
 

REFORM NEDİR? 

Öncelikle konumuza reformun tanımı ile başlayalım. Katolik Kilisesinin amaçlarından 

uzaklaşmaları üzerine 16. Yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan 

dini alanlardaki gelişime reform denir.  

Reformun Nedenleri 

Reformun başlamasında birden fazla sebep bulunmaktadır. Onları da şöyle sıralayabiliriz. 

 Papaların imparator gibi hareket etmesi, 

 Rönesans sonucunda akılcı düşüncenin öne çıkması ve skolâstik düşüncenin 

zayıflaması. 

 Kutsal kitap İncil’in başka dillere çevrilerek okunması ve halkın gerçeği görmesi, 

 Yapılan bazı bilimsel kanıtlarla Papaların yalanlanması. (Dünya’nın yuvarlak olması) 

En büyük etkenlerdir. 

 Papalar ve din adamları endülüjans adı verilen belge karşılığı Tanrı adına insanları 

bağışlayabiliyor, kişileri aforoz ederek dinden çıkartıyorlardı. 

Reformun Başlaması 

Reform hareketlerinin başlamasında öncü olan Martin Luther’i Alman prenslerinin desteği ve 

Rönesans ile birlikte ortaya çıkan özgür düşünce ortamıyla başarıya ulaştı.  

  

Luther, 1517’de Wittenberg Kilisesi’nin kapısına doksan beş maddeden oluşan bildiri 

metnini astı. Yayınladığı bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini, papa 

ve din adamlarının af yetkisinin olmayacağını, günahların ancak Allah tarafından 

bağışlanabileceğini, ölümden sonraki hayatta kurtuluşa erişebilmek için imanın yeterli 

olacağını endülüjans karşılığı yer satan din adamlarının suç işlediğini açıkladı. 

Luther’in bu düşünceleri toprakların büyük kısmı kilise teşkilatına ait olan ve fakirlik 

içerisinde yaşayan Alman halkı arasında büyük destek buldu. 

Papa Luther’i aforoz etti. Luher’in papanın aforoz kağıdını halkın önünde yakması 

üzerine, papalık Luther’in yakılarak öldürülmesi kararını verdi. Bu karar üzerine 

Saksonya dükü Frederik, Luther’i şatosunda sakladı.  Böylece Luther, yanında siyasi 

destek de bulmuş oldu. 
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Reformun Sonuçları 

 Avrupa’da mezhep birliği parçalandı. Katolikliğin 

(Almanya) yanında Protestanlık (Almanya) , Kalvenizm 

(Cenevre) , Anglikanizm (İngiltere) gibi yeni mezhepler 

ortaya çıktı. 

 Papaların ve din adamlarının saygınlığı azaldı. 

 Katolik kilisesinin otoritesi sarsıldı. Bozulan imajını 

düzeltmek için kendi içinde düzenlemeler yaptı. 

 Papa krallar üzerindeki etkisini kaybetti. 

 Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik eğitim sistemi kuruldu. 

 Kültürel bilimsel gelişmelerde kilise etkisinin azalmasıyla daha serbest bir ortam 

oluştu. 

 

Reformun Osmanlı Devleti’ne Etkileri 

Kanuni döneminde rastlayan Reform hareketleri Osmanlı Devleti arafından yakından takip 

edildi. Avrupa’da Hristiyan birliğinin parçalanması Osmanlı Devleti’nin önem verdiği bir 

konuydu. Bu nedenle Luther’in faaliyetleri Kanuni tarafından desteklendi. Reform Osmanlı 

Devleri’nde bulunan gayrimüslimler arasında yaşanmadı. Bunun en önemli nedeni ise 

Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan halka geniş haklar vermesidir. Onları din ve eğitim işlerinde 

serbest bırakmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti Ortodoks din adamlarının halk üzerinde baskı 

oluşturmasına izin vermemiş, böylece ruhban sınıfının siyasi güç elde etmesi engellenmiştir. 

Avrupa’da kanlı mezhep savaşları yaşanırken Osmanlı toplumu içindeki Hıristiyanlar refah ve 

mutluluk içinde yaşamışlardır. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Martin Luther 'in 95 Maddelik Tezi 
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MEB YAYINLARI 10. SINIF TARİH KİTABI 

GİTMEDEN BİR BİLGİ DAHA! 

Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi 

yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in 

Osmanlı Devleti üzerine yapmayı 

planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden 

dolayı gerçekleşmemiştir. 
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