasyonalist bir kilise anlayışına bırakmıştır.
Puritanlar, XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde siyasi iradeden istediği neticeyi
alamasa da parlamento düzeyinde belirgin bir güce sahip olmuşlardır. Ancak I.
Charles’ın özellikle Dort Sinodunda eleştirilen Kalvinizm karşıtı Arminianlara
İngiliz Kilisesinde görev vermesi ve dini, ahlaki ve örfi konularda Puritan karşıtı bir
tavır takınması Puritanların kendi durumlarını Eski Ahit metinlerindeki olaylarla
özdeşleştirerek bir kısmının Amerika’ya göç etmesine neden olmuştur.
I. Charles’ın, Puritanların etkisinin hissedildiği parlamentoyla ilişkilerini
kesmesi üzerine Parlamento ile kral arasında ciddi bir çekişme başlamış ve bu durum
parlamentonun idareyi ele almasına kadar sürmüştür. Puritanist yoğunluktaki
parlamento bu dönemde İngiliz Kilisesinde “ileri reformasyon”unun tamamlanması
için Westminister’da büyük bir dini toplantı (asamble) tertip etmiştir. Bu dini
kurulun uzun süren çalışmaları sonucunda belli doktrinal metinler oluşmuştur. Fakat
parlamentoda biri Presbiteryen diğeri Bağımsız olmak üzere iki Puritan grubun etkin
olması ve bunların temelde kilise idaresi noktasında ayrılığa düşmeleri, bu
çalışmaların pratiğinin sınırlı düzeyde kalmasına sebep olmuştur. Ayrıca
parlamentonun tek başına idareye hâkim olduğu sürenin azlığı da bu sınırlılığın bir
diğer nedenini oluşturmuştur. Cromwell’in kısa süren yarı monarşik düzeni
sonrasında kraliyetin yeniden kurulması, İngiliz Kilisesinde tekdüzeliği yeniden
canlandıran Clarendon kanunlarının çıkarılması ve hareketine yön verecek simaların
tarih sahnesinden silinmesi nedeniyle Puritanizm, İngiltere’de bir daha kilise için
alternatif bir akım olamamıştır.
Puritanizm’in inanç esaslarına bakıldığında, Protestan geleneğin, özellikle de
Calvin bağlamında Reform kilisesi doktrininin etkilerini görmek mümkündür.
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Puritanlar, Kutsal Kitap’ı insanların hayatlarını düzenleyen bir kurallar bütünü olarak
kabul etmişler ve onun yanılmaz mutlak bir otoriteye sahip olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Protestan düşüncenin “her Hıristiyanın Kutsal Kitap’ı okuyup
anlayabileceği” temel önermesinden hareketle, kutsal metnin anlatım tarzının her
insanın kendisine pay çıkaracağı bir seviyeye sahip olduğunu savunmuşlardır.
Ağırlıklı olarak Calvin’in düşüncelerini kendi tezlerine temel alan Puritanlar,
kader konusunda da Calvin’in seçilmişlik düşüncesinden etkilenmişlerdir. Böylelikle
onlara göre, Tanrı ezelde kimin kurtulacağını ve kimin lanetleneceğini belirlemiştir.
Bu durumda Puritanlar, Protestan düşüncenin asli unsurlarından “yalnız imanla
aklanma” ilkesini anlamlandırmada seçilmişliği iman etmenin bir ön şartı olarak
görmüşlerdir. Bir bakıma kurtuluş için gerekli olan şey, iman etmek ya da iyi
davranışta bulunarak iman etmek değil, seçilmiş olmaktır. Zira onlara göre iman ya
da iyi davranışlar bu seçilmişliğin muhtemel meyveleri/sonuçları mesabesindedir.
Böylesi bir seçilmişliğin bilinebilirliği meselesi, Puritanların kendileri için bir
ihtida ve kişisel bir yenilenme süreci oluşturmalarına neden olmuştur. Puritanlara
göre bu süreç, seçilmişliğin Puritanın hayatına aksetmesini betimlemektedir. Bu
bağlamda Puritanizm’e göre kişi, gündelik hayatında bir seçilmişe yakışır tarzda
Tanrı’nın buyruğunu yansıtan davranışlar silsilesini yerine getirmek zorundadır. Zira
bu tavırlar bütünü onun seçilmişliğine işaret eden yegâne alametleri oluşturmaktadır.
İngiliz Puritanlarının Calvin’in ileri sürdüğü seçilmişlik düşüncesine diğer bir
katkıları ise kurtuluş için kişinin Tanrı’yla Mesih sayesinde yaptığına inandıkları
ahittir. Onlara göre bu ahit seçilmişliğin temel göstergesidir ve iyi davranışlar bu
ahidin günlük hayattaki tezahürleridir. Puritanların seçilmişliği bir ihtida ve ahit
çerçevesinde anlamlandırmaları, Calvin’in önceden belirlenmişlik düşüncesinin eksik
kalan taraflarını tamamlama noktasında kayda değer bir girişimdir.
Sakramentler konusunda Reform kilisesinin doktrin ve uygulamalarını esas
alan Puritanlar, vaftiz ve evharistiyanın iki temel sakrament olduğunu kabul
etmişlerdir. Vaftizin bir dine giriş/inisiasyon ayini olduğunu dolayısıyla geleceğin
inananları olan çocukların da bu ayinde hazır bulunmalarını arzulamışlardır.
Evharistiya sakramentinin imanın beslenmesi ve Mesih’te oluşun ayini olduğunu ileri
süren Puritanlar, bu noktada Katolik, Lutheran ve Zwinglian görüşleri redderek
Calvin’in görüşünü paylaşmışlardır.
251

Puritanlar, Reform kilisesi teolojisi çerçevesinde kiliseyi görünür ve
görünmez olarak ikiye ayırmışlardır. Puritanizm, Roma Katolisizm’ini kiliseden uzak
tutmak adına onun önerdiği Episkopal idareye karşı tarihsel süreç içerisinde çeşitli
kilise idare sistemlerini benimsemiştir. Fakat hiçbir zaman bu savunma, Puritan
hareketin Yerleşik İngiliz Kilisesinden ayrılmasına neden olmamıştır. Zira
Puritanların hedefi İngiliz Kilisesini reformasyon sürecini tamamlamış bir kilise
haline getirmektir. Puritanlar, siyasi otoritenin kilise üzerindeki yetkisinin ancak
kilisenin korunması ve sürdürülmesiyle sınırlı olması gerektiğini düşünmüşlerdir.
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