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poznámka: toto téma je velice rozsáhlé a tak spíše než na kompletní vylíčení pokusím zaměřit na nejdůležitější vojensko-politické momenty ve vztahu Evropy a Turecka (Rusko okrajově) a ke konci referátu na vztah Turecka k dobytým zemím

Začátek
Turci a Osmanská říše byli po staletí největší vojenskou silou islámu a nejen v očích Evropy, ale i z pohledu vlastní mocenské elity představovali strážce islámské ortodoxie.
Turecké kmeny pochází z oblasti pohoří Altaje a přes Persii a Mezopotámii se někdy od 7. století dostávaly do Malé Asie. Od 9. století přechází na islám v sunnitské podobě a tento přestup pro ně znamenal naprostý rozchod se všemi dosavadními tradicemi. V 11. století jsou již nedílnou součástí blízkovýchodního prostoru, kdy turecká seldžucká říše nahrazuje hroutící se abbásovský chalífát a vytlačuje i Byzantince. Zpočátku vládnou jen jako zástupci chalífy, ale od r. 1055 jako nezávislí sultánové. V období křížových výprav se Turkové projevují jako dobří válečníci a turečtí (kmenoví) náčelníci (atabegové) získávají podíl na moci i vládní funkce nejen na troskách chalífátu, ale i v drobných emirátech, vzniklých ze seldžucké říše, která se po zavraždění Malikšáha (1092) rozpadla a ve kterých se rozhořel spor mezi Malikšáhovy syny. Došlo také k pronásledování šíitů, kterého se Turci aktivně účastnili.
Počátky Osmanské říše a tureckých výbojů vůbec sahají do konce 13. století (obvykle udávané datum je 1299), kdy se v Malé Asii usadila skupina asi 50 tis. Turků z kmene Oguzů pod vedením náčelníka Osmana. Prostor, který obsazují (Anatólie) byl původně součástí Byzantské říše, avšak ta je tak oslabená, že není schopna toto území udržet. Osmanův syn Orchán r. 1326 dobývá město Bursa a po smrti svého otce přijímá titul sultána („vládce všech věřících“). Těmito panovníky je položen základ osmanské říše, která zaniká až r. 1922. Během Orchánovy vlády Turci postupně obsadili pobřeží Černého a Marmarského moře a začali útočit na území obývaná Byzantinci na pobřeží Egejského moře a na ostrovech v něm. R. 1330 dobyl zpět Nikaju (Nikkomedii; ta byla do obsazení křižáky 1097 centrem seldžucké říše) a r. 1354 Gallipoli, první město v Evropě. Sultán Bajezid I. se nechá uznat od egyptského chalífy jako „sultán Rúmu“, což znamená, že je uznán jako pokračovatel islámské říše v Malé Asii a na Balkáně. Dobytá místa byla kolonizována – vojáci je dostávali jako léna. Tím byl položen základ tureckému lennímu systému (tzv. tímársko-sipáhijský systém), který s drobnými obměnami vydržel až do 18. století a jeho rozklad byl jedním z důsledků pozdějšího hospodářského zaostávání a celkového úpadku Osmanské říše.

Dobývání Balkánu a Kosovo Pole
Od poloviny 14. stol Turci postupně dobývali slovanské státy na Balkáně, oslabené vnitřními i vzájemnými rozpory. Na odpor se stavěli pouze Srbové vedeni Štěpánem Dušanem, avšak po jeho smrti r. 1355 se Srbská říše rozpadá. Orchánův syn Murad dobyl Dimotiku a Drinopol, kam bylo vzápětí přeneseno sídlo říše. Po porážce Srbů na Marici r. 1371, kde byl zabit srbský král Vukašín i jeho možný nástupce kníže Uglješa, se Turci stávají nesilnější mocí na Balkáně a začínají ho systematicky dobývat. Ve stejném roce je pod Tureckou moc připojena Makedonie. Vukašínův syn Marko se připojuje k Turkům a bojuje proti Srbům a Bulharům. Roku 1382 padne Sofie. Teprve r. 1387 se spojí Srbové, Bulhaři a Bosňané a vyhrají několik bitev, ta rozhodující však teprve přijde.
Na Kosově poli 15. června 1389 (podle juliánského kalendáře, podle gregoriánského 28.6.) stojí na jedné straně Srbové, Bulhaři a Albánci pod vedením knížete Lazara Hrebeljanoviče a Bosňané pod vedením krále Štěpána Tvrtka, dohromady jich je asi 40 tisíc. Proti nim stojí okolo 70 tisíc Turků, vedených samotným sultánem Muradem. Ze začátku se zdá, že Srbové zvítězí, protože jejich jízda proráží turecké řady, ale… bitvu opouští Lazarův zeť Vuk Brankovič a Turci získávají jasnou převahu a vyhrají, i když s obrovskými ztrátami. Někdy v průběhu bitvy Miloš Obilič zabíjí sultána Murada. Zbytek boje pak řídí vede sultánův syn Bajazíd. Kníže Lazar je chycen do pasti a popraven.
Tato porážka, dodnes srbská národní tragédie, je opředena množstvím legend a také zdrojem národnostních sporů, které dodnes způsobují na Balkáně problémy, protože zrada bývá vytýkána Bosňanům a do oblasti Kosova se později začali stěhovat muslimští Albánci. Co se týká Vuka Brankoviče, ten je považován za zrádce (ač o tom soudobé prameny mlčí) a ještě r. 1858 vyšlo v Srbsku nařízení, že nikdo nesmí být tímto jménem křtěn. 
Poslední vzdor je poražen r. 1396 u Nikopole (pevnost Vidim), kde došlo ke střetu s velkou křesťanskou armádou (křížová výprava) vedenou Zikmundem Lucemburským. Tato porážka také znamenala zánik druhého Bulharského státu. V této době má také počátek turecký zvyk odvádět křesťanské chlapce z dobytých míst do státních služeb (dervišime; sběr „daň krve“) – vojsko (základ janičárského sboru) a správa.

Pád Cařihradu
Důležitým mezníkem v osmanských výbojích bylo dobytí Cařihradu. Tlak Turků na zbytek Byzance byl patrný již od 30. let 15. stol. a byzantští vládci si ho byli vědomi, protože trosky říše byly překážkou pro další postup Turků na Balkáně. Byzantinci se pokoušeli vyjednat pomoc od západních křesťanů a to za cenu tak rozsáhlého ústupku, jako byla církevní unie (1439), ovšem jediný výsledek těchto snah, křížová výprava vedená Cesarinim, Hunyadym a Vladislavem III. Jagelonským a složená převážně z uherských, srbských a polských vojáků byla rozprášena v listopadu 1444 u Varny. Srbská vojska byla následně znovu poražena r. 1448 a opět na Kosově poli. Dojde i k rozhodující změně na tureckém trůnu – celkem umírněný sultán Murrad umírá a nastupuje mnohem bojovnější Mehmed II., později známý jako Dobyvatel. Ten v dubnu 1453 přitáhne k Cařihradu a přes úpornou, avšak prakticky beznadějnou snahu obránců, ho 29. května 1453 poráží a z velké části vyplení. Chrám Haiga Sofia je změněn na mešitu a Cařihrad se stává novým hlavním městem Osmanské říše. Pád města a zánik Byzance vzbudí na Západě strach a protiturecké nálady, ovšem kromě literárního ohlasu a papežských výzev se nic neděje. Janovští a benátští kupci sídlící v Cařihradu místo s císařem jednali o obchodu se sultánem, avšak východní obchodní centra ztratila na významu (a v konečném důsledku vedla k zámořským objevům). Turecký sultán sám se chápe jako pokračovatel císařství titul a papežská stolice mu dokonce nabízí možnost konverze ke křesťanství.
Srbsko bylo definitivně dobyto r. 1459 a když po dlouhých bojích byla r. 1479 dobita i Albánie (bráněná Jiřím Kastriotim – Skandenbergem) byl prakticky celý Balkán sjednocen pod tureckým panstvím. Rumunští vládci uznali tureckou nadvládu dobrovolně a Turkům se tak uvolnila cesta do Uher (Sedmihradska), kde se jejich postup dočasně zastavil (výboje na východě – získána Persie, Kurdistán, Levanta, Egypt, Arabský poloostrov a pobřeží Černého moře). Koncem 80.let 15. století je také osmanské vojsko vyzbrojeno puškami a děly, což mu dává obrovskou výhodu, zejména v bojích na Východě.

Vrchol turecké moci a Turci v Uhrách
Postup Turků v Uhrách je součástí období, považovaného za vrchol turecké moci. Je spojeno se jménem sultána Sulejmana II. Nádherného (1520-66). Ten opět zaměřil svoji pozornost na Evropu. Turci útočící ze severní Afriky ohrožovali pobřeží Francie a Španělska, na krátký čas se dokonce uchytli v jižní Itálii.
Rychlý postup přes Uhry ukazoval nejen slabost uherské obrany ale i problémy s utvářením protiturecké koalice. Turecké vítězství u Moháče r. 1526 to jen potvrdilo. Sulejman, když viděl, jak málo proti němu stojí vojáků, tak nechtěl věřit, že to není nějaká past. Nepřítomnost uherských magnátů, rakouských vojáků a jen symbolická pomoc papežské kurie (1300 vojáků) ukazovala, že idea křesťanské Evropy stojící proti Turkům je opravdu jen ideou, zvláště když Francie vyjednala s Turky protihabsburské spojenectví (1528 - Francouzi vázali vojska Karla V.). Teprve když se Turci r. 1529 ocitli u Vídně a odmítli všechny nabídky na uzavření příměří, rozhodl se Ferdinand I. požádat o pomoc další křesťany. V manifestu, který vydal, sice sliboval i osvobození Jeruzaléma, ale moc pomoci nezískal. Naštěstí se obléhání Vídně protáhlo a noční mrazy donutily Turky v polovině října ke stažení. Střední Evropa byla na čas zachráněna. Turci vytvořili ze své části Uher r. 1541 tzv. Budínský pašalik a stali se důležitým činitelem středoevropské politiky (Sedmihradsko jako uherské království, podpora protihabsburských povstalců atd.). Ke konci Sulejmanovy vlády a za vlády jeho následovníků se začínají objevovat první příznaky úpadku říše (vraždy, sesazování, spory). Ale co je důležitější, Turci již nevyhrávají všechny bitvy (u Lepanta byl zastaven námořní postup ve Středomoří, neúspěšné tažení proti Polska) a dokonce jsou r. 1606 nuceni uzavřít s Habsburskou monarchií smlouvu, se kterou jednají jako s někým sobě rovným, nikoliv s poraženým.
	Teprve když se ve druhé polovině 17. století vlády v Osmanské říši zmocní velkovezíři z rodu Koprjulů (původem Albánci) dojede k určité stabilizaci a opětovnému vzepětí turecké moci. Osmanská říše vyslala čtvrtmiliónovou armádu, která měla zvrátit vývoj situace v Uhrách. Tento tlak (na rozdíl od prvního útoku na Vídeň) vyvolal vlnu evropské solidarity – Habsburská monarchie, Polsko, Benátsko, Německá říše a dobrovolníci ze západní Evropy vytvořili Svatou ligu – závazek vzájemné pomoci. Turecké oddíly dorazily před Vídeň 14.7.1683 a hned vypálily a vyvraždily její okolí. Následovalo dlouhé obléhání, během kterého Turci ztratili asi 100 tis. mužů a velká část Vídně ze změnila v trosky. Teprve 7. září se objeví signály, značící, že se blíží pomoc. O pět dní později, 12. září dorazí 75 tis. polských vojáků pod vedením Jana III. Sobieského. Většina Turků se pustí do boje proti Polákům. Avšak z Vídně vyjedou císařští vojáci a napadnou Turky z boku. Těch se zmocní panika a začínají prchat. Na bojišti zůstává asi 40 tis. mrtvých a raněných. Turecké pronikání do Evropy je zastaveno.

Úpadek a pád
Od přelomu 17. a 18. století je úpadek říše nezadržitelný. Ukazuje se, že stagnující říše nedokáže vyrovnat s hospodářským nárokem Evropy. Po porážce u Vídně následuje dobytí Budína (1686) a Karlovický mír uzavřený r. 1699 znamená připojení většiny Uher k Rakousku, Ukrajiny k Polsku a Dalmácie k Benátkám. K protiturecké koalici se přidává ruský car Petr Veliký a tím začíná dlouhý rusko-turecký boj o přístup k Černému moři a nadvládu ve Střední Asii. Je zahájeno postupné vytlačování Turků z Evropy a Turci se s většími či menšími obtížemi pokoušejí udržet pozice hroutící se říše nejen na Balkáně, ale i na Krymu a severní Africe. Rakousko-tureckou hranici na Balkáně stabilizuje bělehradský mír r. 1740. Uzavření Küčük-Kainardžského (Bulharsko) míru mezi Ruskem a Tureckem 1774 však znamená nejen definitivní potvrzení ruského přístupu na Krym k „neposkvrněné panně“ Černému moři a připojení Krymu, ale i selhání snahy o udržení statu quo. Osmanská říše se stává oním pověstným „nemocným mužem na Bosporu“ a pasivní obětí velmocenské politiky evropských států, zpočátku zejména kvůli ruským aktivitám na Krymu. Díky tomuto míru také Rusko získá „protektorát“ nad pravoslavnými národy Balkánu. Celé 19. století probíhá postupný rozklad říše poznamenaný boji proti národním hnutí balkánských národů a (následným) vznikem národních států na Balkáně (Řecko 1829, Srbsko 1830, Černá Hora 1852 (1878), Rumunsko 1861 (1878), Bulharsko 1878, Albánie až 1913) na straně jedné a snahou osmanských vládců o reformy, které by říši mohly modernizovat a tím snad i zachránit na straně druhé. Ideový vliv Ruska na balkánské pravoslavné státy a politický a ekonomický tlak Velké Británie, Pruska a Francie na Portu však rozklad jen podporovaly. Osmanská říše se dostala do jakési polokoloniální závislosti na evropských velmocích. Centrální vláda sultánů ztrácela své vedoucí postavení a v jednotlivých částech říše převažoval vliv místních vezírů, bejů nebo vojenských velitelů. Tato situaci krásně ilustruje osmansko-egyptská válka (1839-1841), vyprovokována Velkou Británií, kdy Egypt získal autonomii a velmoci právo zasahovat do chodu říše. 
Když se Osmanská říše v první světové válce postavila na tu „špatnou“ stranu, byl její osud zpečetěn. Kemalovská revoluce r. 1922 ruší její poslední zbytky a po konferenci v Lausane r. 1923, která vyřešila poválečné uspořádání na Blízkém východě, na jejím místě vzniká novodobý světský turecký stát. R. 1924 byl islám zrušen jako státní náboženství (a obecně všechny náboženské věci vykázány do soukromí), došlo ke zrušení šaríci (bylo zavedeno občanské, trestní, obchodní a rodinné právo podle evropských (zejm. švýcarských) vzorů), zakázáno ženské zahalení a mužský fez a k roku 1928 bylo arabské písmo nahrazeno latinkou a nakonec také zrušeny náboženské školy.

Vztah Turků a dobytých zemí
Oproti všem tradičním učebnicovým příkladům Turci nebyli tak zlí a krutí a k obyvatelům dobytých zemí se chovali slušně. Trochu jiná byla válečná situace, kdy Turci (dle tradice) tři dny plenívali místa, která se jím nevzdala. Jinak převažovala snaha zapojit dobyté země co nejrychleji do politických, ekonomických i vojenských struktur říše a do náboženského systému. Balkán byl přičleněn k říši jako provincie Rumélie (centrum Sofie, pak Budín), v jejím čele stál bej. Turci garantovali pevný řád, který do té doby Balkán, poznamenaný národnostními nepokoji a spory lokálních feudálů, prakticky nepoznal. Zvyšování poddanské zátěže také nepřišlo, protože platy byly předem stanoveny centrálně, a sultánovi úředníci dohlíželi na to, aby se místní sipáhijové neobohacovali na úkor sultána i poddaných. Docházelo i k situacím, kdy poddaní z Uher prchali na turecká území, protože životní podmínky tam pro ně byly příznivější. Turci také bránili své poddané před vpády uherských magnátů, kteří v příhraničních oblastech napadali svá bývalá území a žádali po poddaných platy. Od 18. století v souvislosti s úpadkem říše však počíná tvrdý útlak ze strany místních ajánů, který vyvolává sociální nepokoje a násilné reakce (jak ze strany ajánů tak místních zbojníků).
Co se týče náboženské stránky, je samozřejmě, že křesťané byli omezováni, avšak k žádnému pronásledování nebo útlaku většinou nedocházelo (až do 18. století). Turci se snažili chovat tak, aby poražené obyvatelstvo samo přijalo islám, který nabízel mnoho výhod. Hromadnější přechod však proběhl jen v Bosně, kde k islámu přecházeli příslušníci sekty patarenů (odnož bogomilů), považovaní křesťany za heretiky. Konvertité však na svůj původ nezapomněli a snažili se zpětně křesťanům pomáhat (např. 1557 velkovezír Mehmed, původem Srb, nechá obnovit srbský patriarchát (zaniká 1766, vliv na velkosrbské ideje)) Nemuslimové (tzv. rájové – „stádo“; chráněné obyvatelstvo) museli platit dvě daně – jednu z hlavy a druhou z výnosu své práce a nemuseli sloužit ve vojsku (to ovšem Turci chápali jako potupu).
K poturčování dobytých území v nějaké rozsáhlejší míře také nedocházelo. Nové příchozí, kteří kolonizovali málo obydlené nebo vylidněné oblasti byli většinou muslimští Arméni, pravoslavní Řekové a dost často i Romové (výborní kováři, osvobozeni od daní). Turci se ve větším množství usazovali jen v Bulharsku (snahy o asimilaci až v 70. letech 20. století) a Řecku (většinou vystěhováni r. 1923). Jak se říše hroutila, tak se Turci z Uher a Srbska stěhovali většinou do Albánie nebo Makedonie (Kosovo). Původní slovanské obyvatelstvo žilo především na venkově, ve městech měly převahu ostatní národnosti.
Náboženské tolerance islámu využívali hlavně Židé, kteří v Osmanské říši (zejm. v Soluni) nalezli útočiště po svém vyhnání ze Španělska (1492). Katolická církev se uchytla v Bosně, kde se svolením sultána působila františkánská misie (tzv. provincie Stříbrná Bosna), která pokrývala většinu potřeb katolíků na Balkáně. Slovanská pravoslavná církev byla dost tvrdě omezována (až na výjimky), od počátku byla protěžována pravoslavná církev řecká s patriarchou v Cařihradě. Je ale nutno dodat, že Turky věroučné a národnostní rozdíly mezi pravoslavnými křesťany nijak nezajímaly a problémy si křesťané způsobovali většinou sami.

	Zvláštní referát by si zasloužil oportunismus západoevropských zemí ve vztahu k Turecku. Na jedné straně byli Turci chápáni jako boží trest za hříchy křesťanstva a nepřátelé civilizace, na druhé straně pragmaticky jako možní spojenci a obchodní partneři. Od první janovsko-turecké obchodní smlouvy z r. 1352 namířené proti Benátkám, přes protihabsburské spojenectví Turecka a Francie a vrcholící britskou aktivitou v 19. století, namířenou proti Rusku, znamenala dvojakost velmocenské politiky někdy dost podstatné zásahy a změny v mezinárodních vztazích a mocenském postavení v této oblasti.

tímarsko-sipáhijský systém
sipáh(i)j – turecká feudální šlechta; lenní vojáci; od konce 16. století však jako vojáci byli nahrazováni otroky, kteří se mohli specializovat, cvičit a hlavně se nemuseli věnovat správě pozemků
timár – vojenské léno podmíněné službou ve vojsku; dědit se mohlo pouze v případě, že syn držitele si také odsloužil požadované povinnosti; jinak připadlo zpět sultánovi, ten také mohl léno kdykoliv odejmout nebo jeho držitele přesunout jinam; sultán se tím bránil přílišnému růstu moci pozemkových vlastníků; od konce 16. století však sultán pozemky přivlastňoval a dával je těm, kteří mu za přidělení platili; i sipáhijové začali své pozemky pronajímat – vznikla nová třída – a´ján – ajánové od 17. století začínají získávat i správní povinnosti a moc; úpadek systému a říše
čiftlik – statek, jehož majitelem nebo uživatelem je muslim (většinou a´ján);
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