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Reform,kelime olarak yeniden düzenlemek,yeni 
şekil vermek anlamına gelir.Geniş anlamıy-
la,XVI.yüzyılda Almanya’da başlayan ve daha  
sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan dini 
alandaki yeniliklere denir.



Tahsil ve terbiyesi mükemmel olan 

toplumun idaresi kolay, fakat esir 

edilmesi zordur. Lord Brourham





Reformun 
sebepleri

Endüljans kağıdı 
satışının 

(Günahlardan 
kurtulma belgesi) 

yaygınlaşması.

Matbaa 
sayesinde 
iletişimin 
gelişmesi

Hümanizm 
sayesinde Hıristi-

yanlığın asıl 
kaynaklarına 

inilmesi ve temel 
prensiplerinin 
ortaya çıkması

Kilisenin 
bozulması ve 

ıslahat fikrinin 
yayılması

Kilisenin elinde 
çok miktarda 

toprak 
olması,bunlara 

halkın ve 
preslerin göz 

dikmesi









Reform düşüncesi ilk 

defa Almanya’da Martin 
Luther tarafından ortaya 
atıldı. Daha sonra diğer 
Avrupa ülkelerine yayıldı.













1555 Ogsburg

antlaşmasıyla 
yeni ortaya çıkan 
Protestanlık 
Almanya’da 
serbest bırakıldı. 



Fransa’da çıkan Kalvenizm hangi fermanla 

serbest bırakılmıştır?



1598’de ilan edilen Nant Fermanı ile de 
Fransa’da Kalvenizm serbest bırakıldı.





İngiltere’de Kral 

VIII. Henri İn-

giliz kilisesini 

kendisine bağla-

yarak Anglikan 

kilisesini kur-

muştur. 







Reformun 
Sonuçları

Kilise dışında 
laik eğitim 

kurumları ortaya 
çıkmaya başladı

Katolik kilisesi 
yeni 

mezheplerle 
mücadele etmek 
için Engizisyon 
mahkemelerini 

kurdu.

Papanın nüfuzu 
azaldı.

Avrupa’daki 
mezhep mü-

cadeleleri
Osmanlıların 

batıdaki 
ilerleyişini 

kolaylaştırdı.

Kilise malları 
yağmalanarak 

güçlü prenslikler 
ortaya çıktı.

Protestan kral 
ve prensler din 
işlerinin mutlak 
hakimi oldular.

Avrupa’da yeni 
mezhepler 

ortaya çıktı. 
Böylece mezhep 
birliği bozuldu.



 NOT: Osmanlı ülkesinde yaşayan halk inanç ve 

din konularında serbest oldukları ve Osmanlı 

Devleti’nin halkı kilisenin suistimallerinden

koruduğu için Reform hareketlerinden 

etkilenmemiş-tir.Kaldı ki Osmanlı egemenliğinde 

yaşayan Hıristiyanlar Ortodoks idi. Reform 

hareketleri Katolik kilisesinde oluşmuştur.



 Konu ile ilgili ilginç 
cevaplar



Soru: Reform kim tarafından 
nerede başlatılmıştır?

Cevap: Hümanizm’de Uzun 
Hasan tarafından başlatılmıştır.

Cevap: Reform İtalya’da Alman 
Martin Luther tarafından Witten-
berg kilisesine 95 maddelik bir 
bildiri asarak başlatmıştır.



Cevap: Reform Almanya’

da Protestan adlı bir kişi 
tarafından başlatıldı.

Cevap: Kanuni Sultan 

Süleyman başlatmıştır.



REFORM

SEBEPLERİ

-Kilisenin bozulması ve 
ıslahat fikrinin yayılması

-Hümanizm sayesinde 
Hıristiyanlığın asıl 

kaynaklarına inilmesi ve 
temel prensiplerinin 

ortaya çıkması

-Matbaa sayesinde 
iletişimin gelişmesi

-Endüljans kağıdı satışının 
(Günahlardan kurtulma 
belgesi) yaygınlaşması.

-Kilisenin elinde çok 
miktarda toprak 

olması,bunlara halkın ve 
prenslerin göz dikmesi

ORTAYA ÇIKIŞI VE 
YAYILIŞI

Reform düşüncesi ilk defa 
Almanya’da Martin 

Luther tarafından ortaya 
atıldı. Daha sonra diğer 

Avrupa ülkelerine yayıldı. 
1555 Ogsburg

antlaşmasıyla yeni ortaya 
çıkan Protestanlık serbest 

bırakıldı.1598’de ilan 
edilen Nant Fermanı ile 
de Fransa’da Kalvenizm 

serbest bırakıldı. 
İngiltere’de Kral VIII. 
Henri İngiliz kilisesini 
kendisine bağlayarak 

Anglikan kilisesini 
kurmuştur. İskoçya’da 
Kalvenizm kabul edildi. 
Buna Presbiteriyan adı 

verilmiştir.

SONUÇLARI

Avrupa’da yeni mezhepler ortaya 
çıktı. Böylece mezhep birliği 

bozuldu.

-Papanın nüfuzu azaldı.

-Katolik kilisesi yeni mezheplerle 
mücadele etmek için Engizisyon 

mahkemelerini kurdu.

-Protestan kral ve prensler din 
işlerinin mutlak hakimi oldular.

-Kilise dışında laik eğitim kurumları 
ortaya çıkmaya başladı

-Kilise malları yağmalanarak güçlü 
prenslikler ortaya çıktı.

-Avrupa’daki mezhep mücadeleleri 
Osmanlıların batıdaki ilerleyişini 

kolaylaştırdı.





2010- YGS



 ÖĞRET ONA

Zaman alacak biliyorum, fakat eğer 

öğretebilirsen ona,kazanılan bir liranın, 

bulunan beş liradan daha değerli olduğunu 

öğret.



 Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ona ve hem de 

kazanmaktan neşe duymayı.

 Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu. Eğer 

yapabilirsen,

Sessiz kahkahaların gizemini öğret ona.



Bırak erken öğrensin, zorbaların görünüşte galip 

olduklarını...

Eğer yapabilirsen, ona kitapların mucizelerini 

öğret.



Fakat ona sessiz zamanlar da tanı.

Gökyüzündeki kuşların, güneşin altındaki 

arıların, ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi 

gizemini düşünebileceği.



Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha

onurlu olduğunu öğret ona.

Ona kendi fikirlerine inanmasını öğret.

Herkes ona yanlış olduğunu söylediğin de dahi.



Tüm insanları dinlemesini öğret ona,

Fakat tüm söylediklerini gerçeğin eleğinden   

geçirmesini ve sadece iyi olanları almasını da öğret.



Eğer yapabilirsen, üzüldüğün de bile nasıl 

gülümseyeceğini öğret ona.

Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret.



Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyatı verene

satmasını,

Fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhuna fiyat etiketi 

koymamasını öğret.



Uğultulu bir insan kalabalığına kulaklarını 

tıkamasını öğret ona.

Ve eğer kendisinin haklı olduğuna inanıyorsa, 

dimdik dikilip savaşmasını öğret.


