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A BSTRACT
OTTOMA N STA TE EFFORTS IN PREVENTION OF
BLOOD FEUD JN KOSOVO
Koso vo was a part of rite 0110111011 Empire ji"0111 15th ce11tu1J' to 20th ce11twy
Th e blood vengean ce was co111mo11 among Albanians. particularly Koso vons. 111
th e last quarter of 19th cent111J1, A bdiillw111id 11 took measures to pro vide peace
and security. Th e establishment of the Commission f or Blood Peace was one of
these measures. Although he did his best to eliminate th e problem he was 11ot
.1·uccessji.d. Th e .fight aga inst of blood f euds kept 011 the period of the Sultan
Reshad. Wh en Kosovo came out of sovereig nty of Ottomans, blood(euds was still
active.
Key11 1or<ls: Th e Albanians, Kosova, blood f euds, Co111111issions f or Blood
Peace, A bdalha111id 11.

Kan davalan insanhk tarihi kadar eski sosyolojik bir olgudur. insanlar
kendilerine ve yakmlanna kar~1 yap1lan koti.i muameleleri , yeterli ve etkili
hukuki yaptmmlarm bulunmad1g1 donem ve yerlerde kendi yontemleriyle
cezaland1rmaya 9al1~m1 ~ lard1r. Yakmlanm kaybeden insanlar o<; alma
duygusuna kapilarak oldi.irenin bir yakmma zarar vermeyi rahatlama nedeni
say1rn ~ lard1r.

insanl1gm ilk donemlerinden bu yana varhg1 bilinen kan davalannm
kapsam1, 9er9evesi ve infaz ~ekli toplumdan topluma farkhhk gostermekle
birlikte; gene! olarak bu olgu, hayata ve vi.icut bi.iti.inli.igi.ine kar~ 1 i~lenen kas1th
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sui;:lan kapsa m1~tir 1 • Baz1 toplumlarda sadece oldlirme olaylanm is;ermekle
birlikte, baz1 toplumlarda yaralamalan da kapsam1~t1r.
Kan davalanyla ilgili tarihteki ilk metinlerden birisi Mezepotamya 'da
gori.ilen Hammurabi Kanunlan'dtr. Babil Krah Hammurabi (M.6. 1795-1750)
kana kan, gaze gaz prensibini getirerek k1sas uygulamas1111 kat1 bir ~e kilde
kanunla ~hrm1 ~t1r. Bat1da kan davalanna ait ilk metinler ise, Batt edebiyatmm ilk
onemli eserlerinden olan ilyada ' da yer ahrn~t1r. M.6. 15 ve 12 yi.izy1llarda
Truva'nm altmc1 katmamnda ya~and1g1 di.i ~ i.ini.il e n mitolojik efsaneye gore,
Achilles'in 9ok sevdigi Patroclus'un intikamm1 almas1111 anlatan yaz1lar Bah
di.inyasmda kan davalanyla ilgili ilk metinlerdir2• Bunlarm d1~111da Gronland'da
Avustralya'da ve Arap Yanmadas1 'nda ve diinyanm pek c;ok yerinde de kan
davalanna ait omeklcr bulmak milmki.indi.ir3 .

Ds: semavi dinde kabileler arasmda kan davalarma doni.i~ecek 9atJ~malar
reddedilmekle beraber, k1sas uygu lamas1 hukukl bir metin olarak ele ahnm1~tir.
Tevrat'ta adam oldi.inne ve yaralama ile sonui;:lanan mi.iessir fiiller cana can,
gaze goz, di.ye di:), ayaga ayak, yamga yamk, yaraya yara ~eklinde k1 sasla
ceza landmlmas1 ongori.ilmi.i~ti.ir4 . Ancak, su9un ~ahsiligi esas almarak, maktuliln
yakmlarmm sadece katili oldi.irebilecegi ilkesi belirlenmi ~t ir. H1ri stiyanl1k'ta,
Tevrat'm bu hukmii kaldmlmamakla birlikte, affetme erdemli bir davran1~
olarak sunulmu~tur. islam da ise maktuliin velisine k1sas isteme hakk1
verilmi~tir. Bunun yanmda, maktuli.in velisinin katili affetmesi ya da hataen
oldurmelerde di yet uygulamas1 getirilmi~tir 5 . islam hukuku k1sas1 bir hak olarak
* Yrd . 009. Dr. Harran Oniversitesi Fen-Edcbiyat Fakliltcsi Tarih Bolumli Ogrctim Oycsi.
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$amil Dagc1, "K1sas", TDViA. , C. 25, Ankara, 2002, s.488 .
J. Gwyn Griffiths, The Divine Verdict: A Study of Divine Judgement in the Ancient
l~cligions, Swansea, Brill , 1989, s.90.
Bu 9er9evedc, Mezopotamya'da, Babil Kralt Hammurabi, kan davalann1 yasal bir konu halin c
gctircrek evi yakilarak sahibi11in <;oc11gu o/chiriiliirse, evi yaka11111 da r;ocug11111111
oldiin:ilebilecegil1i kabul ctmi~tir. Gronland'da bir adamtn oldurulmcsi; katilin 9ocuklann111 ya
da yaktn akrabalartndan biri sinin oldurulmesini gerektirirdi . $ayet bunlar yoksa katilin
kom~usu oldurlillirdu. Arap ulkclerindc de su9u isleycn in yerine erkck kardc~lerin
oldurulmesi gc lenek halin c ge lmi ~ti . (Rouscled Marcel , Adalct Tarihi, <;cv.: Adnan Ccmgi l,
Istanbul, 1963, s.6).
Eski A/lit , 21. Bab, 23-25.
Dagc1, a.g.m., s.489.
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kabul etmekle beraber, affetmeyi tavsiye ederek diyet uygulamasm1 hukukl
9ozi.imlerin biri si haline getirmi~tir 6 .
Kan davalannm yaygm oldugu topluluklardan birisi de Arnavutlard1r.
Arnavutlar, eski Arnavut gelenekleri arasmdan si.izi.ili.ip geldigini di.i~i.indi.ikleri
8
Lek Dokakin 7 'e samimi sadakat gostererek uymaya 9ah~m1~lard1r . Esasen Lek
Dokakin, sadece kan davalanrn dilzenleyen bir metin olarak degil, ayni
zamanda Arnavutlann ya~am alanlarmm pek 9ok boyutunu belirleyen bir metin
olmu~tur. Genellikle daglarda ya~ayan Arnavutlar arasmda Dokakin, kutsal bir
metin gibi goriilmi.i~ti.ir. Hatta. Arnavutlarm 15 . yi.izyildan itibaren Hiristiyan ve
Milslilman olmalan bile onlann Lek Dokakin 'e duyduklan saygilanm
9
azaltmam1~l!r . Dokakin 'e en 9ok Kosova ve havalisinde, Malisorler'de,
Debre ' de, Mat 'ta ve Le~ civannda sahip 91k1hm~tJr 1 0 . Dolay1s1yla kan
davalannm da en 9ok gori.ildiigi.i yerler buralar olmu~tur.
Dokakin 'in kan davalanyla ilgili getirdigi prensipler, Arnavut tarihini kan
davalan tarihi ha line getim1i~tir. Dokakin 'e gore, kavga, yaralama ve oldi.irme
gibi eylemlerin her biriyle ilgili uyulmas1 gereken pratikler vardir. Kavga ve
sakatlamalarda y aray a yara kuralt geregince or; alma hakk1 dogmaktad1r.
Oli.imlerde ise, bir aileden bir ki~i ba~ka bir aileden bir ki~iyi oldi.iri.irse;
oldi.iri.ilen kabileden belirli bir ki~i cinayet i9in bedel talep etme hakkma sahip
6

9

10

Ali Bardakoglu, "Diyet", TDViA. , C. 9, istanbul , 1994, s.474.
Arnavutlann hayatinda biiyuk onemi olan Lek Dokak in ' in pek ryok farklt yaztl1~ biryimi vard1r.
Biz bu i;:alt~mam1zda farkl1ltklan gidermek amac1yl a Lek Dokakin ~eklinde yazmay1 tercih
ettik.
Arnavutlar, ya~amin her alantyla ilgili kurallan irycren orfl kanunlara sahipti . 1913 ytlmda
Kosovalt Fransisken Shtjefen Gjegjovy tarafmdan yaz1ya gei;:irilen bu metinlcr 1929 'da
Gjegjovy, S1rplar tan1fmdan oldiiriildiikten sonra diger Fransiskenlcr tarafmdan
s i stemle~tirildi . Lek Dokakin (Kanuni i Lekc Dukagjinit) denilen bu orfi kanunlar ikinci
Dun ya Sava~ 1 ' na kadar uyguland1. Hatta, bolgede komiinist rejimin y1ktlmasmdan sonra
ycniden ragbet gormeye ba~ lad1. (Radikal gazetesi, "Balkanlar' m Teksas'1", 21 May1s 2002;
Ann, Bcnan; A ltunt a~. GUlsen: "Kanuni i Dukagjin ve Arnavut Gelcnekleri",
Arnavutum.com ., 24 Ara l1 k 2008).
M. Edith Durham, High Albania, Londan , Publishers to the india Office, 1909, s. 16; Lek
Dukagiini' nin yazan ki~inin ad1 oldugu santl111aktad1r. 13u ki~inin kimligi hakkmda fark lt
bilgil er verilmekl e bcraber, I466 ' da papay1 ziyaret etmi ~ olan iskendcr Bey' in i;:agda ~ 1 bir
kabilc rei si oldugu konusunda bilgilcr vardtr. (A ntonia Young, Woman Who Become Men:
Albanian Sworn Virgins, New York, Berg Publi shers, 2000, s. 132); K. Siisheim,
"A rnavutluk'', i.A., C. I , istanbul , Milli Egitim Bas1111cvi, 1977, s.577.
s··LI ShCllll,
· a.g.m., s. s7 s
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olur; bu ki~iye de kan sahibi/Zot Gjakut denilirdi. Bu ki~i kabilesinin ya da
kendisinin ~erefini kurtarmak ve kar~1 kabilenin ~erefine leke si.irmek ic;:in o
11
kabileden birisini oldi.irebilirdi. Bu olaydan sonra da eylemini ilan ederdi • Bu
kati kurallar dolay1s1yla Amavutlar aralannda koti.i soz soylemekten
kac;:m1rlard1. <;unkil kotil sozi.i kan temizlerdi. Herkes ozellikle anne babalar
kotil soziln getirebilecegi sonuc;:lan hat1rlatarak soylenmemesi gerektigini
ogutlerle evlatlanna iyice anlatJrlard1 12 •
Amavutlar arasmdaki kan davalan Arnavutlann Osmanh egemenligine
girmesinden sonra da devam etmi~tir. IL Abdtilhamid devrinde bolgedeki diger
siyasi olaylar da dikkate almmca bolge tamamen bir karga~a ortamma
donil~mi.i~ti.ir. 1878'den sonra bolgedeki kan~1khklan onlemek ic;:in pek c;:ok
9al1~ma yap1lm1~ttr. Ancak bunlarm ic;:inde en onemlisi hie;: ku~kusuz kan
davalanm onlemek ic;:in kurulan Musalaha-i Dem Komi.syonlandir 13 •
Biz bu c;:ah~mam1zda Amavutlar arasmda kokleri yi.izy1llarca geriye giden
kan davalan ile Osmanh Devleti'nin nasil ba~ etmeye c;:ah~tig1 ilzerinde durmak
istiyoruz. <;ah~mada iki yonlil bir smirlandnma vard1r. Bu sm1Tland1Tmalardan
birisi zaman, digeri ise yerdir. Zaman sm1rlamas1 geregince sadece 1878-1912
y11lan arasmdaki kan davalanm onleme c;:ah~malanm; yer sm1rland1Tmas1
geregince de, Kosova'da meydana gelen olaylan incelemeye 9ah~acag1z.
Ancak, kan davalan Arnavutlarla ilgili bir konu oldugundan bazen cografi
alan/Kosova s1mrlandirmas1 dogal olarak dikkate ahnmayacaktlf. Yani
Arnavutlann geneli hakkmda yapdan degerlendim1elerde dogal olarak bilti.in
Arnavutlarm ozelliklerinden bahsedecegiz. Konu c;:erc;:evesini belirlemede bir
ba~ka sonm da Kosova kavrammdan anla~Ilmas1 gereken cobrrafi bolge
hakkmdad1r. Biz bu sorunu a~mak ic;:in de, 1878'den sonra Kosova'nm vilayet
olmasmdan sonraki cografi yap1sm1 dikkate ald1k.

Durham, a.g.e., s.37.
T
. Uzer, Makcdonya E~kiyahk Tarihi ve Son Osmanh Yfinctimi, Ankara, TIK
- ahsin
Bas1mevi, 1999, s.98.
13 .
Bundan sonra, Musalaha-i Dem Komisyonlan ycrine Kan l3an~1 Komisyonlan denilccektir.
II
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Komisyonlarmm Kurulmalan

9eyregme

girerken

Kosova ,

1878'de

Berlin

Antla~mas1 'nm getirdigi sorunlar dolay1s1yla kan~1k bir haldeydi. 1877-1878

Osmanh-Rus Sava~1 'nda Osmanlilann ag1r bir yenilgiye maruz kalmalan,
hesapta olmayan baz1 yerlerin kaybedilmcsini gi.indeme getirmi~ti. Bu durum
Amavutlan rahats1z etmi~; Arnavut bag1ms1zhk hareketinin daha da
gi.i9lenmesine neden olmu~tu 14 .
Bu s1rada, Kosova 'nm stati.isi.i yeniden belirlenerek Oski.ip, Piri~tine,
Senice, ipek, Ta~ltca ve Prizren sancaklanndan olu~an bir vilayet haline
getirildi 15 . Bu vilayetin sakinlerinin 9ogunlugu Mi.isliiman Amavut ve
14 Berlin Antla~mas1 hliklimlerine gore, Gusine ve Plava 'n111 Karadag'a vcrilmesi lizerinc ortaya
91km1~t1. Bu karara Arnavutlar itiraz edcrek kendi gli9leriyle buralan korurna yoluna
gitmi~lerdi. Bu slire9te Osmanh Devleti Arnavutlara hak vermekle beraber anla~rna yapt1g1
devletlere de a91k9a nrnhalefct edcmcmi~ti. Anla~ma hliklimlcrine uydugunu giisterrnek i9in
de, biilgeyc Ah met Muh tar Pa~a 'n in kornutasinda giistermelik bir ordu gi:indcrilmi~ti. 1881 'de
Arnavutlann bag1ms1zhk pe~inde ko~maya ba~ lad1g1m anlayan II. Abdlilhamid, dcstegini
9ekcrek biilgede asayi~in saglanmas1 ii;:in Dervi~ Pa~a'y1 giirevlendirmi~ti. Dervi~ Pa~a,
yapt1g1 9ah~malarla otonom bir Arnavutl uk pe~inde ko~an gruplan dag1tm1~t1. Bundan sonra
padi~ah , Arnavutlann giinllinli alarak imparatorluktan aynlmalan111 iinlcmek i9in 9e~itli
tcdbirlcr almaya ba~ l a m1 ~t 1r. (M. Mlinir Aktepc, "Kosova", i.A ., C. 6, istanbul, Milli Egitim
Bas1mevi, 1977, s.875; Adcm Olmcz, "Gazi Ethem Pa~a' nm Askeri ve Siyasi 1-layat1",
Yaymlanmarm~ Doktorn Tczi, istanbul Univcrsitcsi Sosyal Bilimler Enstitlisli, istanbul,
2004, s.48; Mustafa L. Bilge, "A rnavutluk", TDViA, C: 3, Istanbul, 1991, s.386). II.
Abdlilhamid, 1881 'den itibaren Arnavut a~iret reisleri vc ilcri gelen Arnavut ailelerine 9c~itli
tavizlcr vc iltimaslar vcrcrck kendine baglamaya 9ah~t1. Biiylece, biilgcdc hem rnuhtariyet
taraftarlanna hem de devlct otoritcsini ta111mak istemeyen mahalli e~raf ve ayanlara kar~1
mlicadclcdc iinemli bir kuvvet ve dayanak saglad1. Bu 9ah~malarla sosyal glii;lcr arasmda
devlct !chine bir dengc meydana gctirdi. Bu politika sonunda Kuzcy Arnavutlan padi~aha ve
hliklimete hizmete haz1r olduklan111 giinlillli olarak askcre yazllmakla gi:isterdiler.
Arnavutlann bu sadakat lanna kar~il1k JI. Abdlilhamid, Maiyet Alay/an 'nda Arnavut
askerlerdcn iizel biilliklcr olu~turdu. Ayn ca padi~ahm Tiifenkt;iler ad1yla hayli kuvvctli bir de
ozel muhafiz tc~ki lat1 vard1 ki tamamcn Arnavutlardan vc gcnellikle Arnavutluk'un en iyi
ailelcrinc mcnsup askcrlcrden mlite~ckk ildi . Arnavutlardan olu~turdugu ozel muhaf1z alaymm
ba~ma da yine bir Arnavut olan Tahir Pa~a'y1 gctirdi. (Bayram Kodaman , Sark Mesclcsi
l~1gmda Sultan II. Abdillhamid'in Dogu Anadolu Politikas1, istanbul, Orkun Yaymevi ,
1983, s.129). M. Mlinir Aktcpe, 11. Abdlilhamid'in Arnavutlan kazanma politikas1nm
"ok~ama Politikas1" olarak isimlcndiri yor. Ne yaz1k ki padi~ahm bu politikas1 Arnavutlan
kazanmak i9in yctmemi~ tahttan ayn hncaya kadar bir tlirlli olaylar bitmemi~tir. (Aktepc,
a.g.m ., s.875).
IS E
·nvcr Ziya Kara!, Osmanh Tarihi, C.VLll., Ankara, TTK Bas1mevi, I 983, s.33 7.
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Turklerden olu~uyordu 1 6 . Kosova 'mn ni.ifusu ge9en asirlar ic;: inde nufus
hareketleri neticesinde, Amavutlann artmasma neden olarak bolgcde kan
17
davalanm onemli bir konu ha line gelmesine zcmin ha zirl a m1 ~t1 .
II. Abdlilhamid saltanatmm ilk y1llarmdan itibaren, bolgede sadece siyasi
buzursuzluklarla degil aym zamanda sosyal huzursuzluklarla yani kan davalan
ile de ugra~mak zorunda kahrn~t1. Kan davalarm1 onlemek ic;:in uygulad1g1 en
onemli tedbirlerden biri si Kan Ban~1 Komisyonlan ' nm kurulu~uydu. Hie,:
ku~kusuz Kan Ban~1 Komisyonlan JI. Abdi.ilhamid doneminde ortaya c;: 1k1111 ~
yeni bir uygulama degildi. Daha once de c;:e~itli aracdar vas1tas1yla kan
davalanna son vermek ic;:in c;:abalar olmu ~tu. Hatta, Amavut geleneklerine gore,
kanhlar arasmdaki ili~kileri di.izeltmek ic;:in aracilar gorev ahrd1. Bunlar, din
18
adamlan oldugu gibi ya~hlardan olu~an bir heyet de olabilirdi . Ancak, Berlin
Antla~mas1 'ndan sonraki si.irec;:te, bu c;:erc;:cvedeki c;:ah~malar daha da artt1. Bu
donemde Kosova 'ya atanan valileri en c;:ok me~gul eden konu, kan davalanmn
nasil onlcnebilecegi meselesiydi 19 •

J

16 1860-1 878 yillan uras111da Kosova'da ya~ayan l\rnavut vc Ti.irklcrin say1s1 860.600 ki~ i ilc
ni.ifusun % 56's1111 olu~turuyordu (Kcmal 1-1. Karpat, Oto man Population ( 1830-1914),
Wisconsin, The University of Wisconsin, 1985, s.56).
17 Osman Dcvlcti, Kosova'da cgcmenlik kurdugu zaman, bolgc Katolik Sirp vc Arnav utl ann
meskun oldugu bir ycrdi. Bolgedcki Katolik Arnavutl ar vc S1rplar I 649'da Ycncdiklilcrlc ve
1689- 1690'da da Avusturyalilarla i ~ birli g i yap1nca, Osman Ii Dcvlcti yeni tcdbirl cr almak
zorunda kald1. Bu tcdbirlcr kar~ 1 s 111d a Pee;, Prizrcn, Yakova vc Kosova civanndaki Hiristiyan
nlifusun bir k1 sm1 kitle halinde goc,: etti; kalanlar ise, Mlislliman oldu. I690'larda S1rplann
lpek, Kalkandclcn ve Kosova vadilerini tcrk etmclcri tizcrinc, bolgedc 11111kataa siste111inin
uygulanmas111111 bir parc,:as1 olarak, Arnavutlar ycrlc~tirildi. Boylccc Kosova da Arn av utlann
me.skun bulundugu ycrlerdcn birisi halinc gcldi (Mustafa L. Bilge, "A rn avutluk", TOViA , C:
3, Istanbul , 1991 , s.386-387).
18
Arm, a.g.m., 24 Aral1k 2008.
19
Kosova'ya vali olarak atanan kimsclcrden Mu ~ir Rcccp Pa~a'n1n bolgcdc huzu rsuzlu klan
onlemek a111ac1yla yapt1g1 c,:ah~malar ic,:in bak1111z: (Abdiilnas1r Yincr, Mu~ ir Rcccp Pa~a' n111
Askcri vc Siyasi Hayat1 (1842-1908), Yaymlanmam 1 ~ Ooktorn Tczi, istanbul Onivcrsitcsi
Sosyal Bilimlcr Enstitusli, istanbul , 2006, s.76- 104); Siilcyman Ki.ilc,:c, Osmanh Tarihincle
Arnavutluk, Ticarct Bas1mevi , izmir, 1944, s.277-288. JI. Abtilh amid dcvrindeki Musalaha-i
Dem komisyonlan11111 daha onceki doncmlcrde de var oldugu muhakkakt1r; ancak, bu
doncmde bu komisyonl ann say1s111111 artmlarak daha da yayg 111la~tinld1g1 ac,:1ktir. Bununla
birlikte Osmanli Ar~ivindc yapt1g11111z c,:ail~malarda bu komi syonlann kurulmasma dair ilk
vesikan111 tarihi 27 Ekim 189 1 (23 Ra 1309)'du. Bu komisyonun Piri~tinc 'de kuruldugunu
gormcktcyiz. (BOA., Y.PRK.UM ., 23/31, 23 Ra. 1309).
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Kan davalanm sona erdirmek ic;in Osmanli doneminde kurulan heyetlerin
tarihini Arnavutlann Osmanh egemenligine girdigi 15. ylizy1la kadar gotiirmek
miimki.indiir. Ancak 15. yi.izyddan 19. yi.izyila kadar bolgedeki kan davalanm
onlemek ic;in yapilan c;ali~malarm devlet politikas1 ~eklinde olmad1g1, toplumun
kcndi mekanizmalanyla sorunu c;ozmek ic;in i.irettigi heyetler oldugunu
di.i~i.inmektcyiz. Buna kar~1hk II. Abdi.ilhamid, Arnavutlar arasmclaki bu sosyal
sorunu bir devlet sorunu olarak ele alarak c;ozmeye c;ali~1rn~tir. Bu iddiam1z1
ispatlamak ic;in konuyla ilgili belgelerin geneline bakmak yeterlidir. Bu konuyla
ilgili yaz1~malarda bOlgede kurulan Kan Ban~1 Komisyonlan'nm ac;i11~1 ic;in
padi~ahtan izin istedikleri gibi 20 , yapt1klan c;ah~rnalardan mernnun kald1klan
zaman da padi~aha te~ekkiir etmi~lerdir 21 • Aynca padi~ah da kendisine
yoneltilen bu iltifatlan cevaps1z b1rakmayarak bilmukabele te~ekki.irlerini ifade
. . OJ

etm1~tff- - .

Butlin bu ornekler 11. Abdi.ilhamid doneminde Kan Ban~1
Komisyonlan 'nm ha Ikm ileri gelenlerinin kurdugu s1radan arac1 heyetlerden
c;ok farkli oldugunu gostermektedir.
Komisyonlarrn

<;:ah~ma

Sckli ve Yetkileri

Padi~ah iradesi ile ~ekillcnen bu komisyonlann c;ah~ma ~ekli ve yetkileri

c;ok net degildi. Kan ban~1 komisyonlannm nasil 9ah~acag1, yetkilerinin ne
23
oldugu , nastl hareket etmesi gerektigi , bi.iyuk olc;i.ide belirsizlik ic;indeydi . Bu
belirsizligin nedeni , bi.iyi.ik ihtimal konunun ozelliginden kaynaklamyordu.
(i.inki.i , ylizyillardir devam eden kokli.i geleneklerin i.irettigi c;ati~ma miti, yerel
20

7 Oc:ik 1892 'de Prc~cvo halk1 , JI. Abdi.ilh amid ' e Kan !3ar1~1 Komisyonu kurulmas1nn izin 1
vcrdigi i9in tc~ ckkiir cdiyorlarcl1 (DOA ., Y.A.llUS., 255/ 18-1 ,2,J. GCcmaziyclahir 1309).
21 6 I la7iran I S92 'dc Prizrcn Kan Ban ~ 1 Komisyonu iiyclcri padi~a h a komisyon kurulmas1na
izin vcrmcsi sonucunda olaylann azalmas1 vc asayi ~ in saglanmasmdan dolay1 tc~ekkiir
cdi yorl ard1 (BO A., Y.PRK.KOM ., 8/ 19, 11Za1309.
:2
Padi ~ah da bolgcdc ba ~ari kazanan komisyon iiyelcrini taltif ctmektcn gcri durmuyordu. 28
May1 s I 892 'dc Prizrcn Knn Ban ~ 1 Komisyonu iiyelcrini ba~anl1 9al1 ~111alanndan dolay1 taltif
cdiyordu (BOA ., Dll.MKT., 1954/97, 2 Za 1309; DH.MKT., 196417, 25 Za 1309).
~-' I Ocak 1893 Cinayct Mahkcmcsinde kullanilmak tilcrc Diihiliyc Nezarcti'ndcn Adliye vc
Mczahip Nc;rarcli ' nc gond crilcn bir tczkcrcdc: bu komisyonl::mn 9ali ~ malanna dair ycni bir
iradc olmad1g1, an cak 1889 (1304) yi1111d a Tahir Pa~a ' 11111 i ~ kodra Yali si oldugu zaman
gi:indcrilcn bir iradc bulundugu, bu iradc de komi syonlann 9ali ~ mas1 hakk111da bil gi vcrildigi
bclirtili yordu (130A., Dll.MKT., 2037170, 12 Ccmaziyelahir 1310).
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ozellikler dikkate almmadan yok edilemezdi. Bundan dolay1 II. Abdi.ilhamid'in
Kan Ban~1 Komisyonlarma kas1th olarak inisiyatif vererek onlara hareket etme
imkam sundugunu di.i~i.inmekteyiz.
Bu temel gen;:ege ragrnen, zaman zaman komisyonlann nasil 9ah~mas1
gerektigine dair talirnatlar veriliyordu. Bu talimatlar da daha 9ok tavsiye
niteligindeydi. Bu tavsiyelere gore; komisyon i.iyelerinin itimat edilen ki~ilerden
se9ilmesi, 9ah~malar s1rasmda suistimallere izin verilmemesi, bolgede mevcut
nizamm deva1111 i9in yerel hiiki.imetin nezareti altmda 9ah~1lmas1, komisyonlann
bir fesat komitesine doni.i~memesi i9in, uygulamalannm yerel hiiki.imetin
denetimi altmda olmas1, komisyona hiiki.imet9e iki aza tayin edilmesi, azalarm
tiimiine vali ve hakim oni.inde yemin ettirilmesi, konunun halk tarafmdan
24
bilinmesi i9in yerel ve istanbul basmma ilan verilmesi isteniyordu . Aynca
yerel adetler konusunda hassas olunmas1 ve 9ah~malarda yerel adetlere
uyulmas1 da vurgulamyordu 25 .
Bu prensipler her ne kadar bir yerdeki komisyon kurulu~uyla ilgili
yaz!lm1~ ise de komisyonlarm gene! 9ah~ma bi9imlerini anlamak av1smdan bize
onernli ipu9lan sunmaktad1r. Buradaki prensiplerde dikkat 9eken vurgulardan
birisi, komisyonlann yerel yoneticilerin otoritelerini tammalan meselesi idi.
Dahiliye Nezareti, bolgede yerel yoneticilerle komisyon ba~kan ve i.iyeleri
arasmda bir ikilik 91kmamas1 i9in bu ikazlarda bulunuyordu. Aynca, atanan
ki~ilere vali ve hakim oni.inde yemin ettirilmesi komisyon iiyelerinin valilere
kar~1 sorumlu oldugunu hat1rlatacak bir uygulamayd1.
Bu belirlemelere ve ikazlara ragmen komisyon ba~kan ve iiyeleri
yetkilerinin nerede ba~lay1p nerede bittigi konusunda emin degildiler. Bu
konuyla ilgili komisyonun yetkisinin smll"lannm nerede ba~lay1p nerede bittigi,
mahkf1mlan, tutukluluk hali devam edenleri ve mahkemeleri devam edenlerin
bu kapsama girip girmedigi gibi konular pek 9ok yaz1~manm i9erigini

~4

/

,

5

•

Bu bilgilcrlc 19 Temmuz 1893 (7 Temmuz I 309)'de Sadarcttcn Dahiliye Nezaretine
gonderilen bir tezkeredc Debrc'dc yeni olu~turulacak komisyonun nastl r;ah~nias1 gerektigi
anlat1hyordu (BOA., DH.MKT., 2037170, 12 Ccmaziyclahir 1310).
2 Tcmmuz 1893 'de Man astir Yalisi Faik'in Sadarct'e gonderdigi bir tclgrafta, Kosova 'dan bir
talimatname talep cdildigini; ancak boyle bir talimutname olmad1g101 belirtcrek, kanhlan
ban~tinnak ir;in iradc·i scniyyc r;crr;evesinde Dilhiliye Nezureti'nin 8 Ekim 1891 (26 Agustos
1307) t~rihli yaz1s1 geregincc ycrcl adetlcre gore hareket cdilmcsi gerektigini soylemi~ti
(BOA., Irade Dahiliye, 46· 1·2, 1311 M 2).

OSMANLI DEYLETl'NiN KOSOYA ' DA KAN DAVALARINI ONLEME <;:ALISMALARI

95

26

olu~turuyordu . Bu c;erc;evedeki tart1~malara yaz1~malara verilen cevaplarda
biiti.in bu zilaedilen konulann komisyonlarm gorev alam ic;erisine girdigi
belirtiliyordu 27 .

Komisyonlarm gorev ve yetkileriyle ilgili bu belirsizligin dogal bir
sonucu olarak, diger devlet kurumlanyla yetki c;at1~malan c;1km1~tir28 . Yarg1
alanmda c;1kan c;at1~malar, bunlann en onemlileridir. Bu durum Kan Ban~1
Komisyonlan tarafmdan gori.i~iilerek ban~tmlan baz1 ki~ilerin yeniden
yargilanmak uzere tutuklanmas1 ~eklinde gerc;eklqmi~tir. Bu durum devletin
kurumlanna kar~1 sayg1y1 azaltt1g1 gibi arada kalan insanlann s1kmt1 ya~amasma
29
neden olmu~tur . Bu konuda c;at1~malann oniini.in almabilmesi ic;in bolgedeki
resmi dairelerc ve komisyonlara koordineli olarak c;ah~malan tavsiye
30
edilmi~tir • Ancak yine de bu konudaki ~ikayetlerin onii almamam1~tir.
Komisyonlann c;ah~ma ~ekliyle ilgili onemli bir konu da komisyonlann
askeri destek alarak giic;lenmesi meselesidir. Aslmda komisyonlarm i~lerini
31
yapabilmelcri ic;in askeri destegc ihtiyac; duymalan normal bir durumdu •
26

I Aralik 1891 tarihli bir tczkeredc komisyonun gorevlcrinin kimlcrle smirli oldugu;
mahkumlar, tutuklular ve mahkemclcri dcvam eden ki~ilcrin komisyonlann ilgi alanma girip
girmedigi soruluyordu (BOA., DH.MKT., 1896/3, 29 R. 1309). Aynca, 13 Ocak 1892'dc
i ~ koclra vilayctinclen gondcrilcn ba~ka bir soruda da bu yoldaki tcreddiitler ifadc ediliyordu
(BOA., DH.MKT., 1911/3, 13 C. 1309).
27
4 Su bat I 892'dc bu c,:crc,:cvcdeki sorular ccvaplandmlarak, mahkilmlann bu komisyonlarm
gorev alam ir;:inc almmamasmm dogru olmad1g1, komisyonlarm bu konuda gcrckcni yapmas1
gcrcktigi bclirtiliyordu (BOA., Dl-l.MKT., 1919/49, 513. 1309).
28
I G May1s 1894 (4 May1s 1310) tarihli bir irndcyc gore, gorevlcri kan davalanm ban~ yoluyla
sona crdirmck olan komisyonlann Nizamiye vc Seriyc mahkemclcrinin de gorev alanlanna
gircrck masum halka :.ir,:1kr;:a darb ve i ~kcnce yapmas1 i.izerinc hcmcn ilgasma karar verildi
(BOA., DH.MKT ., 246/15-1, 4 May1s 1310). Ancak, bu karar uygulanmad1 ve yeniden
komisyonlar kurulmasma dcvam cdildi.
29
Pri~tincli Tanasko adl1 ki~i I Nisun 1892 (3 N 1309) tarihli ~ikayctinde, cinayet zanlis1 olarak
muhakcmc olup bcrat eden karde~i Yorgo'nun Kan Ban~1 Komisyonunca tckrar tutukland1gm1
iddia cdiyordu (BOA., DH.MKT., 1938173 , 3 N I309).
Jo R
umcli Yil:.iycti Mlifctti~ligi'nden 17 Mart 1903 (4 Mart 1319)'te Sadaret'e gonderilcn bir
tczkcre de bu konuyla ilgilidir. Bu tczkercdc daha once Kan Ban~1 Komisyonlan tarafmdan
gori.i~i.ilen konularm ycnidcn Adliyc tarafJndan gori.i~iildi.igiindcn bahsediliyordu. Bu iki
ba~lilik , zanlilar hakkmda adalctsiz durumlann ortaya c,:1kmasma ncdcn olabilirdi. Bu
haks1zliklann giderilmcsi ir,:in arada koordin:.isyonun saglanmas1 gerektigi belirtiliyordu.1°.
11
· 12 Kas1m I 908'dc Kosova Vali si, Prizren 'de ban~maktan ka9111an ki~ilcr hakkmda yapi!acak
i ~ lcr ir,:in mahallerc gondcrilccck Kan Ban~1 Komisyonu nzalanna e~lik ctmck lizcrc
Sadaret'tcn bir miktar asker gorcv lcndirilmcsi ii;in izin istcdi (BOA., Dil.MKT., 2655/88-1,2,
1326L17).
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Dogal olarak ba~kan ve iiyelerden olu~an komisyonlar zaman zaman $iddetli
9at1~malarm merkezinde yer alabiliyordu. Kanhlar arasmdaki sorunlan 96zerken
durumdan memnun olmayanlann $iddete ba$vurmas1 komisyon i.iyelerini
9at1~manm merkezine yerlqtirebiliyordu 32 . Bazen komisyon, kanhlar arasmdaki
sorunlan 96zmek ve halka gozdag1 vermck i9in bulunduklan meskun mahallin
ortasmdan askeri birlikler ge9iriyorlard1 33 • Bi.iti.in bu kaygilardan dolay1 Kan
Ban~1 Komisyonlan'nm gorev yapmalan111 kolayla~ tirmak i9in askeri birlikler
34

te~kil edilmi~ti .

Ancak, komisyonlarm askeri birliklerle desteklenmesi, gi.ictiniin daha da
artmasma neden oldu. Boylece kan davalanm onlemek i9in kurulan
komisyonlar bir gii9 merkezi haline geldi. Art1k ba ~ ma buyruk hareket etmek
isteyen komisyonlarm ba~kan ve i.iyel eri bOlgelerinde istedikleri her ~eyi
yapabiliyorlard1. Bu durumun dogal bir sonucu olarak da halkrn ~ ikayetleri
artmaya ba~lad1. insanlar, komisyonlann kanun d1~1 uygulamalannm
durdurulmasm1 istemeye ba$lad1lar35 . Komisyonlardan rahats1z olanlar bir araya
gelerek 9eteler kurup e~k1yahk yapmaya giri~tiler 36 .
Boylece sosyal huzursuzluklan onlemek amac1yla kurulan komisyonlar
art1k huzursuzluk Oretmeye ba~ ladilar. ~ikayet9iler, komisyonlarm art1k omrlinli

32

33

.i

4

35

/

30

22 S.ubat I 892'de ipek'te mczar ta~ lann111 kmlmas1 iizcrinc i;:1kan ihtilaf olay1dir. Kilisc'dc
konmyonun yapt1rd1g1 ycmin torcni s1ras111da olaylar i;:1km1 ~ vc bu ge li ~me iizcrine Oskiip vc
Pn ~t111c 'dcn yard1mc1 kuvvetlcr get irilmi ~ti. Hatta bu olay bolgcdcki H1risl'i yan papazlann
Avusturya konsolosuna yanl1~ bilgi vcrmesindcn dolay1 Avrupa bas111111a yanh ~ yans1m1~t1
(BOA., DH.MKT., 25/32, 23 B. 1309).
I Ocak 1892 tarihli ba~ka bir olayda da Kan Ban ~ 1 Komi syonlan ' n111 daha glii;:lii gorlin erck
ba~anli olabilmesi ii;:in bir miktar slivarinin ipck sancag111da dola~tmlmas1 isteniyordu (BOA.,
DH.MKT., 1909/24, 7 C. 1309).
23 Mart I 892'dc Kan Ban~1 Komi syonu karan ile Pri zren'de iki zaptiyc taburu te~kil edildi
(I30A., DH.M KT., 1936/16, 24 S. 1309).
28 Subat 1909 'da Abdullah zcvccs i imzas1yla Prizrcn 'dcn Kosova Vilayctine gondcrilcn bir
telgrafta, Kan I3an ~1 Komisyonlan ' n111 gorcvlcrin in kan davalan111 ban~ yoluyl a onlemek
old.ugu belirtilcrek kanun d1~ 1 eylemlcrc meydan vcrilmcmcs i gcrcktigi ~ck lind e ~ikayet dil e
gct1nliyordu (BOA., Dll.MKT., 2760/33, 15 Subat 1324).
22 Mart I 892'dc Yakova kazas1 Kan Uan ~1 Komisyon unun icraatlan ndan rahats1z olan bir
grup, Bloke karyesi kalclcrinc kapanarak komi syonla mticadcl e etmeyc ba~ l a m1 ~t1. Bu
bolgedc al111an tcdbirler sonucunda c~kiyalar etkisiz hale gct irildi (BO/\.., Y.PRK.ASK.,
80/65, 23 1309).

s

OSMANLI DEVLETi'NiN KOSOVA'DA KAN DAVALARINI ONLEME (.'ALLSMALARI

97

~arna.mlad1gm1

ve lagvedilmcsi gerektigini i fade ediyorlard1 37 • Bu arada
0 m1syonlann ald1g1 kararlardan az da olsa memnun olanlar da vard1.
I\.omisyonlann kapat1lmasma dair karann bolgelerinde gorUlen son 9at1~ma ve
katil olaylanndan dolay1 uygulan111amas1 isteniyordu 38 .
Komisyonlar Hakkmda Sikayetlerin Artmas1 ve Tahkikat Yaprlmas1
~ikayetler gelmesi Uzerine, Sadaret
hakkmda bir ara~tmna yaptirmaya karar verdi. Bu ama9Ja, Kosova
Vali ve Komutam ibrahim Ethem Pa~a 39 'dan 22 Ekim 1892'de komisyonlar
hakkmda bilgi istedi. Sadaret'in bu emrindc komisyonlarm kurulu~tmdan bu
Yana 9ok zarnan ge9tigi ha Ide, neden amacma ula~amad1g1 sorgula111yordu.

k.

. Komisyonlar hakkmda surekli

0 m1syonlar

ibrahim Ethem Pa~a kendisine yoneltilen bu soru i.izerine, Prizren,
~ri~tine, ipek ve Yenipazar sancaklan mutasarnf11klanndan konu hakkmda bilgi
lStedi. Bu istek i.izerine gelen cevaplarda; Yenipazar mutasarnfi, Kan Ban~1
I<.amisyonu'nda kan davalanndan ba~ka hlfs1zhk ve adi sw;Jara dair konular da
goru~i.ildi.igi.inden bu komisyonlarm adliyenin yi.iki.ini.i hafiflettigi, kapat1lmas1
~<llinde adliyenin li.izumsuz ~eylerle ugra~mak zorunda kalacagm1 belirtiyordu.
1Pek mutasarnfi, kan davalannm sona erdigini, sadece baz1 aynnt1lann kald1gm1
S()yJerken, Yakova mutasarnf1, kan davas1 gi.idenlerin bi.iyi.'lk bir k1sm111111 henl.iz
bari~mad1gm1, aynca Hiristiyanlar arasmdaki kan davalarmm da devam ettigini
kaydederek buradaki komisyonlarm bir iki ay daha devam etmesinde yarar
oldugunu ifade ediyordu. Prizren rnutasarnfi, kan davalarmda ban~ saglamm~
oldugunu , sadece ban~ bedellerinin taksitle1inin odenmesinin kald1gm 1
soyleyerek tekrar ban~m bozulmamas1 i9in son taksidin de odenmesi gerektigini '
anlat1yordu. Pri~tine mutasarnfi ise, Pre~evo kazas1 ch~mdaki yerlerde Kan

.n

.IM

19
·

12 Eyllil 1893'dc i~kodra, Kosova vc civar yerlcrden knn gutme adctinin ortadan kaldmldigi ,
katillcrin nizarnl mahkcmelcrc tcvdi cdilmelcri gcrcktigi vc Kan I3an~1 Komisyonlan'na
luzurn ol111ad1g111a dair tczkcrelcr gcliyordu (BOA., DJ-1.MKT., 2063177, 2 Ra 13 1I;
DH.MKT., 246/15, 3 Z 1311 ).
Kosova Yalisinin Diihiliye Nczarctinc gonderdigi bir tczkcrcdc komisyonlarm kaldmlmasrna
dair 29 Temmuz 1893 ( 17 Tcmmuz J 309) tarihli bakanlik cmirnamesinin Yc111pazar sancag1
ve kazalannda, burada cy1kan son katl olaylanndan dolay1 uygulunma111as1 istcniyorclu (BOA. ,
DH.M KT., 97/38-1,3, 28 Ca 1311 ).
1897 Osman Ii-Yunan Sava~1 '111n komuta111 Gazi Et hem Pa~a 'd1r.
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Ban~1

Komisyonlan

c;ah~malanm

si.irdi.irdi.igi.ini.i zikrederek bu komisyonlann

c;:ah~rnalanmn adliye ic;in zararlI degil faydah oldugunu vurguluyordu

40

.

Vali Ethem Pa~a sancaklardan gelen bu degerlendirmelerden soma kendi
ifade ediyordu: Bu komisyonlar her ne kadar kan davalarmt
onlemek ic;in almm1~ gec;ici bir tedbir olsa da, ~u andaki uygulamada bu sm1rlan
a~m1~ bulunmaktadtr. Nizamiye ve Seriye Mahkemeleri'nde gori.ilmesi gereken
bazt olaylar, di.i~manhk nedeni olarak kabul edilerek bu komisyonlann oni.ine
getirilmeye ba~lan1111~t1r. nu uygulama gi.inden gi.ine artarak hi.iki.imetin ve
mahkemenin yapacag1 i~leri de yaparak hi.iki.imet ic;inde bir hi.iki.imet gibi
davranmaya ba~la1rn~t1r. nu durum <la yolsuzluklann artrnasma, darp ve
i~kencelerin gori.ilmesine ve adliyenin kanun c;:erc;evesinde verdigi karar
si.irecinin zarar gormesine neden olmu~tur.
gori.i~i.ini.i ~oyle

Ethem Pa~a, bu komisyonlann i.iyelerinin baztlannm kendini begenmi~ ve
kibirli insanlar oldugunu, onlarm bu ozellikleriyle ban~tmnak bir yana halk
ic;inde koti.i tesir b1rakt1klarm1 soy!Uyordu41 . Bilti.in bu tespitlerinden sonra da ~u
tavsiyelerde bulunuyordu: Bu komisyonlar hemen kapat1lmamahd1r. iki uc; ay
gibi bir si.ire ic;inde kapatilmahdtr. <;::i.inki.i aniden kornisyonlann kapat1Jmas1
baz1 uygunsuz olaylann meydana gelmesine neden olabilecegi gibi, i~lemleri
heni.iz bitmemi~ komisyonlar ic;in de iyi olmayabilecegini soylilyordu 42 .
I-Ieyet-i Yi.ikela, 4 Arahk 1892 tarihinde ald1g1 bir kararla, Kosova'daki
Kan Ban ~ 1 Komisyonlan 'nm eski kan davalanm Ban~c;1 yontemlerle sona
erdirmeyi hedefleyen gec;ici bir tedbir oldugunu, ancak bu komisyonlarm zaman
40

41

/
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BOA., Y.A.RES. , 62/17/3-1, 31 Ekim 1892 (19 Te~rinievvel 1308).
13Litlin bunl ann ya111nda padi ~ah sorunlann i9inden nasil 91kabilecegi konusunda tereddlite
dli~liyordu. Bu nedenle kornisyonlarm ilgasma dair verdigi irade de uygulanamad1. II.
Abdlilhamid, komisyonlar hakk1nda tcreddlitlcrini yencbilmek i9in bolgede valilik yapm1~
tccrlibeli asker Gazi Ethem Pa~a' dan bir rapor istedi . Bunun lizcrine Gazi Ethem Pa~a
Arnavutlar hakkmda 13 Temmuz 1898 tarihli bir layiha haz1rlad1. 13u layihada Gazi Ethem
P a~a: Kosova' da en fazla 1slaha muhta9 olan ycrlcrin Prizren, Lom, ipek, Yakova, Ragova,
Gusine vc Pl:.iva oldugunu, daglik bolgelerde ya~ayan Arnavutlann en bliylik zaanannm kan
davalan oldugunu, bunlan 1slah etmck i9in hcyctler kurulmas1 gerektigini, giizellikle yola
gelrncyenl er lizcrine askcri tedbirlerc gidilmesini, Arnavutlar silahlanna 9ok deger
verdigindcn cllerinden silah lan toplamak yerine ban~m tesis edilmesiyle silahlarm i~e
yaramaz hale getirilmesini , yol vc karakollann yaygmla~t1r1lmasm1 ve sorunlann 9ozlimli i9in
cgitimin yaygmla~t1r1lm:.is1 gerektigini vurgulad1 (Olmcz, a.g.t., s.199-201 ).
BOA., Y.A.RES. , 62/ 17-4.
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i9erisinde kendi yetkilerinin sm1r!annm a9t1klanm, hatta halka kar~t kotli
bulunmaya ba~lad1klanm belirterek bu komisyonlann
kaldmlacagmm ilan edilmesini kabul etti. Bu arada ellerinde yaptlacak i~leri
44
o\anlar i9in de Mart 1893'e43 kadar zaman verilmesini istiyordu .
davram~larda

Bu arada komisyonlarrn \agvma dair ahnan kararlara ragmen 8 Eyli.il
1898'de Mitrovi9e ve Vw;:itrin ve Pri~tine ve Pre~ova ve Orhaniye il9elerinde
Kan Ban~1 Komisyonlan hala gorev yap1yorlard1. Yani komisyonlar
45

kapat1lamam1~t1 .

Gori.ildi.igil gibi II. Abdlilhamid doneminde Kosova 'da asayi~i saglamak
i9in yaptlan bi.itiln gayret\ere ragrnen istenilen sonu9 almamad1. Dstelik sosyal
s1kmhlan giderecegi di.i~i.ini.ilen Kan Ban~1 Komisyonlan bile istismar edildi ve
bir asayi~ sorunu haline geldi. Bu kan~1k ortamda Zeynel, Be~er Bey, Bayram
Tsur gibi zorbalar yeti~ti. II. Abdlilhamid'in son y11lannda lsa Bulatin'den
46
izinsiz Arnavutluk'ta hi9bir ~ey yaptlamaz hale geldi .
Genel Af ilam ve Kan Diyetinin Devlet Tarafmdan Odenmesi

II. Abdi.ilhamid doneminden sonra da kan davalanyla ugra~1h111~t1r.
Sultan Re~at doneminde bOlgedeki huzursuzluklarm daha da artmas1 ilzerine
kokli.i tedbirler alma yoluna gidildi. Bu tedbirlerin onemlilerinden birisi su9lular
hakkmda gene! af ilan edilmesidir. 17 Haziran 1911 (18 Cemaziyelahir 1329/3
Haziran I 327)'de Kosova, ManastJr ve i~kodra gibi vilayetlerde kan~1kltk
91karanlar hakkmda gene) af ilan edilerek b61gedeki huzursuzluklar giderilmeye
9ah~tld1 •
47

Daha sonra 91kanlan ba~ka bir ge9ici kanunla, af ilan edilen vilayetlerin
halk1 arasmda kan davalarmdan ortaya 91kan diyetlerin hi.iki.imet9e odenmesine
karar verildi. Bumm i9in 30.000 lira tahsis edildi. Bu ge9ici kanuna gore, bu
para kan davaJarmdan do\ayt bor<;Ju O\dugu haJde bOfCUJ1ll Odeyemeyecek
43

44

45
46
47

Rumi takvimle 1309 olduguna gore, Te~rinisani 1308'dcn 1309 ba~l:mna kadar yakla~1k i.it;: ay
oldugu gtiri.ili.ir. 1309 ba~lan miladi takvimlc Mart 1893 'e kar~1 hk gclmcktedir.
BOA., Y.A.RES., 62/17-1,2, 14 Cemaziyelevvcl 1310/22 Tc~rinisani 1308.
BOA. , Y.PRK.ASK., 143/82, 21 R. 1316.
Si.isheim, a.g.c., s.590.
Dilstur: Tertib-i Sani , C.4, Dcrsaadct, Matbaa-i Osmaniyc, 1331, s.114-115 .
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dururnda olanlar i9in bir defaya mahsus olmak i.izere tahsis edildi. Tahsis edilen
para ozel bir komisyon tarafmdan ozel bir talimat 9er9evesinde dag1tildi. Bu
48
ge9ici kanunun uygulamas1 sorumlulugu da Dahiliyc Nezareti ' ne verildi .
Osmanh Devleti bu uygulama ile a~iretler arasmdaki kavgalara kahc1 bir 96ziim
getirrnek istiyordu. Komisyonlar tarafmdan diyetc mecbur edildigi halde bu
paray1 odeyecek gi.ici.i olmayan ki~ilerin yeniden kan~1khk 91karmalanm
onlemek ic;in boyle bir uygulama yoluna gidildi. Bu da kan~1khklann bir Si.ire
h1zmm di.i~i.iri.ilmesine, kan~1khklann geni~ boyutlara ula~tmlmamasma neden
49
oldu •
\:tkanlan aftan da yeterince sonuc; almamaymca kan davalannm koki.ini.i
kaz1mak ic;in yeni aray1~lar ic;ine girildi. Arnavutlar arasmda bir ti.irli.i
bitirilemeyen kan davalanm sona erdirmek i9in 7 Subat 1912 (18 Safer
1330)'de Dahiliye Nezareti ge9ici bir kanun 6nerdi 50 . 11 $ubat J912 'de Meclis-i
Vi.ikela'da kabul edilen bu kanunla art1k kan davalannm koki.i kazmmak
51
isteniyordu. Bu konuda her ~ey di.i~i.ini.ilerek bq maddelik bir metin haz1rland1 •
Bu kanuna gore, Arnavutlar arasmdaki kan davalan111 bitirmek amac1yla
kurulan Kan Ban~1 Komisyonlan tarafmdan davet edilen ki~iler gelmezse,
zab1ta tarafmdan zor kullamlarak getirilecekti (madde 1). Aralannda kan
di.i~manhg1 bulunanlardan ban~maya yana~may1p 69 alma (ahz-1 sar)
di.i~ilncesinde JSrar edenler yakalanarak ban~1 kabul edinceye kadar zab1ta
nezareti gozetiminde tutulacakt1. Bu durumdaki ki~iler gerekli gori.ili.irse ba~ka
bir vilayette de bulundurulabilecekti. Diyet, ~er'i sm1rlan a~mamak ~art1yla
su9un ozelligi ve suc;lunun kimligi ve gi.ici.ine gore ilgili tarafa gelenekler
9er9evesinde belirlenecekti (madde 2). Kan Ban~! Komisyonlan'nca
aralarmdaki di.i~manhk sona erdirilip belirli bir diyetle sonu9land1nlan (besaya
rabt olunan) olaylarda, sozi.inden donenler ikinci maddede belirtildigi gibi
diyetin tezyidine karar verildigi gibi i~ledikleri suc;un cezasm1 9ekmeleri i9in
adliyeye getirilecekti (madde 3). Kan Ban~1 Komisyonlan tarafmdan ~er'i
48
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sm1rlar ic;inde belirlenen diyetler gUc;leri oldugu halde odenmezse, bu ki~ilerin
borc;lan ta~mir ve ta ~ mmaz mallanndan mahkeme kararma gerek olmadan icra
daireleri vas1tas1yla tahsil edilecekti (madde 4). Ban~a yana~mayarak oc; alma
dU~lincesinde devam edenlerle yemin ettikleri halde sozlerinden donerek
yeniden sue; i~leyip kac;anlan gizlcyenler hakkmda, gerckli kanunl muamele
adliye tarafmdan yapilacakt1 (madde 5). Bu kanunun uygulanrnasmdan Dahiliye
ve Adliyc Nezaretleri sorumlu olacaktt. Padi~ah , bu kanunu Meclis-i Umumi
topland1gmda kanun ~eklinde teklif olunmak i.izere gec;ici olarak icraya
konulmasm1 13 Subat 1912 (24 Safer 1330)'de kabul etti 52 .
Biitlin bu tedbirlere ragmen Kosova 'da kan davalanm sona erdirmek
mUmklin olmadt. Alman tedbirlerle yava~lama egilirnine giren kan~1khklar
yeniden ba~hyordu. Olkenin ic; ve d1~ buhranlarla kaynad1g1 bir donemde
olaylann bitmemesi c;aresiz olarak Kan Ban~1 Komisyonlan 'nm yeniden
kurulrnasma neden oldu. Kosova vilayetinde bir si.ire si.ikunet sagland1ktan
sonra, 21 EylUI 1912 (9 Scvval 1330 8 Eyli.il 1327)'de yeniden Kan Ban~1
Komisyonlan kurulmas1 hakkmda irade c;1kt1. Kosova vilayetinde mutasamf ve
kaymakamlann ba~kanliklan altmda olmak i.izere ac;Ild1g1 gi.ine kadar katl ,
kavga, tecavllz gibi olaylara kan~m1~ olanlan yemekli toplanttlarla ban~tirrnak
Uzcre bu komi syonlar kuruldu. J\ynca hi.iki.imetc;e yapilacak c;ah~malar sonunda
cinayct crbab1 acilen adliyeye teslim edilecekti. Bu kanunun icrnsm1 Adliye ve
Dahiliye Nezaretleri yi.iri.itecekti 53 .
Buradan da anla~Ilacag1 gibi alman bi.iti.in tedbirlcre ragmen kan davalan
bir tiirlU bitirilemiyordu. Resmi hizmetinin bir k1smm1 bolgede yapan Tahsin
Uzer'e gore, bolgede kan davalannm bir ti.irli.i bitirilemernesinin en onemli
nedeni, al man tcdbirlerin yetersizligiydi. Uzer'e gore, dag1t1lan ki.ic;i.ik paralar ve
birkac; gi.inliik hapisle bu sorunun c;ozi.ilmesi miimki.in degildi. Nihai sonuc;
54
alabilmek ic;in ingiltere'de oldugu gibi agir para ve hapis cezas1 verilmeliydi .
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Arnavutlar arasmda yi.izy1llardan beri devam eden kan davalan,
Arnavutlann Osmanh egemenliginde ya~ad1g1 donemlerde de gori.lldi.l. II.
Abdillhamid devrinde, Arnavutlarla ilgili siyasi olaylann da etkisiyle bolgedeki
sosyal huzursuzluk artti. Padi~ah bu huzursuzluklan azaltmak i9in Arnavutlarm
ya~ad1g1 yerlerden birisi olan Kosova 'da kan davalanm onlemek i9in Kan Ban~1
Komi syonlan kurdu.
Kan Ban ~ 1 Komisyonlan 'nm 9ah~ma bi9imi ve yetkileri 9ok somut
olarak belirlenmemi~ olsa da bu heyetler yerel degerleri de dikkate alarak
bolgede a sayi~i saglamaya 9ah~tilar. Komisyonlar 9ah~malanm si.lrdi.lri.irken
askeri birliklere ihtiya9 duymalan ve kendilerini askeri olarak da
gi.i9!endirmeleri bu komisyonlan bolgede onemli gi.19 merkezi haline getirdi.
Boylece, kan davalanm onlemek amac1yla kurulan komisyonlar halkm
i.izerine uygulad1klan bask1 ve zuli.imlerle kapatdmas1 istenen kurumlar haline
geldi. II. Abdi.ilhamid bu durum kendisine yans1masmdan sonra, komisyonlan
lagvetme karan vermesine ragmen bu karanm bir ti.irli.i uygulayamad1. <;::i.inki.i
bolgedeki huzursuzluk bir ti.irli.i bitmiyordu.
II. Abdi.ilhamid'den sonra da komisyonlar varhgm1 si.irdi.irdi.i. II.

Mqrutiyet hi.iki.imetleri doneminde, Arnavutlar arasmda geli ~en hassas
durumlar nedeniyle bOlgedeki kan davalanm onlemek i9in kokli.i tedbirler alma
yoluna gidildi. Af ve diyet uygulamalan ile kan davalanna son verilmek istendi.
Ancak bi.iti.in bu 9abalara ragmen Kosova'da kan davalan onlenemedi.
Dolay1s1yla bO!genin Osmanh egemenliginden 91k1g1 1912 tarihine kadar kan
davalan devam etti.
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A. OLM EZ
OZET
OSMANLT DEVLETi'NiN KOSO VA 'DA
KAN DAVALARIN/ ONLEME <;All$MALAR/ (18 78-1912)
Koso va, 15. yiizyt!da11 20. yiizyt!a kadar Os111a11!t Devleli '11i11 bir par<;as1
idi. Biitii11 Arnavutlarda oldugu gibi, b11rada ya~·aya11 Arnavutlar arasmda da ka11
da va/an gori'iliiyordu. 19. yiizyt!m son <;eyregi11de, Os111a11!t padi~·ah1 II.
Abdii/hamid, b6/gede humr ve giivenligi saglamak i9i11 <;e$illi tedbir/er a!d1. Bu
1edbirleri11 611e111/ileri11de11 birisi de Kan !Ja/'/$1 Ko111isyo11lan 'yd1. Padi~·ah, bu
ko111isyo11/ar araci/1g1y/a bolgedeki kan davalarl/la son ver111eye <;a/1,~11 ; /aka!
ba$art!1 o!a111ad1. Kan davalarl/la kar~·1 111iicadele Sultan Rq ad doneminde de
deva111 elli. Kosova O.rnw11!t ege111e11ligimle11 91k11g1 za111a11, ka11 davalan ha/ii
devam ediyordu.

A11alttar Kelime/er: Amav11tlar, Kosova, Kem Davalan , Kc/II Ban,1·1
Ko111isyo11/an (Musa/£1/ia-i Dem Komisyonlan}, II. A bdiillwmid.
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