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Türklere özgü temel inanç sistemlerinin ba
şında Gök Tanrı inancı gelmektedir. Bunun 
yanında şamanizm, atalar kültü, doğalar 
kültü de ilk inanç sistemleri arasında yer 
alır. Göktürkler, Orta Asya dışına çıkmadık
larından inanç sistemlerini korumuşlardır.

Avarlar ve Tuna Bulgarları batıya göç eden 
Türk topluluklarıdır. Bu iki Türk topluluğu 
Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Uygurlar ve 
Türgişierde ise Manihaizm ile Budizm gibi 
inançların benimsendiği bilinmektedir.
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Doğu Karahanlılar, 1130’da Moğol kökenli 
Karahitayların hâkimiyeti altına girmişler
dir. Büyük Selçuklu Devleti 1141 Katvan 
Savaşı'nda Karahitaylara yenildikten sonra 
Moğol birliklerinin saldınsına uğramıştır. 
Anadolu Selçukluları 1243 Kösedağ Sa- 
vaşı’nda Moğol İlhanlı Devleti'ne yenilerek 
yıkılışa sürüklenmiştir. Harzemşahlar, Ana
dolu Selçukluları karşısında 1230’da Yas- 
sıçemen Savaşı’nda aldıkları yenilgiden 
sonra yıkılış sürecine girmiştir. Harzem 
ülkesini yerle bir eden ve tamamen yıkan 
Cengiz Han İmparatorluğu'dur. Gaznelile- 
rin yıkılışında ise Moğol kökenli bir devletin 
etkisi yoktur. Gazneliler çok uluslu bir ya
pıya sahip olduklarından zamanla zayıf
lamışlar, Büyük Selçuklu Devleti’ne karşı 
1040’ta Dandanakan Savaşı’nda aldıkları 
yenilgiden sonra Afganistan kökenli Gurlu- 
1ar tarafından da yıkılmışlardır.

İhyau Ulumi’d-din adlı eser Büyük Selçuk
lu Devleti Dönemi’nde yaşayan önemli din 
âlimi olan ve Nizamiye Medreselerinde de 
hocalık yapan imam Gazalî’ye aittir. Farabî 
ise felsefe alanında ç:3İışmaiar yapan, Av
rupa’da Al-Phorobius ya da Muallim-i Sani 
(İkinci Öğretmen) olarak tanınan Türk-is- 
lam düşünürüdür. Önemli eserleri; El Medi- 
net’ül Fazıla ve ihsa’ül Ulum’dur.

6.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde 
Almanya’da Katolik Kilisesine ve dolayı- 
81 ile koyu Katolik olan Alman Kralı Şarl- 
ken’e karşı Luterizm Hareketi başlamıştır. 
Reform hareketlerinin başlangıcı olarak 
kabul edilen bu gelişmede Almanya’daki 
prensliklaf Katolik Şariken’e karşı Lute
rizm Hareketi’ni desteklemişlerdir. Pro
testanlık mezhebinin doğmasına neden 
olan Luterizm Hareketi’nin prensliklerce 
desteklenmesi Şariken ve Alman prenslik
leri arasında mezhep çatışmalanna neden 
olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman ise en 
büyük rakibi olan Şariken’e karşı protestan 
prensliklere destek vererek

• Hristiyan birliğini parçalama (I),

•  batıdaki Osmanlı hâkimiyetini güçlen
dirme (11)

amaçlarını taşımıştır. Fakat Luterizm Ha
reketi’nin desteklenmesi “bilimsel çalış
maların hızlandıniması" ile ilgili bir politika 
değildir.

1609 -1616 yılları arasında Sedefkâr Meh
met Ağa tarafından inşa edilen ve İznik 
çinileri ile bezenen eser Sultanahmet Ca
misidir. Cami, bezenmesinde mavi, yeşil 
ve beyaz çiniler kullanılmış olduğundan 
“Mavi Cami” olarak da anılmaktadır. Eser
1. Ahmet Dönemi'nde inşa edilmiştir. Sü- 
leymaniye, Selimiye ve Şehzade camileri 
Mimar Sinan’a ait önemli eserlerdir. Fatih 
Camisi ise II. Mehmet (Fatih) Dönemi’nde 
inşa edilmiştir.

Yatay hareketlilik toplumu oluşturan grup
ların farklı nedenlerle, statüsünde değişik
lik olmadan bir yerden bir yere gitmesi ve 
yerleşmesi olayına verilen addır. Devşirme 
Sistemi'nin uygulanması gayrimüslim un- 
surlann Müslüman olmalan ile birlikte statü 
atlamalarına (devlet adamı olabilmeleri, 
asker olabilmeleri) ortam hazırladığından 
bu durum dikey hareketlilik olarak ifade 
edilmektedir.

İskân politikası. Tımar Sistemi'nin bozul
ması, toprak kayıpları, iç isyanlar olumlu 
ya da olumsuz yönde göç hareketlerine 
neden olduğundan yatay hareketlilik olarak 
kabul edilmektedir.

OsmanlI Dönemi’nde matematik alanında
ki çalışmaları ile döneme damgasını vuran 
OsmanlI âlimleri arasında,

•  Molla Lütfi (I),

•  Kadızade-i Rumî (II),

•  Müslihüddin bin Sinan (111) yer alır.

Molla Lütfı, Fatih Dönemi’nin ünlü astrono
mi ve matematik âlimi Ali Kuşçu’dan öğren
diği matematik bilgilerini hocası Sinan Paşa 
ile paylaşmıştır. Kadızade-i Rumî Uluğ Bey 
rasathanesinde öğrenim görmüştür. Müsli
hüddin bin Sinan da aynı dönemde mate
matik alanında yaptığı çalışmalarla bilime 
katkıda bulunmuştur.

OsmanlI Devleti’nde Duraklama Döne
mi’nde devlet adamları hazine gelirlerini 
artırmak için birçok tedbir almışlardır.

•  Avarız vergisinin sürekli hâle getirilme
si (11),

•  Bazı devletlerin ticari imtiyazlarının artı
rılması ve bu sayede gümrük gelirlerinin 
artırılmasının planlanması (111),

•  Yeni vergilerin getirilmesi,

•  İltizam Sistemi’nin yaygınlaştırılması alı
nan tedbirlerden bazılarıdır.

Fakat saraydaki harcamaların azaltılma
sı için tedbirler alınması hazine gelirlerini 
artırmak yerine hâzinenin harcamalarını 
azaltmaya yöneliktir.

•  Kutsal ittifak, 1683’te Osmanlı Devle- 
ti’nin 11. Viyana Kuşatması başarısız 
olunca Avusturya, Rusya, Venedik, Mal
ta ve Lehistan tarafından kurulan Haçlı 
birliğidir. Bu birliğe katılanlar 1683 - 
1699 yıllarında Osmanlıya karşı birlikte 
hareket etmişlerdir (1).

•  Grek Projesi, Avusturya ve Rusya’nın
XV11I. yüzyılda Osmanlı Devleti üzerin
de yürüttüğü ortak politikadır. Bu planı 
uygulamak için iki devlet bu yüzyılda 
1736 - 1739 Osmanlı - Rusya, Avus
turya Savaşları'nda ve 1787 - 1792 
OsmanlI - Rusya, Avusturya Savaşla- 
n’nda birlikte hareket etmişlerdir. Plana 
göre Osmanlı topraklannın bir kısmının 
Avusturya’ya verilmesi, Bizans impara- 
torluğu’nun da yeniden kurularak başına
II. Katerina’nın torununun getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır (II).

Fakat Pangermenizm Avusturya’ya ait bir 
politikadır. Avusturya, Germen uluslannı 
bir çatı altında toplamaya yönelik politika
lar takip etmiştir. Rusya ise Panslavizm 
politikası ile Slav asıllı halkları bir çatı al
tında toplamaya çalışmıştır. Bu durum her 
iki devleti XIX. yüzyılda Balkanlarda karşı 
karşıya getirmiştir.

10 Diğer sayfaya geçiniz.
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