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ABSTRACT
COMPARING THE POLICIES OF OTTOMAN STATE TOWARDS THE
ALBANIANS DURING THE FIRST AND
SECOND CONSTITUTIONAL ERA
This article aims to compare the differentiations of political applications of
Ottoman governments towards her Albanian citizens during the first and second
constitutional era. Although being unsuccessful of having permanent solutions to
either the internal or international problems of Empire, Abd11lhamid II, managed
to keep Albanians in. On the other hand the main rulers of Committee of Order
and Progress administered the empire much more realistic concept than
predecessor failed to keep all part of empire together. This experience clearly
showed the rulers that discriminative policies do not solve the problems of
multinational and multicultural communities.
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Rusya ile giri~tigi 1877-1878 sava~mdan yenik c;1kan Osmanh Devletinin
bu a~amadan sonraki politikalannda ag1rhk, devletin varhg1m ve birligini
muhafaza etmek hedefine yonelmi~tir. ingiltere'nin bu sava~ oncesi kadim
politikasm1 terk ederek Rusya'y1 bolgede serbest b1rakmas1 Osmanh devlet
adamlanm bu glicli dengeleyecek glic;lli bir unsuru d1~ politikanm merkezine
almak zorunda b1rakt1. Bu slirec;te ingiltere'nin K1bns, Fransa'nm Tunus
lizerindeki faaliyetleri bizzat II.Abdtilhamid'i yeni bir d1~ politika belirlemeye
• Prof. Dr. istanbul Universitesi Edebiyat Faktiltesi Tarih BOIUmU.
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yoneltti. Geli§meler me§rutiyet idaresi ile uygulanmak istenen Osmanhhk
politikas1111 geri plana itip islam Birligi politikasm1 one c;:1karmay1 adeta
dayatiyordu.

1- I. Me~rutiyet Donemi Politikalan:
Dini Hassasiyetin One <;1kardmas1:
Devlet ve milletin devam1 ic;:in sahip olunmas1 gerekJi unsurlan; din, onu
korumak i~in biraz taassup, maarif, milliyet, servet ve sanayi ~eklinde s1ralayan
IL Abdtilhamid Osmanh cemiyetinin btittin bu hususlarda yetersiz kald1gm1
dti~tinmekteydi. Zira ona gore "devletin ic;: ve di§ gailelerden c;:ok fazla zarar
gormeden devam edebilmesi her §eyden once yeti§mi§ insan unsuruna baghd1r.
Ancak teesstif olunur ki, malumat-1 tammesi olan adamlanm1z pek azdir.
Bilakis nak1s malumath bulunanlanm1z pek c;:oktur. Milliyet ve dinin ne demek
oldugunu bilmez, yabancilann alk1§ ve paralanna kanarlar" 1• Padi§ah, "eger
minarelerde ezamn devam1, devletin ilelebet ya§amas1 arzu ediliyorsa" ilk ~art
olarak "milletin fertleri arasmda bir ittifak ve ittihat has1l edilmesini"
gormekteydi.
Bu amac;:Iarla II. Abdtilhamid, doneminde milliyet fikri yerine din
karde§ligini one c;:1kararak devletin en azmdan Mtisltiman unsurlanm bir arada
tutmay1 gaye edinmi§tir. Bunu hem di§ politikada gerc;:ekle§tirerek Mtisltiman
somtirgesi olan devletlere kar§1 bir denge gticti olarak kullanmak istiyor hem de
ic;: politikadaki dinda§lan bir arada tutmay1 hedefliyordu. Nitekim devletini tarif
ederken : "Osmanh imparatorlugu dtinyanm birc;:ok milletini sinesinde toplarru§
bir imparatorluktur. Ttirkler, Araplar, Kiirtler, Arnavutlar, Bulgarlar, Yunanhlar,
Zencilerden ve diger birc;:ok unsurdan te§ekkiil etmi§tir. Buna ragmen iman
birligi bizi biiytik bir ailenin fertleri gibi birbirimize yakla§tmr. Bu sebeple
hic;:bir zaman Osmanh imparatorlugu tizerinde fazla durmamak, buna mukabil,
hepimizin Miislliman oldugunu bilhassa belirtmekte fayda vard1r. Her zaman
her yerde Emir-lil-Mtislimin unvam ba§ta gelmeli, Osmanh Padi~ah1 unvam ise
ikinci sattrda belirtilmelidir. <;tinkii devletin sosyal btinyesi ve politikasmm
esas1 din iizerine kurulmu§tur" 2 derken Osmanh vatanda§lan arasmda millet ve
1
2
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irk propagandas1 yaparak Arabistan isyanlanna sebep olan devlet olarak
gosterdigi ingiltere'yi, Makedonya ve Amavutluk 'un bir kism1 ile Selanik'i
almasma yard1m etmek i~in Avusturya ile anla~makla su~lamaktayd1 3 •
Avusturya ve Rusya'nm mezhep baglant1lan vas1tas1yla bolgede
hakimiyet kurmalanm onlemek isteyen ingiltere, Gosine ve Plevne i~in silahh
4
direni~ yapan Arnavutlan bolgeyi kontrol etmek tizere kullanabilecegini
dti~tinmti~tti. ilk a~amada ozerk sonra da bag1ms1z bir Amavutluk
propagandasm1 1880 y1h ortalanndan itibaren uygulamaya koymu~tur.
ingiltere'nin oncelikli hedefi Osmanh Devletinin y1kilmas1 halinde bolgenin
kendi kontrolti d1~mda yabanc1 bir devlet tarafmdan i~gal edilmemesiydi. Bu
ama~la Amavut beyleri ve aydmlanm elde edip desteklemek suretiyle Osmanh
hakimiyetine kar~1 kullanmaya ba~lam1~tir.
ingiliz tahrikleriyle daha da gti~lenen Amavutluk muhalefeti, ilk talep
olarak Amavutluk bolgesi i~in ~ehirleri , bagh sancaklanyla birle~tirerek tek
merkezden idare edilecek bir idari yap1 uygulanmas1 dillendirilmeye ba~lam1~t1r.
Osmanh Devletinin Rumeli vilayetlerini par~a par~a elden ~1karmaya ba~lad1g1
bu ortamda mamn Arnavutluk'a gelecegi tehlikesine i~aretle btittin
Arnavutlarm bir araya gelip Osmanh kanunlarmdan kurtularak kendi
idarelerinde ya~amalar1 propagandasma h1z verdi. Buna kar~1 bolgede olanlan
yakmdan takip eden II. Abdtilhamid halife olarak btittin tebaasmm babas1
s1fat1yla "Amavut evlatlanm" uyarmak mecburiyetini hissetmi~tir. Amavutlann
ya~ad1g1 illerin tek bir vilayet gibi yonetilmesi isteginin kabulti halinde
arkasmdan otonomi isteginin gelecegini bilen Padi~ah, bu istegin umum,
Arnavutlann ortak arzusu olduguna inanmad1gm1, bunun kandmlm1~ bir kis1m
din, devlet ve millet dti~manlannm soylemi oldugunu belirtmi~tir. Amavutlann
karadan Avusturya ve Yunanistan, denizden italya ile ~evrili olduguna dikkat
3

4

Eraslan, aym eser, s. 158. Padi~ahm bu yondeki faaliyetleri hassasiyetle takip ettigi
ve Arnavutlan ittihat edip Osmanh devletinden aynlmaya te~vik eden "Milr~id- i
Umum" adh Mtst 'da bastltp Izmir giimrilgilnden tilkeye sokulan bir dergi ic;in izmir
Valisi Kamil Pa~a ' yt ikaz etmesi ic;in bkz. Eraslan, aym eser, s. 293.
Arnavutlarm silahh direni~i ilzerine Osmanlt devletinin diplomasi sahasmda
ya~adtgt s1kmt1lar ve Padi~ah 11.Abdillhamid' in c;abalan hakkmda geni~ bilgi ic;in
bkz. Ali Fuat Tilrkgeldi, Mesail-i Miihimme-i Siyasiyye II, Ankara 1987, s. 136168.
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9eken Padi~ah, Arnavutluk'un devletin genel yap1smdan aynlmasmdan k1sa bir
si.ire sonra "adetleri adetlerirnize ve usulleri usullerimize ve tabiatlan
tabiatlanm1za zerre kadar tevafuk etmeyen hi.iki.imetlere yem edilmek
istendigini" belirtmekteydi. Ornek almmak istenilen Tepedelenli Ali Pa~a'nm
merkezden bag1ms1z idaresinin arkasmdan Yunan devleti'nin kurulmasma
5
zemin haz1rland1g1m hat1rlat1yordu •
IL Abdi.ilhamid, zamanm padi~ahma uymanm Mi.isli.imanlara farz oldugu
yolundaki ayet ve aym konudaki hadislerle si.isledigi mesajmda "evladmm bir
ktsm1 olan Arnavutlan tahtmdan uzakla~tlrmayacagm1, Arnavutlann direni~ine
vesile olan toprak terklerinin ise Rusya ve ingiltere gibi bi.iyi.ik devletlerin
mi.idahalelerinden kaynakland1gm1, par9alamrsak kolayca yenilecegirnizi
vurgulamI~, dolay1S1yla devlete bagh kahnarak aynhk91larm d1~lanmasm1
istemi~tir. Arnavutlugun 9e~itli yerlerinden devletten memnun olduklanm
belirten mesajlar ald1gm1 da belirten Padi~ah, Devletin genelinde gori.ilen islahat
ihtiyacmm giderilmesi s1rasmda Arnavutlukta da gereken dtizenlemelerin
yapilacagm1, devlete sad1k olanlarm her ~ekilde mi.ikafatlandmlacagm1
6
belirtmi~tir • Ger~ekten de zaman zaman bu ~ekilde imzah ve mUhUrlil baghhk
mesajlan Kosova vilayetinden gonderilmekteydi. Nitekim Debre ve Mat
halkmm imam ve muhtarlan onderliginde toplanarak "devlet ve vatan ve millet
ugurunda her fedakarhg1 icra etmekte ve kanlarmm son damlalanm doki.inceye
dek lsar ile" vatanseverlik ve baghhklanm gostermek istediklerini belirten
telgraflan 28 Kas1m 1885 tarihlidir7 • Padi~ah bu telgrafta imzalan bulunan
imam ve muhtarlara birer tane gi.imi.i~ imtiyaz madalyas1 verilmesini, askerlik
hizmetlerine ihtiya9 olursa kendilerine bildirileceginin duyurulmasm1 istemi~tir.

I

Ger9ekten de Padi~ah beyannamede soz verdigi i.izere hi.iki.imeti harekete
ge9irmi~ ve Arnavutluk'un mevcut durumda her yonden ihtiyac1 olan
di.izenlemelerin ger9ekle~tirilmesinde merkezi hi.iki.imetin yapacag1 i~leri
belirlemek ic;in bir komisyon kurulup burada almacak kararlarm htikilmette
ayrmtih gori.i~i.ilmesini emretmi~tir.

5
6
7

Umum Arnavutluk Ahalisine beyanname, Ba~bakanhk Osmanh
(BOA)Ydd1z Esas Evrakl(YEE) 9/2637/72/4.
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Komisyonun hazirlad1g1 rapor II. Abdtilhamid i9in bir soguk du~ olmu~
olmahdir. Zira komisyon incelemeleri neticesi olarak Arnavutluk'un tek bir
vilayet olmasmm yakm zamana kadar mevcut olan Rumeli eyaletinin iadesinden
ba~ka bir ~ey olmad1g1 gibi otonomi sebebi de olamayacag1m iddia etmektedir.
Bu mahzurun giderilmesi i9in Arnavutluk'ta "iyi idare"nin ger9ekle~tirilmesi
geregi ifade edilmi~tir. Aksi takdirde ka9 vilayete bOltintirse boltinstin
aynlmasmm engellenemeyeceginin alt1 9izilmektedir. Raporda dikkat 9ekilen
hususlardan birisi de Arnavutlar tizerindeki Yunan ve Karadag basktsmm
aralarmdaki birlik fikrini son derece kuvvetlendirdigi yolundadu. Oyle ki din
farkl1hg1 dahi buna engel olmamaktadir. Latinler ile Mtisltimanlar milliyet soz
konusu oldugunda hep birlikte hareket etmektedirler. DolaylSlyla yap1lacak
dtizenlemelerde ve askerlik hizmetlerinde bu birliktelik goz ontine ahmr, aynm
gozetilmez ise Latin papazlarm din ve aynhk91hk yontindeki propagandalannm
onti ahnabilecektir8•
Yabanc1 devletlerin kendi taraflarma 9ekmek i9in yapttgt propagandalar
ve aralanndaki birlik fikirlerinin yaygmhg1 goz ontine almd1g1 zaman,
Arnavutlarm ikide bir huzursuzluk 91karmalarmm askeri gti9 kullamlarak
bastmlamayacag1 gibi devletin askeri durumu da buna mtisait olmad1g1 i9in
"usul-i haklmane tizere hareket" mecburiyeti vardu. Bir vilayet yapllarak
Arnavutlarm sempatisi kazamhrsa ihtiya9 duyulan dtizenlemeler daha kolay
ger9ekle~tirilebilecektir. Amavutluk durumunun sira d1~1 oldugu ger9eginden
hareketle ya becerikli bir vali atanmas1 veya fevkalade yetkili bir mtifetti~
gonderilerek biitiin Arnavutlann devlete olan baghhklannm kuvvetlendirilmesi
zaruri goriilmii~tiir9
Rusya ve ingiltere'nin Osmanh topraklan tizerindeki emelleri kar~1smda
devletin izleyecegi politikalan belirlerken de Rumeli i9in dile getirilen
tekliflerde bolgede devletin askeri varhgmm gii9lti bir ~ekilde devam ettirilmesi
birinci esas olarak ortaya konmu~tur. Boylece ba~ta Amavutlar olmak iizere
vatanda~lan, devletin giictine gtivenecekler hem de bolge iizerine hesab1 olan
devletlere gozdag1 vereceklerdi 10• Padi~ahm ingiltere ve Rusya'nm bOlge
9
10

BOA, YEE, 18-553/308-93-36.
BOA, YEE, 18-553/308-93-36.
Rusya ve ingiltere arasmda bir tercih yapmamn zemini hususunda devlet ricaline
verilen 26 Ekim 1886 tarihli muhttra, BOA, YA.Hus, 86/2, 141,
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Uzerindeki <;ah~malanm yakmdan takip ettigini gosteren bu muht1rada askeri
harcamalar i<;in gUcU olandan vergi almmas1 ancak "sunuf-1 aceze ve fukaraya
dokunulmamas1"nm ihtar edilmi~ olmas1 aynca dikkate deger bir husustur.
IL Abdiilhamid de aynhk<;t faaliyetlere kar~1 oncelikle Arnavutlann
hissiyatma seslenmi~. daha sonra da umumi devlet politikas1 ~eklinde tespit
ettigi islamc1hk anlay1~mm gereklerini uygulamaya koymaya ba~lam1~tlf.
Sultan Abdiilhamid Arnavutlann gururunu ok~ayacak, diger unsurlar arasmda
tercih edildiklerini gosterecek sembolik onemi haiz uygulamalanna h1z
vermi~tir. ~ahsmm ve saraym giivenligini saglamak Uzere olu~turdugu
Tiifek<;iler adh muhaf1z te~kilatmm silah~orlarmm biiyiik <;ogunlugunu
Arnavutlardan olu~turmu~tu. Tiifek<;iler "saraym kap1smdan ba~layarak ta
Sultan Hamid'in yatak odasmm kap1s1 onilne kadar her noktada muhafaza
vazifesiyle miikellef idiler" 11 • Padi~ah, dogrudan dogruya kendisine miiracaat
etmelerine miisaade ettigi Tiifek<;ilerin sadakat ve baghhklanndan emin olarak
saray1m ve ~ahsm1 muhafaza ettirdigini dU~UnmU~ olmahdlf. Ba~katip Tahsin
Pa~a'ya gore Sultan Hamid'in Arnavutlara kar~1 bu itimad1 onun i<;in bir
siyasetin temelini te~kil ediyordu. "Rumeli'de Arnavutlar Abdiilhamid
siyasetinin bir istihkarru gibi telakki olunurdu. O derece ki ittihat ve Terakki
Cemiyeti Rumeli'den Yild1z Saray1'na tazyik ettigi zamanlarda Sultan Hamid
her ne olsa Arnavutlarm kendine sad1k kalacaklarmdan ve lede'l-hace kendi
tarafma iltihak ve Cemiyete kar~1 hatta silahla mukabele edeceklerinden ~Uphe
etmemekteydi". Saraydaki bu insanlann Arnavutlann geneli arasmdaki etkisi
i<;in de "Arnavutlar · gerek ikinci flfka te~kilatmda ve gerek tUfek<;iler
kadrosunda her tiirlii in'am ve iltifata mazhar idiler. Hatta memleketlerindeki
akraba ve ahbablan, miiteallikat ve mensubini bile bu nimetlerden dolay1S1yla
miistefid olurlar ve nev'ama hiikiimete kafa tutarlard1. Abdulhamid bu suretle
Arnavutluk'ta kendine sad1k ve her emrini infaza haz1r bir te~kilat viicuda
getirmi~ oldugu zehabm1 ta~1rd1" 12 demektedir.
/

II. AbdUlhamid, Osmanh devleti'nin gii<;lU bir ~ekilde devammm, devlet
dahilinde isJam'rn her tUrlU zaaf ve mUdahaleden korunmas1 ile miimkiin
11

12

Uzun mtiddet ba~kil.tiplik gorevinde bulunmu~ olan Tahsin Pa~a. ttifek~iba~mm her
istediginde dogrudan dogruya gidip Htinkil.r'1 gorebilen Saray erkiinmdan oldugunu
soylemektedir. Tahsin Pa~a'nm Ydd1z Hataralan, istanbul 1990, s. 133-134.
Tahsin Pa~a. aym eser, s. 31.
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oldugunu ifade etmekteydi. Osmanh hUkUmetinin mevcut ~ekilde
kalabilmesinin de MUsltimanlann islam dininin btittin htikUmlerine tam olarak
uymalannm yamma hilafet makamma, saltanata bagh ve sadtk olmalanyla
mUmktin oldugunu ongoren padi~ah ve hUkUmet bunun gen;ekle~mesi i~in
egitime onem verilmesini istemi~lerdi.
Egitim Sahasmda Baz1 <;ah~malar

Aslmda Osmanh mUlkUnde egitim konusundaki s1kmt1lar yeni olmad1g1
gibi Meclis-i Mebusan'da ~e~itli vesilelerle pek ~ok milletvekili tarafmdan da
dile getirilmi~ti. Nitekim Yanya Mebusu Abdtil Bey, Osmanh devletinin
dUnyadaki geli~meleri takip edememesinin sebebini egitimin yetersizliginde
gorUyordu. DUnyadaki refah, saadet ve medeniyet ile ilgili her ~eyin egitim
sayesinde ortaya ~1ktigm1 ifade eden Abdul Bey'in konu~rnasmda bolgeye
ili~kin baz1 tespitleri dikkat ~ekmektedir. "Hele Rumeli ve Arnavutluk
bolgesinde hi~bir karye yoktur ki, mektebi olsun ve ne bayram namaz1
kildiracak ve hi~ olmazsa Cumadan Cumaya bir ezan i~in imamlan bulunsun.
Su bi~are ahaliden Mtisltiman olduklarma <lair senet aramlsa, maarifsizlik
sebebiyle isimlerinden ba~ka gosterecek senetleri yoktur. Art1k insaf, bu
cehaletle biz nastl medeni olabiliriz? Nas1l terakki edebiliriz?" 13 •
Arnavutluk'ta egitimin geli~tirilmesi t~m nelerin yap1labilecegi
hususunda gtizel bir omek Cevdet Pa~a'nm 1861 y1hndaki i~kodra mtifetti~ligi
strasmda ya~anrru~t1. i~kodra Rti~tiye Mektebinde egitimi geli~tirmek i~in
dtizenlemeler yap1ld1ktan sonra koylerde de hirer cami ve hirer s1byan mektebi
yapmak ve hocalarma bir miktar maa~ verilmek karan almm1~t1. Rti~tiye
mektebi mUdUrtinUn 7 Haziran 1868 tarihli mektubunda okullardaki talebe
adedinin 850 erkek, 345 k1z olmak Uzere 1195'e ula~t1g1 bildirilerek yakmda
bunlar arasmdan ogretmenler de yeti~tirilerek yakla~1k 20.000 ki~ilik bir nUfusu
cehaletten kurtarmak yolunda olduklan mUjdelenmi~ti 14 • Ancak bundan yakla~1k
on ytl sonra Osmanh Mebusan meclisinde ifade edilen bu husus egitimin
geli~tirilmesinin bir devlet politikas1 olarak devamh surette takip edilmedigini
13

14

Hakk1 Tarik Us, Meclis-i Mebusan Zab1t Ceridesi, 11, s.144-146'dan naklen E.Ziya
Kara!, Osmanh Tarihi VIII, s. 382.
Cevdet Pa~a. Tezakir, 13-20 (yaymlayan Cavid Baysun) Ankara 1986, s. 214-215.
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gostermektedir. Devletin i~ ve d1~ ~e~itli gailelerle ugra~mak zorunda
kalmasmm yam s1ra meselelerin kangren halinde uzamasma yol a~an bir ba~ka
sebep ise merkezdeki yoneticilerin beldelerdeki sosyal, ktiltilrel ve dini hayatm
kendine ozgil ~artlanm bilmemeleridir 15 .
Bu noktada Mtisltimanlar arasmda yayilmas1 dti~tintilen ilim ve egitimin
herhalde dini his ve inan~lan kuvvetlendirecek ~ekilde geli~tirmek i~in iilke
genelinde Mtisltiman ogrencileri yabanc1 okullara mahkfim etmeyecek okullann
a~1lmas1 istenmi~tir. Ozel olarak da "mektep say1s1 az ve kalitesiz, halkt degi~ik
mahalli Iisanlar konu~an Ege Adalan, Dogu Anadolu, Rumeli ve Arnavutluk
gibi yerlerde ilkokuldan ba~layarak mevcut egitim milesseselerinin 1slah1 ve
ihtiyaca gore yenilerinin yap1lmas1 karar altma almm1~tir 16 .
Egitimin geli~tirilmesi aym zamanda dinin de dogru ogretilmesi ve
ya~aulrnasmm sigortas1 olarak degerlendirilmi~tir. Yukanda i~aret edilen Latin

Arnavutlar arasmda yilzy1lm sonlanna dogru Latin papazlann din propagandas1
h1z kazanrru~tir. ilbasan sancagma bagh iki koyden 1600 ki~inin Latin
papazlarm vaazlan sonucu Htristiyan olduklarmm bildirilmesi ilzerine htiktimet
buralarda okullar a~arak bolgenin dilini ve adetlerini bilen alim ve dtirtist
ogretmenlerin gorevlendirilmesine karar vermi~tir. ~eyhtilislamhgm 500 kuru~
ayhk maa~la gorevlendirdigi Kalkandelenli Mehmed Kamil ve Pri~tineli Recep
Efendilerin tayini iradesi 23 Arahk 1889 tarihinde ~1km1~t1r 17 • Htikilmet din
degWirmelerin askerlik hizmetinden kurtulmak amacma yonelik oldugunu
dti~ilnmekteyse de, bu hizmet, devletin Latin-Mtisltiman ayirmadan Amavutlar1
devlete bagh tutmak i~in kullanrnak istedigi bir gorev olarak da gortilmekteydi.
Egitim meselesinin devletin imkanlar nispetinde Uzerinde durdugu bir
konu oldugu anla~dmaktadtr. Padi§ah, bolgede vazife yapan din gorevlilerinin
kendilerini geli§en §artlara gore yenilemelerini bir ihtiya~ olarak gormil§tilr.
15

Cevdet Pa~a i~kodra'da Mtisltiman ve Latin Arnavutlar arasmdaki yakmhk ve

dayam~may1 onemle aktanrken Katolik Arnavutlarm farkh bir stattide olduklanmn
altm1 ~izmektedir. Ancak "Bab1ali'ce bu havali ahvaline vukuf ve malumat

olmad1gmdan ber vech-i bala ehl-i islam ile Hiristiyanlarm te'lifi emr ti tenbih
buyurulmas1" tizerine de yanh~hg1 yaz1 ile aktarmamn mtimktin olmad1g1
dti~tincesiyle gereginin yap1ld1g1m bildirmekle yetinmi~tir. Tezakir, s. 184-185.
16 Eraslan, aym eser, s. 238.
17
BOA, Bab-1 Ali Evrak Odas1 (BEO), Maarif Nezareti Ayniyat Defteri no. 1422.
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Farkh dinlerin gorevlilerinin bolgede etkinliklerini artirmas1 lizerine hliklimet,
okul, cami ve mescitlerin durumlanm incelemek lizere ~eyhlilislamhktan iki,
Dahiliye ve Maarif nezaretlerinden hirer memurdan olu~turulup padi~ah
yaverlerinden birinin ba~kanhk edecegi bir heyetin gorevlendirilecegini ilgili
bakanhklara bildirmi~tir 18 • Padi~ah yine kendi giri~imiyle sadece ~ehirlerdeki
vatanda~lann degil, Malisorlarm da (dagh Arnavutlarm) da dini bak1mdan
takviye edilmesini, Kosova'ya gonderilen vaizlerin Mat, Debre-i Zir ve
Bogazlar taraflarmda da <;ah~malanm isterni~tir 19 •
Arnavutlarm Baz1 Hususiyetlerinin Dikkate Ahnmas1

II. Abdiilhamid "hlisn-i hal ve niyet ve harniyet ve gayret ve ~ecaat ve
selabet ile ser-efraz ve mli~tehir" olarak gordligli Arnavutlan Osmanh
Devleti'nin Avrupa kttasmdaki topraklarmm muhafazasmda en glivenilir
yard1mc1lan olarak vas1flandirmaktayd1. Bununla birlikte Birinci Me~rutiyet
doneminin ba~lang1cmda Prizren'deki birlik hareketi <;er<;evesinde Arnavutlarm
balkanlarda varhklanm korumak ama<;h silahh direnmelerinin tamamen silahh
glice dayah sert bastirma hareketleriyle sonlandmlmasmm20 devlet ile rnilletin
arasm1 a<;tlg1 bizzat Padi~ah tarafmdan da anla~IlrnI~tl. Nitekim 1899 tarihli bir
notta Padi~ah, Arnavutlarm bir Osmanh birligine ate~ a<;malar1 hususu
hliklimette glindeme geldiginde sert muamele edilmesine kar~t <;tkarak
gosterilen tepkinin sebepsiz olmayacagm1 dile getirrni~ ve kendi yakla~1m1m
~oyle izah etmi~tir: "Arnavutlara kar~1 sert davramlmasm1 katiyen tasvip etmem.
Hlirriyete ah~ktn olan bu rnillete kar~1, kafi derecede tecrlibe edinmi~ ve zulmlin
isyana sebep oldugunu ogrenmi~ bulunuyoruz. Nitekim bir<;ok defa valiler ha~in
ve sert davranmak ylizlinden llizumsuz mlicadelelere sebep olmu~lardir. Zaten
bize pek <;ok paraya ve kana mal olan bu memlekette, kabahk ve sertlik yerine;
18
19
20

F.R

Padi~ahm 22 Arahk 1897 tarihli iradesi i9in bkz. BOA, irade Hususiye, 1315
Recep 101.
2 Temmuz 1901 tarihli irade i9in bkz. BOA, irade Hususiye 1319 Ra 25.
Enver Ziya Karat, Osmanh Tarihi VIII, s. 242. 1880'de Berlin Anla~mast
hi.iki.imleri uyannca Arnavut 9ogunlugun ya~ad1g1 Gosine ve Plevne nahiyelerinin
Karadag'a b!fak!lmasm1 C>nlemek ilzere yap1lan silahh direni~ hilki.imetin sert tepkisi
ile kar~1lanm1~t1r. Ancak nasihat i9in gC>nderilen Mehmet Ali Pa~a ' nm oldi.irillmesi,
Mil~ir Ahmet Muhtar Pa~a ' nm da pilski.irti.ilmesinden ancak iki sene sonra Osmanlt
kuvvetleri Arnavut direncini k1rabilmi~lerdi.

/
1

68

C. ERASLAN
21

iyilik ve dirayetle hareket etmek 9ok daha yerinde olacakttr" • Devletin Mtislim
ya da gayri Mtislim pek 9ok beldesinde hakimiyetinin art1k fiiliyatta degil de
sozde kald1gmm farkmda olan bir devlet reisinin akilane sozleri olarak
degerlendirecegimiz bu yakla~1mm temel unsuru, vatanda~larm hissiyat ve
hassasiyetlerinin farkmda olarak ona gore politikalar ilretmektir.
"Her ne kadar aralarmda baz1 Hiristiyan aileler var ise de Avrupa'da
bulunan Arnavutlar, her haltikarda it1mat edebilecegimiz Mtisltiman
karde~lerimiz ve en sad1k askerlerimizdir. Aralanndan fevkalade askerler,
fevkalade idareciler yeti~mi~tir. Saltanatimm etrafmdakiler de onlardan degil
22
mi?" • Padi~ah Avrupa'daki topraklarmm muhafazas1 bak1mmdan din
karde~ligi dolay1s1yla tek muhatab1 olarak Arnavutlan degerlendirmekle
ger9ek9i bir yakla~1m sergilemekteydi: "Gururlu olduklan ve as1rlardir sahip
bulunduklan htirriyetlerine riayet edilmesini istedikleri bir vak1ad1r. Ostelik
onlan, bize dti~man etmek isteyen kom~ulannm tesirleri de dti~ilntiltirse, bir9ok
~eylerini mazur gormek icap eder. Eger Arnavutlukta patlayan her silaha
mukabelede bulunsayd1k, bu bizi nereye gottirtirdti?" Sorusu bolgeye hakim
olmak isteyen kom~u devletlerin tahriklerine dikkat 9ekerek geli~melerin 9ok
yonlti degerlendirilmesi geregine i~aret etmektedir. Arnavutlann Osmanh
idaresinden kopmas1 stirecinin en etkili sebeplerinden birisi de bolge valilerinin
mahalli hassasiyetleri goz ontine almadan yapmaya 9ah~t1klan dilzen ve asayi~i
saglama giri~imleri olacaktir.
Padi~ahm aym zamanda dtinya Mtisltirnanlarmm halifesi s1fat1yla bilhassa

yabanc1 tahrik ve te~vikine a91k Mtisltiman beldeler halklanna mtisamaha
gostermesi, 9e~itli vesilelerle bu bagm onemini hissettirmesi kar~1hks1z
kalmamJ~tir. Aynhk91 faaliyetlerde bulunanlar Abdtilhamid'ten sonraki
donemde yoneticileri dinsizlikle su9layarak Arnavutlarm 9ok hassas olduklan
bir noktay1 istismar edebilmi~lerdir.

21

22

Sultan Abdillhamid, Siyasi Habrabm, (Frans1zcadan 9eviri, H.Salih Can), istanbul
1984, s. 99. Arnavutlukta 91kan problemleri ~iddetle bastirma giri~imlerinin ne kadar
hatah oldugu Cevdet Pa~a'mn 1865 y1h ortalarmda gorevlendirildigi i~kodra'daki
izlenimlerinden de anla~1Imaktayd1. Cevdet Pa~a. Tezakir, s. 157-226.
Abdtilhamid, aym eser, gos.yer.
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Btitlin bunlar olurken Amavutlarm kendilerini Ulkenin diger taraflarmda
insanlardan ayirt edilmi~ hissetmemelerini saglayacak 9ah~malar
yap1lm1~t1r. i~kodra Kosova, Manastir, Selanik Yanya vilayetlerine gonderilen
bir ilannamede Halife-Padi~ahm en btiytik emelinin btiti.in tebaasmm refah,
adalet ve asayi~ten e~it olarak yararland1klan bir zeminin olu~mas1 oldugu
bildirilrni~tir. Btiti.in amir ve memurlar 1y1 hizmet etmekle bunu
ger9ekle~tireceklerdir. Ancak vatanda~lar da herhangi bir kanunsuzluk
gordi.iklerinde derhal ernniyet ve adli mercilere mi.iracaat edeceklerdir. Cezay1
kendileri verrneye kalkmayacaklard1r. Bir kanun devleti ancak boyle teessi.is
edebilecektir23. Bunlann yam s1ra II. Abdi.ilhamid doneminde Amavutlar, 9e~itli
sebeplerle vergilerden muaf tutulmak ( 1884-1904 aras1 donem), askerligi sadece
kendi bolgelerinde yapmak gibi baz1 ayncahklan da ya~am1~lard1.
ya~ayan

2- II. Me~rutiyet Donemi Politikalan:
ikinci Me~rutiyet devri Anayasanm yeniden yi.iri.irli.ige konmas1, 31 Mart
olay1 ile II. Abdi.ilhamid'in tahttan indirilmesinden sonra Anayasada hakimiyet-i
milliye bak1mmdan onemli di.izenlemelerin ger9ekle~tirilmesiyle idari manada
onemli bir degi~imi simgelemektedir. Ancak bu donemde Osmanh devlet
idaresinde ortaya 91kan bir otorite bo~lugu da soz konusu edilmelidir. II.
Abdi.ilhamid gibi i.ilkenin bi.iti.in meseleleri ile birinci elden me~gul olarak
geli~meleri bizzat yonlendiren bir Padi~ahtan sonra yerine ge9en Sultan V.
Mehmed Re~ad'm devlet i~leri ile dogrudan ilgilenmemesi onemli bir etkendir.
Padi~ah her ne kadar me~rutiyet devrinde meclis ve htiktimetin i~leri yi.iri.itmesi
gerektigini, kendisinin kan~masmm me~rutiyeti hi.iktimsi.iz b1rakacagm1 savunsa
da, me~rutiyetin getirilmesindeki en onemli etken olan ittihat ve Terakki
cemiyetinin idareyi dogrudan ele alacak devlet tecri.ibesine sahip olmamas1 ifade
ettigimiz bo~lugun en onemli sebeplerini olu~turmaktad1r. ittihat91larm devlet
i~lerinde tecri.ibe kazanmak i9in yapmaya 9ah~t1klan anayasa degi~ikliklerini
meclisten ge9irememeleri ayn bir problem yaratm1~tir.

II. Abdtilhamid devrinde sadece kendilerine verilen emirlerin uygulay1c1s1
konumunda olan devlet ricalinin de yanh~ politikalan hem Afrika' da hem de
Balkanlarda devlet a9tsmdan olumsuz neticelere yol a9mI~tlr. Soz konusu
23

10 Ocak 1899 tarihli irade ic;in bkz. irade Hususiye 1316 ~aban 57.
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stire9te ittihat ve Terakki Cemiyeti olaylara d1§andan mtidahale etmek
durumunda kalmI§tir. 1913 Bab-1 Ali baskm1 ile idareye dogrudan el
koymalanndan sonra da zaten Balkanlar ile ilgili yapacak 9ok fazla bir §eyleri
kalmam1§t1. Padi§ah V. Mehmed Re§ad'm Rumeli gezisi dogrudan cemiyetin
istegi tizerine ger9ekle§en bir faaliyet olarak halk nezdinde bilytik etki
yapm1§tir. Ancak bolgedeki idarecilerin me§rutiyet sistemine uyum
saglayamamalarmdan
kaynaklanan
aksakhklar
beklenen
neticelerin
ahnamamasmda etkili olmu§tur.
ittihat91'ar her §eyden once tahttan indirdikleri IL Abdtilhamid'in beige
ve ntifusun ozelliklerine gore farkh politikalar uygulama anlay1§m1 terk
etrni§lerdir. Her bolge ve ntifus kesiminin aym §artlara tabi olmas1 gerektigi
dti§Uncesinden hareketle padi§ahm tilke ger9eklerine daha uygun oldugu
zamanla gortilen politikasm1 terk etmi§lerdir. II. Abdtilhamid'in bu politikas1
devletin bilhassa 1877-1878 Osmanh-Rus sava§I ile iyice a91ga 91kan zaaflanm
ortmeye yonelikti. Balkanlardaki hakimiyetinin fiili olmaktan 91k1p tamamen
§ekli ve beige Uzerindeki btiyilk devletlerin 91kar dengeleri gozetilerek devam
ettirilen bir mahiyet kazand1g1 ger9egini goren IL Abdtilhaniid, tabi her birime
hassasiyetlerine gore bir tak1m ayncahklar vererek onlarm devletten kopu§unu
geciktirme yolunu se9mi§tir. Bu 9er9evede devletin maliyesinin en onemli gelir
kaynag1 olan vergilerden muafiyetten ba§layarak askerlik hizmetini kendi
memleketlerinde yapma imkanma kadar pek 9ok kolayhktan balkanlardaki
Mtisltiman tebaa yararlanmaktayd1. Osmanh devletinin asker!, siyasi' ve
ekonomik baktmlardan 9oktintilye ugrad1g1 silre9te ozellikle balkan
vilayetlerinin milliyet9ilik cereyanmdan en Ust dtizeyde etkilenen bolgeler
oldugunu biliyoruz. Gerek balkanlarda gerekse devletin merkeze uzak diger
bolgelerinde milliyet9ilik cereyanm etkisiyle aynlmalar ya§amrken Mtisltiman
unsurlann gayri Muslim unsurlardan sonra bu stireci idrak ettiklerini ve en son
Ttirklerin milliyet9ilik ak1mmm etkisi ile milli devlet kurma yoluna gittikleri
Osmanh cografyasmda Arnavutlar da bu stirecin d1§mda kalamam1§lard1.

IL Me§rutiyet doneminde II. Abdtilhamid donemindeki ayncahklanm
kaybetme tehlikesiyle kar§1 kar§1ya kalan, buna mukabil durumlannda eskiye
gore bir iyile§me de olmayan Arnavutlar hem kendilerini kollayan padi~ahm
degi~tirilmesine hem de yeni idarenin ortaya koymak istedigi dtizenlemelere
tepki gostermi~lerdir. Meclis-i Mebusan se9imlerinde ittihat91lann muhalif
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Amavutlarm sei;ilmelerine engel olmas1, niifus say1mmm yap1lmak istenmesi,
vergiye esas olmak iizere arazi yazmumn yenilenmesi, askerlik hizmetinin
biitiin iilke geneli esas almarak yaygmla~tmlmaya i;ah~Ilmas1 bu kabil
diizenlemelerdendir. II. Abdiilhamid doneminde uzun bir siiredir almmayan
vergilerin birden Odenmesinin istenmesi zaten ekonomik s1kmt1lar i<;inde
klvranan halkta biiyiik rahats1zhk olu~turacaktJ. Yeni Osmanh yonetiminin
tamamen dinsiz oldugu propagandasmm yapilmas1 ve Miisliiman ve Hiristiyan
inanan biitiin Amavutlann kendi mernleketlerinde bag1ms1zhklan i<;in
birle~melerini isteyen muhalifler halkm kafasm1 iyice kan~tmyorlard1 24 .
Milliyeti;iler 20-26 Agustos 1909 tarihleri arasmda toplad1klan Elbasan
kongresinde Amavuti;a'mn egitim dili olmas1 ve Latin alfabesinin kabul
edilmesinde mutab1k kalm1~lard1.
i~kodra, Kosova gibi merkezlerde valilerin bir ~eyler yapma gayretiyle
yeni vergiler koymaya kalkmalan zaten iyice tahrik edilmi~ olan ahalinin silahh
protestolanna yol ai;rru~. hiikiimet temsilcilerinin kuvvet kullanmast gosterilerin
isyana donii~mesini kolayla~tirm1~tir. Nisan 1910' da isyan mahiyetini alan
gosterilere kar~1 once ~evket Turgut Pa~a gonderilmi~. ancak isyan Mahmut
~evket Pa~a'nm komutasmdaki ordu tarafmdan ~iddetle bastmlabilmi~tir. isyan
s1rasmda i;ok say1da can ve mal kayb1 olmu~tur. Bundan sonra hiikiimetin
bOigede 1slahat yapma i;abalan ii;erisine girdigi goriilmektedir. Sultan Re~ad'm
gezisi de bu i;eri;evede planlanrru~tir. Ancak isyan sonras1 mahalli hiikiimet
yetkililerinin uygulamalan, asayi~i saglamak Uzere halkm silahlarma el konmas1
ve uzun siiredir Odenmeyen vergilerin almmak istenmesi ahaliyi huzursuz
etmi~tir. II. Me~rutiyet donemindeki s1kmtdan ~u ~ekilde grupland1rmak
miimkiin goriinmektedir.

24

Arnavut 1ttihat Komitesi imzas1yla Romanya'da oturan Arnavutlara gonderilen
Agustos 1909 tarihli bir beyannamede "Gen~ Ttirklerin te~kil ettigi htiktimetin idarei sab1kadan daha fena oldugu" iddia etmi~lerdi. <;tinkti " idare-i sabtka erkam hi~
olmazsa Cenab-1 hakka ve Kuran-1 Kerime itikad ederler"ken "Gem; Ttirkler hi~bir
~eye inanm1yorlar ve itikad1 olan ahali -i islamiye ve Htristiyaniye'yi dU~ar-1
mticazat ediyorlar"dt . HilkUmetin bu ttir faaliyetleri onemsedigi ve Arnavutlukta
gorev yapan memurlan teyakkuzda bulundurmak i~in ilgili bakanhklan harekete
g~irdigi gorillmektedir. BOA, Hariciye-Siyasiye (HR. SYS), 119 I 14.
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1- Arnavutlari rahats1z eden uygulamalar:
a- Osmanh yonetimlerinin Arnavutlukta ortaya 91kan protestolan
kuvvet kullanarak bastirmalan ve asayi~in saglanmas1 amac1yla
halkm elinde bulunan silahlan toplamalan.
b- II. AbdUlhamid donerninde 9e~itli mUlahazalarla almmayan
25
vergilerin (1884-1904) toptan Odenmesinin dayat1lmas1. .
c- Adli Te~kilatm Yetersizligi: Vali Hali! Bey, ipek, Prizren, Pri~tine
gibi sancaklarda adll te~kilatm tamamlanmad1gm1 , dolay1s1yla
devletin vatanda~larm hukukun temininde mahalli reislerin
gerisinde kald1gm1 belirtmektedir.
Geli~mesine
Yonelik
Altyapmm
d- Bolgede
Ziraatm
Hazirlanmamas1: Beige 9ift9ilerinin Ziraat bankasmdan tohumluk,
alet ve edevat temini i9in kredi alabilmelerinde bUyUk s1kmt1lar
ya~anmaktad1r. Halkm bankanm imkanlanndan yararlanmasm1
saglayacak dUzenlemelerin halkm kalbini kazanmada onernli
olacag1 as;1kt1r26 .

e- Bolgenin Yeniden Tahrir-i Emliik Uygulamasma Tabi Tutulmas1:
Yaz1m i~lemleri s1rasmda yeterli say1da kalifiye eleman
bulunamad1g1 gibi mahalli ahvale ve mali konulara vukufu
olmayan gorevliler arazilerin degerinin belirlenmesinde hatalar
yapm1~lardir. Devlet maliyesinin Iehine gorUnen yUksek
fiyatland1rmalar halkta rahats1zhk yaratm1~tir.

2- ittihat ve Terakki yonetiminin zaaflar1:
a- Asker! zab1ta kuvvetleri kontrol edilememektedir.
b- Mahallin en yUksek idari arnirl olan valiler merkez tarafmdan
kontrol edilmekten rahats1z olarak tepki gostermektedirler.
c- Bolgeye yap1lacak imar ve egitim faaliyetleri bUrokratik yap1
engeline talulmaktad1r. Kosova vilayeti ba~ta olmak Uzere son
25

26

Aym vesika.
Aym vesika gos.yer.
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derece ihtiya~ duyulan egitim ve imar hizmetleri i~in gereken
tahsisatm hem biit~eden aynlmas1 hem de zamanmda vilayete
ula~tmlmas1 mevcut btirokratik yapmm hantalhg1 dolay1s1yla
mtimktin olmam1~t1r27 •
d- Maham orf ve adetlere, hususiyetlere a~ina, dirayetli btirokrat
konusundaki s1kmt1Jar sadece bu bOlgede degil devletin merkeze
uzak, farkh unsurlann ya~ad1g1 hemen btittin bolgelerinde
ya~anrru~tir.

1912'deki isyan sonras1 bolgeye gonderilen tahkik heyetleri ve son olarak
Agustos 1912'de Piri~tine'yi merkez alarak gorev yapan ibrahim Pa~a'ya
verilen talimat ile Pa~amn Arnavut reislerinden elli kadanm bir araya getirerek
ald1g1 14 maddelik taleplerine bakt1g1m1zda beklentilerin ~u noktalarda
topland1g1 gortilmektedir. Askerlik: silah toplanmas1; Egitim: mahalli lisanla
egitim, orta ve ytiksek dereceli okullarm a~Ilmas1 (ntifusu 300.000 tizeri
yerlerde sultanl ve ziraat mekteplerinin a~1lmas1); idarl: mahallin ~artlanm ve
hassasiyetlerini bilen idarl memurlann gorevlendirilmesi; Baymd1rhk:
demiryolu ve asfalt yollann in~as1; Te~kilat: nahiye te~kilatmm kurulmas1,
adliye te~kilatmm kurulmas1; Af: asker! harekat s1rasmda zar~r gorenlerin
tazmini, ayaklanmaya kat1lanlara umumi af ilam gibi noktalarda topland1gm1
gormekteyiz28 • Htiktimetin bu taleplerin neredeyse tamarru hakkmda olurnlu
karar vermesi artlk kopma noktasma gelmi~ olan ili~kileri tamir etmeye
yetmemi~tir. Burada iki tarafm da birbirinin hassasiyetlerini anlamamasmm
yaratt1g1 kan~1khk ortam1 kadar taraflarm ekonomik ve sosyal s1kmt1larmm,
idari yetersizliklerinin de onemli rolti oldugu anla~Ilmaktad1r.
Sonu~

Verine: ikinci me~rutiyet donemindeki problemler hakkmda bu
donemde yoneticilik yaprru~ iki isimden baz1 tespitler aktarmak samyorum
yeterli fikir verecektir. Bakanhk, Valilik gibi pek ~ok list dtizey gorevlerde
bulunmu~ olan M. Tevfik Biren, amlannda "Hakk1 Pa~a riyasetindeki ittihat ve
Terakki htiktimetince Arnavutluk' tan muhalif mebus ~1kmasm1 men etmek i~in
27
28

Kosova valisi Halil Beyin 29 Temmuz 1911 tarihli yaz1s1 i9in bkz. BOA, Dahiliye
Siyasi Evrak1 (DH. SYS), 20-2 I 5-2 lef 49.
Meclis-i Viikela Mazbatalara 167 170, 11 Agustos 1912.
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tutulan yol hi~ makul degildi. isyan ate~ini koriiklemi~ti. Mesela Amavutlar
oteden beri vergi miikellefi degilken onlardan birdenbire ~e~itli isimler altmda
vergi almmaya kalk1~1lm1~ ve bu gibi hallerin sevkiyle isyan daha da
geni~leyince asker sevk ile asilerin tenkiline ba~lanrru~t1. Biitiin bunlar
yetmezmi~ gibi bir miiddet sonra da Mahmut ~evket Pa~a bizzat Amavutluk'a
giderek orada biiyiik bir ~iddet hareketine giri~mi~ti . Amavutlarm canlanndan
~ok sevdikleri silahlan toplatild1 ve bu silahlar cahilane bir siyaset takip edilerek
izzet-i nefislerine dii~kiinliikleri ve siirat-i infialleri malum olan bu insanlardan
analarmm, kanlannm ve k1zlannm muvacehesinde dayakla ve hakaretlerle
almd1" 29 demektedir.
Tevfik Bey'e gore hiikiimet makul bir program dairesinde hareket
etmeliydi. "Hiikiimet Amavutluk'ta tedrici bir ~ekilde 1slahat yaparak kan
davalanm halletmi~. imar i~lerine ehemmiyet vermi~ ve talim ve tedris
miiesseselerini a~arak bu memleketi ilerletmi~ olsa idi buradaki ahali elbette
yava~ yava~ medenile~ir, silahlanm hiikiimete teslim eder ve vergi ve riisum
tediyesine ah~Irlard1" 30 demektedir.
Bu ifadelere paralel olarak donemin Selanik valilerinden Hiiseyin Kaz1m
Kadri Bey, de Amavutluk meselesinin temelini "A~mhk~1hk" olarak
nitelemekteydi: "Devlet yonetiminde bu giin goriilen buhranlarm en miihim
sebep ve etkenlerinden biri her hususta gosterilen a~mhk~1hktlf. Bu yonetim
hatas1 ~imdiye kadar ihmalle ve goniil ok~amayla ya~amaya ah~m1~ bir halka
me~rutiyetin ilanmdan sonra ah~1p 1smrru~ olmad1klan kanunlan uygulamak, on
para vergi vermeyen adamlardan biitiin vergi ~e~itlerini istemek, bir saat
askerlik hizmetinde bulunmarru~ insanlardan asker almak gibi ~eylerdir. Bunlar
mizaca gore tedavi etmek usuliinden gafletin a~1k se~ik belgeleridir. Mizaca
gore tedavi etmek hiikiimet etme felsefesinin en biiyiik bir esas1, temel bir
yonetim ilkesi iken onun ihmal edilmesi; i~te biitiin hastahklar1m1zm en can

29

30

Mehmet Tevfik Biren, II. Abdiilhamid, Me~rutiyet ve Miitareke Devri
Hattralar1, (Yayma haz. F. Rezan Hiirmen), 1stanbul 1993, s. 63-64.
Biren, aym eser, gosterilen yerler.
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alacak noktas1. Unuttuk ki me~rutiyet uygun zemin haz1Tlamaktan ibarettir.
Halbuki me~rutiyet i!amyla bu birdenbire oldu zannedildi"31 •
GorUldtigU Uzere II. AbdUlhamid doneminde, mtiesseseleri dilzenli
i~Jeyen bir devlet i~in kabul edilemeyecek bir tak1m uygulamalar eldeki toplum
yaplSI, devletin genel, bolgenin ozel zaaflan ~er~evesinde i~e yaram1~tir.
Uygulamalar problemi halledememi~se de problemli uzvun vilcutta ya~amasm1
saglayacak ad1mlar olarak algtlanmi~ttr. Osmanh devlet anlay1~1 son donemde
gene! bir ifadeyle soyleyecek olursak devletin en geni~ sm!T ve en kalabahk
nilfusuyla devam etmesini hedefledigine gore birinci me~rutiyet donemindeki
~abalar hedefin yakmmda yer alffil~lardir. ikinci me~rutiyet doneminde
yap1lanlar ise devletin ve toplumun mevcut durumundaki s1kmt1lan ve d1~
mildahaleleri lay1ktyla degerlendirememekten kaynaklanan problemlere yol
a~mi~lard!T. Donemin sonuna gelmeden devletten aynlan par~alara baktldtgmda
-donemin devlet anlay1~1 ~er~evesinde- ba~anh olundugunu soylemek mtimkiln
gorilnmemektedir.

OZET
OSMANLI DEVLETININ ARNA VUTLARA YONELIK POLITIKALARINDA
BIR/NCI VE IKINCI ME$RUTIYET DONEMLERININ
KAR$ILA$TIRILMASI
Bu makale Osma11l1 hiikiimetlerinin birinci ve ikinci me$rutiyetler donemi11de
Arnav111 vatanda#arma yonelik politika 11ygulamalarm1 kar$1la$tlrmaya
amartamaktadir. lmpararorlugun ir ve di$ problemlerine kallc1 roziimler
getirmede ba$arzl1 olamamasma ragmen II. Abdiilhamid Amavutlari devlete bagl1
t11rmay1 ba$arm1$tl. Diger taraftan ittihat ve Terakki Komitesinin yoneticileri
selejlerine gore daha gerrekri bir a11lay1$la yonetmelerine ragmen devlet bir
arada 1111amam1$lardir. Bu tecriibe yoneticilere ay1r1mc1 politikalar uygulamamn
rok kiiltiirlii ve etnik yapzl1 toplumlarda problemleri rozmedigini ar1kra
gostermi$tir.
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Analltar Kelimeler: Amavutlar, II. Abdiilhamid, Me$rilliyet, Balkanlarda
reform
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